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Laffert programok

Sikeres évünk volt!
Itt egy új év, új lehetőségek, 
új versenyek, új sportolók. 
Egy kicsit későn hallatunk 
magunkról, de nem azt je-
lenti ez hogy nem dolgo-
zunk keményen. Az évet 
mi is kemény problémákkal 
kezdtük, sportolóink egy 
része felnőtt, és első nekik 
a munkahelyteremtés, és a 
pénzszerzés. Az utánpót-
lásban meg nem látom azt 
a tüzet amit szeretne egy 
igaz edző, tisztelet a kivé-
telnek. Kénytelenek voltunk 
az " igazi " utánpótlásunkat 
összevonni a nagyok edzésé-
vel, mert itt az ideje, hogy 
erősebb, és motiváltabbak 
legyenek mind az edzéseken, 
mind a hétköznapi életben. 
Véleményem szerint fontos 
hogy egy diák, egy serdülő 

korcsoportot komolyabban 
vegyenek. Eredményeink 
arról árulkodnak hogynem 
is voltak problémáink, pénz-
ügyi gondjaink, felkészülési, 
és szállítási gondjaink, pedig 
ha ebben a kritikus ország-
ban él és tevékenykedik az 
ember, hamar rá jön hogy 
a gondok már-már életünk 
részei. Az efféle küzdőspor-
tokat egyáltalán nem támo-
gatja a jelenlegi kormány, 
így minden nehéz amit a 
cselekvés követ.
De az eredményeink azok bi-
zonyosak: 
2014-ben: - 21 versenyen 
vettünk rész, 2 harcművé-
szeti bemutatót tartottunk. 
2 Világbajnokságon, 1 Eu-
rópa Bajnokságon, 1 Kem-
po-MMA Világkupán, 8 
Profi MMA gálán, 1 edzőtá-

borban, 7 Amatőr-Országos 
versenyen vettünk részt, Sa-
ját rendezésű gálánk 1 volt, 
3 társszervezésben vettünk 
részt. 
Amit elértünk: - 2 Kempo 
Világbajnoki cím (Felföldi 
Szabolcs, Szombat Patrik)
- 1 MMA Világbajnoki ezüst 
(Felföldi Szabolcs)
- 2 Világbajnoki bronzérem 
(Mangal Abdullah MMA, 
Hamodi Omár Kempo)
- 1 MMA Európa Bajnoki 
bronzérem ( Szombat Pat-
rik)
- 5 Kempo-MMA Világkupa 
győzelem (Sós Tibor, Szom-
bat Patrik, Bagdi Tamás, 
Topánka Szilárd, Hamodi 
Omár)
- 3 Profi MMA Superfight 
győzelem (Herbák István 
2-szer, Hamodi Omár)

- Országos gyerek-felnőtt 
versenyeken elért 10 arany, 
19 ezüst, és 3 bronzérem. 
 Igazán impozáns eredmé-
nyek sorozata, és ha isten 
is megsegít, tudjuk ezt a 
sorozatot ilyen folytonosan 
tartani. 
Kovácsold a vasat és kemé-
nyebb lesz! Ne törjön meg 
senki és semmi! Soha ne 
add fel! Ha egyszer elindulsz 
nincs vissza út! Ezekkel a 
mottókkal búcsúzom és vár-
juk edzéseinkre aki a kemé-
nyebb, férfiasabb sportágat 
válassza.
Cím: Dunaharaszti Fő út 
47, Dunaharaszti Kempo 
Sport Edzőterem ( Felföl-
di-Guminál ) gyerek-felnőtt 
edzés egyaránt.

        Felföldi " hegylakó " 
Szabolcs

Micsoda méreg!
Hányszor hallom a szűkebb-tágabb 
környezetemben, hogy elöntött a 
méreg, milyen mérges vagyok, esz a 
méreg. Nem folytatom. Mindannyi-
unk számára ismerősek a kifejezések 
és az érzések. Testünkbe-lelkünkbe 
naponta kerülnek mindenféle mér-
gek. Nem véletlen, hogy ezek ellen-
szeréből sokan akarnak jól élni. Nem 
múlik el nap, hogy ne találkoznánk 
a ránk zúduló reklámokkal, amelyek 
méregtelenítést ígérnek mindenféle 
módszerekkel, és persze nem csekély 
pénzért. 
Félreértés ne essék, a természetes, 
egészséges élet híve vagyok, hivatá-
som szerint meg lelkész. A kettő ho-
gyan és miért kapcsolódik most ösz-
sze? Nagyböjt első napján, hamvazó 

szerdán írom e sorokat. Az egyházi 
rend szerint a húsvétot megelőző 
negyven nap a böjti idő. Nem vé-
letlen, hogy a farsang utolsó napja 
húshagyó kedd. Hamvazó szerdától 
nagyszombatig tart a böjt, ez pon-
tosan negyvenhat nap. Mégis miért 
negyven napról beszélünk? Azért, 
mert a vasárnapok a feltámadásra 
emlékeztetnek, ezek tehát nem szá-
mítanak böjtös napnak. Gyakran 
kérdezik tőlem, hogy mit nem sza-
bad böjtben tenni, ha valaki meg 
akarja tartani az egyházi szabályo-
kat. Nem jó a kérdés. Nem, a mit 
nem szabad a legfontosabb, hanem, 
hogy mit szabad és lehet. Annyi 
minden mérget veszünk magunkhoz 
éven át, szabad szabadulni tőlük. A 

böjt ilyen értelemben test és lélek 
tisztogatás is lehet. Csekély önis-
merettel is rájövünk, mi az, amit 
eszünk, teszünk, veszünk, és gyak-
ran ellenünkre vannak. Súlyfölösleg, 
lelki teher, mindenféle függőségek. 
A böjt az igazi önmagunkhoz és 
Jézushoz szegődés ideje is. Szeret-
nénk minden szenvedést, megpró-
báltatást elkerülni. Biztos, hogy jól 
gondolkodunk? Sportolók, művé-
szek, kutatók a megmondhatói, az 
eredményeket ki kell szenvedni. Aki 
győz önmaga, szenvedélyei, rossza-
sága fölött, bizonnyal megkóstolja a 
győzelem örömét is. Méreg helyett 
öröm, egészség, talán hit is, ugye 
nem rossz perspektíva?

Varsányi Ferenc

KEMPO

A továbbiakban is zenével várjuk a ta-
vaszt a Laffert Kúriában. A Zeneiskola 
tanszaki hangversenyei után március 
8-án, vasárnap délután 5 órakor nőna-
pi hangversenyre várjuk a közönséget 
bérletes sorozatunk keretében. Ezúttal 
a kvintettre írt darabok szerepelnek 
a Magyar Virtuózok által rendezett 
repertoárban. Belépődíj elővételben 
1.200 Ft, és 800 Ft/fő áron ismét kap-
hatóak családi jegyek is.

Hogy a prózai műfaj se maradjon 
ki a tavaszi programból, egy sokol-
dalú előadóművész lesz a vendégünk 
LAÁR ANDRÁS személyében már-
cius 26-án. A „Bábu vagy? című es-
ten Borzák Tibor újságíró beszélget 
vendégünkkel a KFT zenekarról, a 
groteszk humorról, a buddhizmusról 
és még sok minden másról. 
Részleteket a www. laffertkuria.hu 
honlapunkon, vagy Facebook olda-
lunkon olvashatnak.
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében a szülőföldjükről elűzött, 
és a rabságba elhurcolt svábokra emlé-
keztünk. Dr. Stark Istvánnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia történészének 
majd Frühwirth Mihálynak, a Kultur-
verein Vecsés elnökének előadásai em-
lékeztettek arra, hogy bár a kitelepítés 
évfordulóját emléknappá nyilvánította 
a magyar kormány, a köztudatban pol-
gárjogot még nem igazán kapott ez az 
esemény, pedig van mit pótolni; A II. 
világháború után a dicsőséges, győztes 
szövetségesek jóváhagyása mellett kol-
lektív bűnössé nyilvánított németség 
egy részét elűzték szülőföldjéről, sokéves 
rabszolgamunkára hurcolták még asszo-
nyaikat is. 
A tudományos előadások mellett Valen-
tin István szavalatai és a Dunaharaszti 
Sváb Dalkör fellépése teremtette meg a 
megemlékezés ünnepi hangulatát.

Február 6-tól már a farsang és a zene 
jegyében telt a hónap. Először Be-
reznai Roland és vendégei farsangi 
vidámsága aratott nagy sikert. A 
vidám kuplék mellett operett, sanzo-
nok, sőt operaáriák is felcsendültek 
Pohly Boglárka és Csák József előa-
dásában. Pillanatok alatt belopta 
magát a közönség szívébe az ismét 
színpadra álló Gyurkovics Zsuzsa. 
A lexikonokból megtudtuk, hogy a 
fiatalos kedéllyel fellépő művésznő 
március elején ünnepli 86. születés-
napját. Isten éltesse sokáig!

A farsang farkának hétvégéjén komoly-
zenei koncerttel búcsúztunk a téltől, de 
aki ott volt szembesülhetett azzal, hogy 
a komolyzene is tud igazán vidám pilla-
natokat teremteni: A sajnálatosan meg-
betegedett Szabóki Tünde helyett Szalai 
Ágnes énekművész lépett fel Cser Péter 
partnereként, s a kevés próbalehetőség 
ellenére kiváló produkció született. A fel-
csendült dallamok, a humor, Zentai Ká-
roly zongoraművész összekötő szövegei, 
és a Magyar Virtuózok vonósötösének 
játéka a velencei karneválok hangulatát 
idézte; még a nézők is álarcot kaptak a 
belépőjegy mellé.
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sKözmeghallgatást tartott az önkormányzat
Középpontban a költségvetés 2015. február 23-i Képviselő-testületi ülés

Dr. Szalay László polgármester beszá-
molt a 2015. évi tervekről, majd kérdé-
sekre válaszolt.

