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Új iskolaépületet adtak át Dunaharasztiban
Dr. Szalay László polgármester az új intézményt bemutatva elmondta: a kormány által száz százalékban finanszírozott felújítás
290 millió forintba került. Ehhez az önkormányzat mintegy 50
millió forintot tett hozzá, ebből fedezték egyebek mellett az útépítést, a közvilágítás kiépítését, buszjáratok indítását.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára köszöntőjében
kiemelte: a több mint 300 millió forintos beruházás teljes egészében hazai forrásból valósult meg.
Megjegyezte, az a cél, hogy a gyerekek ne zsúfolt, rossz állapotú
épületekben tanuljanak, és saját településük iskoláiba járhassanak.
Az Államtitkár Asszony azt mondta a dunaharaszti fejlesztés
hosszú távon szolgálja a gyerekek biztonságos iskoláztatását, amihez arra is szükség volt, hogy a településnek legyen jövőképe.
A Budapest környéki települések agglomerációs helyzetük miatt

uniós forrásoktól estek el, alig jutottak fejlesztési pénzekhez - emlékeztetett. A kormány külön költségvetési forrásfedezetet hozott
létre a köznevelési infrastruktúra fejlesztésére: évente mintegy 3
milliárd forint fordítható tantermekre, 3 milliárd tornatermekre és
3 milliárd tanuszodákra - emelte ki.
Pánczél Károly, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett
a példaértékű összefogásra hívta fel a figyelmet az ünnepségen.
Az egykor kollégiumként működő, most újjászületett épületben
tíz tanterem, két csoportszoba, több fejlesztőszoba és nevelő-tanácsadó, valamint étkező kapott helyet. Az iskolát öt első osztály
vehette birtokba.
Az ünnepségen az első osztályosok adtak műsort, majd a polgármester és az államtitkár asszony átvágták az avató szalagot.
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ÉltetŐ pillanatok
Egy lokálpatrióta polgár számára mindig kiemelkedő esemény és nagy öröm,
ha helyi szerző munkája jelenik meg
szűkebb pátriánkban. Így volt ez most
is, amikor Varsányi Ferenc éltetŐ 2.
című könyvét mutathattuk be a Laffert
Kúriában. A bemutatót a Dunaharaszti Zeneiskola fuvola tanuló nyitották
meg tanárnőjük, Lehőcz Alexandra
fuvolaművész vezetésével A művet a
szerző paptársa, Német Mihály gyáli
evangélikus lelkész méltatta.
A könyv 2010 májusa és 2012 karácsonya között eltelt időszak igehirdetéseiből ad válogatást. Maga a szerző ezt
mondta: „Aki jót akar szórakozni, az
ne vegye a kézbe. Ez nem szórakoztató mű, sokkal inkább agytorna. […]
Akiknek ajánlom, azok közt nincs felekezeti, világnézeti határ, sőt, nem is
csak keresztényeknek ajánlanám. Ha
valaki kőkemény ateista, azoknak még
inkább, had gondolkozzanak.”
Valóban, a könyv igehirdetései mélyen
elgondolkodtatók. A fejezetek mind
példabeszédek, mai nyelvre lefordítva,
mai példákkal magyarázva az Igét.
Ezért tudunk igazán elgondolkodni,
mert ezeket a példákat mi is átélhetjük, összehasonlíthatjuk életünkkel.
Mi mit tennénk, vagy tettünk hasonló
helyzetben?
Német Mihály két jellemzőjét emelte ki a könyvnek: egyik a hitelesség,
másik a gyakorlatiasság. S valóban,
ahogy a lelkész is kiemelte, minden leírt sorban Varsányi Ferenc jelenik meg,
felelevenedik szava járása, gesztusai,
kifogyhatatlan történetei, anekdotái.
Ezek gyakorlatiassága teszi olvasásban

is izgalmassá az igehirdetést.
Egy könyvbemutató arra is alkalmas,
hogy a szerzőt is közelebbről megismerhessük. Ez különösen könnyen
ment most, hiszen Német Mihály
professzionális beszélgetőpartnerként
nem csak a könyvet, de íróját is megnyitotta előttünk. Megtudtuk, hogy
Harasztira érkezését követően olyan
szeretet fogadta, ami nagyon könnyen
segített megszoknia az új környezetet;
ahogy már többször is mondta: „Ma
már itthon vagyok. Haraszti polgárnak
érzem magam.”
Végezetül két folytatás után felmerül
a kérdés, lesz-e harmadik? A szerző elárulta, hogy a fiókban már ott lapul
a következő könyv anyaga. Negyedik
azonban már nem lesz, de más jellegű
írásokra kész tervei vannak. És ha a
mai európai kereszténység állapotát figyeljük, megerősíthetjük, hogy egy keresztény igehirdetőnek bizony, sok-sok
feladata van.
Végszóban a szerző ajánlásként a következőt mondta: „Ajánlom ezt a
könyvet mindazoknak, akik megpróbálnak egy kicsit fel-feltekinteni, mint
ahogy Luther mondta, a keresztény
ember a földön jár, de az égre néz. […]
A hit nem a hiszékenység hite, hanem
a bizalom, hogy Isten szeretetében vagyunk elrejtve, elmentve.”
A bemutató után a Laffert kávézóban
ültük körbe néhányan a két lelkészt,
sokáig beszélgettünk, feloldódva abban
az advent előtti hangulatban, amellyel
most a tudósító is ajánlja ezt az értékes
munkát a Kedves Olvasó figyelmébe.
Gáll Sándor

„Szeretettel ajánlom az olvasók figyelmébe Varsányi Ferenc kötetét, mely az elmúlt
évek igeszolgálatából válogat.
Az igehirdető hétköznapi életünk hátterén, sok személyes
példával illusztrálva szólaltatja meg a Szentírás üzenetét.
Kívánom mindannyiunknak,
hogy Isten Igéje formálja
mindennapi életünket, legyen
éltető táplálékká és mind tisztábban ragyogjon fel előttünk
személyes csendességünkben
és az igehallgató gyülekezet
testvéri közösségében.”
Dr. Fabiny Tamás püspök

