DUNAHARASZTI

HÍREK

XXIV. évfolyam - 2015. október - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

GYERE program Béres Alexandrával
Testületi ülés
Laffert programok
Tenisz hírek
Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés

2

Dunaharaszti - 2015. október 3

Dunaharaszti - 2015. október

Itt történt

VOLARE…
CANTARE
A Baktay Ervin Gimnázium nemzetközi
kapcsolatai jól ismertek már a kedves olvasó számára, hisz az elmúlt 25 évben számos
ország diákjai látogattak el hozzánk: voltak
itt franciák, osztrákok és németek, csehek és
szlovénok, lengyelek és szerbek, görögök és
törökök, szicíliaiak és finnek, és ugyanennyi
országban utaztak a mi diákjaink is. Szándékosan hagytam a végére Finnországot
és Szicíliát, hisz ezek még élő kapcsolatok,
és átalakulóban vannak, már nem pusztán
„baktays”, hanem városi szintre emelkedett
közreműködések. A finnekkel most fogjuk
ünnepelni 20. évfordulónkat, és november végére várjuk egy 7 fős csoport érkezését, akiket
Ii város polgármestere, Ari Alatossava kísér
el, hogy kétoldalú megbeszélést folytasson
polgármesterünkkel, Dr. Szalay Lászlóval.
Szicíliából pedig nem rég tértünk haza a
„Volare, Cantare” (Repülni, Énekelni), egyhetes zenei projekt találkozóról, melyet a
Baktay Ervin Gimnázium, és a gelai Ettore Romagnoli iskola közösen szervezett. A
résztvevőket a Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézet diákjai közül válogattuk, ők tízen alkották a „Haraszti Harmóniák” együttest, melynek két fellépése volt,
egy a gelai szabadtéri fesztiválon, egy pedig
az Ettore Romagnoli iskola dísztermében.
Mindkét alkalommal zenészeink előadták
Domenico Modugno „Volare” című világhírű
számát, ezzel kedveskedve az olasz közönségnek, a „Tavaszi szél” magyar népdalt, hogy
házigazdáinknak kis ízelítőt nyújtsanak csodálatos folklórunkból, valamint közösen a kis
szicíliai zenészekkel a magyar- olasz-európai
unió himnuszok egyvelegét, Daniele Mammano zenetanár kidolgozásában. A nyolc
nap hamar eltelt, rengeteg érdekes program,
kirándulás volt (Agrigento: Templomok Völgye, Modica: Csokoládégyár, Agrigento: belváros, és könyvtár, Buttera: gasztronómiai
fesztivál), strand-röplabda, festészet, sportolás, és nem utolsósorban találkozás Gela új
polgármesterével, Domenico Messinesevel,
aki ígéretet tett, hogy jövő év májusában
elkíséri a gelai zenészeket Dunaharasztiba
egy esetleges testvérvárosi együttműködés

minálunk

céljából. Az, hogy miért is fontosak a cserediák kapcsolatok, néhányan a diákjaink közül
mondja el:
Balogh Anna (gitár): „Számomra hatalmas élmény volt az egész út. Az emberek nagyon barátságosak és közvetlenek. Nem lehet
őket nem szeretni. Mindig volt mit csinálni.
Nagyon élveztem a kisebb-nagyobb kirándulásokat, de a közös zenélés - a fellépések és a
próbák - voltak számomra a legjobb pillanatok. Még sosem játszottam ennyi emberrel,
utánozhatatlan érzést nyújtott”.
Pálfi Kincső (cselló): „Ez az utazás rengeteg mindent jelentett nekem, őszintén szólva azt se tudom, hol kezdjem. Zenei téren
fejlődési lehetőség, gyakorlás, de legfőképp
tapasztalat a zenekarozásban… Sok jó programban volt részünk, de persze a próbák se
maradhattak ki, amelyeken mindig remek
hangulat volt. Szeretném nagyon-nagyon
megköszönni, hogy a cselló tanszakról én mehettem és részese lehettem ennek a sok szép
élménynek!!! :)
Sárospataki Ibolya (hegedű): „Nekem
nagyon tetszik ez a csereprogram. Jók voltak
a városnézések, az együtt való zenélés. Sok
új barátot szereztem. Gyönyörű hely Szicília,
nagyon tetszett, hogy minden reggel, amikor
kinéztem az erkélyről, láthattam a tengert.
Sokat nevettünk, és egyik nap se unatkoztunk, minden napom élmény dús volt odakint”.
Tari Petra (zongora): „Nagyon élveztem
ezt a pár napot Gelában. Főleg azért, mert
a család minden tagja családtagként kezelt,
és főleg azért is, mert a programok felfoghatatlanul különlegesen voltak számomra.
Nagyon érdekes volt megismerni az ottani
szokásokat, ételeket… Imádtam a próbák, és
fellépések minden másodpercét, mert teljesen
más volt a kimenetele, a mentalitása, hangulata. Erre a hétre minden egyes nap örömmel
emlékszem vissza. Köszönöm ezt a csodálatos élményt!”
A kísérő tanárok véleményét is hallgassuk
meg:
Ágnecz Katalin (Zeneiskola, harmonika, szakmai vezető): „Művészi szempont-

ból arra tanított meg ez a pár nap, hogy nem
kell mereven ragaszkodni a tanítási, koncertezési módszereinkhez, szokásainkhoz, nem
ezen múlik a siker és az eredményesség. Zenélni úgy jó, ha közben jól érezzük magunkat
testileg-, lelkileg. A gyerekek is azért tudtak
a koncerteken szépen és jól játszani, mert az
olaszok megteremtették azt a légkört, amiben ki tudták bontakoztatni a tehetségüket.”
Tariné Dudás Mariann (Baktay Ervin Gimnázium, Igazgató-helyettes):
„Hogy miért is volt jó Gela? Bele láthattam
egy másik ország iskola rendszerébe, megismerkedhettem kedves, aranyos emberekkel.
Jó volt látni, hogy a nehéz kommunikációt
mennyire könnyen áthidalja a zene nyelve.
Az olasz gyerekek és családok, nagyon kedvesek voltak a gyerekeinkkel is, és velünk is
egyaránt.”
A külföldi kapcsolatok sok munkával, és nem
kevés költséggel járnak, de talán a bizalom
a legfontosabb tényező, hisz minden család
legféltettebb kincse a gyermek, ezért a szülőnek nem könnyű útnak engedni gyermekét egy idegen világba, ismeretlen közegbe,
olyan családokhoz, akiket nem ismer, sosem
látott, lehet, hogy nem is fog. Nagy felelősség
a kísérőknek, szervezőknek is, hisz a repülőtér
indulási oldalától egészen az érkezési oldalig
a gyermek az övé, vigyázni kell testi-lelki épségére, huszonnégy órából huszonnégyet. Ha
valaki azt kérdezi, akkor mégis miért szervezem ezeket az utakat már huszonöt éve, a
válaszom egyszerű: el kell olvasni a gyerekek
beszámolóit!
Köszönet: Dunaharaszti Város Önkormányzatának, Gela Város Önkormányzatának, a Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézet vezetőségének, felkészítő
tanárainak, a gelai Ettore Romagnoli iskola
vezetőségének és tanárainak (külön köszönet
Sandra Sciccolone igazgatóasszonynak, és Tiziana Finocchiaro projektvezetőnek), a Baktay Ervin Gimnázium vezetőségének, és nem
utolsó sorban a családoknak, és a „Haraszti
Harmóniák” tagjainak!
Bucskó Marianna
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KIÁLLÍTÁS A LAFFERT KÚRIÁBAN

November 27-én három iparművész kiállítását nyitja meg
Lehel Endre festőművész. Venczel Beáta ötvösművész
egyedi ékszereit, valamint testvérének, Venczel Gabriella
keramikusnak alkotásait Nyári A. Ildikó selyem kollázsaival együtt tekinthetik meg az érdeklődők. Kobzon közreműködik Hazay Tímea.
A kiállítás az év végéig látogatható.
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A novemberi lapban szeretnénk beszámolni, mi is történt a TEA Egyesülettel 2015-ben, milyen programokon
sikerült részt venni, milyen programokat sikerült szervezni.
Ízelítőül a következőek:
- Színházi programok a Laffert
Kúriában
- Gasztro-Zenei Fesztivál,
Lecsófőző verseny
- TEA Magazin
- Iskolai kvízjátékok
- Kocsmakvíz a tájházban
- Együttműködés a Körösi Csoma
Sándor iskolával egy MOL pályázatért
Találkozunk a következő lapszámban!

