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Van megoldás
A családon belüli erőszak legtöbbször
rejtve marad. Nem más ez, mint terror a falak mögött.
Ma Magyarországon sok százezer nő
és gyermek szenved el rendszeres bántalmazást családjában. Civil szervezetek, egyházak, a rendőrség próbál
segíteni az áldozatokon. A tájékoztatás nagyon fontos, ebben igyekszünk
részt venni magunk is.
Dunaharaszti Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az elmúlt évben
elfogadta Esélyegyenlőségi Tervét,
melyben több vállalást is tett az elesettek, rászorulók, áldozatok irányában. Ennek szellemében a város
honlapján és a Dunaharaszti Hírek
c. újságban is jelentkezünk a témába
vágó írásokkal, sőt, honlapunkon egy
állandó menüpontot állítunk be erre
a célra. Itt közöljük a segítő kezet
nyújtók elérhetőségeit és a legfontosabb információkat annak érdekében,
hogy minél több figyelmet kapjanak
azok, akiket bántalmazás ér a családban, az utcán, az iskolában.
Látogassák meg a www.dunaharaszti.
hu/bantottak_van_segitseg aloldalt,
a tartalmakat folyamatosan töltjük
fel. Ide feltettük az anyaotthonok
elérhetőségeit, és igyekszünk azokon
is segíteni, akik gyermekbántalmazás
áldozataivá váltak.
Ha Önt erőszak, bántalmazás, fenyegetés, lelki terror éri a négy fal
között, ne magát hibáztassa, hanem
szóljon, segítünk!
Ön nincsen egyedül!
Segít önnek a rendőrség:
Bármikor hívhatja a Dunaharasz-

ti Rendőrörsöt a 06/70-338-7465-ös
számon!
Hívja Nóska Erzsébet Anett főtörzszászlóst a szigetszentmiklósi kapitányságon a 06/24-525-460-as számon!
Segít Önnek a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
Dunaharasztin az Andrássy u. 14. sz.
alatt találhatóak meg, a telefonszámuk 06/24-531-341.
A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük,
amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan
magatartásokat, amelyekkel a másik
fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat – testi, lelki, anyagi vagy jogi
dominanciát – tud gyakorolni. A családon belüli erőszak kifejezés mellett
használatos a párkapcsolati erőszak
és gyermekbántalmazás elnevezések
is. A családon belüli erőszak körébe
sorolható az is, ha harmadik személy
követi el család egy tagja ellen, - csupán a családban betöltött szerepe
mellett.
Az erőszakot a gyakorlatban tágan
kell értelmezni: beletartozhat a lelki
terroron túl szidalmazás, verekedés,
súlyos testi sértés, életveszélyes fenyegetés stb. A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik a partner-partner közti, illetve az idősebb
családtag bántalmazása és a gyermekbántalmazás is, a családforma
lehet egyszülős család is.
A bántalmazott nők érdekképviseletét nagyon hatékonyan látja el a Nők
a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
Egyesület (NANE). Honlapjukon sok
segítséget talál:
http://www.nane.hu/eroszak/vaw/
tenyektevhitek.html
Rengeteg hasznos információ itt:
http://www.vital.hu/themes/psyc/
eroszak1.htm
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Itt történt
minálunk

Még gyerek
"Bűn vagy bűnhődés" címmel jelent meg Anoni Mara (nem valódi
név), egy kétgyermekes családanya
könyve, két évvel ezelőtt. A könyv,
a gyermekkori abúzusról, arról a
témáról szól, mely a mai napig tabunak számít. Gyermek és szexualitás, ráadásul, visszaélés a gyermek kiszolgáltatott helyzetével.
Elkenések, mellébeszélések, fej és
szív elfordítások. Ez a való világ.
A statisztika itt csak sajgó fájdalom: egy eset is elviselhetetlen
annak, aki elszenvedi. Sok esetben
a család hallgat. Nem hisz a gyereknek, vagy is, a felnőttnek hisz.
A jog, mondjuk így: alakulóban
van. Nehéz szétválasztani a valódi
és a (gyakran a másik szülő által)
kitalált történeteket. Ehhez, szakember kell. Szakpszichológus. Oda
kell menni. A gyereknek minderről
fogalma sincs. Ő, gyerek. A környezet segíthetne, hogy ne csak
felnőtt korban, évtizedek múlva,
derüljön ki és legyen kezelhető a
magunkkal cipelt rettegés, a fájdalom, a "bűn, vagy bűnhődés". Az
elkövetők egy része is áldozat, hisz
sok esetben, maga is - néha csak
pár évvel idősebb - gyerek. Nem
akarunk hallani erről a témáról.
Tabu. Van egy honlap, ahol még
is lehet erről beszélni: www.beszeljrola.hu
mfl
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Laffert programok
Karcolatok
[arról, hogy mi jár annak, aki a hajamon gúnyolódik]
Pontosabban a hajam hiányán. Merthogy a Jóisten
nekem abból nem sokat adott, és még azt a keveset is
visszaveszi lassan. Vagyunk ezzel így néhány százezren ebben az országban, jellemzően férfiak, a világban
meg még többen, és nyomorúságos helyzetünket bizony kihasználják néhányan. Például azok, akik gúnyt
űznek ebből, nem törődve igazságtalan voltával, és lerajzolják a Kopaszt, aki viccesen néz ki, úgy általában
agresszív, de leginkább egyszerű, mint az elsős matekpélda. Szóval lerajzolnak minket mindenféle gonosz
vicclapokban, a közönség meg jókat röhög rajtunk.
Most mit tehetnék, ha ez engem szerfelett idegesítene (mint ahogy nem, persze)? Elvárhatom-e, hogy
legyenek tekintettel érzékeny mimózalelkemre, és ettől
kezdve hagyják békén a kopaszokat?
Nemrég azért végezte ki egy francia vicclap szinte teljes szerkesztőségét két terrorista, mert azok gúnyt űztek a vallásukból. Ezen felhördült a világ, de – miközben még el sem temették az áldozatokat - már arról
ment a vita, hogy nem kéne-e korlátozni a sajtószabadságot? Esetünkben: nem kéne-e tekintettel lenni
a terroristák érzékenységére? Mohamed tabu, kész,
őróla több rajz nem készülhet?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha ezt megtesszük, a
gyilkosok elérték céljukat. Ha élesítjük az ollókat, és
beindul a cenzúra, soha nem lesz vége. Mert most ne
rajzolj olyat, ami egyeseknek nem tetszik, aztán ne is
írj, aztán ne is beszélj, aztán jön a dress code, meg a
kötelező megjelenés a mecsetben/templomban, ahogy
tetszik. Mindez pedig egy olyan újság miatt kezdődött,
ami összvissz harmincezer példányban jelent meg egy
hetvenmilliós országban, és azon kívül ember nem
hallott róla, ahogy én sem, mostanáig.
Szóval, ha már megregulázzuk a firkászokat, én is követelem, hogy hagyják békén a kopaszokat.
Különben dühbe jövünk, de tényleg.
hp

A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Januárban egy zenei, egy prózai és egy
zenés-verses rendezvénnyel kezdtük az
évet. Hagyományos újévi koncertünk az
előző évekhez hasonló ünnepélyességgel
zajlott, polgármesteri köszöntővel, pezsgős koccintással. A Magyar Virtuózok
fellépőinek operett összeállítását és a
Rondíno Kamarazenekar Strauss műsorát Bereznai Roland és Gémesi Géza
humoros szösszenetei fűszereztek.

át a tragikus befejezésig. A maga teljességében is ünnepi és felemelő műsor őszinte
emléket állított az egykori háborús hősöknek, ugyanakkor méltó módon szólalt
meg a Magyar Kultúra Napján.

Februári programunk

Egy régi megsárgult meghívó lapjain a
DUNAHARASZTI "JÓL MULATNI
VÁGYÓ IFJAK" hívták a húszas években
zenés-táncos estélyre a helyi polgárokat,
többek között nagyságos/tekintetes Szing
Elemért és leányait a Fő útról. Ezek az idők
már rég elmúltak, de szerintünk soha semmi sem késő, ezért most a Laffert Kúria invitálja a Fő útra a „Jól mulatni vágyó vendégeket” február 6-ra, egy könnyed, vidám
farsangi estre, ahol Bereznai Roland és barátai szórakoztatják majd a nagyérdeműt.
Jegyek 1.500 Ft-os áron kaphatók a weboldalon, vagy a 06 20 330 12 79, 06 24 658
694-es telefonszámokon!

Ady Endre:

Judás és Jézus
Dühödt, lázongó szívverésem
Golgotai bazaltra vésem.
Krisztus, poétám, szent Alak,
Eladtalak.
Enyém volt minden álmodásod,
Én voltam a lelked, a másod,
Megkoszorúztam a fejed.
Szerettelek.

Néhány nappal később a „Vándorszínész” Papp János szemezgetett útinaplója alapján a világot járó gyalogtúráinak
emlékeiből, melyeket a szinte láthatatlanul becsempészett versekkel tett líraivá,
humorossá, vagy filozofikussá. Az előadás sikerét a dedikálásért kígyózó sor is
ékesen bizonyítja. A sikeres esten felbuzdulva tervezzük korzikai gyalog-kalandjainak előadását is.

S eladtalak, én fejedelmem,
Mert az Élet az én szerelmem,
Mert én is álmodok nagyot:
Költő vagyok.
Nem hallgatom zsoltáros ajkad,
Nem kell szép, égi birodalmad.
Selymet, pénzt akar egy leány,
Vár, vár reám.
Galád vagyok? Galád az Élet,
Bűve miért nincs az Igének?
Vággyal, kínnal miért gyötör
Pénzes gyönyör?
Irott kövem dobom a mélybe,
Megreng a Föld sok ezer évre
S késői bűnös, bús szemek
Megértenek.

A száz éve zajlott első világháborúban
harcoló honvédekre való emlékezés jegyében rendeztük „Asszonyok, akik otthon
maradtak” címmel. A fellépő művésznők testesítették meg a férjüket, fiukat,
szeretteiket hazaváró asszonyokat: míg
Császár Angela a front, harcterek, lövészárkok hangulatát, kilátástalanságát
tolmácsolta könnyfakasztó drámaisággal
a magyar irodalom ismert és kevésbé ismert remekműveiben, addig Nagyváradi
Erzsébet a hátország hangulatát dalban,
sanzonokban idézte meg a dicsőséget sugalló bevonulástól a valóság felismerésén

Az alkalomra az I. világháború idején megjelenő Érdekes Újság lapjainak másolatából
rendeztünk kiállítást a földszinti szalonokban. A kor katonái - elsősorban a tisztek és
a városi polgárok közül kikerülők - ugyanis
már megtehették, hogy kisebb méretű kézi
kamerákat vigyenek magukkal a harctérre,
s ott saját fényképeket készítsenek. A képek
előhívását pedig a legtöbb nagyobb városban már meg lehetett oldani.
Az Érdekes Újság a haditudósítók kiegészítésként a frontkatonák amatőr képeit is
kezdte alkalmazni, majd 3000 koronás harctéri fotópályázatot is hirdetett, több ízben
meg is ismételték, képeiből később kiállításokat is szerveztek, végül a teljes pályázati
fényképanyagot 10 kötetben ki is adták. A
háború során a magyar képzőművészek jelentős része a sajtóhadiszállás megbízásából
frontszolgálatot teljesített, amelynek keretében nagy mennyiségű harctérhez köthető
alkotás készült. Ezek egy része újságokban
is megjelent. A kor hangulatát tükrözi a
Magyar Nemzeti Múzeumtól kapott újságmásolatokból álló, Gál Vilmos főmuzeológus
által válogatott kiállítás, melyet a Helytörténeti Emléktér haraszti emléktárgyakkal,
dokumentumokkal és fényképekkel próbáltunk teljesebbé tenni. A kiállítás megtekinthető nyitva tartási időben (keddtől péntekig
10-18 óra között).