Dr. Szalay László köszöntötte a meg-
jelenteket, majd ismertette az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésének 
tervezetét. A bevételi oldalon egyre 
csökkenő részt jelentenek az állami tá-
mogatások, a helyi adók szerepe, jelen-
tősége viszont – különösen az iparűzési 
adóé – egyre nagyobb. Ezek mértékén 
az önkormányzat nem változtat, kímél-
ve a helyi vállalkozásokat és a lakos-
ságot is. 
A kiadások körében a legnagyobb tétel 
az intézmények működtetése, ezt köve-
ti a kötelező feladatok – tömegközleke-
dés, zöldterület-fenntartás, csapadék-
víz-elvezetés, útfenntartás, köztemető, 
stb. – biztosítása. Az önkormányzat 
az idei évben is jelentős támogatásban 
részesíti a civil szervezeteket, egyhá-
zakat, nemzetiségi önkormányzatokat. 
Amellett, hogy jelentős összeget helyez 
tartalékba a képviselő-testület, 2015-
ben is jut pénz fejlesztésekre, beruhá-
zásokra. 
Két olyan fejlesztés indul meg hama-
rosan, melyekre 100%-os uniós támo-
gatást, 90 millió forintot nyert el az 
önkormányzat, ezek pedig a Kőrösi 
Csoma Sándor iskola és a Hétszínvi-
rág óvoda napelemekkel való ellátása. 
Az iskolák telítettsége miatt felújítják 
a kollégium épületét a csatorna part-
ján, itt tantermeket alakítanak ki és 
a közlekedést is megoldják. Gyalogoso-
kat segítő vasúti átjáró és járda épül a 
Határ útnál, a Némedi úton megkezdő-
dik az út menti parkolók kialakítása, 
a Bezerédi utca teljesen megújul úgy, 
hogy a környék vízelvezetését is meg-
oldják. A tavalyi évben a református 
templom felépítéséhez járult hozzá az 
önkormányzat, idén a ligeti katolikus 
templom megvalósulásához járul hozzá 
10 millió forinttal a testület. A jövő 

megalapozását szolgálja, hogy komoly 
forrást kap a tervezés: az önkormány-
zat szeretné a későbbiekben élővé tenni 
a Kis-Duna holtágát és futópályát ál-
modtak a Sport-szigetre.
A polgármester összefoglalóan elmond-
ta, hogy stabil, előretekintő, biztonsá-
gos költségvetése lesz a városnak 2015-
ben. 
Ezt követően a hallgatóság soraiból 
tettek fel kérdéseket dr. Szalay Lász-
lónak (a válaszokat dőlt betűvel közöl-
jük). Dudás István a Baktay utca 13.-
ból a Kegyeleti Parkban lévő kiszáradt 
fákra hívta fel a figyelmet, mert azok 
szerinte veszélyesek a gyerekekre. A 
csapadékvíz elvezetése sincs megoldva, 
ezért szemlére hívja az illetékeseket. A 
szemlét megtartjuk, Karl József alpol-
gármester fog kimenni. Velkei Károly 
arról érdeklődött, vezet-e be új adót 
az önkormányzat, így például föld-
adót, lesznek-e kerékpárutak, járdaja-
vítások, ki lesz-e javítva a Sport-szi-
geten a sétány, épülnek-e zajfalak, és 
hogyan érint minket a tervezett vas-
útépítés. Megköszönte ugyanakkor a 
falugazdásznak biztosított ingyenes 
helyiséget és a templomépítéshez való 
hozzájárulást. Új adót nem vezetünk 
be és a régieket sem emeljük, készül a 
közlekedési koncepció, amiben próbá-
lunk kerékpárutakat kijelölni, például 
a Némedi úton, a sétányt megjavítjuk, 
a z M0-ás mellett a beruházó megépíti 
majd a zajfalat, de az 51-es út mellett 
erre kevés az esély, mert rengeteg pénz-
be kerülne. Valóban tervezi a MÁV egy 
gyorsvasút építését ezen a vonalon, de 
az várhatóan elekrüli a várost.
Bezerédi Gábor a Felső-Duna utcából 
arra volt kíváncsi, hogy a csökkenő ál-
lami szociális juttatásokat pótolja-e az 
önkormányzat, és lesz-e közvilágítás a 
Lidl és az Aldi környékén. Az önkor-
mányzat növeli a segélyekre fordított 
forrásokat, a közvilágítást a szolgálta-
tóval együtt megvizsgálják. 

Hanol Dénesné  a Máv-Alsóról meg-
köszönte az önkormányzat dolgozó-
inak, a rendőröknek és Knapp Tibor 
képviselőnek a segítséget, amit nyúj-
tanak, de jelezte, hogy a Pitypang 
utcát tönkreteszik a kisteherautók és 
a Király köz is hepehupás. Az utakat 
meg fogjuk javítani. Szalma Ildikó a 
Kossuth utcából egy, a telkét sújtó 
csapadékvíz-elvezetési problémára hív-
ta fel a figyelmet. Meg fogjuk nézni, 
helyszíni bejárás lesz. Hargitai Péter 
azt kérdezte, hogy a parti sáv szeny-
nyvíz-elvezetését kiépítő cég eltaka-
rítja-e hulladékát a Sport-szigetről, és 
fizetnek-e közterület-foglalási díjat. Ez 
egy uniós beruházás, amely végigfut a 
Kis-Duna mentén, nagyon fontos, ab-
szolút közérdek, fura lenne tőlük díjat 
szedni. A területet természetesen hely-
re kell állítani. 
Végül, mint minden évben, Almási 
Imre zárta a sort. 2014. október 24-én 
nem volt gyógyszertári ügyelet. A Du-
naharaszti Hírek októberben tévesen 
tudósított a lomtalanításról. A köz-
ponti Hév-állomás környékén nincsen 
P+R parkoló és nyilvános WC sem, 
ez ügyben már kereste a BKK-t is. A 
Mindszenty-Arany utcák kereszteződé-
se baleseti góc, valamit tenni kéne már. 
Megköszönte viszont Németh Károly 
műszaki irodavezető és a Zöld Korona 
munkáját, akik rendet raktak az Elmű 
borzasztó űrszelvény-gallyazása után. A 
gyógyszertárak nem hozzánk tartoznak, 
az újság hibájáért vállaljuk a felelős-
séget. Az Elmű alvállalkozója valóban 
barbár módon végezte ezt a feladatot, 
ezért most már mi csináljuk. A központ-
ban nincs hely P+R parkolóra, de a fel-
ső megállónál kialakított egy ilyet az 
önkormányzat, ott van lehetőség leten-
ni az autót. A kereszteződés belátható, 
óvatosabban kell vezetni. 
Több kérdés nem lévén, a polgármester 
megköszönte a részvételt, és bezárta a 
közmeghallgatást.

Az ülés kezdetén dr. Szalay László pol-
gármester beszámolt az előző ülés óta 
eltelt időszak legfontosabb történéseiről:
1. Elindítottuk az előzetes tanulmány el-
készítetéséhez szükséges egyeztetéseket a 
Duna-holtág kotrásával kapcsolatosan. 
A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal történt 
megbeszélés értelmében az előzetes ha-
tásvizsgálatot végző cég biológus munka-
társa készíti el a terület élőhely térképét, 
mert annak ismeretében lehet az egyes 
szakaszokon végzendő műszaki beavat-
kozásokat meghatározni. A tervezési 
tartalom meghatározásához fontos, hogy 
a város érdekeit össze tudjuk hangolni a 
természet- és tájvédelmi előírásokkal.
2. Folyamatosan zajlik a város területén 
található 0,4 kV-os elektromos hálózatok 
mentén a fák elektromos űrszelvény galy-
lyazása, koronaalakító metszések. Ezt a 
kötelező feladatot jogszabályváltozás mi-
att az ELMŰ már nem végzi el, ezért 
az Önkormányzat megbízásából a Zöld 
Korona Garden kertészeti szakcég látja 
el ezt a feladatot.
3. Az Elmű Nyrt. megbízásából február 
hónapban megkezdődött a közvilágítási 
lámpák fényforrásainak csoportos cseré-
je, várható befejezés március hónap.
4. Elkészítettük a Bolgár, a Német és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetését.
Ezt követően közbeszerzésekről tárgyalt 
a testület. Az önkormányzat folytatja 
az intézmények napelemes rendszerekkel 
való felszerelését, és erre 100%-ban pá-
lyázati pénzeket használhat fel. Knapp 
Tibor megjegyezte, hogy a meghívásos 
eljárásban 4 cég vett részt, ezek nagyon 
hasonló árajánlatokat adtak be. Hiány-
pótlásra volt szükség, aminek két cég 
nem tett eleget, a győztes pedig 35 %-ot 
engedett az árból, ráadásul 2013-ban 
alakult, vajon milyen referenciái lehet-
tek, tette fel a kérdést a képviselő. Do-
miniák Ildikó közbeszerzési szakértő vá-
laszában elmondta, hogy referenciaként 
több munka összeszámított értékét is be 
lehet mutatni. 2011-ben a jogalkotó cél-
ja az volt, hogy a mikrovállalkozásokat 
is helyzetbe hozza, ezért ún, kapacitás-
nyújtó szervezetekkel karöltve is lehet 
indulni (ezek partnercégek, akik az adott 
beruházásban részt vesznek). Ez a nyer-
tes cég esetében az Albacomp Zrt. volt, 
amint azt dr. Szalay László hozzátette. 
De biztosítékként 2. helyezettet is meg-
jelöl az önkormányzat. 
Az önkormányzat a takarítási feladatok 
ellátására közbeszerzés kiírásáról dön-

tött. Andrásik Sándor kérdésére Pethő 
Zoltán jegyző elmondta, hogy négyzet-
méter arányosan ugyanannyit tervezünk 
fizetni, mint az előző évben. 
A testület módosította a 2014. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletét, majd elfo-
gadott egy ún, kitekintő határozatot, 
amelyben több évre előre megbecsülték 
az önkormányzat bevételi-kiadási fő szá-
mait. 
Ezt követően a képviselők rátértek a 
2015. évi költségvetési rendelet máso-
dik olvasatban való tárgyalására. Pethő 
Zoltán elmondta, hogy ugyan jogszabály 
nem írja már elő, de könyvvizsgálóval is 
véleményeztették a tervezetet. Egy tech-
nikai jellegű módosítás felvázolása után 
elmondta, hogy a főösszeg 6,122 Mrd 
forint. A könyvvizsgáló elégedett volt a 
megismert anyaggal. Kücsön Sándor, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke szerint a költ-
ségvetés megfelel az óvatosság elvének, 
és jelezte, hogy a képviselők saját kör-
zetüket érintő javaslatait ebben a végső 
körben már nem fogadták el. 
Knapp Tibor évek óta jónak tartja a 
költségvetést, fontos, hogy áldozunk 
nemzetiségekre, sportra, kultúrára, majd 
elmondta észrevételeit, amiket már a bi-
zottsági üléseken is ismertetett. Soknak 
találja a zöldfelületek karbantartásá-
ra fordítandó 147 millió forintot, bár a 
város tiszta, rendezett, de ez korábban 
csak 108 millió volt. Szigetszentmiklós 
kevesebből megoldja. A közútfenntar-
tásra beállított 122 millió is sok, a ke-
retösszeget mindig elköltjük, az útjaink 
jók, ezt is kevesebből megcsinálják a 
szomszédban. Azt elismerte ugyanakkor, 
hogy amikor ilyen jellegű kéréssel (köz-
út-karbantartás) fordult a polgármester-
hez és a jegyzőhöz, azok mindig segítet-
tek. Knapp Tibor azzal a javaslattal élt, 
hogy a Fő út 61. szám alatt elbontandó 
épület helyére tervezett park költségeit 
inkább csoportosítsuk át a Vásárhelyi 
Pál utca szőnyegezésére. Fényes István, a 
városfejlesztési bizottság elnöke elmond-
ta, hogy nem támogatták ezt a módosító 
indítványt. Dr. Szalay László válaszában 
megjegyezte, hogy meg is látszik a szom-
széd város képén, hogy nem költenek rá 
eleget. A Vásárhelyi Pál utcát kikalkulál-
ták, 36 millióba kerülne. Andrásik Sán-
dor felvetette, hogy nem lehetne-e eladni 
a Fő út 61. sz. alatti ingatlant. Kücsön 
Sándor ezt nem javasolná, ahogy Pethő 
Zoltán sem, mert nagyon jó helyen van, a 
hivatallal szemben. Egyébként társasház-
nak minősül, és az ott lakók nem járul-