TEA Egyesület

Művház
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Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülése
A testületi ülés kezdetén dr. Szalay László
polgármester beszámolt az előző ülés óta
történtekről:
1. A Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Iskola csatornaparton épülő
tagintézményében a használatba vételi eljárást megindítottuk. A Járási Hivatal, az
ÁNTSZ, az Állategészségügy és a Katasztrófavédelem helyszíni bejárás keretében a
kivitelezést átvette. A használatba vételi
eljárás lezárásához a mai napon minden
hiányzó dokumentum feltöltése megtörténik az ÉTDR rendszerbe. A tantermek és
csoportszobák valamint az étkező bútorait
leszállították. Holnapi nappal megkezdődik a műszaki átadás-átvétel, melynek lezárása két szakaszban fog történni. Az első
szakaszban az iskola rendeltetés szerinti
állapotának átvétele történik meg, mert
azzal a használatba vételi engedélyt a Járási Hivatal ki tudja adni, második szakaszban pedig - várhatóan 2015. november
30.-án - a kivitelezés hiba- és hiánymentes
átadás-átvételét zárjuk le. Jelenleg a belső
festések befejezése történik. Szerda reggel
elbontják az utcai homlokzat állványszerkezetét, mert holnap véglegeződik a főhomlokzat színezése is. A kerítés építése, a
belső térburkolatok és parkolók kialakítása megkezdődött.
2. A Gyárköz utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanban a két lakás alaprajzi
kialakítása megtörtént. A víz-és csatorna és elektromos alapszerelési munkák
elkészültek. Folyamatban van az aljzatbetonozás és megrendeltük a gázbekötés
átalakítását egyrészt a meglévő gázóra
áthelyezésével, másrészt annak a két lakás
közti megosztásával.
3. A Kandó utca 12.-ben az épület bontása és a törmelék elszállítása befejeződött.
A térburkolatok alépítménye, valamint a
járdák szegélykövezése elkészült. Elkészült
a térvilágítás alapszerelése, a párhuzamos
parkolási szakasz szegélykővel történő kijelölése és a murás burkolat egyharmada.
4. Az intézmények elektromos szabványossági felülvizsgálata megtörtént. A kivitelezési munkákat a Napsugár Óvodába már
elvégeztettük. A jegyzőkönyvek alapján

most várjuk a hibák javítására vonatkozó
ajánlatokat és a rendelkezésre álló keret
függvényében rendeljük meg az azonnal
végrehajtandó javításokat és az ütemezetten 2015.-ben és 2016.-ban elvégzendő
felújításokat.
5. Az intézményeknél a kazánházak karbantartása megtörtént, a próbafűtéseket
lebonyolítottuk, annak érdekében, hogy a
fűtési szezon indítása zökkenőmentes legyen.
6. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a pályázati pénzből végrehajtott
napelem fejlesztés lezárult. Az áramszolgáltatóval a visszatermelésre vonatkozó szerződést megkötöttük és az ennek
megfelelő áramfogyasztás elszámolása
megtörtént. A Közreműködő Szervezet a
pénzügyi elszámoláshoz és a projekt lezárásához a helyszíni ellenőrzést megtartotta
és minimális hiánypótlással a beruházást
átvette.
7. A Hétszínvirág Óvoda kiegészítő közbeszerzésének dokumentumait megküldtük
a Közreműködő Szervezetnek és aláírásra
került a Támogatási Szerződés módosítása, amely lehetőséget biztosít további
25kW teljesítményű napelem elhelyezésére az épületen 100%-os támogatásból. A
feltételesen indított közbeszerzési eljárás
lehetőséget adott arra, hogy csak akkor
volt szerződéskötési kötelezettségünk, ha a
Közreműködő Szervezet a támogatási szerződés módosítását aláírta és így a támogatási fedezetet rendelkezésünkre bocsájtotta.
8. Az általános iskolákban és a Baktay Ervin Gimnáziumban a hetedikes fiúk megkapták a humán-papillóma vírus elleni
védekezést szolgáló oltássorozat harmadik
darabját. A fiúk oltása az önkormányzat
finanszírozásában történik, a lányok oltásairól az idei évtől kezdve már az állam
gondoskodik.
9. A LIDL-nél a buszmegálló kiépítése
megkezdődött.
10. A Bezerédi utcában befejeződött a
nagy átmérőjű csapadékvíz csatorna fektetése, víz gerincvezeték cseréje, ugyanitt
megkezdődött az útépítés.

Pánczél Károly

11. Az 51-es út alatt az A3/7-es csatorna
átvezetésének tisztítása megtörtént.
12. Juharfákat ültettünk a Knézich utcai
játszótérre, a Hétszínvirág Óvoda udvarán, valamint az előtte lévő közterületen a
kipusztult fák cseréje is megtörtént.
13. A Képviselő-testület döntése alapján
szándéknyilatkozatban fejeztük ki, hogy
az ASP központ rendszerhez kívánunk
csatlakozni. Egyelőre nem választották be
az Önkormányzatot a csatlakozók körébe.
14. Dunaharaszti Hősök terére és az egyéb
közparkok területére 6600 db árvácska került kiültetésre.
Ezt követően napirend előtt kért szót Gerber Ferenc, kérve a Lehmann kapitány
utcában a közvilágítás fejlesztését három
lámpa felszerelésével. Megemlítette ugyanakkor, hogy a Máv-Alsó lakóterületen esős
időszakok után az utak nehezen járhatóak. Dr. Szalay László válaszában elmondta, hogy útépítésre csak a közterületek
jogi rendezése és a közművek kiépítése
után kerülhet sor, a közvilágítás kérdésében viszont lépni fog az önkormányzat.
Drscsákné Kerekes Gabriella az 51-es út
melletti aszfaltkeverő teleppel kapcsolatos
lakossági panaszokat közvetítette, kérte a
légszennyezettség mérését és annak kivizsgálását, hogy valóban működik-e a telep
üzemidőn kívül is. A polgármester jelezte,
hogy a panaszokat továbbítjuk az illetékes
szakhatóságok felé, és kérjük azok kivizsgálását.
A testület szavazott arról, hogy a polgármesteri tartalékkeretet 600 ezer forinttal
megnöveli. Döntöttek arról, hogy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál elvégzik azokat a változtatásokat, amelyeket
a törvény előír. Elfogadták a városi óvodák
és a bölcsőde működéséről szóló beszámolókat.
Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen
feltesszük a honlapra.

országgyűlési képviselő
2015. november 10-én (kedden) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart a Polgármester irodájában.
Cím: Dunaharaszti Városháza, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

Nyilvános pályázati felhívás
ingatlanok értékesítésére
A pályázat kiírója:
Dunaharaszti Város Önkormányzata
(2330 Dunaharaszti, Fő út 152)
A pályázat célja:
Dunaharaszti Város Önkormányzat tulajdonában van az 1. számú mellékletként
csatolt tulajdoni lap másolat szerinti
- Dunaharaszti 6974 hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Ráday utcában lévő,
beépítetlen terület megjelölésű 175 m2
nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni részét
és a
- Dunaharaszti 6977 hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Ráday utcában lévő,
beépítetlen terület megjelölésű 330 m2
nagyságú ingatlan 1/2 tulajdoni részét.
A Képviselő-testület a 62/2015 (V. 26.)
számú döntésében engedélyezte a két ingatlan értékesítését pályázat útján.
A pályázat tárgya:
A 2. számú mellékletként csatolt helyszínrajzon bejelölt ingatlanok. Az ingatlanok
értékbecslés szerinti induló vételára:
- Dunaharaszti 6974 hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Ráday utcában lévő,
beépítetlen terület megjelölésű 175 m2
nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni része
963.725,- forint,
- Dunaharaszti 6977 hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Ráday utcában lévő,
beépítetlen terület megjelölésű 330 m2
nagyságú ingatlan 1/2 tulajdoni része
908.655,- forint.
• Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2013. (V. 31.)
számú Dunaharaszti Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelete értelmében,
az önkormányzati vagyont hasznosítani
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére,
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. (Vagyonrendelet 19.
§ (1) bekezdés)
• A terület övezeti besorolása: Lke-O/1