A klasszikus zene kedvelőit
várjuk egy rendhagyó farsangi hangversenyre, amely szintén nem nélkülözi a humort és
a vidámságot. Erről a Magyar
Virtuózok vonósnégyese, Zentai
Károly zongoraművész és a Dunaharasztihoz ezer szállal kötődő
meghívott operaénekes házaspár,
Szabóki Tünde és Cser Péter
gondoskodik. A szervezők ezúttal is meglepetésekkel várják a
vendégeket.
Belépőjegyek 1.800 Ft-ért, elővételben 1.200 Ft-ért kaphatók a
Laffert kávézóban. A „Vasárnapi
Muzsika” bérlettel rendelkezők
kedvezményesen, fél áron vehetnek jegyet a bérlet felmutatásával.
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Testületi ülés 2015. január 26.
Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester köszöntötte a hallgatóság soraiban helyet foglaló dr. Bekk Máriát, a
járási kormányhivatal vezetőjét.
A polgármester jelezte, hogy a napirend an�nyiban módosul, hogy a gyermekétkeztetés
rendszerének átalakításáról szóló előterjesztés
megtárgyalását a februári ülésre halasztják,
mivel további számítások elvégzését látják indokoltnak.
Dr. Szalay László beszámolt az előző testületi
ülés óta történtekről:
1.
A csatornaparti, volt kollégium épület
iskolává történő átépítésének tervezési munkái
lezárultak. Az engedélyezési és kiviteli tervek
átvételéről a teljesítésigazolást a Nemzeti
Sportközpontok (NSK) kiadta. Az engedélyezési eljárás elindult és 2015. január 21-én
a hatóság helyszíni szemlét tartott, melyen
mindent rendben talált. A kivitelezés megkezdésének tervezett ideje 2015. március.
2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Rákóczi utca 1. szám alatt található ingatlanán a
teljes tetőfelületen kicseréltük a fedést.
3. A Fő út 35. szám alatti ingatlan társasházi alapító okirata aláírásra került, melyben
most már a korábban megvásárolt gyermekorvosi rendelő is önálló albetétet kapott.
4. A Napsugár Óvodában az emeleten WC
helyiséget (felnőtt és gyermek WC-t) és öltöző
területet alakítottunk ki.
5. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
belső udvarán elkészült a zárt rendszerű csapadék-vízelvezetés és így megtudtuk szüntetni
a nagyobb esőzések után az udvaron a vízmegállásokat.
6. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
és a Hétszínvirág Óvodára elindult a napelemek telepítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat.
7. 2015. évben várhatóan megjelennek
100%-os támogatási intenzitású pályázatok
természetvédelmi területek rehabilitációjára
vonatkozóan, így szeretnénk felkészülni egy
esetleges pályázat benyújtására a Duna-holtág
élővé tételére.
8. A Földtörvény és Földforgalmi törvény

változásai miatt,az eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen az eladó, a
vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A Képviselő-testület a kifogást
15 napon belül zárt ülésen kell, hogy elbírálja.
9. A Dunaharaszti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről
az Állami Számvevőszék által készített ellenőrzési jelentés megérkezett. Az ellenőrzés törvénytelenséget nem tárt fel, intézkedési terv
készítést nem igényel. A Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat 2014. október 12-én megszűnt,
a megszűnéssel kapcsolatban összeállított beszámoló határidőben elkészült.
Napirend előtt kért szót Andrásik Sándor. Felidézte a 2014. november 21-i testületi ülést,
ahol Janák Farkast bízták meg a Dunaharaszti Vagyonhasznosító (DV) Kft. ügyvezetői
teendőinek ellátásával. Felvetette, hogy miért
nem pályáztatták meg a pozíciót. Nincsenek
személyes problémái az ügyvezetővel, de utánanézett a szakmai előéletének, és azt tapasztalta, hogy több cégben is szerepet vállalt, az
egyik végelszámolással szűnt meg, a többiből
„kiszállt”. Janák Farkas a polgármester gyerekkori barátja, a TEA egyesület vezetője, jegyezte meg. Kínosnak nevezte, hogy az előző
ügyvezetőnél jóval magasabb a fizetése. Közölte, hogy felszólalását nyilvánosságra fogja
hozni.
Dr. Szalay László polgármester elmondta,
hogy ebben az esetben semmi nem írja elő a
pályáztatást, és a poszt betöltése bizalmi kérdés is. A képviselő-testület titkos szavazással
erősítette meg a jelöltet, mindössze egy ellenszavazat volt. Rámutatott, hogy a fizetéssel
kapcsolatban rosszak a képviselő információi,
mert az előző ügyvezető jövedelme volt éppen
magasabb, mint a mostanié. Janák Farkas
végzettsége rendben van, neki pedig nagyon
sok gyerekkori barátja, ismerőse van.
Megjegyezte még, hogy nem kell mindent
készpénznek venni, ami a Dunaharaszti Hirdetőben megjelenik (ez az újság nem azonos
az önkormányzat hivatalos lapjával, a Dunaharaszti Hírekkel – a szerk.).

Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke
is szót kért, és emlékeztetett, hogy a DV Kft.
jövőjéről vita folyik, és elfogadták Knapp Tibor javaslatát, hogy Janák Farkast 1+1 évre
nevezzék ki, azalatt az önkormányzat cégeit át
kell vizsgálni. Andrásik Sándor hozzászólását
jobbító szándékúnak gondolja, a cég jövőjéről
szóló vita pedig folytatódhat tovább. Ezt követően Fényes István is jelezte, hogy a fizetésekkel kapcsolatban rosszak Andrásik Sándor
információi.
Érintettként szót kért és kapott Janák Farkas
is. Elmondta, hogy vállalja, hogy a polgármester a barátja, eddig azt hitte, hogy a Dunaharaszti Hirdetőben cikket író személy is az, és
Knapp Tiborral is jó kapcsolatot ápol, például, ahogy sok haraszti emberrel is. Az állást
nem ezért kapta, akkor már sokkal korábban
is megkaphatta volna. Műszaki végzettsége
van, korábban 15 évig dolgozott épület-üzemeltetéssel foglalkozó cégeknél, így például
igazgatója volt annak a társaságnak, amely a
Corvin-sétányt üzemeltette. Ugyanakkor nem
gondolja, hogy reagálnia kellene arra a rosszindulatú cikkre, ami róla megjelent.
A testület megtárgyalta a 2015. évi költségvetés első olvasatát. Kücsön Sándor jelezte,
hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan alkalmasnak tartotta az anyagot a további vitára. Hajdu Zsolt, az Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság elnöke örömét fejezte ki,
hogy az oktatásra szánt összegek nem csökkennek. A kulturális élet a városban gazdag,
a sport és a civil szervezetek támogatására is
elegendő forrás jut. A bizottság támogatja az
előterjesztést, ugyanezt mondta el Fényes István, a városfejlesztési-, illetve Horváth Jenő, a
szociális bizottság elnöke is. Dr. Szalay László
szerint ez egy jó költségvetés, ahol 749 millió forint jut beruházásokra, és 289 forint a
különböző szervezetek támogatására. Pethő
Zoltán jegyző hozzátette, hogy 3,5 Mrd forint
a költségvetés főösszege, miközben mindössze
623 millió a normatív támogatás. Örül, hogy
minden képviselő abszolút felkészülten vett
részt a bizottsági üléseken. A módosításokat
átvezették, egy jelentős volt ezek közül, a hul-

ladékszállításra, -kezelésre kellett 30 millió forintot még
betervezni. 1,9 Mrd forintba kerül az önkormányzati
intézmények működése, és 160 milliót kell költenünk a
KLIK által átvett intézményekre.
Hajdu Zsolt egy javaslattal élt Fényes István felé, hogy –
az előző évekhez hasonlóan – a városfejlesztési bizottság
rangsorolja a fejlesztéseket, de képviselőtársa közölte,
hogy nyitott kapukat dönget.
A képviselők módosították a védőnői körzeteket, jóváhagyták a nemzetiségekkel kötendő együttműködési
megállapodásokat, új döntést hoztak a szelektív kukák
beszerzését célzó közbeszerzési eljárásban, majd rátértek az önkormányzat elkövetkező 5 évre szóló környezetvédelmi programjára. Hajdu Zsolt jelezte, hogy ő egy
igazi „zöld” képviselő, és fel is sorolt néhány problémát.
Nincsen ózonmérés az M0-ás közelében, mint ahogy
hiányzik az északi oldal zajvédő fala is. A Duna-part
turisztikai fejlesztése is egyre sürgetőbb, kevés a városban a zöldfelület és a kerékpárút, de sok az illegálisan
elhelyezett hulladék. Ugyanakkor nagyon jól működik
a szelektív gyűjtés rendszere, és az utak is szinte mind
portalanítottak immár. Fényes István az elkészült tanulmányt alaposnak nevezte, amiből nem hiányzik sem
a csapadékvíz-elvezetés, sem a szennyvíztisztító-bővítés
kérdésköre sem. A program feltétele egyben annak,
hogy pályázatokon induljunk. Pethő Zoltán elmondta,
hogy az idei évben 156 millió forintot fordít az önkormányzat környezetvédelmi célokra. A 2012-es útépítések idején 2500 facsemetét ültettek ki, jelentős parkfejlesztések történtek a városban. Horváth Jenő fájlalta,
hogy nem minden múlik az önkormányzaton: erre példa az 51-es út mellől hiányzó zajvédő fal, amire pedig
nagy szükség lenne.
A programot egyhangúan elfogadta a testület, mint
ahogy a településképi rendeletet is, ahol a vállalkozók
adminisztratív terheit csökkentő pontok léptek hatályba. A testület titkos szavazáson 11 igen szavazattal
Lévai Mónikát javasolja a KLIK felé a Baktay Ervin
Gimnázium igazgatói posztjára. A testület a DV Kft.
feladatainak bővítéséről szóló előterjesztés esetében elfogadta Fényes István javaslatát, és megvárja az üzleti
terv elkészültét (ezt február 10-ig nyújtja be az ügyvezető igazgató), és ezt követően dönt a kérdésben.
A képviselő-testület ezt követően döntött arról, hogy
a Máv-Alsó területen belterületbe csatol ingatlanokat,
tulajdonosi hozzájárulást adott az A3-7 csatorna menti
öblözet feltöltéséhez, elfogadta a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, a 2015. évi település-rendezési
tervezés közbeszerzési kiírását, végül pedig az oktatási-,
illetve a szociális bizottságok beszámolóit.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat

Testület
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Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Dunaharaszti Városi Bölcsőde
intézményvezetői állás betöltésére
Képesítési feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet
szerint:
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
f) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus.
Pályázati feltételek:
- legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
- kiemelkedő szakmai tevékenység,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- vezetői gyakorlat,
- szakmai referencia,
- felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret.
Munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 4.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő
3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, testi-szellemi fejlődését elősegítő, gondozását végző költségvetési intézmény vezetése, irányítása.
A pályázathoz csatolni kell:
- a legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot,
- a képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezető programot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalhatja.
Benyújtási határidő:
2015. március 12.
Az állás betöltésének ideje: 2015. április 1.
A megbízás időtartama:
5 év
Bérezés:a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot Dunaharaszti Város Polgármesteréhez kell
benyújtani.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
telefonszám: 06-24/504-450
A pályázat benyújtásához szükséges információk az Önkormányzat honlapján is megtalálhatók:
www.dunaharaszti.hu.
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Hamvas Levente Péter