nak hozzá semmilyen épület létrehozásá-
hoz. Bontani viszont mindenképpen kell, 
mert életveszélyes.
Pethő Zoltán ezt követően válaszolt 
Knapp Tibor felszólalására. A Vásárhe-
lyi Pál utcával egyetért, megcsináljuk, 
ha lesz rá év közben pluszforrás, amúgy 
vannak annál rosszabb állapotban lévő 
utcák is. A kertészeti vállalkozást és a 
közútkezelőt is nyílt eljárás során vá-
lasztjuk ki, a keretösszeg pedig azért 
fogy el, mert az esetlegesen megmaradó 
pénzekből olyan beruházások valósul-
nak meg, amiket a képviselők kérnek 
(pl. a könnyűszerkezetes utcák a teme-
tő környékén). A zöldfelületekre eddig is 
ugyanennyit költöttünk, csak több soron 
szerepeltek az összegek, pl. intézmények 
belső parkjai, focipálya, stb. A zöldte-
rületek nagysága is emelkedett. Hajdu 
Zsolt a Duna utca elhasznált állapotá-
ra hívta fel a figyelmet, Fényes István 
szerint több utca megérett a javításra, 
sorrend felállítására lenne ismét szükség. 
A testület Knapp Tibor módosító indít-
ványát nem fogadta el, a költségvetést 
viszont egyhangúan megszavazta. 
A testület ezt követően elfogadta az új 
szociális rendeletet, aminek jelentőségét 
Horváth Jenő, a szakbizottság elnöke és 
Pethő Zoltán is hangsúlyozta. 
A képviselők ezt követően rátértek a 
Szervezeti és Működési Szabályzat mó-
dosításának tárgyalására, ennek hangsú-
lyos részét képezi egy új állandó bizott-
ság, a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
létrehozása. Hajdu Zsolt, a bizottság 
tagja jelezte, hogy szerinte a szakbi-
zottságok külső tagjainak is be kellett 
jelentkezniük a köztartozásmentes adó-
zói adatbázisba, és ennek ellenőrzését 
javasolni fogja. Ezzel a polgármester is 
egyetértett, Kücsön Sándor pedig, aki a 
bizottság elnöki tisztét tölti be, jelezte, 
hogy a március 1-i hatálybalépést követő 
15 napon belül összehívja a bizottságot. 
Módosító javaslatát, miszerint a szemé-
lyi ügyekről történő szavazások lebonyo-
lítását is illesszék be a bizottság felada-
tai közé, elfogadta a testület, amint az 
SZMSZ módosítását is. 
Szavaztak a képviselők az erőspusztai 
átmeneti otthonnal való szerződés-hosz-
szabbításról, intézményi alapító okira-
tokról, önkormányzati épületek bontásá-
ról, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
fejlesztéséről, majd a DV Kft. számára 
vagyonkezelésbe átadandó ingatlanok ke-
rültek sorra.
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Tisztelt Szülők!
Dunaharaszti Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2015-ben ismét 
megszervezi a méhnyakrákot, szájüregi 
rákot, nemi szerveken rákbetegségeket 
és nemi szemölcsöket okozó humán-pa-
pillóma vírus (HPV) elleni, védőoltással 
történő védekezést. 
Mint ismeretes, az idei évtől az állam 
megszervezi a leányok oltását. Az 
Önkormányzat saját forrásaiból 
azonban 2015-ben is átvállalja az 
összes, hetedik osztályba járó fiú 
tanuló oltásának teljes költségét, 
ami gyermekenként 90.000.- forin-
tot jelent. A védekezés 3 oltás beadását 
jelenti, március, május és szeptember hó-
napokban, és nemcsak a lentebb felsorolt 
ráktípusok ellen jelent védettséget, ha-
nem bizonyos nemi szemölcsök kialaku-
lását is megakadályozza.
Milyen betegségeket okoz a HPV? 
Ennek a víruscsaládnak sok típusa is-
mert. A HPV jellemzően a bőr, a szá-
jüreg, a légutak, a nemi szervek és a 
végbél hámrétegében szaporodik. Az 
egész világon, így hazánkban is elterjedt. 
Életük során az emberek 50-80%-a át-
esik valamilyen HPV fertőzésen. A „nem 
rákkeltő” típusok szemölcsöket okoznak 
a külső nemi szerveken. Ezek jóindulatú 
elváltozások, de igen makacsok, kezelé-
sük kellemetlen, hosszadalmas (ecsetelés, 

fagyasztás, kimetszés) és gyakran újra 
kiújulnak. A „rákkeltő” típusok úgyneve-
zett „rákmegelőző” és „rákos” elváltozá-
sokat okozhatnak (méhnyakrák, hüvely-, 
szeméremtest-, hímvessző- és végbélrák, 
valamint a szájüregi rákok egyes típusai).
Jelenleg Magyarországon évente kb. 1200 
új, a HPV által okozott rákos eset kerül 
felismerésre, ebből kb. 500 halálos kime-
netellel jár.
Hogyan terjed a fertőzés?
A fertőzés a fertőzött területek érinté-
sével, összedörzsölésével, főleg szexuális 
úton terjed. Mivel a HPV akár évekig 
tünetmentesen lappanghat, sem a fertő-
zött személy, sem közvetlen környezete, 
partnere nem tud a fennálló fertőzésről, a 
továbbvitel veszélyéről.

A védőoltásról:
Hazánkban már hét éve gyógyszertári 
forgalomban van a HPV 6, 11, 16, 18-as 
típusok (ezek okozzák a betegségek 98%-
át) elleni oltóanyag. Számos országban 
(USA, Kanada, Svédország, Dánia, stb.) 
ez egy kötelező védőoltás, hazánkban a 
TB az idei évtől vezeti majd be ingyene-
sen adható oltásként, de csak a leányok 
számára. Néhány önkormányzat – köz-
tük Dunaharaszti – eddig is megszervezte 
saját erejéből a védekezést. A hetedik 
osztályba járó fiúk oltásainak költsé-
gét továbbra is teljes egészében átvállal-
juk. 

A teljes védettség kialakulásához 3 oltást 
kell adni fél év alatt. A védőoltás a saját 
immunrendszerünket készíti fel a megha-
tározott HPV típusok által okozott fertő-
zések kivédésére. Az oltás hatékonyságát 
növeli, ha a serdülés korai időszakában 
kerül beadásra.  Az oltásokat a házi gyer-
mekorvosok fogják beadni.
A HPV okozta megbetegedésekről, a vé-
dekezés módjáról, a védőoltási program-
ról részletes tájékoztatást nyújtunk majd 
honlapunkon is, valamint a Dunaharaszti 
Hírek hasábjain.

Az érintett gyermekek szüleinek be-
leegyező nyilatkozatát legkésőbb 
2015. március 9-ig kérjük leadni az 
osztályfőnököknek, vagy a Polgármesteri 
Hivatalban, Szűcs Katalinnál. Informáci-
ót is tudunk itt nyújtani az 504-425-ös 
telefonszámon. 
Kérem, a témával kapcsolatban kövesse 
figyelemmel a helyi médiát (TV, újság, 
önkormányzat honlapja).
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
már jól döntött. Hisszük és reméljük, 
hogy sok dunaharaszti szülő is jól fog 
dönteni!

Dr. Szalay László 
polgármester                               

Dr. Bereczki Péter                                         
egészségügyért felelős alpolgármester                      

Horváth Jenő
szakbizottság elnöke   

Tisztelt Dunaharasztiak!
Az Országgyűlés döntése alapján 2015. március 1-től ismét 
átalakul a szociális rendszer. Egyes ellátások intézése (ak-
tív korúak rendszeres ellátásai) átkerülnek a járásokhoz, 
esetünkben a szigetszentmiklósi járási kormányhivatalhoz. 
Erről az érintettek már mindannyian értesültek. Egyes el-
látások viszont megszűnnek, az így kieső támogatásokat 
az önkormányzatoknak saját forrásaikból kell pótolniuk, 
amennyiben képesek erre.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy erejéhez mérten pótolja a kieső támogatásokat, 
és 2015-ben is megtesz mindent azért, hogy segítse az ön-

hibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott családokat. Ennek 
érdekében a testület új helyi rendeletet alkotott, az anyagi 
feltételeket pedig a költségvetésben biztosította.  A Szociális 
és Egészségügyi Bizottság továbbra is minden héten ülése-
zik, így minden támogatás időben el tud jutni a rászoru-
lókhoz. 
A támogatási rendszer megváltozásának részleteiről a Pol-
gármesteri Hivatalban és a városi honlapon tájékozódhat-
nak. 

Dr. Szalay László polgármester
Horváth Jenő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Humán-papillóma vírus (HPV) elleni védőoltás

Változások a szociális ellátások terén

Knapp Tibor jelezte, hogy támogatja a 
kezelésbe átadást, ehhez korábban azt 
kötötték ki, hogy az ügyvezető igazgató 
üzleti tervet is készít. Ebben az ügyveze-
tő jelezte, hogy a Sport-sziget elég nagy 
feladat, ehhez két hónap haladékot kér. 
Knapp Tibor kérte, hogy ezt foglalják 
bele a határozati javaslatba. Utalt arra 
is, hogy a társaság korábbi működését 
pazarlónak tartotta. Dr. Szalay László 
ezt cáfolta, megemlítve a Hétszínvirág 
Óvoda, az okmányiroda és egyéb beru-
házások elkészültét. Emlékeztetett, hogy 
a két hónap haladék benne van az üzleti 
tervben. Knapp Tibor kérte, hogy a befe-
jezett változat is kerüljön a testület elé, a 
polgármester szerint ez meg fog történni. 
Drscsákné Kerekes Gabriella elmondta, 
hogy a felügyelő bizottság elfogadásra ja-
vasolja az üzleti tervet. Végül a testület 
nem fogadta el a módosító javaslatot, az 
előterjesztést viszont megszavazták.
A képviselők elfogadták a DMTK be-
számolóját, amit – magas színvonaláért 

– mind Hajdu Zsolt, mind Knapp Tibor 
külön megköszönt. Utóbbi viszont – ko-
rábbi évekhez hasonlóan - bírálta a Kis-
duna TV beszámolóját az önkormányza-
ti támogatás felhasználásáról, mondván, 
hogy a pénzügyi rész nem kielégítő. Fé-
nyes István elfogadásra javasolta, Pet-
hő Zoltán pedig hozzátette, hogy nem 
pénzügyi beszámolót kell a televíziónak 
készítenie, a műsoridő számláit pedig a 
hivatal ellenőrzi. Fülöp László ügyveze-
tő hangsúlyozta, hogy mind a hírközlési 
hatóság, mind a hivatal felé be kell szá-
molniuk, mindent számlával igazolnak. A 
képviselők a beszámolót elfogadták.
Dr. Szalay László ezt követően fel-
olvasta a kormányhivatal levelét, 
miszerint a Károlyi Mihály utcát át 
kell nevezni, mert nevezett személy-
ről (gróf Károlyi Mihály, őszirózsás 
forradalom, 1918 – a szerk.) törvény 
tiltja, hogy utca legyen róla elne-
vezve. A polgármester ezzel ugyan 
egyetértett, de azt is elmondta, hogy 

egy közbenső ötlettel meg lehetne 
kímélni az ott lakókat attól, hogy 
okmányaikat le kelljen cserélniük, a 
közszolgáltatók felé be kelljen jelen-
teniük az új címet, stb. Létezett egy 
báró Károlyi Mihály (1585-1626), 
aki főispán volt, Bethlen Gábor ta-
nácsnoka és aranysarkantyús vitéz. 
Ha róla nevezzük el az utcát, nem 
kell senkinek sem változtatni. Hajdu 
Zsolt fejében is sok ötlet megfordult, 
ő azt javasolta, hogy iránya miatt le-
gyen az utca neve Újhegyi utca. Azt 
is hozzátette azonban, hogy az általa 
vezetett bizottság egyetért a polgár-
mester úr javaslatával. A testület is 
egyetértett ezzel a verzióval.
A képviselők elfogadták a polgár-
mester szabadságolási ütemtervét, 
az ülés végén pedig Karl Józsefet 
beválasztották a DV Kft. felügyelő 
bizottságába, a Fényes István lemon-
dása miatt megüresedett helyre.