Kultúra
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Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. december 18-i ülése
A testületi ülés kezdetén dr. Szalay

8. Befejeződött a Vörösföld utcában, a

a 2016. évi belső ellenőrzési ütemter-

László polgármester beszámolt az elő-

Somogyvári Gyula utcában és a Tur-

vet.

ző ülés óta történtekről:

ján utcában a zárt csapadékvíz elveze-

A képviselő-testület ezt követően első

1. Az új 10 tantermes tagiskola mű-

tő rendszerek kiépítése.

olvasatban tárgyalta a 2016. évi költ-

szaki átadás-átvételi eljárása decem-

9. Az Önkormányzat karácsonyi aján-

ségvetés tervezetét. Kücsön Sándor, a

ber 3-án lezárult, az intézmény ünne-

dékaként 700 csomagot jutattunk el

Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta,

pélyes átadása 2015. december 16-án

városunk 81 éven felüli lakosainak, a

hogy a bizottsági ülésen tárgyaltak a

megtörtént. Az intézmény előtt lévő

gondnokság alatt lévőknek és az összes

Multi-DH Kft.-ről is. A társaság vesz-

buszmegálló és a bejárati kiskapu kö-

közfoglalkoztatottnak. A kiszállítás a

teségesen működik, ez be van kódolva

zött a járdát kialakítottuk és egy hul-

Területi Gondozási Központ munka-

(a fő ok a hatósági árak rendszere és a

ladékgyűjtőt helyeztünk ki.

társainak érdeme.

megnövekedett lerakási és egyéb díjak

2. A Rákóczi utca 1-3 szám alatt a

10. Ma rendezi meg a Család- és Gyer-

– a szerk.), ezért az állam is támogatja

konténer tantermek környezetében a

mekjóléti Szolgálat és a Vöröskereszt

a működést, az idei évben 12 millióval.

meglévő balesetveszélyes térburkola-

a művelődési házban a nagycsaládos

Látszik azonban, hogy ez nem elég,

tot felbontottuk, új alépítményt ké-

karácsonyt, melynek keretében ön-

újabb tagi kölcsönre lesz szükség, ezt

szítettünk és a törött lapok cseréjével

kormányzatunk 140 rászoruló család

a költségvetésbe is betervezzük. A cég

a meglévő térburkolatot visszaépítet-

gyermekeit ajándékozza meg.

működését mindenképpen biztosítani
kell, a szemétszállítás nem állhat le.

tük.
3. A Hunyadi János Általános Iskola

Hajdú Zsolt, az Oktatási, Művelődé-

Hajdú Zsolt hangsúlyozta, hogy nagy

Földvári utcai ingatlanán - a tanter-

si és Sport Bizottság elnöke köszön-

munka fekszik a tervezet elkészítése

meknek is helyet biztosító - mellék-

tötte Táborosi Zoltánnét, a Városi

mögött. A költségvetés minden olyan

épület külső homlokzat burkolatát és

Könyvtár és József Attila Művelődési

tételt tartalmaz, amely az oktatás-ne-

az udvar járdaburkolatát felújítottuk.

Ház vezetőjét, nyugdíjba vonulása al-

velés, a művelődés, a civil szféra és a

4. Az intézmények elektromos felül-

kalmából. Megköszönte sok évtizedes

sport céljait szolgálja. Fényes István,

vizsgálata lezárult a szabványossági

munkáját, majd szintén köszöntötte

a városfejlesztési bizottság elnöke ar-

feltételeknek megfelelő munkák első

Tóth Mariannát, aki a Városi Könyv-

ról beszélt, hogy a következő évben

üteme 2015. december 31-ig, a máso-

tár vezetését veszi át, és Gáll Sándort,

is lesznek beruházások, fejlesztések a

dik üteme 2016. március 31-ig elké-

aki a Laffert Kúria mellett január

városban.

szül.

1-től a művelődési házat is irányítja

A képviselők elfogadták a Család- és

5. A Kőrősi Csoma Általános Iskolá-

majd. Mindkét szakember hosszú ideje

Gyermekjóléti Szolgálat új szmsz-ét és

ban a tornacsarnok melletti terület ví-

tevékenykedik már Dunaharaszti kul-

szakmai programját, majd a következő

zelvezetését megoldottuk és az épület

turális gazdagítása érdekében.

fél év testületi üléseinek „menetrend-

mellett gyephézagos térkő-burkolatot

A testület ezt követően megtárgyalta

jét”. Titkos szavazással, 10 igen sza-

alakítottunk ki.

és elfogadta a helyi adókról szóló ren-

vazattal egy nem szavazat ellenében

6. A Baktay Ervin Gimnáziumban az

delet tervezetét. Pethő Zoltán jegyző

úgy döntöttek, hogy dr. Szalay László

I. emelet, lépcsőház és földszinti előtér

elmondta, hogy a jogszabály terveze-

polgármestert 6 havi jutalomban ré-

falburkolását megkezdtük, a munkák

tét megküldték előzetes normakont-

szesítik, egész éves munkája elismeré-

várható befejezési határideje 2016. ja-

rollra a kormányhivatalnak és a Mi-

seként.

nuár 15.

niszterelnökség uniós támogatásokkal

Az ülés végén a polgármester egy

7. A Fő út 85. szám alatti ingatlanból

foglalkozó főosztályának, és azok min-

örömteli bejelentést tett. Elmondta,

a határozatlan idejű bérlők kiköltöz-

dent rendben találtak.

hogy sikerült összegyűjteni a dunaha-

tetését a testületi döntésnek megfele-

A képviselők elfogadták a díjrendele-

raszti cégektől a szükséges TAO-tá-

lően végrehajtottuk. Az önkormány-

tet, döntöttek arról, hogy meghosszab-

mogatásokat, ezért úgy tűnik, hogy

zati lakások bontása megkezdhető.

bítják az önkormányzat folyószám-

felépülhet a sportcsarnok városunk-

Az osztatlan közös tulajdonú ingatlan

lahitel-keretét, a roma nemzetiségi

ban. Ebben a munkában nagy szere-

használati megosztását követően java-

önkormányzatot számára egy áthidaló

pe volt Kulcsár Ferencnek, a DMTK

soljuk annak pályázat útján történő

jellegű támogatást nyújtanak a 2016.

elnökének.