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:
Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 3 eredeti példányban elkészítve
és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2015.
november 10-én 10 óráig a Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatal Beruházási csoportjánál, Fegyveres Tibor vagyongazdálkodási ügyintéző részére.
Az ajánlat 1 példányát minden oldalon
aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.
Az ajánlatok felbontása az ajánlattevők
részvételével 2015. november 10-én 10.00kor történik.
Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:
- Pályázó (vevő) adatait
- Ajánlat a vételárra
- Nyilatkozat a szerződés megkötésére és
a vételár megfizetésére
Az ajánlati kötöttség időtartama: 60
nap
A pályázó nem módosíthatja az ajánlatát.
Az ajánlattevő részéről a pályázati felhívásban közzétett pályázati kötelezettségek megszegése a pályázatból történő
kizárását vonja maga után.
A pályázatról információ a Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoportjánál, ügyfélfogadási időben kérhető.
A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül
is – eredménytelennek minősítheti.
A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát
is, hogy új pályázatot írjon ki.
A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.
A pályázat mellékletei:
• 1. számú melléklet: 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat.
• 2. számú melléklet: helyszínrajz az ingatlanokról.
Az ingatlan előzetes egyeztetés nélkül is
megtekinthető a pályázat beadásának
időpontjáig.
Dunaharaszti, 2015. október 20.

Kőrösi jegyzet
A 30. Budapest SPAR Maraton 1. napján ismét nagy létszámban képviselte magát iskolánk. Volt aki 5 km-en tette próbára magát,de a többség
a rövidebb,2,7 km-t teljesítette. Sokan nem először rajtoltak,de örömmel vettem a kezdő futók jelentkezését. A hangulat fergeteges,az időjárás
kegyes volt hozzánk.
Sier Andi néni
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A Baktay a Nagy
Sportágválasztón

Szeptember 18-19-én immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Nagy Sportágválasztó elnevezésű rendezvényt Budapesten a
Merkapt Sportközpontban. Több ezren látogattak ki oda, kicsik és nagyok egyaránt,
köztük mi is.
A Baktay Gimnázium több évtizedes történelme során most első ízben vett részt
egy ilyen nagyszabású egész napos rendezvényen. Ez a nap a sportról, a sportolási
lehetőségekről, a mozgásról szólt az összes
diákunk és valamennyi tanárunk számára,
több mint 100 sportágat próbálhattak ki tanulóink.
Szinte még be sem léptünk a helyszínre,
de a baktaysok már elfoglalták a röplabdapályát, már az akrobatikus kosárlabdánál
zsákoltak, sőt a sárkányhajón doboltak és
eveztek, kipróbáltak mindenféle önvédelmi
és küzdősportot. Jó volt látni, hogy tanulóink vívtak, íjászkodtak, lovagoltak. A lányok nagy érdeklődéssel dobálták az amerikai focisták labdáit, vagy szívesen álltak be
rögbizni. A baktaysok jól érezték magukat,
amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy
volt olyan, aki megállás nélkül zumbázott
a nagyszínpadon, kipirosodott arccal integetett felénk a nagy melegben.
A hetedikesek – a legkisebbek – igen komoly érdeklődést mutattak az egyik oktatott
önvédelmi rendszer iránt. A jó hangulatú,
kiadós mozgás, és néhány önvédelmi fogás
bemutatása-gyakorlása közben, melyben nagyon ügyesen helytálltak, még néhány kép is
készült róluk.
Jól éreztük magunkat, és ha lesz lehetőség,
máskor is szívesen megyünk, mert mozogni,
sportolni jó.
Baginé Körmendi Éva
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Az ország legjobb lángos(os)a

Valamikor régen a büfét úgy nevezték, hogy csemege tár. Ez a
kifejezés valóban ráillik a kis üzletre a régi piactér szélén, ahol
igencsak sok ember fordul meg naponta. Internetes médium repítette szét a hírt, hogy az évente megrendezett Vénusz Lángos
Voks versenyen 679 induló közül lett első a Fördős Lángos. Így
ma már országszerte tudható az, ami előttünk már régen nem
titok: Magyarhonban Dunaharasztin a legjobb a lángos. Azt talán kevesebben tudják, hogy ez egy igazi családi vállalkozás. A
tulajdonos feleségével és fiával üzemelteti a kis büfét. Ezért talán
érdemes kicsit jobban megismerni a minden nap hajnalban kelő
szakácsot, akitől egy-két barátságos szóval kapjuk meg az illatos
finomságot. Fördős Dezsővel a Laffert Kúriában beszélgettünk.
- Mióta süti nekünk, harasztiaknak a lángost?
- 1987. március 1-étől. Egy hosszú, hideg, havas tél után feleségemmel kiruccantunk a haraszti, a mai Baktay téren lévő régi
piacra. Ott láttuk, hogy kiadó a lángossütő. Nem sokat gondolkodtunk, kibéreltük. Azóta ez a munkahelyünk.
- Milyen volt a kezdet?
- Nem volt könnyű, de így visszagondolva, szépnek tűnik. Szinte
semmink sem volt a kezdéshez, csak a szakmai tudás. Egyik
nagymamám adott tíz kiló lisztet, másik családtag olajat, harmadik apróbb dolgokat. Úgy, mint a mesében. A hétköznapok
azonban nem voltak ilyen derűsek, nagyon nehezen indult be
az üzlet. Kezdetben napi 2-300 forint bevételünk volt, amiből a
bérleti díjat is fizetni kellett. De kitartottunk, és a lángossütő ma
már eltartja a családot. Tíz év után tudtuk megvásárolni az épületet, amit most bővíteni fogunk. A munkaterület lesz nagyobb,
hogy növelhessük a választékot. A megszokott környezet azonban nem változik, mert ezt szeretik a vendégek, ezt szokták meg.
- Eredeti foglalkozása?
- Szakácsként végeztem 1973-ban. A Csepel Vendéglátónál dolgoztam, a vállalaton belül több helyen is, mint például a Fészek
Klubban, ahol a legnagyobb színészeknek, mint Latinovits és
társai, főztünk. Még a Kossuth-díj átadásokon is mi láttuk el a
vendéglátást. Izgalmas időszak volt. A katonaság után a Nagyvásártelepen dolgoztam. Munkatársam közismert haraszti volt,
Posztobányi Rózsi néni. Övék volt a Rózsakert vendéglő, amit

