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Húsvéti hétpróba a Szivárvány óvodában
Óvodánk 2014 szeptemberében Dunaharaszti legifjabb intézményeként nyitotta meg kapuját. Az új környezetben gyerekek,
felnőttek közösen alakítjuk, éljük közös ”Szivárvány” hagyományainkat a Tevékenységközpontú óvodai program adta rugalmas
keretek között. Ennek a hagyományteremtésnek legutóbbi óvodai
szinten közösen megélt példáját szeretnénk képekben bemutatni.
Az óvoda folyosóit, a csoportszobákat már hetekkel előbb a tavasz, az ünnepvárás jegyében szépítettük és készítettük a hagyományos és újszerű hímes tojásokat, nyuszikat, ajándékgyűjtő
kosárkákat. Mi óvónők már összeszokott csapatként kezdtük a
szervezést, hiszen több, sikeres óvodai rendezvényen vagyunk túl
a gyerekek és a szülők nagy megelégedésére (Óvodanyitogató,
Szüreti mulattság, Luca napi boszorkányságok, Mikulás és Ka1. próba. Tojásgurítás lejtőn, cél minél több tojás érjen célt a kosárban.
Sokat segített a lelkes közönség és a
kosárral navigáló óvó néni!
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5. Vízhordás. Minden csoport saját
flakonba hordhatta a vizet, kisebbek
nagy pohárral, nagyobbak kispohárral
és mire megtelt az üveg, elkészült a
csoport színének megfelelő tojásfesték,
örülhetett a nyuszi!

rácsonyváró, Farsangolás, Vízbevető-kiszézés ). Felkészülésünk
ötletbörzével indult, jobbnál jobb játékos feladatot, hagyományos
magyar népi játékot sorakoztattunk fel, de a nevéhez híven végül
a „mesebeli Hétpróba” maradt.
A feladatokat, eszközkészítést felosztottuk egymás között és kisorsoltuk, hogy melyik csoport milyen játéknál kezd. Minden óvónő
a saját csoportjára az életkori sajátosságok figyelembevételével
alkalmazta a feladatokat.
A hideg böjti szelek miatt a játékokat 2015. április 02.- án a
tornaterembe, tágas folyosókra és az aulába terveztük.
Kovácsné Balajti Márta
hagyományőrző munkaközösség vezető
Palyaga Boglárka
tagóvodavezető
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2. Tojáshordás kanálban. A feladat
nagy figyelem ös�szpontosítást, mozgáskoordinációt és
önfegyelmet követelt,
mert a nevetéstől bizony a tojás könnyen
leesett!
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3. Páros feladat, ”hímes lufi” eljuttatása
a célig, nagyobbak homlokuk közé szorítva, kisebbek hasuk közé fogva haladhattak. Észre se vették, de fejlődött testtudatuk, mozgás és egyensúlyérzékük.

4. Húsvéti képkirakó. Igazi
csapatépítő feladatnak bizonyult.
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6. Állathang felismerő. A legnehezebb feladatnak bizonyult bekötött
szemmel hang után megtalálni a párokat, mert mindenki segíteni akart,
zengett az óvoda a hangos szurkolástól, kacagástól.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-

kakörben szerzett szakmai gyakorlat,

lyázatot írásban Dunaharaszti város

lő-testülete pályázatot hirdet a Duna-

- 3 éves vezetői gyakorlat,

Polgármesteréhez kell benyújtani (2330

haraszti Területi Gondozási Központ

- szociális szakvizsga,

Dunaharaszti, Fő út 152., e-mail cím:

(2330 Dunaharaszti, Batthyány u. 2.)

- számítógépes ismeret,

titkarsag@dunaharaszti.hu, telefonszám:

integrált alapellátást nyújtó szociális

- büntetlen előélet.