AJTÓ -  ABLAK  -   REDŐNY
Taksony, Fő  út 21.  Tel:06-70-636- 9595

BELSŐ AJTÓK széles választékban, klasszikustól a modernig.

AKCIÓ!! Raktári bejárati ajtók akár FÉLÁRON is.

ABLAKOK 78 és 88mm-es anyagvastagsággal, 3 rétegű üveggel is rendelhetők. 

Falbontás nélküli ajtó, ablak csere!

Ezen kívül gyártunk lépcsőt, télikertet, zsalugátert, konyhabútort.
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A fátyol titkai...
Közéleti színjátszók premierje

...avagy ismerős arcok új szerep(kör)ben
Már hosszú évek óta beszédtéma, de csak most válik 
valóra az a szándék, hogy Dunaharaszti ismert köz-
életi szereplői és kevésbé ismert, ám komoly színházi 
múlttal rendelkező polgárai létrehozzanak egy színházi 
előadást a maguk és a város kultúrára éhes lakóinak 
örömére.

Mivel a társulat most mutatkozik be a nagyérdemű 
közönségnek, mi mással is kezdhetnének, mint egy 
olyan fergeteges egyfelvonásos vígjátékkal, ami felhőt-
len szórakozást nyújthat kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. A választás Vörösmarty Mihály Görgey Gábor 
által átdolgozott színpadi művére, A fátyol titkai című 
darabra esett. Már a tavaly novemberi első olvasópró-
bákon magával ragadta a társulatot a humorban és 
fordulatokban igencsak bővelkedő dráma. Azóta min-
den vasárnap összejöttek, hogy az alapvető színész-
mesterségbeli ismeretek elsajátítása mellett színpadra 
állítsák a művet. A próbák hangulata magáért beszél. 
A csipkelődésekkel, ugratásokkal, konstruktív vitákkal 
tarkított kemény, sokszor nyolc órás munka a finiséhez 
érkezett. Csak pár hét és itt a premier!

Az egyelőre név nélküli csapat tagjai bizonyítani sze-
retnék, hogy nem csak a hétköznapi munkában lehet 
tenni városunk közösségteremtő céljaiért, de a szaba-
didő értelmes, hasznos, értékteremtő, sokaknak örö-
möt okozó kihasználásával is. Épp ezért úgy döntöttek, 
hogy az általuk létrehozott előadást a Színházi Világ-
nap apropóján, 2015 március 28-án, este 20,00 
órától mutatják be a József Attila Művelődési 
házban. A jelképesnek mondható 550 forintos jegyá-
rakból befolyt bevételt jótékony célra, nevezetesen Du-
naharaszti irodalmi életének fejlesztésére ajánlják fel.

Aki nem szeretne lemaradni erről a különleges alka-
lomról, igyekezzen, mert a fokozott érdeklődés miatt 
bátran kijelenthetjük, nagyon hamar el fogják kapkod-
ni a jegyeket, amelyek a Mannheim Squash Clubban, 
illetve az Anna-Házban található Step Utazási Irodá-
ban szerezhetők be!

Bár a társulat tagjai kezdetben csupán erre az egyet-
len előadásra szer(ve)ződtek, korántsem biztos, hogy 
beérik ennyivel…

Szereposztás:
Vilma kisasszony – Mannheim Irén
Lidi szolgálólány – Lubowszky Regina
Katica vénkisasszony – Simonné Schuszter Edina
Hangai Sándor hősszerelmes – Dr. Szalay László
Ligeti Sándor táblabíró – Hargitai Péter
Rigó Rezső – Lehel Endre
Kacor Dezső – Janák Farkas
Guta Gergő – Kiss Sándor

Jelmez: Lele Boglárka
Smink: Szalay Orsolya
Rendező asszisztens: Janák Farkas
Rendező: Kiss Sándor
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A művelődés háza és a Könyvtár
A HÓNAP MŰVÉSZE
Cseh Bettina

Egy napsütéses szombati napon jöttünk össze egy kis közös farsango-
lásra. A DÖK vezetőjének szervezésével,  a szülői munkaközösség és a 
nálunk közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok aktív bevoná-
sával egy nagyon jó hangulatú, a tavalyit is felülmúló délutánt töltöt-
tünk együtt. A csarnokban kialakított nézőtéren és a lelátón hatalmas 
tömeg nézte végig a farsangi kavalkádot. Igazi kis show műsorban volt 
részünk. A kicsiktől a végzősökig mindenki ötletes produkcióval, tánc-
cal lepte meg a jelenlévőket. Ismét nagy ováció fogadta a tantestület 
produkcióját, ilyenkor érezzük, hogy megérte a sok befektetett energia. 
A három helyszínen zajló tombolahúzás és az egyéni jelmezes felvonulás 
között nagyon népszerű volt a büfé is, amelyben kollégáink és közössé-
gis diákjaink tevékenykedtek. 
Köszönjük a rengeteg szülői felajánlást, amelyek segítették a farsang si-
keres lebonyolítását. Bízzunk benne, hogy jövőre is hasonló színvonalú 
programmal búcsúztatjuk a telet.
  Weinber Róbertné intézményvezető

Születésem óta Dunaharasztin élek, és már kisgyermek korom óta érdeklődöm a 
művészetek iránt. Általános iskolában különböző kreatív szakkörökbe jártam, és felső 
osztályban beiratkoztam az Égbelátó Művészeti Iskolába. Tanárom Nyári A. Ildikó 
volt, akinél még jobban megszerettem a rajzolást, és nagyon sokat tanultam nála a 
különféle alkotási technikákról. 
Ennek hatására döntöttem el, hogy tanulmányaimat művészeti középiskolában folyta-
tom tovább. 2008-ban megkezdtem tanulmányaimat a Jaschik Álmos Képzőművészeti 
Szakközépiskolában hagyományos képgrafika szakon. Középiskolában szerettem meg 
igazán a festészetet és olyan grafikai technikákat, mint a hidegtű, szitanyomás és a 
linómetszés. 
Háromszor voltam művésztelepen az iskolai éveim alatt, kétszer Bajnán és egyszer 
Sasréten. Az ötödik szakmai évem után felvételt nyertem a Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola tervező grafika szakra. Szabadidőmben gyakran foglalkozok minden-
féle fali és gyerekszobai dekorációk festésével.
A festés és a rajz az, amit a legkedveltebb technikáim közé sorolnék, ezeken belül is 
az akvarellfestést. Azért szeretem az akvarellt, mert nem kötött a festék folyása, és 
nagyon szép felületeket lehet vele létrehozni. Szeretem a természetes anyagokat, így 
néha felhasználok olyan papíranyagot, ami ezt visszatükrözi.
Alkotásaimat március hónapban a Dunaharaszti Városi Könyvtár Mini Galériájában 
mutatom be, ahova minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dr. Reisinger János 
irodalomtörténész 
Munkácsy Mihály életművének 
csúcspontját, a Krisztus-trilógiát mu-
tatja be három különböző estén vetí-
tett képek segítségével. A neves teoló-
giatanár, az M1 és a Duna Televízió 
jól ismert előadója nem csak nézni, 
hanem látni is segíti a képzőművé-
szeti alkotásokat, betekintést nyújt 
az alkotás folyamatába, és részletesen 
elemzi a képeket.
Következő előadások:
Krisztus-trilógia 2. rész – Ecce 
Homo: 2015. április 9.
Krisztus-trilógia 3. rész – Gol-
gota: 2015. április 23.
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A Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 4./B osztályos 
tanulói január 16-án felkerekedtek és elin-
dultak az MTVA Látogatóközpontjába. 
Az előcsarnokban Süsüvel, a sárkánnyal 
találkoztak, majd a TV- macival, akik a 
televízió nagy és öreg sztárjai. Érdeklődve 
figyelték a régimódi kamerákat. A mozi te-
remben egy kisfilmet vetítettek nekik, ami 
a televízió felcseperedését mutatta be. A 
kulisszák mögé is betekintést nyerhettek. 
Több műsor stúdiójában is jártak, mint a” 

Jó reggelt,”és a „Kívánságkosár.” Az osz-
tálytársak közül már többeknek megfordult 
a kobakjában, hogy ez tökéletes munkahely 
lenne számukra. Vajon miért? Talán a saját 
készítésű Híradó vagy a Sporthírek, lehet, 
hogy az Időjárás jelentés keltette fel érdek-
lődésüket.
Ezúton is szeretnék megköszönni Wich-
mann Marci mamájának, hogy lehetőséget 
adott erre az élmény teli kiruccanásra.

Szabó Noémi 4./B     
Szécsi Blanka 4./B        
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Gyerekeink a TV-ben

Dunaharaszti telephellyel alakult meg 
2013-ban. Már ekkor az egyik terv az 
volt, hogy megmozgassák az egész or-
szágot azon fontos célból, hogy minden-
ki tudja: a méhnyakrák egy megelőzhető 
rákos megbetegedés.
Sajnos nem csak, hogy keveset tudunk 
erről a betegségről, de a nők közel egy-
harmada jár csak el nőgyógyászati rák-
szűrésre.
Ahhoz, hogy a Mályvavirág az ország 
egész területén segíteni tudjon – lévén az 
egyetlen civil szervezet, ami a témával 
foglalkozik-, un. Mályvavirág Pontokat 
alakít ki.
Ehhez mindenképpen helyi kezdemé-
nyezések kellenek. 
Dunaharaszti városban, Nemesné Ge-
lencsér Vera a MalawiSun-nal, első-
ként jelentkezett a nemes feladatra. A 
Somogyvári Gyula utca 57 szám alatt 
álló, hangulatos, sokak által már ismert 
Stúdióban, kiállításra került egy olyan 
baba, amely a IX.Európai Méhnyakrák 
Megelőzési Héten, a HPV elleni védelem 
szimbólumaként állt az Allé Bevásárló 
központban, hirdetve a méhnyakrák 
megelőzés fontosságát.