államosítottak. Vele sütöttük a lángost. Ő már hajnali négykor
bent volt, s mire én fél ötre beértem, már kidagasztotta a tésztát. Én sütöttem, a sógora pedig vitte a kapuhoz, és árulta.
- Hogyan lesz valakiből szakács?
- Soroksári sváb családból származom, a Haraszti úton laktunk.
Nagypapám nővére is velünk élt, ő azzal kereste a kenyerét, hogy
esküvőkre járt főzni. Szinte mindenki ismerte Soroksáron. Nem
volt gyereke, így ezt a szerepet én töltöttem be az életében. Iskola után mindig együtt gyúrtuk a tésztát, együtt sütöttünk- főztünk. Nagyon meglepődtem, amikor néhány éve a dunaharaszti
okmányiroda falán a régi képek között felfedeztem őt is egy képen több főzőasszony társaságában.
- Mi a jó lángos titka?
- A megfelelő alapanyag. Olcsó dolgokból nem lehet minőséget
kihozni. Ezért a lisztet mindig ugyanonnan veszem. Felesben
Gyermelyi lisztet és Szigetszentmiklósról, a legendás Józsi bácsi
malmából hozott lisztet használok. Az élesztőt Budafokról hozom, a fokhagymát őstermelőtől veszem. De ugyanígy, magyar
árut szerzek be a többi alapanyagnak is: minőségi debrecenit,
virslit, húst.
- A szakács csak süti, vagy fogyasztja is a lángost?
- Fogyasztja is, miden nap. Ma is ettem.
- Édesanyám hallotta Szigetszentmiklóson, amikor két ember
arról beszélgetett, hogy átjárnak Harasztira, mert itt a legjobb a
lángos. Vannak hasonló törzsvendégei?
- Vannak. Van egy visszatérő ráckevei úr, aki rendszeresen jön,
megeszi a melegszendvicset és a lángost, majd egyet becsomagoltat, és azt elvisz Dömsödre a barátjának, az ottani pecsenyesütőnek, aki már várja a haraszti lángost. De sok helyi törzsvendég
is van. Mikor az internetes cikk megjelent, egymás után jöttek
és gratuláltak, alig tudtunk tőle sütni. Nagyon jó érzés volt! Van
olyan törzsvendégünk, aki óvodás kora óta jár ide, kisgyerekként
nagyon szerette a teánkat. Ma már felnőtt mérnökember, de ha
megfázik csak az én teám jó neki. Ilyenkor jön az édesapja, hogy
„Beteg a gyerek, két liter teát kérek!”. Hát nem fantasztikus?
- Ezek szerint egy kis agora, közösségi hely is a lángossütő?
- Igen. Sokan jönnek, és beszélgetnek, velem is, egymás között is,
fociról, közéletről. Régen még jobb volt, mert nem volt olyan rohanó az élet, akkor még nem autóval hozták vitték a gyerekeket
az oviba. Akkor reggel is, délután is többen betértek palacsintára. lángosra. Kedves volt hallgatni, ahogy ezek a kis emberek
beszélgettek mamájukkal, vagy egymással. Most csak hétvégén
jönnek, a hétköznapi sietős világban erre nincs idejük. Hát ők
nagyon hiányoznak.
Aki rendszeresen jár Fördős Dezsőhöz, az tudja, amit az ország
népe még nem. Nem csak a lángos rendkívüli. Ha lehetne szavazni a bécsis szendvicsre is, a mester ott is nagy eséllyel indulna.
Gáll Sándor

Második évét kezdte meg a GYERE Program
Tavaly szeptemberben Magyarországon elsőként Dunaharasztiban indult
el a három évre szóló, gyermekkori
elhízás megelőzését célul kitűző projekt, a GYERE – Gyermekek Egészsége Program a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének szakmai vezetésével, a világ legnagyobb, az elhízás megelőzését szolgáló hálózata, az
EPODE keretében.
Mi történt az elmúlt egy évben?

Az első év mozgalmasan telt. Programjainkkal folyamatosan több mint 3300
gyermekhez és szüleikhez jutottunk el.
Három táplálkozással kapcsolatos üzenet átadását valósítottuk meg különböző foglalkozások keretében, amelyek
során a zöldség-gyümölcsfogyasztás
fontosságáról, a gabonafélék szerepéről és a folyadékfogyasztás jelentőségéről adtuk át a legfontosabb információkat, és amelyek végén pár percben
meg is mozgattuk a gyerekeket. A nyári szünetet követően a program ismét
a megszokott módon folytatódott, októberben a negyedik témánkat is elindítottuk, amelyben a húsokról, húskészítményekről és halakról tanulhatnak
a gyerekek. Szoros kapcsolatot építettünk ki az önkormányzattal és a helyi intézményekkel (óvodák, iskolák),
az általuk szervezett rendezvényeken
rendszeresen részt vettünk. Létrehoztuk a program önálló Facebook ol-

dalát, amelyen folyamatosan hasznos
tanácsokat nyújtunk. Ingyenes online
dietetikai tanácsadást is üzemeltetünk, amely minden Dunaharasztiban
élő szülő számára elérhető. A helyi
védőnők segítségével felmérést készítettünk a 6-12 éves gyermekek körében, amely eredményeképpen elmondható, hogy a fenti korosztály 26,5%-a
túlsúlyos vagy elhízott, 9%-uk pedig
alultáplált. A nyári hőségben rengeteg
gyermek és szülő részvételével sikeres
GYERE napot szerveztünk.
Béres Alexandrával tornáztunk!
Októberben minden óvodás és iskolás
találkozhatott Béres Alexandrával,
ugyanis a sportoló, fitnesz edző ellátogatott az összes helyi közoktatási
intézménybe, hogy megmozgassa a
gyerekeket. Több mint 3000 gyermek
örömmel vett részt a rendhagyó tornaórákon, amiért plusz labdamatrica
járt, amelyet már az új, ez évi GYERE
pontgyűjtő füzetbe lehet ragasztani.
Az óvodáknak olyan zöld, fehér pöt�työs labdákat ajándékoztunk, amely a
program logójában is megjelenik, ezzel is felhívva a figyelmet a rendszeres
mozgás fontosságára.
Jean-Michel Borys, az európai
EPODE főtitkára Dunaharasztinak is üzen
Magyarországra látogatott Jean-Michel Borys, a világ legnagyobb, az
elhízás megelőzését szolgáló hálózataként ismert EPODE főtitkára és
egyben a program alapítója, aki bízik
abban, hogy az elsőként Dunaharasztiban indított GYERE Program nem
csak erre a három évre szól majd.
„Franciaországban 23 évvel ezelőtt két
faluban kezdtük el a programot, ezek
a mai napig aktívak. Igaz, vezetők
jöttek-mentek, de semmi nem állt az
egészséget hirdető programunk útjába, mert a közösség nem csak elfogadta, hanem megszerette az EPODE-t.
Ezt kívánom a GYERE Programnak

is. Vannak olyan helyek Európában,
ahol 5 év után elhalt a projekt, de az
esetek 80%-ában a helyiek folytatják,
mert hisznek abban, hogy szükségük
van összefogásra az elhízás ellen” – fogalmazta meg a főtitkár.
Nemzetközi vizeken
Az EPODE 2004-ben Franciaországban kezdte meg működését, amelynek jelenleg 29 ország 43 programmal
tagja, köztük a Dunaharasztiban folyó GYERE program is, amely 2015
szeptembertől Szerencs városában is
elindul. A fenti projektek létfontosságúak, hiszen Európában jelenleg
minden harmadik 11 éves gyermek
túlsúlyos vagy elhízott. Az idei évben
a Brüsszelben megrendezésre került
nemzetközi elhízástudományi fórumon
Dunaharaszti és az itt megvalósuló
GYERE program is bemutatásra került, amelyet nagyon pozitívan fogadtak a csatlakozó tagállamok, és amely
bemutatkozóból kiderült, hogy számos
olyan hazai elemet sikerült megvalósítanunk, amelyek példaértékűek.

„Csak a legjobb lehet elég jó!”

Jubileum

10 éve örülünk iskolánk gyönyörűen
felújított könyvtárának, melyet eredetileg tanítói lakásnak tervezett Sváb
Gyula.
Jellemző, hogy nemrég könyvtárunk
egyik vendége belépve az épületbe, köszönés helyett ezt mondta: „Kerestem
a kacsalábat.”
Mi is úgy érezzük, hogy ezzel - az
immár 10 éve megszépült, és azóta
sok ezer kötettel gyarapodott (mindkettőért köszönet az önkormányzatunknak!) - könyvtárral nagyon jó
együtt élni. Bizonyítják ezt a tavalyi
kölcsönzési adatok: 418 gyerek kölcsönzött valamilyen dokumentumot a
könyvtárunkból, s ők átlagosan 7 kötetet vittek ki. 22 tanulónak tudtunk
adni „Könyvfaló” oklevelet, ők azok,
akik havonta 4-5 könyvet olvastak az
év folyamán. De most először szembesültünk azzal, hogy diákjaink jelentős
része (119 tanuló) egyáltalán nem vette igénybe a könyvtár gazdag állományát.
Ezért (is) úgy döntöttünk, hogy a tíz
éves évfordulót azzal ünnepeljük meg,
hogy az olvasást még hangsúlyosabban
állítjuk a középpontba. Programunk