24/504-450)

intézmény (ellátási formák: házi se-

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázat elbírálásának határideje:

gítségnyújtás, jelzőrendszeres házi se-

- a pályázó szakmai tevékenységét is be-

2015. június 29.

gítségnyújtás, idősek nappali ellátása,

mutató önéletrajzát,

Benyújtási határidő:

étkeztetés),

köz-

- az intézmény vezetésére vonatkozó

2015. június 12.

nevelési intézményben, egészségügyi

gyermekétkeztetés

programot a szakmai helyzetelemzésre

Az állás betöltésének ideje:

ellátások (védőnői szolgálat, fizikote-

épülő fejlesztési elképzelésekkel,

2015. július 1.

rápiás, laboratóriumi szolgáltatás, in-

- a képesítést igazoló okirat hitelesített

A megbízás időtartama: 5 év

tézményvezetői (magasabb vezetői)

másolatát,

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról

álláshelyének betöltésére.

- a szakmai gyakorlatot, vezetői gyakor-

szóló 1992. évi XXXIII. tv., illetve fenn-

A munkakörbe tartozó, illetve a veze-

latot igazoló dokumentumot,

tartói döntés alapján.

tői beosztással járó lényeges feladatok

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi

A pályázatot Dunaharaszti Város

az intézmény szakmai munkájának,

bizonyítványt,

Polgármesteréhez kell benyújtani.

gazdálkodásának szervezése, irányítá-

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a

cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

sa, ellenőrzése.

pályázati anyagban foglalt személye ada-

e-mail cím:

Pályázati feltételek:

tainak a pályázati eljárással összefüggő

titkarsag@dunaharaszti.hu

- az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.

kezeléséhez hozzájárul, így különösen,

telefonszám: 06-24/504-450

számú mellékletének 2. pontjában előírt

hogy pályázati anyagát a Képviselő-tes-

A pályázat benyújtásához szükséges in-

képesítés,

tület és annak bizottságai megismerjék.

formációk az Önkormányzat honlapján

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy

A magasabb vezetői megbízás időtarta-

is megtalálhatók:

felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a

ma: 5 év

www.dunaharaszti.hu.

szociális ellátás területén betöltött mun-

A pályázat benyújtásának helye: a pá-

Laffert programok
Az elmúlt hónap leginkább a költészet és a képzőművészet jegyében
telt a Laffert Kúriában. Természetesen a zene sem hiányzott, hiszen
minden rendezvényünkön megszólalt egy hangszer, vagy felcsendült
egy dal. Még március végén került
sor a Környezetbarátok Egyesülete
által kiírt rajzpályázat bemutató kiállítására, ahol Artner Gergyely gitározott és próbálta megénekeltetni
a közönséget.

Másnap nyílt meg ef. Zámbó István Munkácsy-díjas Érdemes művész kiállítása
Rockenbauer Zoltán művészettörténész,
korábban a Magyar Kulturális Örökség
minisztere megnyitó gondolataival. Közreműködött Komjáti Áron gitárművész, a
Dunaharaszti Zeneiskola tanára. A megnyitó jóízű, művészklub-jellegű beszélgetéssel zárult a Laffert kávézóban.

Májusban is sok érdekességgel várjuk
vendégeinket. Lapzártakor az anyák
napi koncertre készülünk, ahol Faludi
Judit Liszt-díjas csellóművész lép fel.

Május 8-án, 18 órakor nyílik meg a
Dunaharaszti Művészetbarátok ötödik
születésnapjára rendezett kiállítás.
Itt járt Laár András, aki sokrétűségét
bemutatva beszélgetett Borzák Tibor
újságíróval. Eközben bábu volt, majd
Besenyő Pista bácsi lett, énekelt tantrát, zenét varázsolt egy üvegcsőbe, szavalta saját versét, és megvallotta filozófiai hitvallását is – azért imádkozik,
hogy mindenkinek legyen jó.

József Attila – és Márai Sándor –
születésnapját, vagyis a Magyar Költészet Napját két színésznő közreműködésével ünnepeltük. A kedves,
dalos-beszélgetős esten a könnyed
témák mellett szívhez szóló népdalokat, az otthonról és a hazáról elmélkedő szép gondolatokat is hallhattunk Papadimitriu Athina és Xantus
Barbara előadásában.

Május 31-én 17 órakor rendezzük
meg a bérletes sorozat áprilisban elmaradt „Szextett” című előadást a
Magyar Virtuózok Kamarazenekar
közreműködésével.