A GARRENEK TITKA
Amikor néhány évvel ezelőtt egy bécsi magyar emigránsokból álló baráti társaság arra kért, hogy Márai Sándorról
tartsak előadást, Móricz Zsigmond szavai jutottak eszembe, aki azt írja valahol, hogy minden magyar értelmiségi
emigráns. Pesten lakik, de vidéken él. Egy kisváros, egy
szubkultúra, egy mikroklíma magányos és titokzatos követe. Eldöntöttem, hogy bécsi barátaimnak az otthonról és az idegenségről, az emigrációról és a hazatérésről,
mindenekelőtt pedig a láthatatlan hazáról fogok beszélni,
mégpedig egy olyan regényfolyam kapcsán, amely az író
végrendeleteként is felfogható. Ma, amikor a híreket figyelő átlagember számára úgy tűnik, mintha embertelen erők
hatására elbillent volna a föld súlypontja, amikor civilizált
városokban és eldugott sivatagi falvakban ugyanazzal a
vadnyugati lezserséggel bombákat hajigálnak, és itthon is
mintha lassan kikopnának a szép jelzők és a szótáraknak
hovatovább már semmi értelmük sincsen; mit üzen nekünk
ma, huszonegyedik századi magyaroknak és európa-iaknak
Márai Sándor?
A Garrenek műve című regényciklus egymástól többékevésbé függetlenül keletkezett darabjai a harmincas évek
végétől a negyvenes évek második feléig íródtak. Élete alkonyán, röviddel halála előtt – amikor idehaza a rendszerváltásra készülődtünk, a Lola halála után totális idegenségre és magányra ítélt író pedig az öngyilkosságra – Márai
ismét elővette, és ciklusba rendezte őket. Az újraírt és
egybeszerkesztett regényfolyam ekképpen egyetlen műnek
tetszik. Olyannyira, hogy nem is szól másról, mint magáról
a Műről: a Garrenek művéről. De kik voltak a Garrenek, és
milyen művet alkottak?
A Garrenek egy nyolcszáz éves város tekintélyes, némileg
különc polgárai. Hírük, hogy művészek. Jóllehet a Garrenek semmit sem alkottak. Ellenben ritmust, építő rendetlenséget vittek a városka életébe. Formát és stílust mutattak az embereknek, az együttélés szép szokásait.
„Mi volt a Garrenek műve?” – teszi föl a kérdést az író
1988-as rövid előszavában, majd így válaszol: „Légkör. Valami atmoszferikus, amiben az emberi élet a létezésen túl
értelmet és rangot kapott. Ha él még valahol a Garrenek
egyike-másika, aggastyán korában kénytelen úgy érezni,
mintha a gravitációs erő nem tartaná már földközelben.”
Mi lesz hát a világgal, ha az utolsó Garren is meghal?
A várost egy napon elfoglalják az idegenek. Egy téli hajnalon érkeznek a tenger felől. A Garren-ház földszintjén,
az ódon hangjegynyomda kirakatában értetlenül szemlélik az aranyozott hárfát, s felette a cirkalmazott betűket:
Aiolos. Miután az idegenek elfoglalták a várost, és az apa,
Garren Gábor, méltósággal, ahogyan élt, haldoklik, a gyer-

mekek szertartásosan összegyűlnek. És az apa, mint egy
igazi művész, aki mindent odaad a műnek, az utolsó simításokat végzi el egyetlen látható alkotásán: a családon.
Mert divatjamúlt bútorai és bölcsészeti szakkönyvei között
az apa egykoron nagyvilági életet élt, és tudott valami
nagyon személyeset a világról, amit a többiek nem tudtak. Tudta, hogy a család műremek, „az egyetlen igazán
iz-galmas, minden vonatkozásban nagyszabású műalkotás”.
Tudta, hogy a család, melynek saját nyelve és titkosírása
van, titok és rejtvény, amelyet meg kell fejteni. Tudta, hogy
csak az egésznek van értelme. Péter, a halk szavú író, Tamás, a gyerekes emigráns, Albert, a tömegem-ber, Edgár,
a szépfiú vagy Anna, a csúnyácska, de érzékeny vénkisas�szony külön-külön csupán „latin indulatszót vagy spanyol
költőt, vagy északi madárfajtát jelent”.
Az idegenek, akik zavarukban lövöldöznek és a székesegyházzal szemben lapos tetejű áruházat építenek üvegből és
vasbetonból, az idegenek nem értik a titkot. Nem értik,
hogy a magára hagyott város miért nem fogott fegyvert,
hanem Garren Gábor tanácsára hallgatva, felháborodásában és sértettségében bált rendezett, egy minden addigit
felülmúló, nagyszerű bált. Egy valamit tudnak, vagy inkább éreznek az idegenek: hogy az utcákat átnevezhetik,
a székesegyház szobrait elmozdíthatják, de a Garrenek
művét sohasem birtokolhatják. Garren Gábor, a művész,
haldoklik. De mi lesz a világgal, ha az apa meghal?
Garren Péter, az író, párizsi, londoni, berlini emigrációban
megkísérli szavakba önteni az apa művét. Ekkor ismét találkozik az idegenekkel. Az új embertípussal, Európa nagyvárosi tömegében. Furcsa jelekre lesz figyelmes. Észreveszi,
hogy „már csak nagyon ritkán és egészen kevesen mosolyognak”. Hogy „mind nagyobb tömegek tanulták meg az
ordítozás különféle válfajait”. Hogy a férfit, „a nagyon ritka
öntudatos, kiművelt jellemeket, az utolsó arisztokratákat”
hiába is keresi a középosztály tagjai közt. Helyükre Párizsban, Berlinben és Londonban benyomult a bizánci jellegű
ember. Aki már nem egészen férfi, de nem is egészen nő.
Akinek fellépésében, mint a kéjfiúkéban, van valami fáradtan buja és túléretten mesterkélt. Leginkább hivatalnokok
– állapítja meg Péter –, akik finom helyeken dolgoznak,
esetleg a művészetek és a szellemi tudományok alantasabb válfajaival foglalkoznak, részvénytársaságok előkelően
be-rendezett irodáiban ülnek naphosszat, és mélységesen
megvetik mesterségüket.
Ők az átlag, akiket lebírhatatlan erő, „a legnagyobb cinkosság, a nemek között lappangó, elhatározatlan nemű,
férfinak öltözött emberek szövetsége” szervez eggyé. Öl-

tözködésük, s fellépésük, orrhangjuk, panaszkodó beszédmodoruk is egyfajta. Ők a nyáj, melynek minden egyede
mögött milliók állnak. Akik egyszerűen csak élnek, „egy
névből, egy nőből, egy vagyonból, egy férfi kegyéből”, „de
nem az alkotásból, nem a teremtésből” élnek, ami „minden
igazi férfi eszménye, hanem mindig csak valami készből,
mint a kitartottak”.
Amikor ez az embertípus megjelenik, akkor kiált bele a
világba, Péter párizsi dolgozószobájának csendjét megtörve, a berlini rádió adását hirtelen megszakítva, rikácsolón
és rekedten, feltartóztathatatlanul: a Hang. „A pedagógus,
aki még menthetett volna valamit, elhallgatott, a propaganda embere kiáltozni kezdett. Így kezdődött.”
Péter Berlinben látja meg először a Jelvényt, amely az új
embertípust mutatósan és tüntetően összeköti. Berlinben
megismeri a fényesre csiszolt Nihilt, a totálist és a tökéletest. A célszerűség városát, ahol mindenkinek sürgős dolga
van, és az emberek úgy tartoznak össze, mint a termeszek.
Egy népgyűlésen azután alkalma nyílik színről színre látni
a Hang forrását is. A megtestesült istenséget, aki mégis
petyhüdt és színésziesen feltűri a gallérját, és emellett pocsék a stílusa. „Így kezdődött” – emlékezik.
Péter ekkor döbben rá, hogy végérvényesen elkezdődött
valami. Egy minden addiginál veszélyesebb lázadás. Hogy
„felfoghatatlanul aljas és profán eszközökkel, történik itt
valami”, a kereszténység ózonját nélkülöző, kispolgáriasult
istenvárás: a műkedvelők forradalma. „A Hang hazudott,
valaminek vége volt” – emlékezik Péter; „az emberi együttélés nemesebb törvényeinek, az igazságnak és a jónak, a
szépnek és a méltányosnak. A Hang hazudott, s vége volt
a keresztény Európában valaminek, amit nem is tudtam
volna megnevezni...” – „Mi is az, aminek vége volt?”
Péter és a Garrenek még egyszer hazamennek. Ez az a
pillanat, amikor a város, mely Péter szerint, nem optikai
csalódás, hanem valamely titokzatos szeizmikus mozgás
következtében, valóságosan is elmozdult a helyéről, ismét
hazatér. Mert az idegenek, a Hangnak engedelmeskedve,
elvonultak, és immár végérvényesen, válaszolni kell a kérdésekre. De Péter érzi, hogy a város már nem ugyanaz.
Bűnbeesett az idegenekkel, és a székházat lebontották.
A zászlók és rézfúvósok kíséretében masírozó hazaiak, az
új hivatalnokok, a várost parancsoló hangú rendeletekkel
igazgatják, mintegy büntetésképpen. Mert ők maguk is idegenek már.
Péter megérti, hogy a Haza végérvényesen elveszett. És ha
az utolsó Garren is meghal, a világot birtokba veszi a Nihil,
amely rosszabb a halálnál, mert a halál az élet térfogatán
kívül van. A Nihil viszont az élet szervein belül növekszik,
és elárad a földön a sivárság. Isten meghal, és az emberiségről lepörög az öntudat több ezer éves fénymáza. A művészeket felváltják a műkedvelők, és Goethe helyébe May
Károly lép. És a Mona Lisa derűs mosolyára árnyékot vet
a démoni röhögés. „Hogy egy világ, melyben a művészek-

nek nincs hatalmuk többé, szétesik és különösen átalakul:
az emberek másképpen néznek egymásra, mást gondolnak,
ha nincsenek közöttük művészek, másképpen beszélnek, s
mindaz, amit csinálnak, olyan mértékben lesz értelmetlen,
amilyen mértékben célszerű lesz és hasznos.” Megérti, hogy
a város őslakói betegek és sorra halnak, mert a Haza elveszett, és haza nélkül nem lehet élni. Megérti, hogy „a haza
soha nem jó, nem is nagyszerű, nem vonzó, sem eszményi,
legtöbbször éppen olyan zavaros, nemritkán förtelmes emberi vállalkozások összege, mint a család –, mégis, ahogyan
család nélkül nincs élet, úgy haza nélkül sem lehet igazi
életet élni”.
Péter megérti, hogy külföldön, emigrációban a városról írt
és a családról. Mert az írók végül mindig erről írnak. Megérti, hogy a Garrenek keresztények voltak, mert megtörtént
velük a kereszténység. Hogy „keresztény az, aki hisz abban,
hogy segíteni kell a felebarátnak. S aztán abban is hisz,
hogy az ő országa nem erről a világról való.” Megérti, hogy
a Garrenek műve „nem volt csalás, nem volt célja, őszinte
volt, céltalan”. Hogy a Garrenek „semmiféle munkát nem
végeztek”, de éppen ez volt a feladatuk a földön, különösen
a városban. Mert tudták, hogy „élni és különbözni talán nagyobb vállalkozás, mint alkotni”. Megérti, hogy a Garrenek
műfajt adtak a városnak, ez volt a kötőanyag. És miközben
otthonosra formálták a várost, egy kicsit mindig idegenek
maradtak. Az embereket izgató, különvált szektákhoz hasonlók, a zsidókhoz és az angolokhoz, a rendhagyó nemzetekhez, melyeknek sorsát a gyűlölet és a féltékenység kíséri.
Péter megérti, hogy a Garren-ház egy „kicsinyített hatalom, melynek nincsen ágyúja, sem tankja, s mégis védi egy
láthatatlan országhatár, ez a haza, amely távol a hazától,
idegenben is saját klímával, flórával és faunával tenyészik:
ez volt másféle értelemben (…) a Garren-ház. S amint ahogy
az idegen követségek védett épületeiben a lakók, a követ,
a családtagjai és a hiva-talnokok, olvashatnak és beszélhetnek, amit és ahogyan csak akarnak, s az a láthatatlan
hatalom, mely védi őket, módot ad arra is, hogy a környező
világtól függetlenül ápolják a hazai műveltség, konyha, társas élet hagyományait és szokásait, úgy a Garren-házban
is élhettek a lakók ezzel a védettséggel, élhettek a város
jogszokásaitól és hagyományaitól függetlenül, a maguk láthatatlan hazájának törvénye szerint (…).” És megérti azt is,
hogy az igazi forradalmárok, amilyenek a Garrenek is voltak, hisznek az emberben, és az embert alapjaiban akarják
forradalmasítani, „tehát nem egy társadalmi rendhez való
viszonyában, hanem alaptermészetében”.
És végül hisznek abban, hogy csupán egyetlen törvény létezik: a változás. És hogy mindez, az idegenek érkezése és
az apa haldoklása, a Hang és a Garrenek hazatérése, a
vállszíjak és az estélyi ruhák, az akasztófa a város fölött és
a tenger egy kissé odább, mindez „csodálatosan rendben
van és összetartozik”.
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3D nyomtató a Hunyadiban
„Magyarok tervezik, magyarok gyártják, és igazi sikertörténet van kibontakozóban. A Craftbot egy kedvező
árfekvésű, de funkcióiban a komoly
gépeket idéző 3D printer, melyet a
budapesti székhelyű CraftUnique
kft, fejleszt és gyárt. Talán hazánkból származik majd az első olyan 3D
printer, mely már tényleg betörhet a
kisebb vállalkozások életébe is, esetleg már otthonra is érdemes lesz vásárolni?” – olvashattuk egy internetes oldalon. Akkor még nem tudtuk,
hogy ennek a sikernek egyik kovácsa
dunaharasztin lakik. Így tehettünk
a közelmúltban látogatást a Craftunique nevű cég újpesti telephelyén. A
Craftunique teljes egészében magyar
vállalkozás. A tulajdonosok és egyben cégvezetők, Horváth Attila, Horváth János és a dunaharaszti Csobolyó-Programozó János. Mindannyian
aktívan részt vesznek a fejlesztésekben, egyengetik a cég útját. Miután
bemutatták a gyártóüzemet, a most
készülő, és az éppen munkadarabot
nyomtató készüléket, a három fejlesztő-menedzserrel beszélgettünk.
A 3D nyomtató még egyáltalán nem
elterjedt a felhasználók körében. Mi
motiválja egy kisvállalkozás tagjait
egy ilyen termék készítésére?
A történet 2013-ban kezdődött. Vásároltunk egy otthoni 3D nyomtatót, munkánk
segítésére és azért, hogy gyermekeink hasznos játéka, oktató eszköze legyen. Sajnos
egyik feladatnak sem felelt meg. A készülék
megbízhatatlan, kezelhetetlen volt. Még egy
műszaki képzettségű embernek is rendkívül
sok problémát okozott a beállítás, folyamatos finomhangolás, gyerekek számára pedig
egyenesen veszélyes volt a használata. Ezért
úgy döntöttünk, hogy építünk saját magunk egy készüléket. A gondolatot tovább
szőve határoztuk el, hogy ha már építünk,
akkor az legyen piaci termék.
Hogyan tudtak megjelenni a piacon?
Elsődleges cél volt, hogy elérhető áru, gyermekek számára is használható eszköz legyen.