A Malawis Mályvavirág Ponton infor-
mációkat kaphatnak az ide látogatók a 
betegségről, mind kiadványok, mind al-
kalmankénti Klub keretében, s innen in-
dul majd ki minden, a város lakosságát 
érintő prevenciós program, lehetőség is.
Nemesné Gelencsér Vera elmondta, an-
nál teljesebb érzés nincs, mint jót tenni 
másokkal. A kapcsolódás egy pillanatig 
sem volt kérdés számára, mikor meg-
látta az Alapítvány felhívását. Örökbe 
fogadta, a Stúdióba tiszteletbeli taggá 
avanzsált kiállítási babát és innentől 
kezdve elindul Dunaharasztiban is a 
szervezett méhnyakrák megelőzés.
Fontosnak tartja azt is, hogy nem vala-
mely egészségügyi intézmény ad helyet 
ennek, hiszen a téma intimitása miatt 
is, a barátságos, nőies környezet elenged-
hetetlen.
A Dunaharaszti Mályvavirág Pont hiva-
talos megnyitója március 6-án, a közelgő 
nőnapra tekintettel kerül megrendezés-
re, melyet Dr.Szalay László Polgármes-
ter úr indít el, jelképezve ezzel is támo-
gatását, a Mályvavirág Pont és a helyi 
méhnyakrák megelőzés mellett.

Mályvavirág pont

Több mint negyed évszázada, 1989 óta 
emlékezünk meg január 22-én arról a jeles 
eseményről, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be nemzeti imádsá-
gunk, a Himnusz írását. Ez az a nap, a ma-
gyar kultúra napja az iskolai emlékezések 
között is fontos helyet foglal el, hiszen Köl-
csey neve kapcsán a magyar kultúra évszá-
zadaira is gondolunk. Tudósok, művészek, 
államférfiak munkássága jut eszünkbe, 
nem megfeledkezve a mai alkotó magya-
rokról sem.
Mégis a kiindulópont a Himnusz. Erre a 
kiindulópontra épül már hosszú évek óta 
a szigethalmi Szent István Általános Iskola 
által rendezett Himnusz- és Szózat-mondó 
verseny.
A Baktay Ervin Gimnázium tanulói min-
den évben eredményesen vesznek részt a 
körzet iskoláit megmozgató versenyen.
Idén a Szózat kategóriában Mustajbasic 
Adelisa 8. A osztályos tanuló I. helyezést 
ért el.
A Himnusz kategóriában Virtics Bettina 9. 
A osztályos tanuló II., Retek Mercedesz 8. 
A osztályos tanuló pedig III. lett
Gratulálunk a szép eredményekhez, jövőre 
ismét ott leszünk Szigethalmon.

Tolnai Zoltán

Himnusz- és 
Szózatmondó 
verseny

 Igazi házi 
tepertő, füstölt 
kolbász, szalámi,
sonka, szalonna, 
hurka, disznósajt 
kapható!
Tel.:06 20 440 9742

TUDJA ÖN, MILYEN A NAV MEGFELELÉS 
az elektronikus számla és az EKÁER esetében?
Amennyiben minimalizálni szeretné a jövendő bírság esélyét, 

érdemes tanácsot kérnie: +36308481704
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Érdekes

Mostani cikkünkben a rendelőnkben előforduló ritka, de annál 
jelentősebb etetési problémákról fogunk beszámolni, amik ko-
moly egészségkárosodáshoz vezettek. 
Elsőként egy drága kis húsvéti nyuszi esetét mutatjuk be. A 
gazdi, aki nagyon szereti az állatokat, a kisállat kereskedésben 
megpillantotta élete álmát, egy kávébarna lógófüle törpenyu-
szit. Szépen megvásárolta, hazavitte. Ahogy leültek vacsorázni, 
gondolta, hogy a nyúlnak is ad valamit enni, s próbaképpen a 
konyhai maradék disznópörköltet nokedlival feltálalta a nyuszi-
nak, aki ezt szépen boldogan be is falta. Mivel láthatólag a nyu-
szi nagyon boldog volt, így a következő napokban is többször 
főzött neki valami húsételt. Eltelt 2-3 hét is, mire látta, hogy a 
nyúl elkezd fogyni, és gyengülni. Mire eljutott vele a rendelőbe, 
már nem tudtunk rajta segíteni, hiába infúzióztuk 2 napig, a 
nyuszi veséje felmondta a szolgálatot, és el kellett altatni. A 
gazdi elkövette azt a végzetes hibát, hogy nem olvasott, nem 
kérdezett utána, hogy ugyan mivel is illik etetni egy ilyen kis 
állatot. Még a gyerekek is tudják, hogy a nyúl alapvetően növé-
nyevő, és ha nem is a répa, de legalább a széna az étrendjének 
a legfontosabb alapja. Egy aranyos kis kutyussal fordult elő az 
az eset, hogy amikor a gazdik nem figyeltek rá, kiborította a 
nyúltápot, és egy jó féldoboznyit behabzsolt belőle. Mivel nem 
rágta meg a takarmányt, és a szárított nyúltáp nagyon magas 
szénhidráttartalmú, ezért kettős problémával néztünk szembe. 
Egyrészt a bedugult sok táp bélsárrekedést, obstipációt okozott 
neki, másrészt a bélben élő baktériumflóra felborulását okozta, s 
rendkívüli mértékben elszaporodtak a COLI-baktériumok,

melyek a toxin-termelésük miatt erős gyomor- és bélgyulladást 
okoztak a kutyusnak. Tüneteiben olyan volt, mint egy Salmo-
nella – fertőzött ember, napokig csak véreset hányt, hasmenése 
volt, nem evett egy falatot sem. Öt napig kellett infúziózni ah-
hoz, hogy meggyógyulhasson, de így is 2 hétig tartott a teljes 
felépülése. 
Volt egy másik kutyus, aki friss sárgabarackmagot zabált be egy 
maroknyit. Ezekben a magokban nagyon magas a természetes 
CIANID szint, így ezek mérgezőek nagy dózisban, ezért mond-
ják, hogy az ember is csak a jól kiszárított magokat eheti meg. 
Szegény kutyának a cianid mérgezés következtében súlyos fokú 
véralvadási problémái, és másodlagos légzési nehézségei lettek. 
Őt is meg tudtuk menteni szerencsére, de szintén hetekig tartott 
a felépülése. 
Ez a néhány példa is jól mutatja, hogy nekünk, gazdiknak na-
gyon oda kell figyelnünk a kedvenceinkre, hiszen nekik senki 
sem tanította meg, hogyan és mit szabad enniük. A több év-
ezredes tenyésztés hatására pedig elvesztették ősi ösztöneik egy 
részét, így nem bízhatunk abban, hogy ők majd tudni fogják, 
mit és mennyit szabad enniük. Természetesen azért nem kell 
mindennap nagyítóval átkutatnunk a tápjukat, de érdemes 
odafigyelni arra, hogy megfelelő és jó minőségű takarmánnyal 
etessük őket, valamint biztosan el legyenek zárva a számukra 
mérgező élelmiszerektől. 

Dr. Sükösd László
www.allatorvosdunaharaszti.hu

étkezési problémák

HIRDETÉS
  Csomagolókat, gépkezelőket keresünk 
  3 műszakos munkarendbe Gyálra 
  Prologis ipari parkba műanyagipari céghez. 
  Ingyenes céges busszal a bejárás 
  Dunaharasztiról megoldott. 
  Felvételi interjú 
  2015.03.12. szerda 10.00 óra 
  Dunaharaszti Rendezvényház 
  Szondi utca 77. 
  Érdeklődni a 
                 06-70/342-1653 
                              telefonszámon lehet. 

                          
Csillag 

Kertépítő 
06-30-9605-235

Őnzözőrendszer telepítést
parkosítást-fenntartást

Új és régi kertek 
építését vállalja
Dunaharaszti 
és körzetében

A Bárka Alapítvány 
(Dunaharaszti, Mindszenty u. 3.) 
a nappali foglalkoztató műhelyébe 

felvételt hirdet 
fogyatékkal élő felnőttek részére.

Különböző műhelyrészlegeinkben mindenki
 megtalálja a személyes 

növekedéséhez szükséges megfelelőbb 
tevékenységet. Várjuk mindazon fogyatékkal élő 
emberek jelentkezését, akik a hétköznapok során 
ökumenikus keresztény közösségben szeretnének 

dolgozni.
Ezen felül felvételt hirdetünk 

1 fő gyógypedagógus részére,
terápiás munkatárs munkakörben.

Jelentkezni lehet: 
Jeney-Tauzer Katalin közösségvezetőnél az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
kozossegvezeto@barkaalapitvany.hu, 

telefon: 06-70/451-3955

A Dunaharaszti Hit Gyülekezete 
és a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata 
(HISZ) 2015. március 7-én, szombaton 
10:30-tól 12:30-ig jótékonysági tartós 

élelmiszer- és ruhaosztást rendez a Baktay 
Ervin téren, az Okmányirodával szemben.

Szeretettel várunk minden 
kedves dunaharaszti lakost!

www.hit.hu
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Az internet nagyszerű eszköz, de veszélye-
ket is rejt. A gyermekek és a fiatalkorúak 
védelme az internet káros tartalmaival 
szemben egyre fontosabb kérdés napja-
inkban. A tisztességes weboldalak mellett 
találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek 
megtévesztő, hamis információkat vagy az 
egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésre 
káros tartalmakat, így pornográf és erő-
szakos tartalmú információkat közölhet-
nek.
Az internet számos veszélyt rejt a 
gyermekekre nézve, hiszen ők még 
képtelenek helyesen szűrni és érté-
kelni a kapott információt, megkü-
lönböztetni az értékeset az érték-
telentől. Képzeljük el az internetet úgy, 
mint egy hatalmas labirintust, aminek 
nincs kijárata, bármerre elindulhatunk, 
mert folyton változik, bővül. Minden ajtó 
mögött van valami, de hogy mi, azt csak 
akkor tudjuk meg, ha már kinyitottuk. És 
képzeljük el, hogy ebbe a labirintusba egy 
gyereket engedünk be, egyedül.
 Ajánlás szülőknek:
Készítse fel gyermekét az internet he-
lyes használatára, az internet világára! A 
szülő irányítsa a gyermek internetes tar-
talmakkal kapcsolatos érdeklődését! A 
szülő mindig legyen érdeklődő akkor, ha 
a gyermek valamilyen általa felfedezett 
netes újdonságról számol be, vagy éppen 
valami olyanról, amely számára nem tet-
sző! Alkalmazzon szűrőprogramokat a biz-
tonságosabb internetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathatja a gyermeke 
számára elérhető oldalakat, megelőzheti 
a pedofil jellegű zaklatásokat, valamint 
azt, hogy gyermeke erőszakos tartalmakra 
bukkanjon a világhálón!  Szakítson időt 
a közös szörfözésre, így gyermekét hozzá-
szoktathatja ahhoz, hogy az internetezés 
lehet közös program is! Amennyiben tu-
domására jut, hogy gyermekét bármilyen 
formában zaklatják az interneten keresz-
tül, azonnal forduljon a rendőrséghez!
Ajánlás a gyermekeknek:
Világháló = mindenkihez eljut, amit oda 