Végezetül egy kis júniusi előzetes:
Tervezzük a Soroksári Hermann Antal Harmonikazenekar fellépését és
sváb táncházat. Június 20-án, Múzeumok éjszakáján színes programokkal várjuk a közönséget. A kicsiknek
bábkészítés, családi bábozás és bábszínház lesz a kínálat, a nagyobbaknak délután táncház az Arató zenekarral és a Csenkesz táncegyüttessel.
A felnőtteknek délutántól estig folyamatosan interaktív színházi előadások – bűnügyi játék 4-8 fős vállalkozó kedvű nézőközönséggel a TEA
Egyesület szervezésében. 20 órától
pedig Tangó est zárja a napot. Fellépnek a Sturcz quartett és vendégei,
valamint Rapolthy Gabriella és a
Buena Vista Társulat táncosai.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Május 17-én vasárnap, a Nádor Lakóparkért Egyesülettel közösen rendezzük
a már hagyományos tavaszi családi délutánt, ahol 15 órától kézműves foglalkozás és bábszínház várja a kisebbeket,
majd az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság támogatásával 17 órától a Sebő
együttes ad koncertet és egy bemutató
táncházra is sor kerül.

Pünkösd vasárnapján 17 órától ünnepi hangverseny lesz a barokk díszteremben, ahol fellép Révész Rita
szoprán énekes és a Dunaharaszti
Szent Cecília Kórus, Nagy István
kántor vezetésével.

Testületi ülés
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2015. április 27-i Képviselő-testületi ülés
Fényes István napirend előtti kérdéseire válaszolva dr. Szalay László polgármester
elmondta, hogy a csatorna-parti tíz tantermes iskola tenderén május 6-án várható eredményhirdetés. A várost átszelő
vasútvonal gyorsvasúttá fejlesztésének
ügyében pedig még semmi sem biztos,
alternatív útvonalak is szóba kerültek.
Ezt a kérdést megtárgyalta a térség országgyűlési képviselőjével is.
A polgármester ezt követően beszámolt
az elmúlt ülést követő eseményekről:
1. Az óvodákban befejeződött az iskolába készülő korosztály hallásvizsgálata.
A szűréseken a gyerekek majdnem 25%ánál talált az önkormányzat által megbízott szakorvos problémát, a tendencia sajnos évről-évre romló állapotokat
mutat. Ez egyrészt szomorú, másrészt
viszont igazolja az önkormányzat által
szervezett szűrés fontosságát.
2. A hetedikes fiúk körében megszervezett HPV oltássorozat első oltásait megkapták mindhárom általános iskola és a
gimnázium azon tanulói is, akik jelentkeztek.
3. A Bárka Alapítvány lakóotthonában
történt betörést követően az önkormányzat az elsők között segített: százezer forintot utaltunk át a legszükségesebb teendőkre.
4. A Magyar Államkincstár kifogástalannak találta az Önkormányzat 2014. évi
beszámolóját és elvégezte annak konszolidálását. Az adatok megegyeznek a
2015. március 30-án elfogadott zárszámadási rendelet adataival, ezért további
módosítás nem szükséges.
5. Május 1-jén megkezdődik a szelektív
hulladékgyűjtő edények kiszállítása a lakosság részére kiváltva ezzel a korábbi
zsákos gyűjtést. Minden ingatlanhoz 2
db kuka kerül 1 db sárga színű, mely a
műanyag és 1 db kék színű mely a papír gyűjtését szolgálja. A közszolgáltató
Multi-DH Kft. külön tájékoztatást fog
nyújtani a lakosság részére a gyűjtés menetéről, kezdeti időpontjáról.
6. Elkezdődődtek a Fő út 61. alatt az
építési engedélyezési eljáráshoz kötött
magasépítési munkák. A kivitelezés keretében megtörténik a melléképületek
bontása, a társasház részleges bontása,
a meglévő és megmaradó házrész alapjának megerősítése, új tartószerkezeti
oromfal építése pilléralapozással, vasbeton pillérekkel és vázkitöltő porotherm
falazattal, ásványgyapot hőszigeteléssel.