nevét egy sikeres szlovák kezdeményezésből plagizáltuk: Dobj el mindent,
és olvass! De az eredeti programot
számos más, az olvasás fontosságát
erősítő, érdekes, színes eseménnyel kötöttük össze.
A szeptemberi hónap a ráhangolódás ideje volt. Minden osztály megismerkedett a félév kiemelt céljával: a
termekben olvasófák nőttek, először
még kopasz ágakkal, de néhány hét
elteltével egyre több levéllel, melyek
a diákok által elolvasott könyvek főbb
adatait tartalmazták; tanítók, tanárok
ajánlották a gyerekek figyelmébe gyermekkoruk kedvenc könyveit; minden
teremben letétet állítottunk össze izgalmas olvasmányokból, az osztályok
választottak gyerek könyvtárost, aki
lelkesen ajánl és kölcsönöz.
Így érkezett el október 5-e, a Dobj el
mindent, és olvass! nyitó rendezvénye.
Estére közös olvasásra hívtuk a gyerekeket szüleikkel együtt. A szülőket a
felkészülés időszakában is igyekeztünk
bevonni a programba: teljes sikerrel!
Már itt gyanakodnunk kellett volna,
hogy az éjszakainak meghirdetett, de
valójában 18 és 20 óra között lebonyo-

lított esti közös olvasás is nagy siker
lesz. Mert az lett. Minden osztály
egy kicsit a maga képére formálta a
programot, hol az édesapák meséltek,
máshol elemlámpás meseolvasás tartotta izgalomban a gyerekeket, elsős
gyerekek édesanyjuk ölében hallgatták
a mesét, megint másik osztályban diavetítés volt gyerekközreműködőkkel,
és mindenhol bensőséges, komoly, marasztaló hangulat.
Nagyon köszönjük a szülőknek, hogy
ennyire mellénk álltak, és segítették
sikerre vinni ezt a programot! Köszönjük a kollégáknak, hogy nem kevés
munkájuk mellett megszervezték osztályaiknak ezt az emlékezetes estét!
Végül, de nem utolsó sorban köszönet
a gyerekeknek, akiknek a lelkesedése,
jóra való fogékonysága ösztönöz mindnyájunkat arra, hogy újabb rendhagyó
programokat eszeljünk ki.
Mostantól egészen 2016. január 22-éig,
a magyar kultúra napjáig folytatódik
az olvasás. Terveink szerint januárban
ismét hírt adunk a Dobj el mindent,
és olvass! nevű féléves projektünkről.
Gregus Márta könyvtáros

Óriási az öröm iskolánkban!
Idén 30. alkalommal rendezték meg a SPAR Budapest Maraton Fesztivált, melyen iskolánk hosszú évek óta képviselteti magát. Az október 10-én megtartott
esemény azt hiszem, sokáig emlékezetes marad iskolánk életében, hiszen a közoktatási intézmények között meghirdetett versenyben Budapest agglomerációjában megszereztük az 1. helyet, ezzel 100ezer Ft-os SPAR vásárlási utalványt
nyertünk. Köszönhető ez az eredmény a rekordszámú nevezőnek (280 fő), akik
iskolánk színeiben indultak ezen a jó hangulatú sporteseményen.
Köszönet mindenkinek, akik bármilyen formában hozzá járultak ehhez a sikerhez!
Kovács Gáborné

Izgalom rezgett a levegőben. Lassan 4. órája
ültünk a buszon, és már közel volt a cél.
- Odanézzetek, Lego figurák! Megérkeztünk!
Ott a Lego Gyár! –kiáltott valaki, mire az
egész
busz megmozdult. Öröm, lelkesedés látszott
minden kisgyerek arcán. A buszról leszállva
a fogadó épületen és a biztonsági eljáráson
túljutva beléphettünk a Lego gyár területére.
Jobbra kis tó, balra tábortűz, szürke marha,
juhász pulival, ez utóbbiak természetesen legoból. Az épületbe lépve első utunk a játszószobába vezetett, ahol az idegenvezetőnk levetített nekünk egy filmet a gyárról. A biztonsági
előírásokon kívül sok érdekes dolgot megtudhattunk. Ilyen volt, hogy a cég rendkívül
fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért
összegyűjti a tetőkön és a gyár egész területén
az esővizet, és azzal locsol; gyárban mozgásérzékelő lámpák vannak, így sosem marad égve
a villany. A gyár körül rengeteg fát és növényt
telepítettek, és a cél az eredeti növényvilág

helyreállítása. Megtudtuk, hogy a nyíregyházi Lego Gyárban gyártják a világon egyedül a
Lego Duplo játékokat. A film után mindenki
felvette a sárga látogatói mellényt, és nekivágtunk a gyártúrának. Sétánk során végignézhettük, hogyan lesz a granulátumból lego,
hogyan történik a díszítése, hogyan csomagolják, hogy kerül az áru aztán a kamionokra, és
indul el a világ sok országába a legozni vágyó
gyermekek felé. Közben az idegenvezetőnk érdekes dolgokat mesélt. A Lego Duplokat az
apróságoknak gyártják, ezért figyelnek arra,
hogy a figurák ne legyenek szétszedhetőek, ne
lehessen őket lenyelni, és a festék rajtuk ne oldódjon a nyállal. A gyár látogatófolyosójának
falát gyermekrajzok díszítik, melyek az ott
dolgozók gyermekeinek rajzai alapján készültek. A Lego a hibás termékeket nem engedi
forgalomba kerülni, más cégeknek adja át, és
pl. kabát készülhet belőlük. A gyár óránként
több, mint 1.000.000 db legot gyárt. Miután
végére értünk a sétánknak, visszamentünk a
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játszószobába, ahol a gyerekek nagy örömére
legozni lehetett. Látogatásunk végén megebédeltünk a gyár éttermében. Mikor elindultunk a kijárat felé, idegenvezetőnk odasúgta
nekünk:
- Nézzétek csak! Az az úr, aki ott telefonál, a
gyár alapítójának, Ole Kirk Christiansennek
az unokája.
Búcsúzóul mindenki kapott egy kis csomag
ajándék legot, aminek nagyon örültünk. Az
igazi ajándék mégsem ez volt, hanem az élmény, hogy láthattuk, a világ egyik legjobb,
legérdekesebb játéka hogyan készül. Láthattuk, hogy a cég mottója nem csak egy üres
frázis, a Legonál komolyan veszik azt, hogy
„Csak a legjobb lehet elég jó!”
Ficzere Noémi

Laffert programok

Ismét nagy sikert aratott a Magyar
Virtuózok Produkció zenei kedvcsináló matiné koncertje. A Zeneszerzők is
voltak gyerekek című előadáson a játék is helyet kapott, a jó felelet csokit
ért, tombolahúzáson pedig a karácsonyi
és farsangi koncertre lehetett jegyeket
nyerni, és apró meglepetés ajándék is
várta a legfiatalabb hangversenylátogatókat.
A hangversenyen a zenei csemege mellett a vidámság is helyet kapott a népszerű zongoraművész házaspár, Bizják
Dórának és Zentai Károlynak köszönhetően.

A hagyományőrző Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári
Kör egyesület tagjai még áprilisban látogattak el hozzánk, megnézték Haraszti érdekességeit, szépségeit, és nagyon
megszerették városunkat. Júniusban,
Péter Pál napkor mi viszonoztuk a látogatást. A kialakult barátság következő állomása az október 12-i fotókiállítás volt, melyen a Budafoki Fotóklub
mutatta be mintegy 40 kép segítségével
kerületét. A Duna két partján fekvő településnek több hasonló hagyománya
létezik. Ilyenek a XVIII. században
oda is az Ulmer Schachtellel érkező és
letelepülő sváb őslakosok, a fúvószenei,
szürethez, borhoz kapcsolódó hagyományok, és szintén hasonlóság, hogy az ő

lakóhelyük is a főváros, illetve a térség
kapujának számít, amire Petz Nándor,
a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ művelődésszervezője
is felhívta a figyelmet megnyitójában.
Örömét fejezte ki, hogy a két település
civil kurázsiból fakadó barátsága a kulturális kapcsolattá válhat, és reményét
fejezte ki, hogy a haraszti művészek is
kiállítanak majd Budafokon.