értékesítését.

évi támogatásuk terhére, és elfogadták

Plusz kilók karácsonykor?
vezet nem tudja előállítani, ezért táplálékkal szükséges bevinnünk. A legtöbb hal viszont bővelkedik ezekben a jó
zsírsavakban, teljes értékű fehérjében, A-, B- és D-vitaminban is. A Központi Statisztikai Hivatal összesítése szerint a
magyar lakosság 2006-2010-es évek átlagos halfogyasztása
3,7 kg fejenként, amely nagyon alacsony, hiszen Európában
ez több mint 18 kg.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mindössze
egy-két hetes ünnepi túlevés felelős az elhízásért, és
hogy pár hetes diéta képes orvosolni a bajt, pedig
a gyerekeket is érintő probléma ennél sokkal ös�szetettebb. Pár apró trükkel azonban elkerülhető,
hogy rossz irányba mozduljon a mérleg nyelve az év
további részében.
Kerüljük a túlzott zsírbevitelt
Bár a családi lakomák nagyon is hozzá tartoznak az ünnepekhez, és szeretjük nagymamáink zsírban vagy olajban
gazdag ételeit, az ünnepek alatt és után is törekedjünk
arra, hogy készítésükkor zsírszegény technikákat alkalmazzunk, mint például a sütőpapíron vagy sütőzsákban sütés.
Fogyasszunk több halat
A felnőttekhez hasonlóan már a gyermekek táplálkozásában megjelenik a túlzott zsírbevitel, azon belül az ómega
3:6 zsírsavak kedvezőtlen aránya. Az ómega 3 olyan többszörösen telítetlen zsírsav, amelynek nagy szerepe van a
szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, de a szer-

Ne csak az ünnepek alatt legyünk együtt!
Kutatások kimutatták, hogy a gyerekek nagyobb eséllyel
eszik meg a finom és tápláló ételeket, ha részt vehetnek az
elkészítésében. Amennyiben együtt főzzük a hétvégi ebédet vagy a vacsorát, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogják
elfogyasztani a párolt vagy nyers zöldségeket. Ez azért is
fontos, mert jelenleg a gyerekek zöldség- és gyümölcsfogyasztása nem éri el a javasolt napi 400grammot.
1000 gyereket ajándékozott meg a GYERE Mikulás
1000 darab GYERE mikuláscsomagot kaptak a dunaharaszti kis ovisok, melyeket
december 4-én és 7-én kézbesített a Télapó. Idén mandarin, két féle gyümölcspüré,
kukoricagolyó, pici csoki és
egy szivacsrepülő volt a meglepetés. A csomagok nem jöhettek volna létre az eisberg
Hungary Kft., a Nyírfacukor
Kft., a Nestlé Hungária Kft.,
a Lidl Magyarország Bt. és a
Sió-Eckes Kft. nélkül.

Már gyerekkorban figyelni kell rá
Életkor alapján egyértelmű összefüggés mutatkozik
az elhízás testtömeg és testmagasság figyelembevételével kalkulált indexével: 26 év alatt „csupán”
22% a súlyfelesleggel küzdők aránya, 45 év felett
már 65% körül alakul ez a szám! Sajnálatos tény,
hogy az elmúlt években az elhízás mutatói gyakorlatilag semmit nem változtak, 2008 óta éves gyakorisággal végzett reprezentatív felmérések eredményei alapján minden alkalommal 26-os érték körül
alakult a BMI.

GYERE program
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Baktay hírek

Búcsúszavak
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Laci elment
Beugrasz egy kávéra? - kérdezte néha, és persze,
hogy bementem hozzá. Váltottunk pár szót, beszélgettünk a világ dolgairól, személyes ügyekről,
problémákról, persze. Megtisztelt a bizalmával,
hogy néha megkérdezett, mit tennék én, az Ő
helyében, ebben vagy abban a dologban. Nem
voltunk barátok, de biztosan számíthattam rá,
azt éreztem, bármiben. Aztán, mikor beteg lett,
nem kérdezett már. Én sem kerestem, mert ez a
fajta betegség nekem túl sok személyes emléket
ébreszt. Itt nem lehet megmondani, mit tegyél,
vagy mit ne. Közös ismerősünktől kérdeztem, hol
tart épp Laci. Nem voltak jó hírek. Aztán, a temetésén találkoztunk újra. Porrá lett, ahonnan
vétetett.
És most hiányzik. Most nekem lenne szükségem
tanácsra, de Laci már nem segíthet. Nem adhat
biztonságot a tudat, ha baj lenne, Ő megvédene
a bajban.
Az egyetlen, amit adhat még: erőt. Mert Laci
erős volt. És, mint minden igazán erős ember, teli
szeretettel. Veseket is írt - gondolta volna valaki
róla? -, nagyon őszinte, szép verseket. Búcsúzni kellene most Lacitól. Persze, hogy nem lehet.
Nem a búcsúzás a fontos, hanem a napok, melyeket együtt töltött Vele a családja, a Barátai, vagy
csak közeli ismerősei, mint én. Ezekre a napokra
lehet emlékezni. Ezekben az emlékekben él tovább Laci, ameddig mi, az emlékezők élünk.
mfl

Gazdagodott a Baktay Ervin
Gimnázium Aditi Könyvtára
A Baktay Ervin Gimnázium Aditi Könyvtára
Remsey Dávid grafikusművész ajándékával gazdagodott az idén. A négy képen Baktayt művészként, indológusként, indián főnökként és sheriffként, valamint muzeológusként láthatjuk.