Megtörténik a megmaradó tető bezárása
az új oromfalhoz a csapadékvíz elvezetés
kiépítésével. Elkészül a meglévő kerítés
bontása és a teret körbevevő zsalukőkerítés építése 190 cm magasságban kb.
400m hosszon kétoldali felületképzéssel,
falkorona lezárással. Az új kerítésben
elhelyezésre kerül egy gyalogos közlekedésre alkalmas kiskapu és egy autós behajtásra alkalmas kétszárnyú kapuzat.
Az új oromfalon elhelyezésre kerül a város címere üvegmozaikból.
7. Az orvosi rendelő első üteme átadásra
került. Az új várótermi székek leszállítása megtörtént. A második ütem kivitelezése május 1-ig befejeződik, így a hétvégi takarítást követően május 4-én már
birokba vehető az egész felújított váró
terület. Még egy kis türelmet kérünk a
lakosságtól, mert ezt követően kezdődik
a rendelő kerítésének az elbontása, majd
parkolók és mozgáskorlátozott parkolók
építése.
8. Elkészítettük a Dunaharaszti Német
Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
és a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet legkésőbb május 31éig kell elfogadniuk.
Knapp Tibor a DHRV Kft. körüli helyzetre kérdezett rá. Dr. Szalay László
emlékeztetett, hogy 25 millió forinttal
szállt be annak idején az önkormányzat
a társaságágba, és közel 1 milliárdot keresett vele 8-10 év alatt. Most is azért
áll tárgyalásban, hogy ne érje kár a várost, az ügyvédek most állítják össze a
szükséges anyagot. A cégnek tartozásai
nincsenek, kintlévőségei viszont vannak,
ezek sorsáról a bíróság dönt majd.
A testület ezt követően megszavazta
azt az intézményi átszervezést melynek
eredményeképpen a csatorna partján felépülő iskola a Hunyadi János Általános
Iskola tagintézménye lesz, 10 tanteremmel és 270 tanulóval. A tagintézmény alsó-tagozatként működik majd.
A képviselők megválasztották a bizottságok hiányzó külső tagjait, akik az ülés
végén az esküt is letették. Bucskó Mariannát, Heil Ádámot és dr. Szabó Attilát egyaránt a Fidesz-Mpsz javasolta a
számukra fenntartott, még betöltetlen
helyekre.
A költségvetési rendelet módosítását
tárgyalta ezt követően a testület. Knapp
Tibor arról érdeklődött, hogy mi az oka
annak, hogy a polgármesteri hivatal fi-

nanszírozását 11 millió forinttal megemelték. Gavaldiné Réder Henriett gazdasági irodavezető arról tájékoztatott,
hogy ez a képviselők számára vásárolt
laptopok, egy irattári rendezés és egyes
segélyezési feladatok fedezetéül szolgál.
A képviselők módosítottak egyes költségvetési előirányzatokat, így például
3 millió forintot csoportosítottak át a
DHRV Kft.-vel kapcsolatos feladatokra.
Vitát váltott ki a DMTK által felhasználandó 3 millió forint, amit a műfüves
pályák karbantartására kell fordítani, az
éves kereten felül. Ezt Knapp Tibor sokallta, és megkérdezte, rendben meg lettek-e a pályák csinálva, elegendő granulátum került-e rájuk? Dr. Szalay László
emlékeztetett, hogy mindent a Magyar
Labdarúgó Szövetség bonyolított, a karbantartás viszont a mi feladatunk. Pethő
Zoltán jegyző hozzátette, hogy a pályát
minden edzés után rendbe kell tenni, a
granulátumot időnként pótolni kell.
A képviselők ezt követően lefolytatták
az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló vitát. Hajdu Zsolt a szakbizottság elnökeként elmondta, hogy 56
pályázat érkezett, az igény 30 millió forint volt, 14 millió forint felosztásáról
készítették el javaslatukat. Nyugdíjas
szervezetek, civilek, egyházak, sportszervezetek pályáztak, ők mindannyian
rengeteget tesznek hozzá a város életéhez. Knapp Tibor kért szót, és arról
beszélt, hogy a civileknek függetlennek
kell lenniük az önkormányzattól. Szerinte a Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete (DHKE) és a TEA Egyesület nem ilyen. Tevékenységük rendben
van, de kár, hogy politizálnak. A TEA
érdekében az előző évben még ő maga is
harcolt, de azóta beléptek a választási
harcba, ami nincsen rendben, ráadásul
Janák Farkas, a szervezet vezetője önkormányzati feladatot kapott (a DV Kft.
ügyvezetője lett). Az ő támogatásukat
nem javasolta, a részükre előterjesztett
összegek újrafelosztására, illetve a bizottsághoz való visszairányítására tett
javaslatot. Dr. Szalay László válaszolt,
jelezte, hogy a polgármester-választáson
függetlenként indult, támogatók feltüntetése nélkül. Az önkormányzattól minden civil szervezet független, közéleti
tevékenysége miatt pedig nem diszkriminálnak senkit, mint ahogy a bizottságot sem presszionálják semmire. A
megszólított Drscsákné Kerekes Gabriella (DHKE) közölte, hogy már lemon-