Másfél év fejlesztés, több prototípus után
végre elkészült a kereskedelmi forgalmazásra
alkalmas modell. A piac igazolta a célkitűzéseinket, már a kampányunk első hónapja
alatt előrendeléses formában több mint 500
nyomtatót értékesítettünk.
Mennyire magyar termék a nyomtató?
A legtöbb gyártó meglévő építőelemeket,
vezérlő elektronikát, szoftvert használ, de
ezekből nem lehet optimális nyomtatót
gyártani. Mi felvállaltuk, hogy kitűzött céljaink eléréséhez teljesen nulláról kezdjük a
fejlesztést. Három fő szempontunk szerint
a pontos nyomtatáshoz precíz mechanika
kell, nem lehetnek kilógó vezetékek, csavarok, így gyermekek számára is biztonsággal használható. A funkcionalitás mellett
igyekeztünk szép terméket tervezni, hogy
az otthonokban, irodákban is használható
legyen a termék. Másodsorban saját tervezésű elektronikát alkalmazunk, az egyszerű kezelhetőség miatt érintő képernyőt és
pendrájvot használunk. Ezt a mi gépünkön
kívül, csak a drága nyomtatók tudják. Harmadszorra a szoftverfejlesztést is gondosan
terveztük meg, mind a beépített működte-

tő programot, mind a nyomtatást vezérlő
számítógépes programot. Az ingyenesen
használható slicer – magyarul szeletelő program – Windows és az Amerikában elterjedtebb Macintosh rendszerre is fejlesztjük.
Mindezek mellett külön öröm számunkra,
hogy mind a prototípusok, mind a sorozatgyártott termékek szerkezeti elemei Magyarországon, pontosabban Dunaharasztin
készülnek lézervágással, stancolással, CNC
megmunkálással a lehető legnagyobb precizitás érdekében.
Ebben partnerünk Karl József, aki a prototípusok gyártásával a fejlesztésből is kivette
a részét.
Milyen az érdeklődés, és mik az első
tapasztalatok?
Sorra jelentkeznek a magyar és külföldi
disztribútorok, előrehaladott tárgyalásaink vannak Svájci, Török, Olasz, Ausztrál,
Amerikai viszonteladókkal. Több országból
kaptunk közös gyártásra, vagy cégalapítására, de mi a jelenlegi típust, illetve a későbbi
fejlesztéseinket szeretnénk gyártani, ezért ezt
elutasítottuk. Vásárlóink pozitív visszajelzései alapján, kijelenthetjük, hogy kezd ismertté válni a nevünk, s erre alapozva, bátran
belevághatunk egy professzionális kategóriába tartózó nyomtató kifejlesztésébe, és a
gyártás elindításába.
Miben lehetne összefoglalni a kevésbé
tájékozott olvasóknak a 3D nyomtató
hasznosságát?
Köztudott, hogy ezzel a technológiával rendkívül olcsón lehet különböző formákat, alkatrészeket, használati eszközöket készíteni
Elsősorban egyedi termékekről van szó, de
a természetes – kukorica – alapú műanyagok használatának olcsósága miatt a kisebb
darabszámú sorozatok is lehetségesek. Ami
azonban számunkra kiemelten fontos, hogy
bekerüljön az oktatásba, szeretnénk elérni,
hogy a gyerekek is megismerhessék ezt a
technológiát az iskolai képzés keretein belül.
Oktatásban a 3D tárgyak megtervezése, kinyomtatása azonnal sikerélményt ad a gyerekeknek, így elérhető, hogy a számítógépet
javukra használják. A gyerekek számára is
érdekes eszközzel a pedagógusok könnyebben felkelthetik, fenntarthatják a tanulók

figyelmét geometria, technika, rajz tanórákon. Amerikában Barack Obama személyesen kérte a kongresszust, hogy támogassák
az iskolai 3D nyomtatási technológiák bevezetését, és el is kezdték ezt a folyamatot.
Seymurt Papert az M.I.T matematika
professzora egyik magyarul is megjelent
könyvében meséli el, hogy Amerikában, a
hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején
mekkora küzdelem volt, meggyőzni az illetékeseket, hogy helye van, sőt szükséges is az
iskolai számítógép oktatás. Náluk is lassan
ment, de nálunk több tíz éves lemaradással
történt. Szeretnénk elérni, hogy a 3D nyomtatástechnikának az oktatásban történő bevezetésével ne legyen a magyar iskoláknak
lemaradása.
Ezért is határoztuk el, hogy a Dunaharaszti
Hunyadi János Általános Iskolának a Karl
és Társa céggel közösen finanszírozva ajándékozunk egy 3D nyomtatót. Tudjuk, hogy
Nyári A. Ildikó tanárnő elméletben foglalkozik ezzel a technológiával. Úgy gondoltuk,
mindenkinek hasznos az iskolában, ha a
gyakorlatban is kipróbálhatják e téren szerzett ismereteiket.
A beszélgetés végén ért minket az igazi
meglepetés: megilletődve vettük át az előbb
még működés közben látott 3D nyomtatót,
melyet vigyázva szállítottunk be az iskolába. Hamarosan sor kerül a beüzemelésre is,
amelyet Csobolyó János 12 éves tanuló fia,
Tomi fog elvégezni, egyúttal bemutatva a
nyomtató működését is. Mint megtudtuk,
az ifjú tanuló rengeteg időt tölt el az újpesti
telepen, és talán ő nyomtat a legtöbbet a
fejlesztők közül. Első munkája egy lyukacsos
sajtszelet volt, de ma már könnyedén tervez
és nyomtat bonyolult játékokat, eszközöket.
Hamarosan megismerhetjük e téren szerzett
– és szerinte sok más diáknak is megszerezhető – tudását, mert tervezzük a Laffert
Kúriában a szélesebb érdeklődők és a térség szakmai, pedagógusok, önkormányzati
munkatársak számára szervezett bemutatót. De addig is örüljünk együtt, hogy ez a
nagyszerű készülék, mely újabb nagy lépés
a technika történetében, már városunkban
is segíti tanulóinkat a versenyképes tudás
megszerzésében.
Gáll Sándor

Rákóczi hírek
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Karácsonyi előadás
Iskolánk 4. b osztályos tanulói
megtisztelő felkérést kaptak a dunaharaszti telephellyel rendelkező
Böhler-Uddeholm Hungary Kfttől.
A vállalat dolgozói számára rendezett karácsonyi évzáró műsorát
kisdiákjaink műsora színesítette.
A gyerekek Veres Csilla: Angyali
karácsony című mesejátékát adták
elő, mely igazán kellemes hangulatot teremtett.

Úgy gondolom ez igazán szép, de
egyben nagy feladat is volt, mert
felnőtt közönség előtt még nem
szerepeltek tanulóink.
A komoly felkészülés, a szép díszletek és jelmezek igazán színvonalas
előadást eredményeztek.
Azt láttam, nemcsak a cég dolgozói, de a gyerekek is igazán élvezték az előadást, szívesen játszottak
a felnőtteknek, akik sok-sok tapssal
hálálták meg a gyerekek munkáját.

Versenyek

I. hely:
Lőrincz András
1.c

II. hely:
Srej Áron
1.a

Az új esztendőben az ünnepek
után a versenyek kerültek előtérbe. Iskolai fordulók előzték meg a
hagyományosan Taksonyban rendezett területi népmesemondó versenyt. Hetven diák készült erre a
megmérettetésre. A 3. osztályosok
csoportjában például 17 tanuló varázsolta el a hallgatókat. Kellemes

I. hely:
Rácz Péter
2.b

I. hely:
Kovács Botond
3.b

délutánt töltöttünk a népmesék
világában. Tanulóink kiváló szereplését tanúsítja a négy dobogós
hely elnyerése.
Köszönjük a felkészítők, a gyerekek munkáját és gratulálunk a
szép eredményekhez.
Tóth Andrea
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A művelődés háza és a Könyvtár
A halállal kapcsolatban
nem csupán az életből
való távozás tudata nehéz,
de legalább annyira fájó a
szeretett kapcsolatok
visszavonhatatlan szétszakadása.
De elgondolkoztunk –e valaha azon, hogy eltávozott
szerettünk lelke, lénye tovább él –e,
és ha igen, vajon mi történik vele?
Folytatódik R. Kárpáti
Péter nagysikerű ismeretterjesztő előadása, az
átélők tapasztalataival és
szakértők véleményével
átszőtt dokumentumfilm,
melynek 5. és 6. részét
láthatják az érdeklődők.

A Városi Könyvtár köszöni az eddigi 1%-os személyi
jövedelemadó felajánlásokat. 2014-ben a könyvtár részére
162.066,- Ft-ot utalt ki a NAV, melyből egy nagy teljesítményű szünetmentes áramforrást vásároltunk a könyvtári
számítógépes hálózat működtetéséhez. Kérjük Önöket, hogy
az idén is támogassák könyvtárunkat 1%-os SZJA felajánlásukkal, mert ezzel segítik az intézmény színvonalas munkáját
és szolgáltatásait. Adószámunk: 16794601-2-13 Köszönjük
további támogatásukat! Dunaharaszti Városi Könyvtár
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b

Szivárványország
2015. február 21-én,
szombaton 16 órakor
az Ametiszt Bábszínház
elhozza
Bálint Ágnes:
Mazsola és Tádé című,
televízióból is jól ismert,
klasszikus meséjét
zenés bábjáték formájában.
Az előadás 55 perces,
3 éves kortól 99-ig javasolt.
A belépőjegy 1200,- Ft/fő,
mely elővételben
a József Attila Művelődési
Házban megvásárolható.