Rivaldafényben címmel rendezett esténken Básti Juli, Kossuth-, Jászai-, Déryné-, és kétszeres Erzsébet-díjas színművésznő volt a vendégünk, akivel Borzák
Tibor újságíró beszélgetett. A tartalmas
szórakoztató estén közelebbről is megismerkedhettünk a kiváló színésznővel,
életének, színészi pályájának érdekes
epizódjaival, a színész szülők örökségével és a gyermekek ígéretes jövőjével. A
humort és a megilletődött pillanatokat
egyaránt tartalmazó est interaktív beszélgetéssel zárult.
A Magyar Festészet Napja alkalmából nyílt meg a dunaharaszti művészeknek a kiállítása az Atelierben. A
jó hangulatú megnyitón Háló Gyula
költő, baptista lelkész pazar, esztétikai,
filozófiai és teológiai útmutatásokkal
gazdag megnyitó beszéddel, és a legfiatalabb látogató által kiválasztott verssel
ajánlotta a közönségnek a tárlatot, mely
december 31-ig fogadja a látogatókat.

Vasárnapi Muzsika sorozatunkban
megkezdtük az idei évad bérletes hangversenysorozatát. A Korszakalkotók
című sorozat első előadáson barokk
szerzők művei csendültek fel. A vendég
hangszer a fagott volt.
Kapcsolatok című sorozatában Varga Anikó természetgyógyász az éltető kövekről tartott előadást. A sorozat
november 7-én, 17 órakor folytatódik,
amikor is Hartyányi Réka természetgyógyász, kineziológus „Mindennapi stres�szeink - hogyan segíthet kineziológia?”
címmel tart előadást, melyre a belépés
díjtalan.
November idusán ismét megrendezzük
a Nádor Lakóparkért Egyesülettel
hagyományos őszi családi délutánunkat,
melyhez most a Dunaharaszti Nőegylet is kapcsolódik. Szokás szerint
lesz kézműves foglalkozás, újdonságként
homokkép készítés. A színpadi produkciót a Búgócsiga Zenede színes zenés
gyermekműsora szolgáltatja. Várjuk a
gyermekeket és a családokat.
Egy hét múlva folytatódik a vasárnapi
muzsika. A Korszakalkotók sorozatban a klasszikusok legnagyobbjait,
Haydnt, Mozartot, Beethovent idézik
meg a fellépő művészek. Vendéghangszer ezúttal a hegedű lesz. Elővételi és
családi jegy kedvezménnyel várjuk a zenekedvelőket.
November 27-én három iparművész kiállítását nyitja meg Lehel Endre festőművész. Venczel Beáta ötvös iparművész
egyedi ékszereit, valamint testvérének,
Venczel Gabriella keramikusnak alkotásait Nyári A. Ildikó selyem kollázsaival együtt tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás az év végéig látogatható.

Készüljön fel a télre!

DUNAHARSZTIN IS
FEJLESZTI HÁLÓZATÁT
A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb
internetezést nyújtó fejlesztése
2015 tavaszán megkezdődött Dunaharasztin is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív
tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000
háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú
internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. A dunaharaszti lakosokat is érinti a fejlesztés,
így közel 9000 itteni új háztartás számára nyílik lehetőség arra,
hogy használhassák a szupergyors technológiát.
De mit jelent ez a dunaharasztiak számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba
kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást
is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és
élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például már itt
is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő
funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő
adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út
ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a Dunaharasztin élők számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet
alakuljon ki. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi
vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá
válhat működésük, javulhat a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a
4G hálózat bővítése is, amely már elérte a 95%-os kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések
hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről
a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.

Ősz a Napsugár Óvodában
A Dunaharaszti Mese Óvoda Napsugár Tagóvodájának nevelőtestülete régóta szívén
viseli a gyermekek természet közeli nevelését.
Újonnan átdolgozott helyi nevelési programunk is a külső világ tevékeny megismerésére, a gyermekek számára minél több megtapasztalásra, cselekedtetésre épül. A mai
rohanó világban, ahol egyre inkább teret kap
a virtuális ismeretszerzés, fontosnak tartjuk
a képességfejlesztés közvetlen, tevékenységek
általi megvalósítását.
Az idei tanév eseménydús hetekkel kezdődött
óvodánkban. Szeptember 28-október 2 között megrendeztük az Állatok Hetét , melynek keretében minden napra jutott valami
izgalmas játék, előadás vagy tevékenykedés.
- Hétfőn rögtön egy vidám és tanulságos bábelőadáson vehettek részt a gyermekek, melyen megismerhették Libuci és Gubanc kutya
kalandjait a Nefelejcs bábegyüttes előadásában. Az előadás után a gyermekek megsimogathatták a bábokat, beszélgethettek az
előadókkal is.
- Csütörtökön Sündörgő délutánra vártuk a
családokat az óvoda udvarán, melyen játékos feladatok teljesítésével gyakorolhatták a
gyermekek, hogy az állatok hogyan mozognak, élnek, viselkednek. A farkas malacokat
kergetett, a madár magokat válogatott, a
róka elcsente a tojásokat, az őzike ugrándozva szaladt az erdőben. Örömmel láttuk, hogy
a gyerekek milyen lelkesen próbálnak átjutni
a pók hálóján, utánozzák a sikló csúszását,
ugrálnak végig a nyuszinak felállított akadálypályán, vagy válogatnak terméseket a
bagoly és a mókus számára. Kicsik és nagyok
egyaránt megtalálhatták a számukra kedves
állatot és játékot, a program befejeztével pedig mindenki hazavihette az itt megismert
állatok képét memóriakártya formájában. A
régi ovisok és kisebb-nagyobb testvérek is hamar megtalálták a számukra érdekes játékokat, felelevenítették a régi emlékeket. Közben
meleg teával kínáltuk az egybegyűlteket, és
örömmel láttuk, hogy ez jó alkalom volt a
szülők számára is a nyugodt beszélgetésre,
tapasztalatcserére.
- Pénteken a Rákóczi iskola meghívására
nagycsoportosaink ellátogattak az iskola tornatermében megrendezett kisállat-kiállításra,
melyen élő állatokat láthattak, érinthettek