dott a szervezet vezetéséről, aminek
már nem ő az elnöke, de a lényeg az,
hogy a civilek sok pénzt és energiát
fordítanak programjaikra. Hiányolja
viszont a nyugdíjas szervezetek részvételét a nyári önkormányzati tábor
lebonyolításában. Knapp Tibor erre
reagálva jelezte, hogy már csak a
TEA Egyesület támogatását javasolja visszavonni, mire a polgármester
emlékeztette, hogy ő maga is elismerte, hogy jók a programjaik, nem
azért kapnak tehát pénzt, mert lojálisak. Hajdu Zsolt felidézte a pályázati kiírást, annak megfelelnek. Lehel Endre alpolgármester leszögezte,
hogy aki részt vesz a közéletben, az
bizony politizál, ezzel nincsen semmi
baj. Pethő Zoltán hozzátette, hogy
mindenkinek vannak kötődéseik, például a szervezetek tagjai is elmennek
szavazni.
A testület végül nem szavazta meg
Knapp Tibor módosító javaslatát, a
bizottság támogatási javaslatát viszont igen.
A képviselők megszavazták a DV
Kft.-vel kötendő vagyonkezelési szerződést, majd a kiemelten közhasznú alapítványok támogatását célzó
javaslatot. Elfogadták a személyes
szociális szolgáltatásokról szóló rendeletet, és több helyi rendelet mó-

dosítását is. Szavaztak a Római és a
Szekér utcák összekötéséről, majd rátértek a ciklusterv (gazdasági program) tárgyalására. Kücsön Sándor és
Knapp Tibor is megköszönte a jegyző
segítségét. Mindenki egyetértett abban, hogy a Máv-Alsót és az Újhegyi dűlőt fejleszteni kell, kiemelten
került még szóba a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a gyermekorvosi rendelő felújítása, kibővítése
is. A polgármester hozzátette, hogy
a Máv-Alsó fejlesztése, közterületek
kialakítása nem megy az ottani tulajdonosok akarata nélkül.
A testület megtárgyalta és támogatta a DMTK kérelmét, és egyetértett
azzal, hogy az önkormányzat telkén
egy olyan sportcsarnok épüljön, ami
tartalmaz egy szabványméretű kézilabdapályát. Ehhez pályázatot adnak
be a TAO (társasági adókedvezmény)
támogatás elnyerésére, és az önkormányzat vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a jövő évi költségvetésben
90 millió forintot különít el erre a
célra. A határidő szűk, és 210 millió
forint támogatást kell összeszedni,
ezért, amint azt Knapp Tibor jelezte,
mindenkinek oda kell tennie magát.
Dr. Szalay László elmondta, minden
segítséget megadnak ehhez az egyesületnek, és ő maga is kihasználta a