Dél-Afrikát nemcsak nyelvi és vallási
sokszínűsége, lakóinak származása és
megjelenésbeli sajátosságai miatt hívják Szivárványországnak, hanem kultúrájának, természeti adottságainak
változatossága miatt is.
Olach Zoltán dr. nagysikerű
kultúrtörténeti előadássorozatában a
sok hivatalos nyelvvel és három fővárossal rendelkező hihetetlenül gyönyörű
ország egyedi világát, vad történelmét,
tájait, népeit, városait, tarka kultúráját, állat- és növényvilágát, mai állapotát mutatja be saját felvételeivel.

A HÓNAP MŰVÉSZE

Dr. Surányi Rozália festőművész

Gyermekkorom óta különös vonzalmat érzek a művészetek
iránt. Szerettem azokat a tevékenységeket, amihez szükség
volt a kézügyességre: rajzolás, festés, hímzés, varrás, stb. A
rajz és festés iránti vonzódásom tovább erősítette bennem
rajztanárom Havasi István, aki az általános iskolában megismertetett a színek és formák világával.
Óvónőnek készültem, de a kollégiumi férőhely hiánya miatt
más vizekre kellett eveznem, így kerültem a Rudas László
Közgazdasági Szakközépiskolába, ahol nagy szomorúságomra nem volt rajzóra. Ennek ellenére szívesen festegettem és
rajzolgattam csak úgy magamnak.
Az iskolában és a munkahelyemen is sokszor előfordult,
hogy plakátokat, valamint műszaki rajzokat kellett tustintával különleges betűkkel feliratozni, amelyeket nagyon
élveztem. A tanulmányaim mellett csak minimális időt
tudtam a festészetnek szentelni. Leginkább a vizsgaidőszak
után volt időm egy kicsit festegetni, ami pozitívan hatott a
tanulmányaimra, ugyanis teljesen feltudtam töltődni. Nagy
boldogság árasztotta el a lelkem, hogy képeimmel családtagjaimnak is örömet tudtam szerezni.
Az iskoláim elvégzése után 2013-ban rátaláltam Simon
M. Veronika festőművésznőre, akivel elkezdtük az Ő általa
alapított SMV 2000 Festőtanodában a közös munkát, ami
jelenleg is tart. Ő egy fantasztikus ember és egyben kiváló
tanítómester is, a tanórák minden egyes percét élvezem.
Eddig négy egyéni és öt csoportos kiállításom volt.
Bár a férjemmel és két felnőtt gyermekemmel együtt Ócsán
élek, a gazdálkodás és szervezéstudományok doktoraként
2012 óta Dunaharasztin dolgozom: könyvelés, adótanácsadás, könyvvizsgálat, kontrolling szolgáltatások ügyvezetését
látom el, valamint gazdasági igazgatói pozíciót is betöltök.
A Városi Könyvtár Mini Galériájában február hónapban
mutatom be képeimet, amelyek olaj- és akrilfestékkel, pasztellceruzával, krétával, paverpol anyaggal készültek.
A kiállításomra mindenkit szeretettel várok!
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Bácsország
„Bőven termő, erős nemzedékeket szülő föld! Bácsország! Hány
nép ütött tanyát viruló tereiden, s hányszor tiporta le a meghonosultakat idegen nép: hogy elfojtsa a virágzásnak indult kultúrát. És te áldott föld, mindannyiszor kibocsájtád őserődet, s új
virágzást fakasztottál az itt lakó ember számára.”
Az idézet Városy Gyula vajdasági író művéből való.
A Trianon okozta traumát apró lépésekkel gyógyítgatni, erre
a magyar kormány számos pozitív intézkedést hozott. Ebben
fontos szerepe van a civil szervezeteknek. A Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete társulva a Honismereti körrel 2014.
augusztus 22-én indult a Délvidékre. Már a szervezés során fontos szempont volt, hogy minél közelebb kerüljünk az ott élő
magyarsághoz, nem turistaútra, hanem látogatóba mentünk
a testvéreinkhez. A szabadkai buszállomáson Németh Gergely
Csantavéri fiatalember fogadott, a Szegedi Egyetem hallgatója.
Közvetlensége, szeretetre méltó viselkedése, talpraesettsége révén azonnal szívünkbe zártuk. A három napos látogatás során
hűséges kísérőnk volt.
Szabadka a délvidéki magyarság szellemi központja. Régészeti
leletek bizonyítják, hogy 3000 évvel ezelőtt is lakott hely volt.
Amerre csak járunk, az egykori gazdagság jelei köszöntenek
ránk, a magyar szecessziós építészet fővárosa. Nagyszerű inpozás épületei, városháza, zsinagóga, Raichel palota, nehéz lenne
végig sorolni. A városháza előtti hatalmas téren békés jó hangulatban zajlik a közösségi élet. Szép a Palicsi tó és gyönyörűek körötte épült villák, a hatalmas ápolt park virág ágyásaival
vonzó látvány. Ludason a szerb ételek ízével ismerkedtünk meg.
Természetesen jól bevásároltunk fokhagymából, mivel itt terem
az igazi, és ezt a tápanyagokban gazdag vajdasági föld biztosítja.
Szállást Szegeden a Szent Imre Kollégiumba foglaltunk, ahol a
határon túli fiatalok laknak ezzel is támogatva a tanulásukat.
A kollégiumban keresztény szellemiség uralkodik. Köszönjük a
kedves fogadtatást, a bőséges vacsorákat, a kiszolgálást. A club
teremben Németh Gergely jóvoltából betekintést nyerhettünk a
határon túli fiatalok lehetőségeiről, céljairól, a magyar kormány
által nyújtott támogatásokról. Jó érzéssel töltött el, az a szorgalom, igyekvés, szerénység, és a nemzet iránti elkötelezettség,
amely az itt tanuló fiatalokat jellemzi.
A következő napon Csantavérre látogattunk. Az egyik leghomogénebb magyar település, lakossága 7000 fő. Első említése
Mátyás király nevéhez fűződik. Monumentális Páduai Szent
Antal nevére szentelt temploma neoromán stílusban épült, 42
méter a magassága. Megcsodálhattuk ezt a bazilika nagyságú
templomot, és elgondolkodhattunk rajta, mekkora hit és akarat
hozta létre. Látogatást tettünk az itt lévő családi gazdaságban.
A magyarok többsége a mezőgazdaságból él, nem csoda, hiszen

áldott kertje volt szép magyar hazánknak. Ezen a területen van
Szerbia legnagyobb szarvasmarha állománya. a Németh család
50 hektáron gazdálkodik, melynek célja a saját szarvasmarha
állomány ellátása. Mintaszerű a gazdaság, tükrözi az életerőt,
a szorgalmat, az állhatatosságot, gondoskodást az állatok iránt,
és az őszinte szeretetet az emberek iránt. Mekorra a hűségük a
magyar haza iránt, s mily nagy örömmel fogadtak, s megkön�nyezték mikor ajándékba átadtuk a Trianonról szóló könyvet.
Látogatásunk során, Topolyán alkalmunk volt egy 80 év feletti
apácával beszélgetni. Élettörténetének kapcsán a vajdasági magyarság sorsa tárult elénk, mely tanúbizonysága a szívós küzdelemnek a megmaradásért, melyet a hit és a nemzet iránti hűség
oly széppé és varázslatossá tud tenni. Találkozásaink sorába
tartozik Szabó Angéla vajdasági írónőtől kapott ajándék „Holt
szezon” című könyve, mely a délszláv háborúnak vajdasági magyar katona áldozatiról szól. Legyen, ez az értelmetlen áldozat
intő jel számunkra. S itt van Kárpátalja magyarsága, veszély
fenyegeti őket is, az ukrán háború kapcsán. E kiadvány a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap és Kövér László házelnök
támogatásával jelent meg.
„ Felejtés száműzetés. Az emlékezés szabadulás” idézet az írónő
könyvéből.
Sok, sok oldalt betöltene a látogatás során szerzett élmények
soksága, de egy újságcikkben erre nincs mód. Nem hagyhatom
ki életünk egyik legmegrázóbb pillanatát. Csúrog az a hely ahhonan más emberként megy tovább a látogató. Kinn a kietlen
pusztában a dögkút fölé emelt szobor a megfeszített Krisztussal,
fiával kivégzett apa alakjával, őrzi emlékét a kegyetlen öldöklésnek. Nehéz szívvel mondtuk imánkat az áldozatokért és róttuk
le kegyeletünket.
A magyar haza és a keresztény civilizáció ellenségeivel szembeni
szüntelen áldozat hozatal, és itt Teleki Júliát vajdasági írónőt
idézem:”Annyi ember, annyi fiatal ki nem ölni, csak dolgozni
és élni akart, meghalt csak azért, mert nemzetisége magyar….”
Végezetül megköszönöm Pánczél Károlynak a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökének országgyűlési képviselőnknek, Dr
Szalay László polgármester úrnak, a támogatást és a hozzájárulást.
Ignácz János DPVE elnöke

2014 decemberében a tanév téli
szünet előtti három hetét szerettük
volna megszépíteni a diákok számára. Hisz ekkor már a legtöbb ember
készülődik az ünnepekre, mindenki
izgatottan várja a Szentestét, legyen
hát az iskolában is kicsit ünnepibb
hangulat. Azt gondoltuk, egy adventi játék épp megfelelő lenne erre a
tizenöt napra, na de mégis milyen?
Szerencsére a diákönkormányzatnak
rengeteg olyan tagja van, aki elképesztő ötletekkel rukkolt elő, de be
kell vallani, még így sem volt egyszerű minden napra kitalálni olyan
feladatokat, amelyeket mindenki
ugyanazzal az örömmel fogad majd.
Mi sem tudtuk még, mekkora fába
vágjuk a fejszénket, hisz minden ember más, így van esély arra, hogy felsülünk az ötletünkkel, és az lesz a
vége, hogy csak pár ember dolgozik
rajta osztályonként, a többi pedig
azt sem tudja, hogy van ilyen játék
egyáltalán. Hosszas fejtörés után végül sikerült minden napra egy-egy
feladatot kitalálni. Ilyen például a
karácsonyi osztályvideó készítése, a
mese és versírás, szerenád a tanári szoba ablaka előtt, a karácsonyi
totó, sütemény készítése vagy a kis
Jézus születésének leírása eszperente
nyelven. Íme néhány idézet az osztályok műveiből, melyekből kiderül,
hogy milyen lelkesen és kreatívan
vetették bele a munkába magukat a
diákok: "Egy este egy ember, s terhes
neje ketten mentek Betlehembe…";
„Ezen ember mesterember szerkezeteket szerel egybe, mely termeknek
fedele…” „Mentek fedetlen nedves
helyre, mely tehenek s kecske fekhelye, melyben e csepp gyermek meglett, s tele lett szeretettel…” „Eget
lesve, jelt keresve szegény emberek
kecskét terelve megjelentek. E csepp
ded meglepett lett, mert ezen lelkes
emberek tenger eledelt vettek…”
A játékot hatalmas plakát hirdet-

és a Baktay Bécsben
te az iskola folyosóján, valamint a
Baktay honlapján is. Minden nap az
iskolarádióban hirdettük ki a sorsolás aznapi nyertesét, kinek jutalma
- mindenki örömére - csokoládé volt.
A sorsolásba azok az osztályok kerültek be, akik részt vettek az előző
napi feladatban, így igazságos volt a
döntés, emellett pontot is kaptak alkotásaikra a résztvevők.
A lépcsőfordulóba kikerült egy adventi naptár, amelyre a győztes osztályok nevét ragasztottuk. December
19-én, az utolsó tanítási napon de-

rült ki, ki lett a pontozás szerint az
egész játék győztese. A győztesek
fantasztikus ajándékot kaptak. Első
helyen végzett a 10. C, második helyen pedig holtversenyben a 10. B és
a 9. NY.
Szerencsére hatalmas sikert aratott
a játék, mindenki boldogan gondol
vissza rá, így a DÖK-kel mi is fellélegezhetünk, újabb sikeres feladaton
vagyunk túl.
Seres Anett 10. b
DÖK-képviselő