Szent
Erzsébet Díj
Nagy örömmel számolunk be arról, hogy 2015 november 7-én Dr.
Helméczy Mátyásné Szent Erzsébet-díjban részesült, amelyet a
legkiválóbb Váci egyházmegyei karitász-munkatársak kapnak meg.
„Menjetek el az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek!” (Mk 16,15)
Jézus Krisztus egyetlen mondata
kimozdította sarkából a világot.
Akkor egy maroknyi ember indult
el - hogy tanúja legyenek Krisztus
szeretetének -, ezzel példát adva a
következő nemzedékeknek.
Számunkra, ma élő keresztények
számára valóban nagy kérdés,
hogy miképpen tudunk eleget tenni ennek a küldetésnek, a szeretetparancsnak. Világítanunk kell, és
az a kérdés: hogyan is tegyük ezt?
Komoly kihívás ez az egyházi szolgálatban. Hisszük karitász-tagok hogy bár mi is csak „maroknyian”
vagyunk itt Dunaharasztin és azt
akarjuk tanúsítani, hogy az Isten
szereti az embert-, a szeretetszolgálat ennek egyik nagyon is megfelelő módja. Ha együttérzünk a
szenvedővel és megpróbáljuk enyhíteni a szükségét, akkor elhiszi a
nélkülöző, hogy a szeretetszolgálattal az egyház és Isten törődik
vele, hogy nem közömbös nehéz
sorsa a számukra.
Dr. Helméczy Mátyásné, Zalavári
Erzsébet Ercsiben született 1931.
november 24-én. Védőnőképzőt
végzett és az egészségügyben szolgált nyugdíjaztatásáig, ezáltal életének legfontosabb feladata volt az
emberek gyógyítása, szolgálata, a
rászorulók megsegítése. Sokgyermekes édesanyaként életvitelével,
munkájával személyesen mutatott
példát a lakosságnak, s nagy szerepe volt-van a jó emberi kapcsolatok kialakításában is. Szeretnénk

kiemelni a szeretetszolgálatban
mind a mai napig megtapasztalt
aktivitását, megbízhatóságát és fáradhatatlanságát, amellyel a jóval
fiatalabbak között is kiemelkedően
megállja a helyét. Jellemét tekintve alázatos, életének nehézségeit
háttérbe szorítva, ahol csak tudja,
mindig másokért teszi a jót, lelkiismeretes és áldozatos munkája a
szegények megsegítésére számára
– nagy családja mellett - a legfontosabb. Csendes, szorgalmas,
derűs egyénisége a karitász-tagok
örömére szolgál, minden rendezvényen segíti a közösséget, legyen az
Idősek Napja, templomtakarítás,
beteglátogatás, ruhaosztás, kézműveskedés, vagy karitász-tábor.
Nagy szükség van közösségformáló tevékenységére. Istenszeretete
által a szolgáló szeretet példaképe. Karitász-szolgálatán keresztül valódi értékek juthatnak el az
emberekhez. Erzsébet nemcsak a
karácsonyi csomagot szállítja el a
szűkölködőkhöz, de szeretettel túlcsorduló szívét is, és azt az örömhírt, hogy Isten a szeretet. „Csak”
erről tesz tanúságot. Örökül hagyja családtagjainak is a szolgáló-szeretet követését, mert egyik
lánya is karitász-tagként vesz részt
a két egyházközség (Szent István
és Szent Imre) életében, unokái
közül pedig többen szolgáltak már
karitász-rendezvényeken.
Kívánjuk mindehhez a Jóisten
áldását: további erőt, egészséget,
kitartást, küldetéstudatot és hűséget! Kitüntetéséhez a karitász és a
dunaharasztiak nevében őszintén
gratulálunk!
Szent Erzsébet Karitász Csoport
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Hidraulika tömlő-,
gyártás, javítás
Bugyin
a Kovács Műszaki Boltban
2347 Bugyi, Kossuth L. u. 35.
Képzett, tapasztalt személyzet,
nagy árukészlet, kedvező árak!
06-30-475-9229
06-30-301-7112
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Sakk a Laffert Kúriában és a József Attila
Művelődési Házban
Októberben két rangos sakkverseny is volt városunkban.
22-25-ig a Dunaharaszti MTK
sakk szakosztálya már második alkalommal rendezett versenyt volt
játékosa, Dr. Bencze László FIDE
mester emlékére.
A támogatók csakúgy, mint tavaly Bencze Norbert (Dr. Bencze
László fia) és Dunaharaszti Város
Önkormányzata voltak. A Laffert
Kúria ismét méltó helyszíne volt
az emlékversenynek. A megnyitó
ünnepségen - melyen Bencze Norbert is megjelent - Kulcsár Ferenc,
a DMTK elnöke mondott beszédet.
Schubert Gyula kiváló szervező
munkáját dicséri a résztvevők létszáma. 32 fő (köztük hét címviselő) 7 fordulóban mérhette össze
tudását.
Végül Szalánczy Emil nemzetközi
mester végzett az első helyen. Sikerének titka abban rejlett, hogy
a fontos partikat mindig megnyerte. Második Almási István lett,
aki szintén eredményesen küzdött.
Szépen túljátszotta még a legerősebb ellenfeleket is. Kár, hogy nem
jött létre a Szalánczy - Almási találkozó, mert a két ragyogó formában lévő játékos összecsapása igazi
csemege lehetett volna. Harmadik
helyen Végh Endre végzett. Sokáig fej-fej mellett haladt a későbbi
bajnokkal, de a hajrára kissé elfáradt. A tavalyi győztes Mészáros
András kétszer is hibázott, ennek
ellenére sikerült az élmezőny végére felkapaszkodnia.
A családias légkörben lezajlott
versenyen Fazekas György hibátlanul bíráskodott.
A díjátadón Gáll Sándor a Laffert
Kúria igazgatója köszöntötte a
résztvevőket. Biztosította a szervezőket, hogy jövőre is szívesen
várja a sakkozókat.