meg és megismerhették azok életmódját, szokásait. A hét többi napján is sok szó esett a
csoportokban az állatokról, az óvónénik további izgalmas játékokkal rögzítették a gyermekek megszerzett ismereteit, tapasztalatait.
Az óvoda udvarán termett gesztenyékből
számtalan állatfigurát készíthettek, miközben dalokban, versekben is az állatokkal foglalkozhattak. A Sündörgő délutánon pedig
mindenki hazavihette saját készítésű sünis
fejdíszét.
Az ezt követő Öko-héten a szokásos őszi papírgyűjtés , műanyag kupak- és elektronikai
hulladékgyűjtés keretében a természetvédelemre és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A hét során
szelektíven gyűjtött hulladékok egy részéből
a nagyobbak már különféle játékokat barkácsolhattak. A csoportok versenye során a
papírgyűjtésen megszületett az elmúlt évek
rekordja: közel 2,5 tonna papírhulladék került
intézményünkből elszállításra! Az így keletkezett bevételből - az elmúlt tanévben szerzettel együtt-, az óvoda udvarának fejlesztését
céloztuk meg, melyben ezúton is köszönjük
a családok aktív közreműködését! A legnagyobb mennyiséget gyűjtő csoport jutalma
egy társasjáték, amely szintén segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának
kialakulását.
Október 12-16-ig óvodánkban az Egészséghét
került megrendezésre, melyhez sok segítséget
kaptunk a GYERE programon keresztül a
Dietetikusok Országos
Szövetségétől. Az elmúlt tanévben indult
program a gyermekkori elhízás megelőzésén
kívül az egészséges életmód kialakítására, a
helyes étkezés és a mozgás fontosságára hívja
fel a figyelmet. Az óvodai nevelésben kiemelt
fontosságú az egészséges életmódra nevelés,
melyet helyes szokások kialakításával egész
évben gyakorolunk. A csoportokban ezekben
a napokban sok szó esett erről, a gyermekek
sokféle módon dolgozhatták fel ismereteiket
és szerezhettek újakat. A GYERE program
keretében hétfőn a húsfogyasztás fontosságáról kaptunk tájékoztatást, kedden pedig közös mozgásra látogatott
intézményünkbe Béres Alexandra. Amen�nyiben az időjárás megengedi, igyekszünk
minden mozgásos tevékenységet a szabad-
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ban végezni a gyermekekkel, hiszen a szabad
tér és a friss levegő jótékony hatásai ilyenkor
érvényesülhetnek igazán. Óvodánk udvara,
árnyas fái, játékeszközei lehetőséget adnak a
különféle mozgásos játékok megvalósítására.
Sajnos ezen a napon az esős időjárás miatt az
épületben kellett megteremtenünk a mozgás
feltételeit, de a gyerekek lelkesedését látva úgy
gondoljuk, hogy így is elértük célunkat. Alexandra kedves, gyermek közeli személyisége,
ötletes játékai magával ragadtak kicsiket és
nagyokat egyaránt. Megtiszteltetés számunkra, hogy vendégül láthattuk intézményünkben!
Az elmúlt 3 hét eseményeinek megismerése
által – Állatok hete, Öko-hét és Egészséghét- Önök bepillantást kaphattak óvodánk
egyik fő célkitűzésének megvalósításába: a
testileg-lelkileg egészséges, környezettudatos
gyermekek nevelésébe. Ezt a célt pedagógiai
programunk által, a tevékenységeken keresztül valósítjuk meg. Hisszük és tapasztaljuk,
hogy ezt csakis a szülők, családok aktív közreműködésével érhetjük el. Következő családi
programunk az Adventi Vásár lesz, melyet az
elmúlt évektől eltérően idén november 27.-én
tartunk. Itt ismét lehetőség lesz közös barkácsolásra, és a tavalyi évben szintén nagy sikerrel indított teaház is üzemel majd. A rendezvény bevételét az óvoda alapítványa kapja,
melyből a karácsonyi játékvásárlást finanszírozzuk. Sok szeretettel várunk mindenkit!
Zupkáné Nyiri Zsófia
tagóvoda vezető
(A Dunaharaszti Napsugár Óvodáért Alapítvány számlaszáma: 11742180-20066497)

Óvodai hírek
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SZERVIZ

“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

A DMTK tenisz csapata a megyei elsők közt az első

A DMTK tenisz csapata az idén állt össze egy új vezetéssel. Az
újjá alakult vezetőség azt tűzte ki célul, hogy eljussanak egy magasabb szintre. Ez sikerült is, jelenleg a Pest Megye első osztályban játszanak és itt nyertek is, az első helyen állnak. Az egész
DMTK csapatot Sinkalovics Gyula nevelte ki, az elért siker nagy
részben az ő nevéhez fűződik. A saját nevelés meghozta tehát
eredményét, és további célok elérésére sarkall.

A DMTK teniszezői szeretnének bejutni az NB II-be, amire jó
esélyük van, hiszen a csapat munkáját egy összeszokott gárda irányítja és segíti, név szerint: Gergely Tamás elnök, Gergely László
és Sinkalovics Gyula elnökhelyettesek, továbbá Gergely Miklós és
Sumakker Péter.
Gratulálunk a sikerhez és reméljük, hogy sok Haraszti fiatalnak
sikerül kiváló eredményt elérnie ebben a gyönyörű sportágban!

Csodák pedig vannak!
„ Kis műhely nagy szívvel próbál csodát
tenni! ” Ez Lenkó Károlyék - a DMTK
Birkózó szakosztályának - alapgondolata.
Mozgalmasan telt a nyár Repcsák Richárd
(U-18) birkózónk számára, mert a birkózás
mellett gyakran indul szumo versenyeken
is . A kvalifikációs tornák alapján idén is
bekerült a válogatott keretbe, így részvételi
jogot szerzett a Macedóniában megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra. A június 13-15 között lebonyolított EB remekül
sikerült, 2. helyezést ért el korosztályában.
Augusztus 29-30 között már a Japánban,
Osakában megrendezett világbajnokságon
szoríthattunk érte, hiszen a 30 nemzet 250
szumosa között ott volt Ricsi is. Büszkék
lehetünk rá, hiszen remek versenyzéssel a
7. helyet szerezte meg.
A többi birkózónk sem tétlenkedett a nyáron. Egymást követően két edzőtáborban
vettek részt. Szerbiában Magyarkanizsán
kezdték meg a felkészülést, majd a Mátrában fekvő Mátraderecske következett.
Egyesületünk idén ünnepli fennállásának

95.-dik évfordulóját. Ennek keretében a Birkózó
szakosztály nagyszabású
utánpótlás versenyt szervezett. A Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola sportcsarnoka adott A kis műhely tagjai: Felső sor balról: Lenkó Károly, Repcsák Riotthont az egész napos chárd, Farkas Dalma, Kopasz Vendel, Varsányi Dorina, Nagy Benrendezvénynek. A Ma- ce, Kopasz Hanna, Kopasz Boldizsár, Kecseti Dávid Alsó sor balról:
gyar Birkózó Szövetség Mráz Gyula, Kökény Dániel, Ónodi Ózor, Nagy Balázs, Balogh
Laura, Mátyási Kristóf, Cziba Dániel, Lenkó Petra, Gulyás Zoltán,
által jegyzett versenyre Farkas Bence
19 csapat közel 100 fővel
érkezett az ország minden tájáról Dunaha- Diák I korosztály:
rasztira. Külön öröm volt két szerb, és egy Nagy Balázs 1. hely
szlovák csapat nevezése. Két szőnyegen - Ónodi Ózor 3. hely
négy versenybíró és két titkár segítségével Lányok:
Diák 40 kg Kopasz Hanna 1. hely
- folytak a küzdelmek.
DMTK vonatkozású eredmények
Serdülő: 55 kg Farkas Dalma 3. hely
Diák II korosztály:
29 kg Farkas Bence 3. hely
Gratulálunk a helyezetteknek, és köszön38 kg Kopasz Vendel 1. hely
jük a szervezők illetve a segítő szülők mun46 kg Mátyási Kristóf 1. hely
káját!
50 kg Kökény Dániel 1. hely
63 kg Cziba Dániel 2. hely

DMTK hírek
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Gyógyszertárak

Közélet

GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

Sok szeretettel
köszöntjük
90 éveseinket!

Újszülöttek
2015.

Augusztus:

Andics Bendegúz István 08.21

Váczi Andrásné Terike néni

Kozma Gyula

Tilinger Imréné Rozika néni

FELHÍVÁS INGYENES
PROSZTATASZŰRÉSRE!

A korábbi, sikeres vizsgálatokhoz hasonlóan 2015.
november hónapban is ingyenes prosztataszűrésekre kerül sor Dunaharasztin.
A szűrővizsgálatokat Dr. Török Péter urológus
főorvos tartja, az önkormányzat támogatásával, a
Damjanich u. 23. sz. alatti rendelőben,
2015. november 17-én és 2015. november 24-én,
keddi napokon, 17 órától.
Emlékeztetőül: a korábbi szűrések alkalmával a
10%-ot meghaladta azok aránya, akiknél elváltozás derült ki, ez is igazolja a szűrések jelentőségét,
szükségességét.
Kérjük tehát városunk férfilakosságát, különösen
az 50 év feletti korosztályokba tartozókat, saját
egészségük érdekében egy évben egyszer feltétlenül
vegyenek részt a szűrővizsgálaton!
Az idejében felfedezett prosztatarák gyógyítható!
Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős alpolgármester

Szeptember:

Márta – Mezei Mira
Szabados Hédi
Heiszmann Dániel
Nagy Zoárd
Kis Ingrid
Alapi Zoé
Nagy Elza Julianna
Závodi Viktória
Horváth Hunor
Hauser Zselyke
Barabás Abigél Anna
Magda Dávid Merse
Salacz Márton András
Gráf Levente
Takács Dominik
Adamcsik Zénó Ádám
Balogh Bíborka
Pataki Dávid
Daróczy László

09.17
09.18
09.24
09.28
09.03
09.14
09.15
09.28
09.24
09.03
09.14
09.24
09.11
09.19
09.05
09.06
09.26
09.29
09.30

Hirdetésfelvétel:
harasztilap@gmail.com
telefon: +36 30 336 1417
egész oldal: 95 000 Ft+Áfa,
1/2 50 000 Ft + Áfa,
1/4 26 000 Ft + Áfa,
1/8 10 000 Ft + Áfa

Tisztelt olvasóink és hirdetőink,
Következő számunk lapzártája:
november 20-a.
A késve küldött anyagokat nem
tudjuk megjelentetni!