egyszer feltöltünk! Vigyázz milyen képe-
ket raksz fel a közösségi oldalakra, vigyázz 
miket posztolsz ki! Minél személytelenebb 
elérhetőséget adj meg! Soha ne add meg 
a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az 
interneten keresztül! Mindig más regiszt-
rációs nevet és jelszót használj! Soha ne 
jelöld be a jelszó megjegyzése részt! Ne 
használd a nevedet regisztrációs névként! 
Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak 
azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem 
tilos, mert az illegális tartalom letöltését a 
törvény bünteti! Internet kávézóban vagy  
wifi pontról ne intézz személyes ügyeket! 
Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet és ne 
maradj bejelentkezve, amikor nyilvános 
helyen chatelsz, vagy belépsz a közösségi 
oldaladra! Találkozót, randevút ne beszélj 
meg! Ha mégis, akkor el kell mondanod a 
szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen! 
Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) soha 
senkinek ne küldj át, mert bárki bármikor 
visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illet-
ve zaklathatnak miatta!
A 8 leggyakoribb hiba, amivel az internete-
ző gyerekek veszélybe sodorják magukat:
1. Közzéteszik saját maguk vagy mások 
személyes adatait.
2. Felelőtlenül megosztják jelszavaikat.
3. Túlzott figyelmet kiváltó képeket közöl-
nek magukról és másokról.
4. Illegális tartalmakat töltenek fel / le.
5. Azt hiszik, hogy tevékenységük anonim 
az interneten.
6. Levélszemetet nyitnak meg.
7. Valótlan információkat továbbítanak 
anélkül, hogy meggyőződnének azok hite-
lességéről és aktualitásáról.
8. Felelőtlenül kattintanak bármilyen link-
re anélkül, hogy tudnák, biztonságos ol-
dalra vezet-e. 
Akik káros, veszélyes tartalmakkal talál-
koznak az interneten és nem tudják, hogy 
mitévők legyenek, tanácsadást kaphatnak 
a Kék Vonal holnapján vagy a 116-111-es 
ingyenes számon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Az én kiskutyám

Nagyon szereti a futást,
Na és persze az ugatást.
Hű barátja gazdájának, 
Éber őrzője házának.

Jutalomból kap egy csontot,
Amit nyomban el is ásott.
Jó lesz az a szűk napokra,
Ha a gazdi hanyagolja.

Hobbija a gödör ásás,
Másnak ide nincs bejárás.
Megjelöli területét,
Így használja vizeletét.

Nem láttál még ilyen kutyát,
Kergeti a saját farkát.
Ilyen az én kicsi kutyám,
Ha elalszom vigyáz reám.

Leéb Krisztián 4.c 
Hunyadi Általános Iskola

Egér

Az egérnek nagyon hosszú a farka,
mert ő bizony ilyen fajta.
Mindenhol jól megél
minden lyukba belefér.

Elfogni nagyon nehéz
üres csapdára rá se néz.
Tegnap a kolbászt ügyesen lelopta,
morgott is ezért a gazda.

Csapdában szalonnabőr várja,
reméljük ha ő ezt meglátja
Elveszti bátorságát,
ezzel elintézi a sorsát.

Bakó Jázmin Eszter 4.a 
Hunyadi Általános Iskola

RENDŐRSÉGI ROVAT

Apró versek
aprócska emberek
tollából

A következő hónapban 
folytatjuk!

Internet és a gyerek

“Vásárlóink véleménye szerint a 
környék legnagyobb arany, ezüst, 

nemesacél és Swarovski ékszerválasz-
tékával várjuk önöket üzletünkben. 
Áraink meggyőzik! Tegye boldoggá 

szeretteit, térjen be hozzánk!”

webshop: www.hibiszkuszekszer.hu
Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b - Zálogfiók mellett

Tel.: 06-70-670-2334 

Dunaharaszti - 2015. február                Dunaharaszti - 2015. február 1918



R
ák

óc
zi

 h
ír

ek

"A természet lábakat ad nekünk, a művészet 
pedig megtanít használni őket..." Dance Feeling
A tánc és a zene egysége igazi szerelem, ami 
már kicsi gyermekkorban elkezdődhet.  Szak-
képzett táncpedagógus segítségével gyerme-
künk megismerkedhet a tánc világával, ami 
egy életen át elkísérheti. Tánctanár keresésekor 
fontos szempont legyen, hogy csak szakképzett 
táncpedagógushoz vigyük gyerekeinket, aki a 
tánctechnika mellett, mozgásbiológiát, zenetör-
ténetet, pszichológiát, neveléselméletet és nem 
utolsó sorban pedagógiát is tanult, hiszen ezek 
mind elengedhetetlenek a szakszerű, teljes körű 
képzéshez. Ebben nyújt segítséget Dunaharasz-
tin a Dance Feeling csapata, ahol már óvodás 
kortól felnőtt korig várják a táncolni vágyó-
kat. 4 és 6 éves kor között van az aprók tán-
ca, melynek fő szempontja a mozgásfejlesztés 
és az esztétikus testképzés, ami megalapozza a 
tánctudást, ezáltal fejlődik a gyermek mozgá-
sa, koordinációja és koncentráló készsége. 7-től 
10 éves korig ajánljuk a kreatív gyerektáncot, 
táncoktatás és mozgásfejlesztés több táncstílus-
ban, ahol fizikumuk, ütem- és ritmusérzékük, 
tanulási képességük és koncentrációjuk fejlődik. 
Ezen korosztálynál a gyermektorna is igen fon-
tos, ami átmozgatja a gyermek testét, és fej-
leszti a koncentráló készséget és a testtartást. A 
serdülők tánca 10 és 14 éves kor között a mai 
divatirányzatokon (táncstílus, zene) túl, a ser-
dülőkorban lévő – ezáltal problémás- korosztály 
kap lehetőséget, hogy egy csapat nélkülözhetet-
len “pillérévé” váljon, ezáltal magabiztosan, cél-
tudatosabban indul el a nagy betűs életbe. A 
14 év feletti életszakaszban a tánc, a divatzenék 
szeretete és a csapatszellem helyes úton tartja 
a fejlődésben lévő “nagy” lányokat és fiúkat. 
Bővebb információ: Goda Gabriella a Dance 
Feeling vezető táncpedagógusa, godagabriella@
gmail.com, 70/77-87-363

„Olyan kazettáról álmodom – írta Isaac 
Asimov – amelyben a szalag megáll, mi-
helyt elfordítom a tekintetem. Mindaddig 
áll, amíg oda nem nézek, akkor viszont 
azonnal megindul. Olyan kazettáról álmo-
dom, amely kényem-kedvem szerint las-
sabban vagy gyorsabban, előre vagy hátra, 
kihagyásokkal vagy ismétlésekkel tudja le-
játszani tartalmát. Valljuk be, hogy még 
álomnak is túl szép egy ilyen kazetta: hor-
dozható, nem kell hozzá segédeszköz, nem 
fogyaszt energiát, nem zavar másokat, és 
többé-kevésbé gondolatilag irányítható. 
Persze, álmodozni könnyű. Lássuk hát a 
rideg valóságot! Egyáltalán, létezhet ilyen 
kazetta? … És hány évig várhatunk erre az 
ijesztően tökéletes kazettára” – kérdezte a 
jövőt fürkésző tudós professzor és író. Nos, 
szempontjai és álmai örökké aktuálisak. A 
válasz is megszívlelendő: Amiről minded-
dig beszéltem, az ugyanis nem más, mint a 

könyv.” A könyv, melynek szeretetére kell 
nevelni a gyerekeket, egészen kiskoruktól 
kezdve, hogy olvasni szerető felnőttekké 
váljanak. Pedagógusként ezt nagyon fontos 
feladatomnak tartom. A harmadik évezred 
elején a gyerekek előtt rengeteg az audiovi-
zuális eszköz, ami részben jelenti a könyv 
háttérbe szorulását. A szórakozás kedvé-
ért alig-alig vesznek könyvet a kezükbe. 
A mai napig aktuális problémaként merül 
felül a kötelező olvasmányok kérdése is. A 
mai gyermek vajon át tudja-e érezni Nyi-
las Misi szerepét? Vajon megbirkózik-e a 
Tüskevár terjedelmével, a rengeteg leíró 
résszel? Érti-e a Kincskereső kisködmön-
ben ábrázolt valóságot? Milyen arányban 
kapnak olyan könyvet a kezükbe a gyerme-
kek, amelyek közel állnak a lelkivilágukhoz, 
a mai élethelyzetükhöz, amiben tudnak 
azonosulni a hőssel? Ezekre a kérdésekre 
keresve a választ és a megoldásokat, kicsi 

másodikosaimmal ötletelve hoztuk létre a 
mi osztálytermi könyvsarkunkat. Eredeti-
leg könyvbemutatónak indult (mindenki 
bemutatta a kedvenc könyvét, felolvasta 
kedvenc részét). Ezek után már csak arra 
lettem figyelmes, hogy kevés a hely a sok 
könyvnek. Csak gyűltek és gyűltek a ked-
vencek. Egy hétig tartó kiállítást szervez-
tünk. Rendkívüli érzés volt látni az érdek-
lődő tekinteteket és annak a folyamatnak 
az elindulását, melynek köszönhetően az 
osztályomba járó gyerekek kölcsönkérik 
egymástól a könyveket. Olvasni akarnak! 
Úgy gondolom, nekünk, gyermekeket neve-
lő felnőtteknek, legyünk akár szülők vagy 
pedagógusok, óriási szerepünk, felelőssé-
günk van abban, hogy a gyerekek figyelmét 
visszatereljük a könyvekre, hogy olvasóvá 
neveljük őket. Szánjunk rá időt és energiát!