Végeredmény:
1. Szalánczy Emil IM (Szigetszentmiklós)
6 pont
2. Almási István IM (Tapolcai
VSE) 5,5 pont
3. Végh Endre IM (DMTK) 		
4,5 pont
4. Grimm Dániel (DMTK) 		
4,5 pont
5. Grimm György (DMTK) 		
4,5 pont
6. Markos Ádám (DMTK) 		
4,5 pont
7. Mészáros András IM ( Siketek
SK)
4,5 pont
Értékes különdíjakat nyertek:
Fodré Sándor FM (DMTK), Hardicsay Péter IM (DVTK-EMSE),
Fodor Balázs (MTK), Kökény
Norbert (DMTK), Horváth Áron
(DMTK), Tolnai József (Siketek
SK), Firnigel János (DMTK),
Baski Barnabás (DMTK)
Október 29-én a József Attila Művelődési Házban Gonda László
nemzetközi nagymester, kétszeres
magyar bajnok tartott szimultánt.
A 20 táblásra tervezett versenyen
végül 23 fő jelentkezett, az amatőr
játékosoktól a minősített sakkozókig.
Számos érdeklődő kísérte figyelemmel a közel 4 órás küzdelmet,
amelyen 19 győzelmet ért el a
nagymester, és csupán 4 döntetlent harcoltak ki a következő versenyzők:
Markos Ádám, Akóts Gábor, Bege
Máté és Kökény Norbert.
A rendezvényt Dunaharaszti Város Önkormányzata értékes tárgyjutalmakkal támogatta.
Schubert Gyula az egyesület ügyvezető elnöke az eredmény kihirdetésekor megköszönte Gonda
Lászlónak, hogy segített a sakkozás népszerűsítésében és átadott
egy, a város címerét ábrázoló kisplasztikát a nagymesternek.

SZERVIZ

Szépség

Rákóczi hírek

Gratulálunk!
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A megye legjobbja lett Kolozsvári Kinga
Dunaharaszti kick-box szakosztály versenyzője

Pest Megye Év Sportolója lett a Szigetszentmiklós – Tököl
Sportegyesület két kick-box sportolója
Idei év sikeres sporteredményeinek köszönhetően ismét a megye
legjobb sportolói közé választották klubunk két versenyzőjét.
Kolozsvári Kinga Pest Megye Általános Iskolás korcsoport legjobbja lett, míg Fésű Lajos a megye legjobb férfi utánpótlás
sportolója díjat vehette át a Megyeházán megtartott díjátadáson.
A díjak súlyát emeli az a tény, hogy Pest Megye az ország legnagyobb megyéje, ahol több ezer egyéni sportban versenyzők
között a legjobbnak lenni, kiemelkedő elismerést jelent.
A két kick-box versenyző, a hazai bajnoki címek mellett, világkupán és sok nemzetközi verseny megnyerésén kívül, Kinga Eb
ezüstérmet, míg Lajos Eb ezüst és bronzérmet nyert a Spanyolországban – San Sebastianban megrendezett kontinens viadalon.
A dunaharaszti kick-box szakosztály nevében köszönjük Dr Szalay László polgármester bizalmát és támogatását.
A képeken a két versenyzőn kívül edzőjük Gnyálin István és
Kinga testnevelő tanára, Czompa Gyula látható.

Kiskun Farkas László Szavalóverseny a Rákócziban
Iskolánk hatodik éve szervezi november hónapban a város iskoláinak részvételével a
Kiskun Farkas László szavalóversenyt. A verseny megálmodója, Széplakiné Halmai
Rita elsősei és Tóth Márta, 3.
a osztályos tanuló szavalatai
nyitották meg az eseményt.
A versenyt 2-3. évfolyamos gyerekeknek hirdettük.
Örömmel láttuk az érkező,
izgatott kisgyerekeket…
Bátran, jól felkészülten álltak
ki városunk tanulói. Minden
kisgyereket dicséret illet a kiváló szavalatok után a következő eredmények születtek:
2. évfolyam
1.helyezés Tóth Hanna
(Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola)
Berencsi Bence (Hunyadi
János Általános Iskola)
2. helyezés Kanizsár Kris-

tóf (Hunyadi János Általános Iskola)
Ésik Dóra (II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola )
3.helyezés Farkas László
Máté (Hunyadi János Általános Iskola)
3.évfolyam
1. helyezés Rácz Péter (Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola)
2. helyezés Kiss Zsófia
(Hunyadi János Általános Iskola)
Hague Róbert (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
3.helyezés Bercsek Blanka
(Hunyadi János Általános Iskola)
Kovács Panna (Hunyadi
János Általános Iskola)
A versenyt iskolánk igazgatója, Czompa Gyula szavai
zárták, majd átadta a gyerekeknek a könyvjutalmakat,

okleveleket.
Az eseményt idén is megtisztelték a költő gyermekei,
Csizmár Dália és Farkas
Zéta. Megható volt hallgatni
Farkas László Máté szavalatát, hiszen nagypapája versével érkezett.
Köszönetet szeretnék mondani a zsüri tagjainak Kondor Jánosnénak, Erzsikének,
Kondor Melindának és Csiz-

már Dáliának, hogy ezt nehéz
feladatot elvállalták. Szintén
köszönet jár a Rákóczi iskola
alsós tanító nénijeinek a verseny lebonyolításáért.
A versenyt a Ruff Pékség támogatta. Köszönjük a finom
pogácsákat!
2015. november 25.
Simon Andrea
munkacsoport vezető