polgármesteri bál adta lehetőséget a
támogatók megnyerésére.
A lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolóhoz Pethő Zoltán
jegyző hozzátette, hogy a szolgáltató május elején megkezdi a szelektív
kukák kiszállítását az ingatlanokba.
A testület elfogadta a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót
(itt Horváth Jenő jelezte a szakbizottság támogató határozatát), majd
támogatta Karlné Purczeld Erikát
abban, hogy újabb öt évre megbízást kapjon a Hunyadi János Általános Iskola vezetésére (a döntést a
KLIK hozza majd meg). Hajdu Zsolt
méltatta a jelölt kiváló munkáját,
Gerber Ferenc pedig jelezte, hogy a
német nemzetiségi önkormányzat is
támogatja a jelöltet. A testület végül
módosította az óvodák alapító okiratait és SZMSZ-eit, a német nemzetiségi önkormányzat itt is élt egyetértési jogával.
Végezetül Hajdu Zsolt tájékoztatott
arról, hogy a rendelkezésükre álló 1,5
millió forint támogatást szétosztották az iskolák, valamint a százéves
Százszorszép Óvoda programjaira.
A határozatok pontos szövegét - a
jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Tisztelt Dunaharasztiak!
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. A tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról
a www.dunaharaszti.hu honlap „Dunaharasztiról” címén belül a „Partnerségi Egyeztetések”
címszónál tájékozódhatnak.
Dunaharaszti 2015. április 24.
Tisztelettel: Dr. Szalay László polgármester

A bölcsődei gondozás díjáról
Tisztelt Harasztiak!

A gyermekvédelmi törvény lehetőséget ad arra, hogy a
bölcsődei gondozás-nevelés ellenértékét az önkormányzatok elkérjék és beszedjék a szülőktől. Erről minden
évben rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek.
Ezért az idei évben is elvégeztük az önköltség-számításokat, ennek eredménye pedig az lett, hogy egy gyermek
után havonta majdnem 60 ezer fointot kellene a szülőnek fizetnie, az étkezés díján felül.
A képviselő-testület április 27-én tartott ülésén egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a bölcsődei gondo-

zás-nevelés díját – a korábbi évekhez hasonlóan – 0,
azaz nulla forintban határozza meg. Tesszük mindezt
azért, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekes családok terhei jóval nagyobbak az átlagosnál, és
hogy a legtöbb család pénztárcája nem bír el havonta
nemhogy 60 ezer forintot, de annak felét-harmadát sem.
Harasztin tehát továbbra is csak az étkezésért kell fizetni a bölcsődében. Azt gondoljuk, helyesen cselekszünk
akkor, amikor ebben a kérdésben a családok érdekeit
helyezzük előtérbe.
Dr. Szalay László polgármester
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A HÓNAP MŰVÉSZE:

SMIDÉLIUSZ ANIKÓ

Kispesten születtem. A szép utáni vonzalmam már kiskoromban
megmutatkozott. Édesanyám észrevette kézügyességemet, figyelte
fejlődésemet, mindenben segített, tanított és dicsérte kis sikereimet. Ez nagyon fontos egy kisgyermek számára, mert önbizalmát
fejleszti, ami kevés van a legtöbb emberben, pedig ez ösztönzi az
előbbre jutást.
Kézimunkák a lakásban, rajzok a húsvéti-karácsonyi üdvözleteken,
ruháink megvarrása, batiszt zsebkendők azsúrozása, monogramok
a sarkukban mind-mind a szépet jelentették számomra.
Iskoláim elvégzése után épületgépészeti illetve gépészeti tervező lettem. Férjem egy jóeszű, jókezű villamosmérnök, ezermester, akitől
művészet utáni érdeklődésem támogatást és segítséget kap. Ő 3 éve
farag, és kiállításokon vesz részt.
A színek utáni visszavonhatatlan vágyamat a festészet iránt 2005ben néhány tubus olajfesték és némi biztatás indította el. Művésztanárok által vezetett képzéseken veszek részt azóta is. Jártam a
Csilibe Kassay Károly művésztanárhoz, és a Budapesti Művelődési Központban Fiók László művész egyengette tudásom. Most a
Gyáli Önképző Körben Karizs János szobrászművész, Vecsésen a
Művészkörben Görög Béla festőművész, a Dunaharaszti Művészbarátok Körében pedig Sós Gyula művésztanár instrukcióit követem.
Önálló kiállításaim voltak már a Kispesti Kaszinóban, a Kispesti
Szabó Ervin Könyvtárban, az Aranyház Somna Kuno Kher Székházban, a VIII. kerületi Vasas Művészegyüttes Alapítvány Galériájában, valamint Gyálon az Arany János Kultúrházban.
Dunaharasztin részt vettem a 2013-as és 2014-es festőversenyeken,
ahol második illetve harmadik helyezést értem el.
2015. májusában a Városi Könyvtár Mini Galériájába várom szeretettel a művészetbarátokat, ahol több festményemet is bemutatom
önálló kiállítás keretében.
Kívánom, hogy alkotásaim a nézőkben a boldogság érzetét keltsék
életre!