Simon Brigitta
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

D
an

ce
 F

ee
lin

g

Árny az árnyba címmel mutatta 
be Turek Miklós színművész Rad-
nóti Miklós életét és költészetét ja-
nuár 29-én a Városi Könyvtárban.
A Turek Miklós betegsége mi-
att decemberről átkerült előadás 
időpontja nem volt olyan kedve-
ző, de így is hat érdeklődő gye-
rek jött el velem az előadásra.
Ezek a tanulók most 8. osztályosok, 
s még nem tanultak Radnóti Mik-
lósról. A korról már igen: történe-
lemórán. Annak ellenére, hogy én 
korábban csupa pozitív véleményt 
hallottam Turek Miklós előadóestje-
iről, tartottam tőle, hogy túl nehéz-
nek, soknak, esetleg unalmasnak fog-
ják tartani a programot a gyerekek.
Amikor az előadás végén egyik kér-
dést a másik után tették fel, már 
láttam, hogy sikeres volt az est.
Néhány nap elteltével megkértem 
tanítványaimat, fogalmazzák meg 
benyomásaikat az előadásról. A to-
vábbiakban az ő írásaikból idézek:
„Nekem nagyon tetszett az előa-
dás. Minimális háttér mellett - nem 
egy színpadon – is elképesztően 
profin adta elő a művész a verse-
ket. Az előadásnak érdekes volt a 
felépítése: T.M. elénekelt néhány 
sort egy hónapról, aztán ahhoz 
a hónaphoz illő verseket szavalt.”
„…őszintén szólva én úgy mentem el 
erre az előadásra, hogy nem fogok 
belőle érteni semmit. De ez nem így 
lett….Nem is gondoltam volna, hogy 
Radnótinak ilyen nehéz volt a sorsa, 
és ilyen sok mindenen ment keresz-
tül feleségével, Gyarmati Fannival. 
Ez az előadás végül is Radnóti éle-

tét mutatja be a versein keresztül. 
Turek Miklós a közönségével is be-
szélgetett, mind az előadás alatt 
és annak a végén. Szerintem ez 
fontos és kedves gesztus tőle.”
„Elképesztő, hogy a színészek 
mennyi szöveget (adott eset-
ben verset) bírnak megtanulni, 
és azt elő is adni. Úgyhogy elis-
merésem Turek Miklósnak, aki 
több mint egy órán át szavalt.”
„Egy nagyon jó előadás volt. Ha 
nem is színházban került előadás-
ra, de legalább törekedtek megte-
remteni a színház hangulatát. …
szerintem egy kijelző az aktuá-
lis versről nem lett volna rossz…”
„Turek Miklós Radnóti korába 
varázsolt minket. Átéltünk vele 
együtt sok szenvedést….különö-
sen érdekesnek tartottam az est 
felépítését: a versek egy-egy hó-
naphoz kapcsolódtak. …A végén 
jött a rideg tél a költő halálával.”
„Turek Miklós hangja is nagyon tet-
szett, ezért is bírtam ennyire élvez-
ni az előadást. Remélem, máskor is 
lesz lehetőségem az ő előadásában 
megnézni valamit. Radnóti Mik-
lós életéről pedig ezek után feltét-
lenül szeretnék többet megtudni.”
Akiktől idéztem: Óvári László, Rémik 
Panna, Miskolci David, Halász Bence
Faragó Dorottya, Puskás Noémi 8.a                                            
                     Gregus Márta

könyvtáros tanár Dunaharaszti 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Árny 
az ágyban

Táncoljuk át
az életet

Iskolánk pedagógiai gyakorlatában több 
éve nagy sikerrel alkalmazott módszer a 
projektoktatás módszere. Ez a fajta  ok-
tatási stratégia kiválóan alkalmas a ta-
nulás tanulására, s ezáltal az élethosszig 
tartó tanulás megalapozására.
Ezen módszer keretein belül a gyerekek-
nek lehetőségük van bebizonyítani, hogy 
a saját életkoruknak megfelelően ők is 
kompetensek az adott témában, azaz ké-
pesek megoldani a vállalt feladatokat.
A siker a kollektivitástól, felelősségválla-
ló együttműködéstől függ, így sok szem-
pontból rendkívüli személyiségfejlesztő 
hatással is bír. Idén az alsó tagozatunk 
háromhetes projektjének témájául a 
farsangi ünnepkört határozta meg. Az 
ünnep szimbólumainak, az ünnepkör ere-
detének megismertetése mellett, az adott 
témát a lehető legváltozatosabb szem-
szögből próbáltuk diákjainkhoz közelebb 
hozni, életkori sajátosságaik, meglévő tu-
dásuk figyelembevételével.
Az alsós épületek folyosói, tantermei 
már a projekt első napjai előtt vidám 

díszbe öltöztek, melyek persze a kicsik 
közös munkáiról, ügyes kezeiről árulkod-
tak. Csoportmunkákban készültek az 
otthonukat díszítő lampionok, fűzérek, 
álarcok is. Hazánk farsangi néphagyomá-
nyai közül kiemeltük a legnevezetesebb 
eseményt, a mohácsi busójárást. Lázas 
gyűjtőmunkák, beszámolók készültek, s 
dramatikus játékok segítségével a tan-
termekbe varázsoltuk e népszokás han-
gulatát.  Megismerkedtünk más nemze-
tek karneváli szokásaival: az osztályok 
a kiválasztott ország , terület farsangját 
az osztályterem ajtajára kitűzött tablón 
mutatták be. Megismerkedtünk a farsan-
gi ételekkel is, s természetesen jobbnál 
jobb ízű, s különféle fánkokat kóstoltunk. 
A rengeteg kézműveskedés közepette el-

készültek az osztályok kiszebábjai . Se-
gítségükkel a  Duna-parton Kata néniék 
nagyon színvonalas, vidám műsora után 
„eltemettük a telet”. Természetesen a 
projekt zárásaként, s persze fénypontja-
ként sor került a jelmezbálra, s iskolánkat 
újra betöltötték a szakácsok, a tündérek, 
a boszorkányok, s sok-sok egészen eredeti, 
ötletes, s humoros jelmez is. Láthattunk 
két lábon járó almafát, mozgó kottát, 
pávát, igazi tollakkal, s minden terembe 
belátogatott a megtestesült csapatszel-
lem. Zsűrink,  (Magdi néni, Andi néni, s 
Erna néni) osztályonként négy helyezést 
is hirdetett. 
Nagyon szépen köszönjük az ő munkájuk 
mellett, a szülők támogatását, segítségét!
Mindannyiónk jutalma, hogy a három 
hét alatt rengeteget nevettek a gyerekek, 
sok-sok sikerélményben volt részük, ját-
szva tanultak. Ez mindent megért, hisz 
„értük volt a mulatság” !
Reméljük, hogy még egy kis jutalomként 
hamar beköszönt a várva várt tavasz is!

Humicskó Zsuzsanna

Farsang a Rákócziban

Csodakazettáról álmodunk

2015. március 31-én 
kedden 13,30- 18,30-ig véradás lesz 
a József Attila Művelődési Házban
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ARCFESTÉS Bulira, rendezvényre, vagy csak mert tetszik
             Telefon: + 36 30 336 1417
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GRATULÁLUNK!

Szűk családi körben ünnepelte  
95. születésnapját 

2015 02.12.-én 
Bárd Károlyné, Annanéni 

2015. januári
újszülöttek

1.  Füstös Balázs István  2015.01.27
2.  Sólyom Alina             2015.01.11
3.  Juhász - Tóth Csaba  2015.01.01
4.  Lukasik László Richárd 2015.01.02
5.  Reibl Nolen                2015.01.05
6.  Kerekes Anna Dóra     2015.01.13
7.  Ketykó Maxim Márk    2015.01.16
8.  Kökény  Renáta            2015.01.20
9.  Mazák Alíz                 2015.01.20
10. Gulyás Petra             2015.01.30
11. Bacsa Ménrót            2015.01.14
12. Szujó - Nagy Barnabás 2015.01.18
13. Lobont Hanna Enikő   2015.01.02
14. Solti Botond                2015.01.24

2015. január hónapban 
elhunyt dunaharaszti 
lakosok neve és életkora:
Artner Ottóné élt 76 évet (2014. dec.)
Deli Mihály élt 83 évet
Dr. Bogdán István élt 88 évet
Fajta Józsefné élt 83 évet
Friedrich Sándorné élt 88 évet
Horváth Lászlóné élt 84 évet
Hunfalusy Katalin élt 64 évet
Jenei Miklós élt 63 évet
Juhász Jenőné élt 72 évet
Kevevári András élt 85 évet
Kubát Károlyné élt 65 évet
Ladányi Ferencné élt 69 évet
Oberfrank Józsefné élt 98 évet
Ortelli Jánosné élt 80 évet
Pfann Edéné élt 75 évet
Rajnai Jánosné élt 84 évet
Seres János élt 85 évet
Szabó Julianna élt 75 évet
Szabó Tihamérné élt 83 évet
Szentannay Magdolna élt 67 évet

Tolnai József élt 93 évet

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

SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23.
06-24/370-045
Hétfő-Péntek: 7.30-19.30 
Szombat-Vasárnap: zárva 

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

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

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

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁL-
LOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT 
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni 
kell; a beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat, hogy az állatvédelmi törvény 
rendelkezése alapján az ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében három évente kell ebösszeírást tartania a tartás 
helye szerinti önkormányzatoknak. Annak eldöntése, hogy éppen melyik évben válik esedékessé az összeírás elvég-
zése, az előző dátumtól függően, minden önkormányzat esetében eltérő.
Mint ahogyan ez Önök előtt is ismert, Dunaharaszti közigazgatási területén 2013. évben tettünk eleget a jogszabály 
által előírtaknak, ezért legközelebb 2016. évben lesz várható az ebösszeírás elvégzését érintő felhívás közzététele. 
Fentiekre való tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunaharasztiban 2015. évben nincs ebösszeírás, ennek ér-
telmében 2016. évben várjuk a korábban elmulasztott, vagy újonnan szándékozó bejelentkezések regisztrálását. 

Köszönettel: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Adócsoportja

Felhívás a nemzetiségi német nyelv-
oktatásra
• Szeretné, hogy gyermeke első 
osztálytól tanuljon németül?
• Szeretné, hogy gyermekében erő-
södjön az összetartás tudat?
• Szeretné, hogy gyermeke meg-
ismerkedjen a magyar és a német 
népcsoport kultúrájával és hagyo-
mányaival?
• Szeretné, ha gyermekében erő-
södne az önművelésre, a pontosság-
ra irányuló igényesség?
• Szeretné, ha gyermeke tehet-
séggondozásban részesülne (nyelvi 
versenyek)?
• Szeretné, ha gyermeke egy össze-
tartó közösség tagja lenne?
• Szeretné, ha gyermeke iskolai ki-
rándulásokon vehetne részt német 
nyelvterületen?
• Szeretné, hogy gyermeke általá-
nos iskola végére nyelvvizsgát sze-
rezzen?
Akkor nincs más tennivalója, mint 
kérni gyermeke számára a német 
nemzetiségi oktatást. A Duna-
haraszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola várja 
a Dunaharasztin lakó nemzetiségi 
oktatásban részt venni szándékozó 
gyermekeket.
Választható nyelvoktató prog-
ramok:
Hagyományos nyelvoktató prog-
ram: A nemzetiségi nyelv és iroda-
lom tantárgy oktatása az első évfo-
lyamtól kezdve kötelező. A tanulók 
valamennyi tantárgyat magyarul 
tanulják. Évfolyamátlagban heti 5 
órában folyik a német nyelv taní-
tása, és heti egy órában a német 

nemzetiségi hon- és népismeret 
közvetítése.
Bővített nyelvoktató prog-
ram: Ez a program a nyelvismeret 
elmélyítésével és tanítási nyelvként 
való alkalmazásával járul hozzá a 
célok megvalósításához. Lehetővé 
teszi a nyelv valós szituációkban 
való használatát, valamint bizto-
sítja a kiegyensúlyozott kétnyelvű 
készség kialakulását. A német nyelv 
és irodalom tantárgyat heti 5 tanó-
rában, legalább 3 tantárgyat pedig 
a nemzetiség nyelvén tanítanak. A 
tanulók heti kötelező óraszámának 
legalább 35%-át németül oktatják. 
A tanítási órákon a tanítás nyelve 
a magyar, illetve a német nyelv, de 
mindkettő önálló tantárgyként is 
szerepel. Évfolyamonként csak egy 
bővített nyelvoktatásban résztvevő 
osztály indul!
Az iskola alapértékének tekinti a 
nemzetiséggel szembeni nyitottsá-
got, ápolja a magyarországi német 
nemzetiségi és a magyar kultúra 
hagyományait, erősíti a kölcsönös 
egymásrautaltságból eredő össze-
tartozás-tudatot. Az oktató munka 
elsődleges célja a német nyelv olyan 
fokú megtanítása, ami magasabb 
szintű nyelvi kultúrát eredményez.
A Nemzetiségi oktatásról további 
részleteket tudhatnak meg az isko-
la honlapján elérhető dokumen-
tumokból:(www.hunyadidh.hu), 
illetve, ha kérdése van, vagy bő-
vebb információra lenne szüksége, 
bizalommal fordulhat hozzánk (dh.
nemetonkormanyzat@gmail.com)!