Laffert programok
A karácsonyi koncerttel elbúcsúztunk
a 2015-ös évtől. Az élet azonban nem
állt meg, folyamatosan készültünk az
idei programunkra, melyek gerincét
zenei rendezvényeink jelentik. Elsőként január 10-én a szokásos, pótszékes újévi operett gálával nyitjuk az
évet.
Január 22-én a Magyar Kultúra
Napját Kodály Zoltánra emlékezve
ünnepeljük: vendégünk a Vass Lajos
Kamarakórus lesz Somos Csaba,
Liszt-díjas karnagy vezetésével. Műsorukban Kodály Zoltán szerzeményeiből válogatnak. Ezzel egyidőben a
Nemzeti Múzeum fotótárának anyagából válogatott fotókiállítással is adózunk a neves zeneszerző és zenetanár
emlékének.
Matiné koncerten várjuk zenés időutazásra a gyerekeket és a családokat,
illetve minden zenekedvelőt január
31-én délelőtt, majd vidám, játékos
farsangi hangversennyel készülünk a
Magyar Virtuózok Produkció szervezésében február 7-re.
Február 12-én sztárvendég érkezik:
a Rivaldafényben című sorozatban
Borzák Tibor vendége Huszti Péter
lesz, aki legújabb, Srác a kakasüllőn
című könyvét is bemutatja.
Február 28-án folytatódik bérletes
sorozatunk, a Korszakalkotók, ahol
ezúttal a romantikusok művei csendülnek fel.
Márciusban a hagyományos nőnapi
előadás mellett újdonság lesz az ünnep vasárnapján rendezendő húsvéti
hangversenyünk.
A zenei rendezvények mellett lesz kiállítás megnyitó és ismeretterjesztő
előadás, és folytatódik a Ringató is.
Kávéházunk a megszokott nyitvatartással várja a vendégeket.
A Laffert Kúria valamennyi munkatársa nevében kívánunk a haraszti
olvasóknak eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt, amelyen továbbra is várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre!
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Szeretetteljes boldog új évet kívánunk!

14 Dunaharaszti - 2015. december

Új szolgáltatás
Az Adóreform Kft ügyfelei számára új szolgáltatást vezetünk be.
A könyvelési adatait egy védett web-es felületen
megfizethető áron elérhetővé tesszük.
Így a cégvezetők és megbízottjaik internet hozzáféréssel
bárhonnan ráláthatnak a könyvelő iroda által lezárt időszak könyvelési állományára. Megnézhetik és szabadon
kilistázhatják, akár bizonylat mélységig bevételeiket,
költségeiket, ÁFÁ-s tételeiket,összehasonlíthatják különböző időszak adatait.
Ajánlom e szolgáltatásunkat franchise szervezeteknek
és több vállalkozást irányító tulajdonosoknak is, mivel e
módszerrel az egyes vállalkozások adatai egymás mellett,
összehasonlítható módon is megjeleníthetők.
Irodánk szolgáltatásairól, árainkról tájékozódjon honlapunkon vagy keressen bennünket e-mailben vagy személyesen.
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“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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Közélet

Az ingyenes ruhaosztás és ruha-átvétel
január 15-én és január 22-én

(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 Barátság Nyugdíjas
Egyesület évzáró
összejövetele
Mint eddig minden évben idén is december elején tartottuk meg az Egyesületünk
évzáró rendezvényét a József Attila Művelődési Házban.
Tagságunk jókedvűen és vidáman érkezett
a rendezvényre. Mindenki hozott magával
valamilyen csemegét. Főként a hölgyek tettek ki magukért.
Megérkezet az egyszemélyes zenekar is,
mely később, a hivatalos beszédek után a
talpalávalót szolgáltatta.
Az Egyesület vezetői beszámoltak az éves
tevékenységünkről. Köszönet Nekik az
odaadó kiemelkedő munkájukért.
Ebben az évben minden hónapban elmentünk gyógyfürdőbe, hogy fáradt ízületeinket kezeljük. Nyáron, júliusban nagy siker
volt a nagyszülők –unokák fürdőjáratnak.
Kétszer is voltunk kirándulni: Meglátogattuk a Zalaegerszeg környéki Göcsej csodálatos tájait és fürdőit, valamint a Badacsonyi hegyvidék szépségeit. Ellátogattunk
a váci Arborétumba, és megnéztük Vác
városának nevezetességeit.
Hogy mindezeket megtehettük, köszönetet
mondunk a dunaharaszti Képviselő-testületnek, Dr. Szalay László Polgármester Úrnak az anyagi támogatásáért.
Köszönetet mondunk továbbá az utazásainkat segítő Ventona Kft-nek a kiránduló
buszok szolgáltatásáért.
Az egyesületünk vezetősége nevében minden tagunknak Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt kívánok!
Dömötör Antal
egyesületi tag

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

Újszülöttek
2015. november
hónapban
Korbuly Katalin
Barabás Bálint
Polgár Panni		
Békés Ambrus		
Szamper Alex Ádám
Jakab Sanel		
Kalotaszegi Csenge
Szebényi Brúnó
Szimilkó Bella Miranda
Jakab Edvárd Gusztáv
Mészáros Kristóf
Tímár Vencel		
Zsizsik Áron		
Leéb Dominik		
Hajdú Szonja		
Ignácz Gréta		
Apostagi Vanda
Fekete Csongor
Kaltenecker Máté
Pecznik Amira Petra
Laufer Liliána		

11.09
11.12
11.16
11.24
11.27
11.05
11.10
11.17
11.26
11.01
11.02
11.19
11.16
11.30
11.19
11.30
11.03
11.09
11.10
11.02
11.26

2015. novemberben
elhunytak neve
és életkora
Borsos István élt 63 évet
Bukovszki István élt 87 évet
Frankovics Ferencné élt 80 évet
Glász Mátyásné élt 93 évet

Hirdetésfelvétel:

Marosi Károlyné élt 72 évet

harasztilap@gmail.com

Papp Sándor Imre élt 70 évet

telefon: +36 30 336 1417

Rabenspeck Ferenc élt 91 évet

egész oldal: 95 000 Ft+Áfa,
1/2 50 000 Ft + Áfa,
1/4 26 000 Ft + Áfa,
1/8 10 000 Ft + Áfa
A késve küldött anyagokat nem
tudjuk megjelentetni!