Baktay hírek

Advent a Baktayban
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Angolkór
Érdekes esetünk volt a minap. Egy kiskutyust hoztak a rendelőbe, aki 3 hete született, s a gazdik azt vették észre, hogy
a lábai nagyon görbék, a kutyus emiatt
nem tud rendesen mozogni. A meglepő
számukra az volt, hogy egyetlen kölyökként amúgy szépen jól fejlődött, a szuka
kutyának bőven volt teje, s a kiskutyus
testtömege az elvárásoknak megfelelően
növekedett.
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a
kiskutyának angolkórja van. Ez a relatív
D-vitamin hiány következtében kialakuló
mész- és foszforanyag-cserezavar, amely
akadályozza a kölyökkutya csontrendszerének normális fejlődését, így a nagyon
puha, még növekedésben lévő porcos
csontok az izmok húzóerejére reagálva
meggörbülnek, az ízületi végük megvastagodik. A végtagcsontok növekedése lassú
és rendszertelen, a csont nem tartalmaz
elegendő szilárdító anyagot (meszet). Hasonló tünetek tapasztalhatók a bordaporcok és a bordák határán, ahol duzzanatok

képződhetnek. Olykor az állat fogai is hiányosan fejlődnek
Hogyan lehetséges ez? Elsőre mindan�nyian azt gondolnánk, hogy nem is kell
annál jobb egy kölyökkutyusnak, ha korlátlanul áll rendelkezésére anyatej. De itt
jön a csavar! Számít bizony az anyatej
összetétele is, tehát esetünkben meg kellett vizsgálni, hogy mit eszik a szuka. A
gazdik alapos kikérdezése során kiderült,
hogy a kutya kizárólag csak hús alapú
konyhai mellékterméket kap. Így fehérjével és aminosavakkal ugyan jól ellátták,
de gyakorlatilag vitaminokat nem vittek
a szervezetbe, valamint a húsban lévő
foszfor túlsúlya miatt az anyatej kalciumban szegény lett. Ehhez valószínűleg
hozzáadódik az is, hogy a szülés egy sötét
fészerben történt, és a kölyökkutyus ott
is nevelődött, így még napfény sem érte
szegényt.
További probléma, hogy a szuka nem
volt féreghajtva a szülés előtt, így valószínűleg a kölyök kutyus is férges, ami

A Dunaharaszti Hit Gyülekezete

és
a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ)

2015. február 7-én
és március 7-én, szombaton

10:30-tól 12:30-ig jótékonysági tartós
élelmiszer- és ruhaosztást rendez
a Baktay Ervin téren,
az Okmányirodával szemben.
Szeretettel várunk
minden kedves dunaharaszti lakost!
www.hit.hu

szintén rontja a tápanyagok felszívódását
a bélből.
Szerencsére a gyógykezelése lehetséges
és nem túl bonyolult, főképp, ha ennyire fiatal kutyusnál derül ki a probléma,
amikor még a szervezet regenerálódó képessége nagyon jó. Bár nem ígérhetjük
azt, hogy 100 %-osan mindig, mindegyik
kutyust fel tudjuk állítani, de nagyon jó
esély van a tökéletes gyógyulásra. Ehhez
alapvetően meg kell változtatni a szuka
takarmányozását. Prémium minőségű állateledelt kell kapnia, vagy jó minőségű
vegyes házi kosztot, amiben a vitaminok,
növényi összetevők, és a hús megfelelő
arányban található. 2-3 hétig mind a kölyök, mind a szuka vitamin kiegészítésre
szorul. Normál esetben már egy héten belül láthatóan elindul a javulás, elkezdenek
egyenesedni a lábak, és 3 hét alatt teljes
gyógyulás elérése a cél.
Dr. Sükösd László
www.allatorvosdunaharaszti.hu

Az e-számla rejtélye
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Kényelmes a számlát pdf-ben továbbítani a
vevőnek, de mellőzhető-e ezzel a számla postázása? Olvasónk kérdésére
Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési szakértőnk válaszolt.
"Elküldhetem-e a papír alapú számlát e-mailben, pdf-formátumban? Társaságunk online
számlázó program használatával pdf-formátumban előállított számláit e-mailben
továbbítja partnerei felé. (Nem elektronikus számla!) A vevő nyomtatja ki papírra a
pdf-formátumban megküldött számlát. Így
a számlán nem szerepel bélyegző, aláírás a
kiállító részéről. A hatályos jogszabályoknak
megfelelő-e ez a gyakorlat, vagy szükség van
az eredeti számla postai eljuttatására?" – kérdezte olvasónk. Számla minden olyan okirat,
amely megfelel az áfatörvény X. fejezetében
meghatározott feltételeknek – kezdte válaszát
Juhász Tibor. A számlával egy tekintet alá
esik minden olyan okirat, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak
adattartalmát módosítja és megfelel az áfatörvény 170. §-ában meghatározott feltételeknek.
A Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalany esetében számla a termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott olyan okirat, amely megfelel azon
előírásoknak, amelyek abban tagállamban
alkalmazandóak, amelyben az adóalanyt nyilvántartásba vették. Az áfatörvény előírása
alapján a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak
végéig biztosítania kell a számla eredetének
hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Az „eredet hitelessége” a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó illetve a
számlát kibocsátó azonosságának biztosítását
jelenti.
Az „adattartalom sértetlensége” azt jelenti,
hogy a számlának az áfatörvény szerinti tartalmát nem változtatták meg.
A számla „olvashatósága” pedig azt jelenti,
hogy a számlának az ember számára – alapos
vizsgálat, illetve magyarázat
nélkül – olvashatónak kell lennie. Mindezek a
45/2010 EU irányelv alapjaira épülnek.
A számla papíralapon és elektronikus úton is
kibocsátható. Kérdésünkben az elektronikus
számláról értekezünk.

Az áfatörvényben meghatározott fogalomnak
megfelelően elektronikus számlának minősül
minden olyan, az áfatörvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus
formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az
elektronikus számlákra is a számlákra vonatkozó általános szabályok vonatkoznak. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az elektronikus
számla fogadásának, illetve az eredet hitelessége,, az adattartalom sértetlensége és az olvashatóság biztosításának a termék beszerzője/
szolgáltatás igénybevevője részéről technikai
feltételei vannak (digitalizálás, archiválás), az
elektronikus számlázás tekintetében elengedhetetlen a felek együttműködése.
Ezért az áfatörvény az elektronikus számla kibocsátásának feltételeként továbbra is előírja a
számlabefogadó beleegyezését (ami nem csak
formális lehet, vagyis megvalósulhat például a
kapott számlán szereplő ellenérték kifizetésével történő hallgatólagos belegyezés révén is),
illetve EDI rendszer alkalmazása esetén a felek
előzetes, írásbeli megállapodását.
Az előzőek mellett természetesen figyelemmel
kell lenni az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII.
29.) PM rendelet előírásaira is. Az áfatörvény
két olyan eljárást nevesít, amelyek esetében
a törvény erejénél fogva elfogadott, hogy az
elektronikus számla eleget tesz a számla eredetének hitelességére, adattartalma sértetlenségére vonatkozó követelményeknek.
- az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott számla,
- EDI elektronikus adatként létrehozott és továbbított számla.
Az áfatörvényben külön nevesített elektronikus számlák tekintetében a számla kibocsátója és a számla befogadója az
áfatörvényben meghatározott követelmények
teljesítése érdekében tehát nem köteles üzleti
ellenőrzési eljárást végezni.
Természetesen az adóalany ilyen esetben is
végezhet üzleti ellenőrzési eljárást, különös
tekintettel arra, hogy annak lefolytatása (az
áfatörvény rendelkezéseitől függetlenül is) az
adóalany gazdasági érdekeit szolgálja. Az áfatörvényben nem nevesített elektronikus számlák tekintetében az adattartalom sértetlensége

és az eredet hitelessége üzleti ellenőrzési eljárással támasztható alá.
Az áfatörvényben 2013. január 1. óta már
nem szerepel, hogy digitális aláírás szükséges az elektronikusan kiállított és átküldött
számlákon. Emiatt sokan gondolták azt, így
jó magam is, hogy elég, ha lementik az érkező
fájlt, és kinyomtatva átadják a könyvelőjüknek, esetleg el is mentik azt az e-mailt, amiben
a számla érkezett. Sajnos azonban ezzel még
teljesítettünk minden feltételt.
A törvény szerint az ilyen számlát befogadótól továbbra is elvárható, hogy egyértelműen
bizonyítsa, az így érkező számla a kiállítás óta
nem módosult, és az valóban a kiállítójától
származik, így a digitális aláírásnál és az időpecsétnél nincs alkalmasabb eszköz arra, hogy
egy pdf eredetét akkor is igazolni lehessen, ha
azt többször lemásolták, archiválták.
Azok a kiállítók, akik egy sima pdf-et küldenek, minden felelősséget átterhelnek a
befogadóra, aki így kénytelen saját maga
elektronikusan aláírni és időpecséttel ellátni a
dokumentumot, amit pedig a kiállító sem tud
kontrollálni. A kérdésben a NAV is állást foglalt már. Eszerint valóban bármi lehet e-számla (pdf, e-mail vagy egy faxüzenet is), ha
formailag megfelel a számlakiállítás követelményeinek. Ugyanakkor a számla kiállítójának és befogadójának is a NAV által
elvárt archiválási szabályoknak kell megfelelnie: a 114/2007. (XII. 29.) GKM-rendelet
alapján. Márpedig ebben az szerepel, hogy
használni kell az e-aláírást.
Ha csak egy sima pdf-et kap egy társaság, akkor magának kell erről gondoskodnia, különben a NAV ellenőrzés során szankcionálhatják. Az azonban nem ésszerű, és gazdaságos
hogy minden kisvállalkozás pluszköltséget vállaljon, és önállóan intézze a digitális archívuma aláírását, ezért ha bármelyik szállítójuktól
digitális aláírás nélküli e-számlát kapnak, akkor kérjék a dokumentumot papíron is, illetve
ha mi küldjük pdf-ben akkor küldjük el papír
formátumban is. Sajnálom, hogy erre a következtetésre kellett jutnunk, mert így kevésbé
érthető a 2013. évi változás, de egyelőre nem
tudok biztonsággal mást válaszolni.
Adózóna.hu

“Vásárlóink véleménye szerint a
környék legnagyobb arany, ezüst,
nemesacél és Swarovski ékszerválasztékával várjuk önöket üzletünkben.
Áraink meggyőzik! Tegye boldoggá
szeretteit, térjen be hozzánk!”