Dunaharaszti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Tájékoztató a nemzetiségi 
óvodai nevelésről:
1.A nemzetiségi óvodai 
nevelés az óvodás korú 
gyermekek életkori sajá-
tosságainak és egyéni fej-
lettségének megfelelően a 
nemzetiség nyelvének és 
kultúrájának megisme-
rését és elsajátítását, a 
kulturális hagyományok 
átörökítését és fejlesztését 
szolgálja. 
2.A nemzetiségi nevelés 
célja és feladata, hogy - 
biztosítson német nyelvi 
környezetet a gyermekek 
számára; - ápolja és fejlesz-
sze a nemzetiségi életmód-
hoz, kultúrához kötődő 
hagyományokat és szoká-
sokat; - készítse fel a gyer-
meket a német nyelv isko-
lai tanulására; - segítse a 
nemzetiségi identitástudat 
kialakulását és fejlesztését. 
3.A nemzetiségi nevelést 
folytató óvodában töre-
kedni kell arra, hogy a 
gyermekek érzelmi biz-
tonságának megteremtése 
mellett - figyelembe véve 
a gyermek nyelvismeretét 
- minél teljesebbé váljon 
a nemzetiség nyelvén folyó 
kommunikáció. Az óvoda-
pedagógus a rendszeresen 
visszatérő kommunikációs 
helyzetekkel biztosítja az 
utánzáson alapuló nyelvel-
sajátítást.
4.A nemzetiségi kultúr-

kincsből és az anyanemzet 
kultúrájából (irodalom, 
zene, népi játék) tudatosan 
felépített tematika segít-
ségével változatos módon 
szervezi meg a nyelvelsa-
játítást. A kialakult nyelvi 
szituációk függvényében, a 
természetes nyelvtanulási 
eljárásnak megfelelően ru-
galmasan alakítja csoport-
jainak heti- és napirendjét. 
5.A magyar nyelvű német 
kulturális nevelést folytató 
óvoda tevékenységi formái-
ban hangsúlyozottan sze-
repelnek a német játékok, 
versek, mesék és dalok. A 
vizuális nevelésben a sajá-
tos szín- és formavilág kap 
helyt. A mozgáshoz kötő-
dő tevékenységek között 
szerepel a német tánckul-
túra megismertetése.
Amennyiben szeretné, 
hogy gyermeke részesül-
jön a fenti célok megvaló-
sítását kitűző nevelésben, 
beiratkozásnál kérje gyer-
meke számára a Német 
Nemzetiségi nevelést.
Jelentkezés a Dunaharaszti 
Városi Óvodákban, 2015. 
április 22. – április 30-ig

Dunaharaszti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Kedves Iskolakezdő, kedves Szülő! Kedves Óvodai jelentkező, kedves Szülő!

Hirdetésfelvétel: 
harasztilap@gmail.com 

telefon: +36 30 336 1417

egész oldal: 95 000 Ft+Áfa, 
fél oldal: 50 000 Ft + Áfa, 
negyed oldal: 26 000 Ft + Áfa, 
nyolcad oldal: 10 000 Ft + Áfa
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A törvény
"De átok az emberre, aki felkel 
és így szól: »Nem érvényesek.« 
...
És felemelem az én lábamat, 
mondja az Úr, és sárrá tapo-
som őt, a föld mélyébe tapo-
som a szentségtörőt, százhúsz 
öl mélynyire és ember és állat 
kerülje ki nagy ívben azt a he-
lyet, ahová őt betapostam és az 
ég madarai térjenek ki röptük-
ben, hogy ne szálljanak el fö-
lötte. És aki az ő nevét nevezi, 
az köpjön a világ négy tája felé 
és mossa ki a száját és szól-
jon: »Isten óvjon!« Hogy a föld 
ismét föld legyen, a szenvedés 
helye, de mégsem a gonoszság 
tanyája."

részlet 
Thomas Mann "A törvény" 
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Liguria – keskeny sáv La Spezia és a fran-
cia határ között, mely fölé északon az Al-
pok és a Ligur-Appeninek hegyei maga-
sodnak. Tenger és hegyek szabdalta vidék, 
ahol a tengerparti épületek mintha a szik-
lákra lennének tapasztva. Aki már kóstol-
ta, mondjuk Riomaggiore-ben, a tengeri 
sünös, paradicsomos spagettit, képet al-
kothat az ottani konyha határtalan vál-
tozatosságáról. Liguriából, pontosabban 
Genuából származik az egyik legismertebb 
olasz specialitás: a pesto alla genovese. Fő-
zés nélkül, hidegen készítik bazsalikomból, 
fenyőmag, olívaolaj, fokhagyma és parme-
zán sajt hozzáadásával. Különböző néze-
tek uralkodnak az eredetét és az elkészítés 
módját illetően. Meg kell-e mosni a bazsa-
likomot előtte? Az eredeti recept valóban 
tartalmaz-e fenyőmagot? Használhatunk-e 
mixert vagy famozsárban kell összedolgoz-
ni a hozzávalókat? Valóban lehetséges, 
hogy a fém kések befolyásolják a bazsali-
kom aromáját – ebben maguk az olaszok 
sincsenek egy véleményen. Egyszer Cinque 
Terre közelében sajátos, zöld tésztával tá-
lalták a pesto-t, még egy kevés zöldbabot 
is kevertek hozzá. Annyi bizonyos, ki-
vételesen finom ételről van szó. Mikor a 

gőzölgő tészta bűvös illata megcsapja az 
ember orrát, képtelenség ellenállni a csábí-
tásnak. Felszolgálhatják főtt burgonyával, 
használják levesek, húsok ízesítésére, de a 
legjobb kombináció mégis, ha valamilyen 
tésztával fogyasztjuk. Bár az olaszok soha 
nem tennének ilyet, mégsem tartom szent-
ségtörésnek, ha a húsimádók egy szelet, 
semlegesen fűszerezett sült hús társaságá-
ban élvezik az ízeket.
Lehet vásárolni kész, üveges pesto-t is, 
még csak nem is ehetetlen, de nem lehet 
egy lapon említeni a friss bazsalikomból 
készülttel. Mindenképpen megéri a plusz 
fáradságot, ha saját magunk készítjük el. 
Ha nem sikerül fenyőmagot szerezni (vagy 
drágálljuk), használhatunk finomra darált 
mandulát is helyette, de akkor nem lesz 
olyan lágyan krémes a pesto. Semmikép-
pen ne próbáljuk meg azonban a parme-
zánt valamilyen másféle sajttal helyette-
síteni.
Mozsárban megtörjük az apróra vágott 
fokhagymát és a fenyőmagot, hozzáadjuk 
a sót és a borsot, a reszelt parmezánt és 
a (menta- és) bazsalikomleveleket, végül 
apránként az olívaolajat is. Sós vizet for-
ralunk, amiben 8-10 perc alatt megfőzzük 
a tésztát, ez inkább legyen egy kissé ke-
ménykés, mint túl puha. A forró tésztát 
és a pesto-t külön tálaljuk, mindenki ízlé-
sének megfelelő mennyiséget kever a tész-
tájára. Nagyon intenzív ízű szósz, ezért 
először csak kevesebbet vegyünk belőle, 
majd ha szükséges, kóstolás után tegyünk 
még hozzá.

Schwarz Volker

Hozzávalók:
5 gerezd fokhagyma
5 dkg fenyőmag
egy teáskanál só
15 dkg reszelt parmezán 
10 dkg friss bazsalikomlevél
4-5 levél menta, ha van, (elhagyható) 
kevés fehér bors
2,5 dl olívaolaj
1 csomag spagetti vagy valamilyen 
más formájú tészta

Pesto, avagy Ligura csodája

Vajda Lajos: 
Felmutató ikonos önarckép
Szentendre emblematikus festője, Párizsban Léger tanítványaként, a kezdeti 
konstruktivista felfogású képeit ötvözi a kubizmus és szürrealizmus stílusjegye-
ivel. Hazatérvén a bartóki népzenegyűjtés módszerét követve népi képzőmű-
vészeti motívumokat kutat Szentendre és Szigetmonostor környékén. ( 1934) 
Stílusában népi motívumok absztrakt és szürrealista jegyekkel, szimbólumok-
kal is ötvöződtek. Ugyancsak magába szívta a szerb egyházművészet stílusát is.
 1972-ben fiatal kortárs művészek Szentendrén tiszteletből csoportjuk névadó-
jának választották, így alakult meg a híres Vajda stúdió, később Galéria. A mű-
vészek nemcsak Vajda szürreális festési hagyományait óhajtották közvetlenül 
folytatni, de teret kaptak az aktuális stílusirányok is, ezek közt a Vajdáéval is 
rokonítható szürrealizmus, de a dadaizmus és a happening is.
„ Az ikonos korszak legfontosabb, s egyébként is páratlan darabja a "Felmutató 
ikonos önarckép". A mintegy sűrű pontokból szőtt figura s a rajta áttetsző 
másik, a felemelt kéz felmutató ujjaival hosszú, elmélyült tanulmányt igényel. 
Ami formaképzését illeti, itt együttesen megjelenik az előző periódusok szinte 
valamennyi alakító módszere. A rajzok egyszerű, tiszta ritmikájának s a bo-
nyolult motívumkapcsolásnak meglepő szintézisével találkozunk ezen a képen. 
Ugyanakkor a pasztellszínek sötét derengése és a pontozás a mondanivaló fe-
szültségét érzékelteti. A kép jobb oldalán pedig már megjelenik az utolsó évek 
szénkompozícióinak egyik jellemző festői formaeleme is. 

A jól ismert Vajda-önarckép modern módszerű egybekomponálása a szakrális 
jellegű pravoszláv Krisztus-ábrázolással a semmiféle dogmatikus vallást nem 
követő Vajda Lajosnál a hagyományok tágabb tartalmú feldolgozását jelenti. 
A felmutató ujjaknak, valamint a főalaknak, és rajta áttetsző árnyékának szim-
bolikus megjelenítése Vajda művészi és emberi mondanivalójának ugyanolyan 
pontos kifejezése, mint az egymást átható arcképek. Azzal, hogy saját vonásait 
az ikonok fennkölt mozdulatú sziluettjével egyesíti, egy mindenfajta barbárság 
ellen tiltakozó tiszta szellemű humanitás jelképét teremti meg. 

Forrás: Mándy Stefánia: Vajda Lajos 1908-1941 ("A művészet kiskönyvtára" 
sorozat) Képzőművészeti Alap, Bp., 1964, 25. oldal
A festmény magántulajdonban van

Lehel
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