Németh Lajos élt 57 évet
Pártl Róbert élt 21 évet
Rózsa László élt 51 évet
Schuszter Jakab élt 71 évet
Szalai László élt 54 évet
Szilágyi Barna élt 28 évet
Szőnyi Aladárné élt 75 évet
Tóth Jánosné élt 85 évet
Ürögi Krisztián Gyula élt 32 évet

Dunaharaszti eljött
Budapestre
Dunaharaszti község százötven iskolás gyereke ma lefőzte az egész magyar ellenzéket.
Lefőzte az obstrukciót, a kéthónapos parlamenti harcot és öt perc alatt hatalmasabb
érvvel szolgált a véderőjavaslatok ellen, mint
a leggyújtóbb szónoklat, amely eddig elhangzott. Ez gyilkos érvelés volt és befolyása alól
nem szabadulhat senki. Százötven gyerek jött
ma el a parlamentbe Dunaharasztiról, hogy
elpanaszolja, hogy nem tudnak iskolába járni, mert nincs iskolájuk és nincs tanítójuk –
írta a Pesti Napló 1911. szeptember 14-én.
Az előzményekről a Budapesti Hírlap számolt be. Az 1911-et megelőző évek során
Dunaharaszti község lakossága jelentősen
megszaporodott a főváros egyre növekvő drágasága elől kiköltöző, főleg ipari munkások
betelepülése miatt. A századelő parcellázásai
nyomán ez a lakosságnövekedés elsősorban a
Rákóczi-ligeten jelentkezett. A betelepüléseket természetesen követte a tanköteles gyermekek számának ugrásszerű emelkedése is,
ezért 1909-ben egy egytantermes, egytanerős
iskolát nyitottak meg a mai iskolával szemben, negyven tanuló számára. Ez azonban
hamar elégtelenné vált, több tanteremre volt
szükség. A község vezetői megkeresték a kultuszminisztert, akitől ígéretet kaptak egy új
iskolára, ami számára a telek már rendelkezésre állt. Az ígéret azonban ígéret maradt,
az iskola nem akaródzott felépülni. 1911-ben
a tanköteles gyermekek száma elérte a 250et, így 200 tanulónak nem jutott hely. A
Rákóczi-ligeti lakosok az akkori Kertegyesület szervezésében zseniális tervet eszeltek ki.
Szeptember 13-án reggel öt órakor haraszti gyermekekből és egynéhány szülőből álló
csoport sétált ki a vonatállomásra, hogy
Pestre utazzon az ország házába, megpuhítani a nagyméltóságú miniszter úr és országatyák szívét. A küldöttség a Keleti pályaudvarra érkezett, majd gyalog ment a
parlament épületéhez, ahol Zlinszky István,
a kerület képviselője a vezette be őket a
házba, hogy Zichy János kultuszminiszterrel találkozzanak. A miniszter még nem volt
bent, így a csoportot a folyosón várakozott.

A különös társaságot nagy érdeklődés övezte
a honatyák részéről. Természetesen nagyobb
számban az ellenzéki függetlenség pártiak vették körbe őket, de megjelentek a kormányzó
munkapárti képviselők is. Rögtön élénk vita
alakult ki. A kormánypártiak gyalázatos tettnek minősítették a gyermekek felhasználását
a politikában, valamint obstrukciónak tekintették az akciót, az ellenzékiek a nemzet lelkiismeretéhez hasonlították a kérelmezőket,
és közölték, hogy a beterjesztett hadikiadásokat nem szavazzák meg, ha nem rendezik
az országban fennálló súlyos iskolahiányt.
Egyes kormánypártiak viszontzsarolással
próbálkoztak, miszerint ha a függetlenségiek
támogatják a hadiköltségeket, lesz pénz iskolára is. Néhány bölcsebb honatya csitította
az indulatokat; hadi és oktatási kiadások
egyaránt kellenek, megegyezés szükségeltetik.
Végre megérkezett a miniszter. Közölte,
hogy a küldöttség férfi tagjait fogadja, az
asszonyok a társalgóban vigyázzanak a gyerekekre, akik fegyelmezetten ültek a puha
bársonyszőnyegen és türelmesen várakoztak.
Végül megszületett a megoldás. Zichy miniszter úr megígérte, hogy azonnal kirendel még
egy tanerőt, és a helyiségkérdést is meg fogja
oldani. A hír hallatára nagy lett az öröm, bár
a hosszú tárgyalások során a 6-7 éves gyermekek türelme elfogyni látszott, ami nem is
csoda, hiszen hajnal óta fent voltak, és ekkor már dél is elmúlt. Fáradtak, de leginkább
éhesek voltak, s ez meghatotta a jelenlévőket: „A képviselők nem nézhették tétlenül
ezt a gyermek-kínzást hamarosan összeadtak hatvan koronát és átadták a küldöttség
vezetőinek, hogy adjanak valamit enni a
gyermekeknek. nehogy tovább éhezzenek
estig, amig haza érnek első politikai szereplésük fényes szinteréről.”(Budapesti Hírlap)
Szeptember 14-én számos lap számolt be
dunaharaszti küldöttség sikeréről: a Népszava