Tel.: 06-70-670-2334

webshop: www.hibiszkuszekszer.hu
Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b - Zálogfiók mellett
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Ingyenes dietetikai tanácsadást indított
a GYERE Program
Folytatódik
Dunaharasztiban
2015-ben is a gyermekkori elhízás megelőzését célul kitűző projekt, a GYERE – Gyermekek
Egészsége Program a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai vezetésével. Januártól már gyermekeket érintő
ingyenes dietetikai tanácsadást
is igényelhetnek a helyi szülők.
Ingyenes dietetikai tanácsadás
Dunaharasztiban
2015. január 15-től minden Dunaharasztiban élő szülő számára ingyenes, gyermekét érintő dietetikai
tanácsadást biztosítanak a GYERE
Program keretében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a
vezetésével a dietetikus szakemberek. A tanácsadás első lépéseként egy
adott linken elérhető Google adatlap
kitöltésével és elküldésével tudja a
szülő a dietetikus szakember részére
az adatait és kérdéseit továbbítani,
aki 3 munkanapon belül felveszi a
kapcsolatot a tanácsadást igénylő
szülővel. A szolgáltatást kizárólag a
Dunaharasztiban élő szülők vehetik
igénybe gyermekeik számára.
Beszámol a dietetikus
Kanizsárné Vaskó Nikolett dietetikus
őszintén beszélt a GYERE Programról. „Nagyon megörültem, amikor
lehetőséget kaptam a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségétől arra,
hogy részt vegyek a Magyarországon
elsőként Dunaharasztiban elindult,
három éves, a gyermekkori elhízás
megelőzését célul kitűző GYERE –
Gyermekek Egészsége Programban.
A kérdésre, hogy szeretnék-e Dunaharasztin élő dietetikusként részt
venni a gyakorlati megvalósításban,
a válaszom egyértelmű „igen” volt. A
program első része, amely 2014 október-2015 január között zajlott, a

zöldség-, és gyümölcsfogyasztás fontosságára hívta fel elsősorban a gyerekek figyelmét. Egészen kiscsoportos
óvodás kortól, az érettségire készülő
18 éves „kisfelnőttekig” mindenkinek
egyaránt elérhető a szakemberek által
közvetített tudás. Ez persze nekünk,
a programban résztvevőknek kihívást
jelent, mert ugyanazt az információt egészen más megközelítésből kell
átadnunk a különböző korcsoportoknak, ami színesíti a munkánkat.
Sok pozitív tapasztalatot gyűjtöttem
azáltal, hogy a program kapcsán betekintést nyerhettem nemcsak abba
az iskolába és óvodába, ahova a saját gyermekeim is járnak, hanem az
összes dunaharaszti óvoda és iskola
életébe. Ezzel összefüggésben kiemelném, hogy minden intézményben minőségi oktatás folyik! A szülőknek, a
családi mintának és a pedagógusoknak köszönhetően a gyerekek okosak,
érdeklődőek, figyelmesek, könnyen
bevonhatóak a beszélgetésbe és a játékokba, örömmel viszik haza a tájékoztató anyagokat és szorgalmasan
ragasztják a GYERE matricákat.
Szinte repülnek a foglalkozás percei, sokszor kétszer annyi időt is el
tudnánk tölteni a gyerekekkel, mint
amennyi rendelkezésünkre áll. Ilyenkor nemcsak ők tanulnak tőlünk, hanem mi is tőlük, sőt a pedagógusoktól számos jó ötlettel gazdagodunk.
Köszönöm a városvezetésnek, hogy
nyitottak a program üzenetére és így
elindulhattak városunkban a foglalkozások. Örülök, hogy Magyarországon elsőként a dunaharaszti gyerekek

részesülhetnek a GYERE Program
révén abban a tudásban, ami segítségükre lehet, hogy egészséges felnőtt
válhasson belőlük. Csengeri Lilla Dunaharasztiban élő dietetikus kolléganőmnek is szeretném megköszönni,
hogy jól együtt tudunk dolgozni és
nemcsak a gyerekektől, pedagógusoktól, de egymástól is sok tapasztalatot
szerzünk minden egyes alkalommal.
Bízom benne, hogy az elkövetkező
években is részese lehetek a programnak, kíváncsian várom a folytatást!
Remélem, hogy a jövőben országszerte minél több városban fog elindulni
az MDOSZ szakmai vezetése alatt
a GYERE, melynek a dunaharaszti-program lesz a mintája, amelynek
én is részese voltam.”
Mi vár ránk februárban?
A program következő részében – a zöldségek és gyümölcsök után – a gyerekek
a gabonafélékkel ismerkedhetnek meg.

Paradigma váltás az
ízek-élmények világában,
városunk kapujában
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a Mindszenty utca sarkán található öreg ház
megújult, megfiatalodott, életének új szakaszába lépett. 2014-ben a ház új tulajdonosai (Machay János és családja) úgy
döntöttek, hogy nem rombolják le, hanem
megőriznek belőle mindent, amit lehet. Új
feladatot is kapott, ami nem más, mint
hogy helyet adjon egy új étteremnek, ahol
a konyha egyesíti magában egy családias
kisvendéglő és egy modern étterem kínálatát. Az étterem neve „Heaven Gastrobar” dinamikus, modern irányzatra utal,
melyre az étterem vezetőinek (tulajdonosainak ifj. Machay Jánosnak és Korek
Gergőnek) fiatalsága, lendülete ad garanciát. A stílus, a berendezése, a hangulatos
kandalló, a fa gerendákon nyugvó galéria,
a fenyőfák ágai alatt kialakítani tervezett
terasz pedig azt a célt hivatottak elérni,
hogy aki ide betér, az otthon érezze magát,
erről beszélgettem a tulajdonosokkal

Ehhez a GYERE Program hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/pages/GYERE-Program) is sok-sok információt kaphatnak. A szakmai szervezet
külön köszönetét fejezi ki, hogy a programnak pozitív a fogadtatása minden
oldalról, beleértve az önkormányzatot,
óvodákat, iskolákat, tanárokat, pedagógusokat, szülőket is.
Ezek történtek januárban:
• Január 12-én a programban szereplő
óvodák saját foglalkozásokhoz különböző kiegészítő anyagokat (mese, színező,
vers, stb.) kaptak zöldség és gyümölcs
témakörben.
• Január 13-tól 16-ig a Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 22 osztályából összesen
534 tanuló vett részt a programban.
• Január 15-én elindult az ingyenes gyermekeket érintő dietetikai tanácsadás.
• Január 29-én és 30-án a Baktay Ervin
Gimnázium mintegy 12 osztálya vesz
részt a programban.

Gratulálni szeretnék ehhez a kicsit
furcsa nevű étteremhez, igazán
szép lett. Miért ez a neve?
Jani: Véleményem szerint a vendéglátás
lényege, és egyben felelőssége, hogy az
emberek életébe örömöt vigyünk. Ennek
eszközeként szeretnénk egyszerre kitűnő
ételeket kínálni, kalandozni a kávék és
teák világában, és széles választékot biztosítani az italok területén. Így tehát egyszerre vagyunk kávézó, bár és étterem,
ezért lettünk „Gastrobar”.
Gergő: Aki nálunk jár, az kicsit kiléphet
a mókuskerékből, hisszük, hogy az ízek és
érzések harmóniája révén úgy érzi majd,
mintha a mennyekben járna, ezért lett a
nevünk „Heaven”, azaz mennyország.
Rendkívül kedvező árakon dolgoztok, gondolom ezek csak bevezető
árak.
Jani: Az árak nem bevezető árak, alapelvünk, hogy prémium termékeket kínáljunk alacsony árakon. Biztos vagyok

benne, hogy lehet kitűnő minőséget biztosítani elérhető árakon is, csak egy kicsit
többet kell érte dolgozni.
Milyen meglepetéssel várjátok még
a hozzátok betérőket?
Gergő: A sörök szerelmeseinek jelenleg
18 fajta sört kínálunk, van ír, belga, cseh,
spanyol és magyar sörünk, van búza sör
és gyümölcsös íz kavalkád is. Emellett
a borokat kedvelőkről sem feledkeztünk
meg, érdemes megkóstolni a borválogatásunkat.
Jani: Étlapunkat úgy állítottuk össze,
hogy az lehetőséget adjon egy utazásra
a gasztronómia világába. Az utazás révén lehetőség lesz majd kóstolót kapni a
klasszikus- és modern-ételek, a magyarés nemzetközi-konyha ízeiből. A kevesebb
néha több, így nem törekszünk klasszikus, hosszú étlapkínálatra, cél a folyamatos változás, a megújulás.
Gasztronómiai kalandozás keretében mire számíthat, aki betér hozzátok?
Gergő: Ma már nem csak az a kalandozás, ha megkóstoljuk más népek konyháját, hanem az is, ha a vegetáriánusok,
vagy éppen a paleó konyha híveit is
tudnak válogatni étlapunkról. Ma ezek
a vendégek kicsit háttérbe szorulnak a
klasszikus éttermekben, megnyitónkon
sokan megkóstolták már a paleo pizzát,
nemsokára felkerül az étlapunkra.
Jani: Természetesen a hagyományos
ételekről sem kívánunk megfeledkezni jelenleg pl. nagyon kedvelt ételünk a csülök
Pékné módra. A hagyományok mentén
szeretnénk havonta egy-egy speciális ételhetet tartani. A kalandozás nem jelenti

azt, hogy minden nap változtatunk, de
garancia arra, hogy ne váljon „unalmassá” az étlapunk, a kínálatunk.
Az étterem, az épület ma már a
végleges állapotot mutatja? Kérdésemre Machay János a ház tulajdonosa válaszolt.
Természetesen nem. Tavasszal pl. építünk egy kemencét az udvaron, amiben
csülköt, kacsát vagy egyéb finomságot
készíthetnek a fiúk. Az étterem mellett
található üzletben pedig ízekben-érzésekben, élményekben fogunk mindenféle
jót kínálni. Megtalálhatóak lesznek ott a
paleó étrendhez szükséges alapanyagok,
de helyet adunk majd a magyar gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó
boroknak, sajtoknak, egyéb klasszikus
hazai ízeknek. Emellett az utazás-kikapcsolódás megszervezéséhez is segítséget
kívánunk nyújtani.
Fiúk, köszönöm szépen ezt a beszélgetést,
és ezt az isteni „csupa csoki” süteményt,
engem meggyőztetek arról, hogy az az álláspont, amely szerint „ami jó az drága,
ami olcsó az rossz” csak egy sztereotípia.
Ez a hely jó és mégis kifejezetten olcsó,
úgy gondolom, hogy mind a fiatalok,
mind a családosok, párok, vagy baráti
társaságok kellemesen tölthetik itt az időt,
legyen szó akár születésnapi vagy egyéb
alkalmi összejövetelről, akár csak hétköznapi programról.
(N A)
www.facebook.com/heavengastrobar
Tel.: 30-86-46-210

Haraszti vállalkozók

Táplálkozás az iskolában
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ARCFESTÉS
MINT A LAP BORÍTÓJÁN!

Bulira, rendezvényre, farsangra, vagy csak mert tetszik

Telefon: + 36 30 336 1417
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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

Orvosaink
új beosztása

Egy haraszti
polgár emlékére

Tisztelt Dunaharaszti
Lakosok!
A 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet
3-4. §-a értelmében előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Dunaharaszti
közigazgatási területén belül
2015. január 6-tól 2015. december
31-ig a Magyar Kémény Kft. dolgozói
látják el. Minden dolgozó névre szóló,
arcképes kitűzővel rendelkezik.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

2014. december hónapban
elhunyt dunaharaszti
lakosok neve és életkora:
Asztalos Istvánné élt 85 évet
Bartha Ferencné élt 80 évet
Bartók Lukácsné élt 84 évet
Csernyi István élt 60 évet
Deák Ferencné élt 65 évet
Heilné Szerémy Ágnes élt 55 évet
Horváth Gyula élt 77 évet
Kaiser László élt 58 évet
Móricz Imréné élt 86 évet
Varga Zoltán élt 81 évet

Hirdetésfelvétel:
harasztilap@gmail.com
telefon: +36 30 336 1417

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

Köszönet nyilvánítás
Megköszönjük a Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek, a
Ruff Pékségnek, a Calypso Pékségnek és Mannheim Lénárd Úrnak a
2014-es évben nyújtott támogatásukat.
Az Alsófalusi Nyugdíjas Klub
nevében: Lakatos Lajosné és Papp
Jánosné vezetők

2014. decemberi
újszülöttek
1. Ujhelyi Áron Dávid
2. Almási Bettina
3. Kapusi Antónia
4. Magyar - Herczegh Veronika
5. Schmauder Borbála
6. Murmann Dániel András
7. Frankovits Édua
8. Frankovits Éva Flóra
9. Tóth Boglárka
10. Türke - Lucska Blanka
11. Balogh Tamás
12. Dallmann Dániel
13. Horváth Szófia Olívia
14. Guth Barnabás
15. Zsigmond Gréta
16. Csillag Bulcsú
17. Puskás Martin
18. Brabander Röneszmé
19. Bócz Molli

12.14
12.27
12.10
12.07
12.13
12.21
12.27
12.27
12.05
12.07
12.10
12.23
12.03
12.13
12.17
12.05
12.09
12.24
12.29

Lévay Pál (1925-2014)