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
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: 8.00-21.00

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
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

Elhunytak neve
és életkora
2015. Július
Kerekes Jánosné élt 83 évet
2015. Augusztus
Harányi Gyuláné élt 54 évet
2015. Szeptember
Csőke György élt 86 évet
Eisenhoffer Jánosné élt 92 évet
Grőb Péter élt 90 évet
Janó Péterné élt 78 évet
Kaszap János élt 71 évet
Mannheim Jánosné élt 59 évet
Sándor Béláné élt 92 évet
Séllei Ferenc élt 80 évet
Smetella Péter élt 57 évet
Tolnai József élt 65 évet

ÁLLÁSHIRDETÉS

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk 3 műszakos
munkarendbe Prologis ipari parkba. Ingyenes céges
busszal a bejárás Dunaharasztiról megoldott.
Felvételi interjú 2015.11.13. péntek 13.00 óra
Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház
Táncsics Mihály u. 2. Érd: 06-70-342-1653

Dunaharaszti - 2015. október 21

ingyenes
ruhaosztás
és
ruha-átvétel
november 6-án és
november 13-án
(pénteki napokon),
16.30-18.00 óráig a
karitász-boltban
lesz (a Fő út 73-ban,
a Szent István Főplébánia mellett).
Szeretettel várjuk
az érdeklődőket:
Szent Erzsébet
Karitász

A tökéletes külső, egészséges belső műhely

a

Magnólia Stúdió

Cím: Dunaharaszti, Kodály Zoltán u. 21.
Tel.: 06 20/3838-357, 06 20/2267-390

Web: http://magnoliastudio.hu
Nyitva tartás: H-Sz-P: 8.00-20.00h
K: 17-19h Szombat: Igény szerint

Hunyadi hírek
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Kocsis Pálné Versánszki Anna
aranydiplomás pedagógus

Kocsis Pálné a Dunaharaszti Hunyadi János
Német Nemzetiségi Általános Iskola nyugalmazott tanára, 50 évvel ezelőtt vette át matematika-fizika- műszaki ismeretek szakos diplomáját a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Ági
néni 1965. augusztus 01-én kezdte a pedagógus
pályát iskolánkban, az akkor még Dunaharaszti
I. számú Általános Iskolában. Tanári munkája
mellett később úttörő csapatvezető is volt. Erre
ma is büszke, hiszen a közösségépítés, egymás
segítése, megbecsülése volt ifjúsági vezetőként
a legfontosabb számára. A lelkiismeretes, alapos tanári tevékenysége mellett az úttörőcsapat
csapatvezetői feladatát is ellátta. Jól motiválta
a diákokat, a közösségi életüket színes programok szervezésével alakította. A régi diákokkal
találkozva ma is érzi, hogy nem felejtették el a
törődést, a szeretetet. Ebben az is benne van,
hogy mindig az életre nevelt, fontos volt számára az életközeliség, a mindennapokra való
felkészítés. A fizika és matematika tantárgyak
mellett gyakorlati foglalkozást (is) tanított, s
élményszerűen vezette be a lányokat a háztartás alapismereteibe.1989 és 2003 között igazgatóhelyettesként dolgozott, 1998 és 2000 között
az intézmény vezetésével is megbízták egy-egy
tanévre. A vezetői feladatokat mindig nagy körültekintéssel, a határidőket betartva, precízen
látta el. Tanárként, vezetőként is azt vallotta,
hogy fegyelem nélkül nincs jó munka. Szigorúsággal és igazságossággal lehet leginkább eredményt elérni.
Ági néni a tantestület megbecsült, nagy
tiszteletben álló tagja volt, aki mindezt szakmai
munkájával és emberi példamutatásával érdemelte ki. A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete és dolgozói nevében elismeréssel gratulálok és
jó egészséget kívánok.
Karlné Purczeld Erika

az „Év német pedagógusa 2015”

A Budapesti és a Pest megyei Német
Önkormányzatok 2015. szeptember
24-én a Budapesti Németek Európa
napján tartotta a budapesti és az
észak-magyarországi régió nemzetiségi iskoláinak ünnepélyes tanévnyitóját. Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott Dr. Heinz – Peter Behr
német nagykövet, továbbá Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára.
A rendezvény kulturális programját
Budapest és Pest megye iskolás csoportjainak műsora színesítette. Ezen
a rendezvényen került átadásra az „
Év német Pedagógus 2015” díj, melyet három budapesti és három pest
megyei pedagógus vehetett át.
Az egyik díjazott Versánszki Anna a
Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola német-orosz szakos tanára lett, aki 40
éves magas színvonalú szakmai munkája révén diákok százaival szerettette meg a nemzetiségi német nyelv és
irodalom tantárgyat és segítette őket
hozzá a középfokú intézményekben
való továbbtanuláshoz. Nusa az iskola és a tanári pálya iránt elkötelezett
pedagógus, aki évtizedeken keresztül
magára vállalta azt a felelősséget,
amellyel a felnövekvő nemzedékek
oktatása-nevelése jár. Ő megtiszteltetésnek fogta fel a gyermeknevelést,
és nagyon jól tudta, érezte, hogy a hivatás - amit választott - nagy felelősséggel jár, de ugyanilyen sok szépsé-

get is rejt magában. Lelke mélyéből,
egész lényével a rábízott gyermekek
jövőjét tartotta szem előtt. Alig van
család a városban, akinek valamely
családtagját ne tanította volna. Ő
több generáció nevelője. Versánszki
Anna iskolánk történetében követendő értéket alkotott pedagógiai munkássága során. Hosszú éveken át egymaga cipelte a hátán a nemzetiségi
német nyelvoktatást az alsó és a felső
tagozaton egyaránt. Irigylésre méltó
precizitással készítette a kimutatásokat, statisztikákat, a tanulást segítő
feladatlapokat. Mindig élenjárója
volt az újításoknak, szívesen dolgozott az új módszertani elképzelések
bevezetésében, német cserekapcsolatokban. Neki mindig szívügye volt az
ISKOLA – csupa-csupa nagybetűkkel írva. Ennek a minőségi nevelő-oktató munkának köszönhetően érdemelte ki e kitüntető díjat, melyhez
szívből gratulálok a Dunaharaszti
Hunyadi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola nevelőtestülete és
dolgozói nevében.
A díjkiosztó ünnepségen rész vett:
Gerber Ferenc, Gyarmati Attila
(DNÖ), Karlné Purczeld Erika, Lénártné Németh Mónika, Pálfi Andrea, Vighné Bacsó Mónika ( Dh. Hunyadi J. N.N.Á.I.), Schäffer István (
Német Nemzetiségi Gimnázium ny.
igazgató)
Karlné Purczeld Erika
igazgató

ÖKO- és egészség délután a Hunyadiban
Október 16-án napközis gyerekeink a
természetvédelem és az egészséges életmód témakörében 8 program közül választhattak iskolánkban:
- az „Állatok világnapja” jegyében kézműves foglalkozások,
- az „Egészséges táplálkozás, öltözködés
ősszel”témakörben totó, gyümölcssaláta
készítés, baba-öltöztetés,
- az egészséges életmódhoz kapcsolódó

mozgás: sorverseny és zenére, mesére
elindított gyakorlatok tarkították a délutánt.
Gyermekeink egy videó filmet is megnéztek az őszi időszakban - elsősorban gyümölcsökből - készített hungarikumokról .
A tartalmas délutánt nyomán több hasonlót tervezünk a tanév során.
Fábryné Tádics Mária, igazgatóhelyettes
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