Dunaharaszti eljött Budapestre címmel a címlapon hozta az eseményt, majd a 3-ik oldalon
Ágyúk helyett iskolát alcímmel, képekkel
kiegészített hosszú politikai írást jelentetett
meg a magyar oktatás sanyarú helyzetéről,
a háborús készülődés ellenzéséről és az egész
politikai vezetés alkalmatlanságáról. Későbbi számában az eredményről is beszámolt,
kiemelve a miniszter hozzá nem értését.
A Pesti Napló is címoldalon számolt
be az eseményről Dunaharaszti gyerekek címmel. A kétoldalas, szintén pacifista írás az ország erején felüli fegyverkezését és – a haraszti példán keresztül
– a közoktatás állapotát állította szembe.
A Budapesti Hírlap elítélvén a gyermekek politikai célra való felhasználását és méltatva Zichy kultuszminiszter tevékenységét az ügyben, és a
továbbiakban érzelemmentesen, tényszerűen
számolt be az eseményekről a 4-5. oldalon.
Végül is, politikai hovatartozás szerint így,
vagy úgy megítélve, a dunaharaszti akció
mégis csak sikeres volt. Az események felgyorsultak. A tanítót már másnap kinevezte a miniszter, tanterem céljára helyiséget béreltek,
a tanítás megkezdődött. Schwab Gyula minisztériumi államtitkár elkészíttette egy négy
tantermes, lapos tetejű épület tervét, melyre
később szükség szerint emeletet lehet felhúzni.
Az épület 1913-ra épült fel, s kezdte meg működését. Mintegy száz évvel visszatekintve az
időben, érdekes olvasata van az egykori, nagy
visszhangot kiváltó akciónak; derűs lélekkel
gondolhatunk a napokban átadott, újjávarázsolt iskolaépületre, mely otthont ad városunk
örvendetesen szaporodó kis tanköteleseinek.
Rózsahegyi László (www.dunaharaszti-anno.hu) gyűjtése nyomán
Gáll Sándor
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Bizalom

Magányos cédrus
„A megfoghatatlan szépségű, ugyanakkor időtlen és univerzális
szimbólumokkal telített festmény az egyetemes művészettörténet
egyszeri csodája. Az újabb kutatások kimutatták, hogy szimbolikájában a magyarok eredetéről és hitvilágáról, a keleti kultúrákkal
való kapcsolatáról kialakított nézetei keveredtek a világmindenséget jelképező életfa ősi mítoszával és a festő önportréjával - valamint sok egyéb feltételezett mondanivalóval. Szimbólumrendszere
nem öncélú tartalmakat szolgál, hanem saját korához szóló üzenetet hordoz. A festő egyik írása is erre utal: "a gondviselés nem
pihent, megfestette velem a libanoni öt-hat-ezer éves cédrusfát,
melynek egyik ága kardot ránt s fenyegeti a világot". A múlt században több gondolkodónál és művésznél felmerült apokaliptikus
vízió az emberi civilizáció végét jelentő kataklizmákról Csontváry
feljegyzéseiben is megjelent, ezért ostorozta megszállottan kora
romlottságát és kulturálatlanságát. Szerinte csak olyan zsenik
menthetik meg a világot, mint ő maga, ezért is fájt neki kora értetlensége. A sebzett művészt is megszemélyesítő fa életképessége
átvitt értelemben a művészet hatalmas erejét és örökkévalóságát is
hirdeti. A képi életre keltés mágiáját az általa alkalmazott színdinamikával, a világításbeli fokozatok és a színbeli totalitás előtte
sohasem tapasztalt gazdagságával vélte elérni. A festmény tartalmi mélységeinek maradéktalan kifejezésére olyan tökéletes szín-,
forma- és vonalrendszert hozott létre, mely a nézőt a legmagasabb
rendű teremtőerő megértéséhez vezeti. „
Forrás:kfki.hu
A képválasztást az a tény indokolja, azon felül, hogy remekműről
van szó, hogy a Budai várban lévő Csontváry életmű kiállítás időtartamát meghosszabbították 2016 január 31-ig.
Budai vár, Honvéd Főparancsnokság épülete, Dísz tér.
Lehel

"Az érdek nélküli szeretet lehet
feltétel nélküli. A szerepek, a
maszkok nem tudják szeretni
egymást. Csak azt szeretheted,
akit ismersz, és csak azt ismerheted igazán, akit szeretsz.
Akitől félsz, az nem szeret
igazán, ha szeretne, akkor nem
félnél tőle. A szeretet és a bizalom egy tőről fakad."
Feldmár András
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Bonnie - saláta
Az internet hatalmas információ forrás, versek, képek végtelen tárháza, de a kulináris élvezetek megjelenítésének is.
Számtalan receptoldal és blog adja közre finomabbnál finomabb ételek elkészítésének módját.
Mi, most azokra is gondolva, akik nem feltétlenül a neten keresnek recepteket, közreadunk egyet Bonnie blogjáról.
Szombati nap volt. És a hideg, borús
télben már nagyon vágytam valami tavaszira. Így készült a saláta.

Szedd össze mindazt, ami megmarad
Csak lassan égesd el a vágyakat
Csavard a lángot lejjebb, kedvesem
A tűzre szükség lesz még, úgy hiszem
Ne várd a májust, hiszen közelít a tél
Ne várd a májust, kedvesem
Öltözz fel jól, ha az utcára kilépsz
S ha fázol, bújj az ágyba velem
Szelíd legyél, derűs és hallgatag
És bölcs mosollyal tűrd, ha bántanak
Legyél folyó, s ha támad majd a tél
Páncélod lesz kemény és hófehér
(Ijesztő szelek fújnak, kedvesem
Nem hoznak több tavaszt el fényesen
Fejünkre hullanak a csillagok
Rémülten ébrednek az álmodók)

www.dunaha-

Készülj a hosszú télre, kedvesem
Mert hosszú lesz a tél, én azt hiszem

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,

raszti.hu

Sánta István Csaba: Tél Erdélyben

Készülj a hosszú télre, kedvesem
Mert hosszú lesz a tél, én azt hiszem
A szíved melegét tedd el nekem
Én majd a szemed fényét őrizem

József Attila: Tél

Bródy János: Ne várd a májust

Hozzávalók:
1 puha avokádó
1 negyed gránátalma
1 zöldalma
5 dkg füstölt sajt
egy marék káposzta és répa egyveleg (ez
ilyen tescos salátaféle volt, de a második
adagból kihagytam már és nem hiányzott, jégsaláta jobb lett volna hozzá)
A hozzávalókat összevágom, összekeverem és kész is.
http://bonniekonyhaja.blogspot.hu/