Csongrádon született 1925-ben. A tanítónő anya és az I. világháborúból rokkantan hazatérő apa szerény tisztességében nevelkedő első gyermeke legfontosabb útravalóul a római katolikus hitet, a család szeretetét és a magyarság
felvidéki és kun ősökkel gazdagított örökségét kapta. A család a harmincas
években Tiszafüredre költözött, ahol a már ifjú fiatalember meglelte élete párját is. Édesapjával, aki rokkantsága ellenére katonai szolgálatba állt, együtt
küzdött a háborúban, s miután elvesztette őt, szovjet hadifogságba esett.
Három év múlva tért haza. A Csepel Autógyárban dolgozott, s feleségével
előbb Szigethalmon élt, majd 1956-ban végleg Dunaharasztin telepedtek le.
Munka és négy gyermekük nevelése mellett a Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett. 1957 tavaszán rendőri felügyelet alá helyezték, 1958
őszén a Fő utcai katonai bíróságon került a vádlottak padjára a Keresztény
Front perében. Bár megmenekült a börtönbüntetéstől, de a hatvanas években a pert felújították, és a nyolcvanas évek végéig tartó rendőri megfigyelés
alatt állt. Az erős presszió hatására kénytelen volt párton kívüliként tanácstagi pozíciót vállalni. Mind e mellett aktív tagja volt a Dunaharaszti katolikus
plébániák életének. A családjáról való gondoskodás mellett 1970-ben korróziós
szakmérnöki diplomát is szerzett a Műegyetemen, majd több éven át oktatott
a Bánki Donát Főiskolán.
Nyugdíjas éveire készülve szőlőt vásárolt a Somló hegyen, ami után boros gazdává képezte ki magát, és beletanult a biogazdálkodásba. Később Somló hegyi
Borlovaggá avatták. A rendszerváltozás után, a most már a szabadabb világban vett részt a közéletben is. Egyházi tevékenysége mellett aktív tagja volt a
helyi Gazdakörnek és a Magyar Biokultúra Szövetségnek. Egyetlen pártba sem
lépett be, de a nemzeti oldal szereplőit igyekezett tanácsaival, tapasztalataival
segíteni. Tagja lett a Szentkorona Társaságnak és az 56-os Szövetségnek. Sokan
ismerték, elmaradhatatlan alakja volt a városi ünnepségeknek, kulturális és
ismeretterjesztő előadásoknak. Mindenkivel segítőkész, a hölgyekkel szemben
lovagias volt.
Teltek a dolgos évek, s bár alázattal fogadta a korral járó, szaporodó betegségeit, 2014 januárjában otthagyva majd két emberöltönyi dunaharaszti múltját
– házat, kertet –, a Máltai Szeretetszolgálat pátyi Gondozások házába költözött. 2015 tavaszán még átvette gyémánt diplomáját a Műegyetem aulájában,
megülte családja körében a Péter-Pál napot, s nem sokkal egy családi tragédia
után – elvesztette egyik unokáját –, advent előtt három nappal Isten országába
költözött.
Egy tartalmas, hosszú élet után, 91-ik születésnapját követő napon helyezték
örök nyugalomba a délegyházi Magyarok Nagyasszonya templomában. Lévay
Pál személyében egy mindenki felé nyíltsággal, szeretettel, segítőkészséggel közelítő, hitét mélyen, tiszta lélekkel megélő keresztény embertől búcsúzunk, aki
munkájával, erkölcsöt, hitet és hazafiságot tanító személyiségével részévé vált
városunk történetének, emlékezetének. Nyugodjék békében!
A család ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a temetési szertartáson
jelenlétükkel kifejezték részvétüket.
G.S.

Emlékezünk
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Piroska

A hír rövid: Meghalt Artner Piri…..döbbent csend után a hírt kapó maga elé nézve annyit motyog: A PIROSKA...Akinek
valaha, valamilyen köze volt a Baktay
Ervin gimnáziumhoz, most tudja, miről
beszélek. Érzi azt a kést a szívében, azt az
ürességet a lelkében, azt a fájdalmat, amit
az agyában tudomásul vesz, mégis nehéz
feldolgozni. Matatok bambán az emlékek
között, ugranak elő képek, szavak… Tisztelet, szeretet, alázat, bölcsesség, ahogy
tanított… de talán nem is nevezném tanításnak. A tudást egy végtelen beszélgetés
közben adta át, szinte észre sem vettük…
Látom , ahogy az asztal sarkánál támaszkodik kezében könyv, felolvas valamit,
majd azt kérdi – hogy gondoljátok? Aztán
ha valaki kinyögött valamit, így folytatta
–de érdekes! Figyeljetek, csak mit mond!
…aztán így tovább. Beszélgettünk, eszmét
cseréltünk mindenről, ami a világban volt
és van. A sors, vagy valami úgy hozta,
hogy ezek a beszélgetések az érettségi után
is folytatódtak. Minden évben volt osztálytalálkozónk, immár 39. Hallom, ahogy
mondja: Mi újság veletek? …és beszélgetünk tovább, mint egy végtelen osztályfőnöki órán… egészen eddig! Innentől a
szavak, a képek megkövesednek, könnyes
szemű, de mosolygós emlékké vállnak,
ahogy az utolsó telefonbeszélgetésünk is.
Halála előtt pár nappal volt, hangja nagyon gyengén és fátyolosan szólt, s mikor
elbúcsúztunk, mintha mindenkinek üzente
volna: Vigyázzatok magatokra, Puszillak
benneteket….
Lehel

A Kisduma Étterem ajánlásával
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Francia falatok

Pure
Baráti üdvözlettel, 2015. január

Az én ajándékom
Akárhányszor jártam Franciaországban, mindig lenyűgözött, hogy hányféle
„snack” közül válogathatunk – pástétomok és kolbászkák illegetik magukat a
hentes pultján, a cukrászdák és pékségek tortácskákkal, süteményekkel vagy
a „quiche”- variációk garmadával csalogatják a harapnivalóra vágyókat. Nagyon szeretem a gyümölcskosárkákat,
különösen az epreset, de legnagyobb
kedvencem a lágyan krémes, ugyanakkor csípősen pikáns, lazacos quiche. Ez
a kompozíció egyszerre juttatja eszembe az elzászi hegyi legelőket és a breton
félszigetet körülvevő tenger sós habjait.
Természetesen magam is megpróbálkoztam az „utángyártással”. Persze nem
ugyanaz az érzés otthon a tepsiből kivenni egy szeletet, vagy Franciaországban az utcán majszolni egy quiche-tortát, de egy próbát mindenféleképpen
megér!

Zebegényi temetés

A tészta hozzávalói:
20 dkg liszt
egy csipet só
10 dkg (hideg) vaj
pár kanálnyi (75 ml) víz
Ezekből gyors mozdulatokkal omlós tésztát
készítünk, amit legalább két óra hosszat hűtőszekrényben pihentetünk. Azután kinyújtjuk és kibélelünk vele egy kivajazott sütőformát és újra hidegen pihentetjük egy keveset.
Töltelék hozzávalói:
40 dkg füstölt lazac
1 teáskanál reszelt torma
15 dkg Mascarpone
2 tojás
1 evőkanál liszt
125 ml tej
125 ml tejszín
só, bors
A sütőt 250 °C-ra előmelegítjük. A lazacszeleteket laza masnikba tekerjük. Összekeverjük a tormát és a mascarpone-t, ízlés szerint
vehetünk több vagy kevesebb tormát, de ne
legyen túl csípős.
A tésztát villával megszurkáljuk és tojásfehérjével megkenjük. Rákenjük a tormás
mascarpone-t és eloszlatjuk rajta a lazacmasnikat. Ami a tojásból megmaradt, plusz
a másik tojást habverővel elkeverjük a liszttel, tejjel és tejszínnel, sóval, borssal ízesítjük, majd a lazacra öntjük. 30-35 perc alatt
sül meg, de ha a teteje hamarabb barnulni
kezdene, takarjuk le pergamenpapírral vagy
alufóliával.
Olívaolajas és fehérborecetes dresszinggel
készített zöldsaláta illik a legjobban hozzá.

Szőnyi István (1894-1960) nevét hallva legtöbbünknek Zebegény, a Duna-kanyarnak ez a festői szépségű kis települése jut az eszébe. Joggal, hiszen - művészettörténeti olvasmányainkból jól tudjuk - mesterünk életének jó részét ott
töltötte el, ott festette műveinek többségét, és ott is van eltemetve.
Miről vall e képén a mester? Ki-ki láthatja, hogy egy temetési menetet örökített
meg, az elmúlás szomorú hangulatát keltve. Ám ha nemcsak futó pillantást
vetünk rá, hanem hosszabban szemléljük, azt is észrevehetjük, hogy a keserű
fájdalom helyett a belenyugvás békéjét sugallja ez a mű. Szőnyi a temetési
menetet úgy ábrázolja, mint az élet egyik mindennapos, természetes jelenetét;
nézőit arról győzi meg, hogy a természet rendjéhez hozzátartozik a halál. A Zebegényi temetésnek ez a szomorú, de megbékélt hangulata a művész megnyugtató, vigasztaló vallomása: a világhoz való érzelmi viszonyának tükröződése.
A temetési menet - amelynek alakjai jobbra, a temető irányába egyre kisebbednek, szinte jelképesen elenyésznek - a képen följebb került, s mintegy a koporsó
meg a kerítés, illetőleg az alul ábrázolt Duna egymással ritmizáló vonala közé
zárult be. Ugyanígy a búcsúztatók terének jelképes szűkülését jelzi, hogy a kerítés alsó és a hegygerinc felső vonala is egymáshoz közelít: összetart.
A fák elhelyezésén szintén sokat változtatott. Míg az itt látható vázlaton ezek
képe is zavaros, a kész művön mintegy "széttolta" őket egymástól, hogy a középső mező - benne a koporsóval - minél jobban érvényesüljön. A fák irányát
ugyancsak módosította: szinte ráborulnak a koporsóra. Ugyanígy megváltozott
a vastagságuk, hiszen - láthatjuk - a kép jobb oldala felé mind erőteljesebbek.
A képen nem sok szín látható - a temetéshez nem illik a színesség -, s ezek is
kiérleltek. A vázlaton a kép alja még meglehetősen sötét; a kész művön ez a
havas rész sokkal világosabb, s így még erősebb a koporsóval való kontraszt.
A havas házak sorát is világosra festette a művész, hogy azok meg a keresztek
komor ábráival alkossanak éles ellentétet. A kép felső részét kitöltő égbolt sötétebb lett, s ez ismét a mű kontraszthatását fokozza. A búcsúztatás szomorú
hangulatát még jobban kifejezik a korábbinál sötétebbre, illetőleg világosabbra
hangolt hideg színek.
Igaz, Szőnyi később festett képei jóval oldottabbak, színesebbek, de a festészetének lényege nem változott: miként a Zebegényi temetésben, az ezt követő művekben is az ember és a természet ősi egységét örökítette meg. Azt a - Németh
Lajos művészettörténész szavaival - "állapotszerű létet", amelynek megfestésein
"... a lágyan összemosódó, puha színek lírai érzeteket sugallnak".
Lehel
Forrás: Élet és Tudomány, XXXIII. évf. 37. szám, 1978. IX. 15. 1165. oldal

Schwarz Volker

A kép a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona

A szívem hoztam el. Csinálj vele
Amit akarsz. Én nem tudok mást tenni
És nem fáj nekem semmi, semmi, semmi,
Csak a karom, mert nem öleltelek.
Oly fényes az még, mint uj lakkcipő
És lábod biggyedt vonalára szabták,
De ruganyos, mint fürge gummi-lapdák
És mint a spongya, mely tengerbe' nő.
Két fájó karral nyujtom mostan néked
És fáradt barna szóval arra kérlek:
Ha eltiporsz is füvet, harmatost,
Ha elkopott a lakktopánka egyszer
S ki megfoltozza, nem terem oly mester,
Az uccasárba akkor se taposd.
József Attila
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KÖZMEGHALLGATÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel meghív minden érdeklődő lakost.

A Közmeghallgatás időpontja: 2015. február 9-én 18 óra.
Helye: Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház.
(2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u.2.)
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