Kiállítás

Programok
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Baktay hírek

Irodalmi színpad 2014-2015

Baktay-nap 2015.

Az irodalmi színpad közössége a
Baktay Ervin Gimnázium egyik legnagyobb büszkesége. Amikor először
láttam őket a Szentivánéji álom című
darab előadásán, lenyűgözött a produkciójuk: az a bátorság, nyíltság
és tehetség, amivel kiálltak, egészen
egyedülálló volt; szinte azonnal elvarázsolták a nézőközönséget. Érezték,
értették és át is adták Shakespeare-t,
ami – valljuk be – nem könnyű feladat akár egy profi színházi társulat
számára sem. Azóta vagyok lelkes rajongója a csapatnak, és idén részt is
vehettem a munkájukban a Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról
című előadás kapcsán. Láthattam a
próbák menetét és azt a folyamatot,
hogy egy papírról olvasott – elsőként
talán semmitmondó – forgatókönyvből hogyan lesz végül egy hatásos,
művészi élményt nyújtó produkció.
Mindezt pedig munkájával és minden szempontból példamutató hozzáállásával az irodalmi színpad segítő tanára, Kórik Borbála hozza létre
évről évre.
Még tavaly májusban Koltai Csillával, a gimnázium ének-zene szakos
tanárnőjével gondoltuk ki lelkesen,
hogy az idei darab a Képzelt riport
legyen, hiszen a benne lévő dalok,
táncok magával ragadóak, és gondoltuk, a történet üzenete is olyan, amit
a közönség befogad és elraktároz
majd. A forgatókönyv még nyáron
megszületett, szeptembertől pedig
belevetettük magunkat a munkába,
kezdve a szereplőválogatással, a csa-

A tavaszi szünet előtti utolsó munkanapon tartottuk a hagyományos Baktay-napunkat. A reggeli koszorúzás, a színjátszó csoportunk és énekkarunk
színvonalas műsora szerves része ennek a napnak. Diákjaink idén a „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” című musicalt mutatták be. A fellépők mellett köszönjük az élményt Kórik Borbála, Fábry-Hegyháti Júlia,
Koltai Csilla és Szilvási Gabriella tanárnőknek. A musical után a Baktay
tantárgyi versenyek első helyezettjei, az osztályelsők, az iskolaelső és a
Baktay-nagyéremmel díjazott tanár vehette át oklevelét. Idén Czompa
Gyula „volt kollégánk” és Latinovics Zoltán, a taksonyi Szentjánosbogár
Klub vezetője kapták a külső támogatónak szóló elismerést és a vele járó
Baktay-nagyérmet. Iskolaelsőnk Hajdú Tamás 12.C osztályos tanulónk.
Szavalataival Dunaharaszti lakossága is rendszeresen találkozik a városi
ünnepélyeken. A Baktay nagyéremmel kitüntetett tanár Baginé Körmendi Éva tanárnő lett. Aktív tagja tantestületünknek, aki már hosszú évek
óta biztosítja diákjaink nemcsak testi, de szellemi fejlődését is. Munkája
nem merül ki a tanórák megtartásában, nagy odaadással, lelkesen vesz
részt közösségi életünk szervezésében is. A fődíjat, a Baktay-kupát egész
éves teljesítménye alapján a 9.A osztály érdemelte ki.
Gratulálunk az elért eredményekhez, díjakhoz! A műsor és a díjátadó után
megnézhettük P.Boros Ilona festőművésznő képeit.
Lévai Mónika

pat összehozásával, majd nem sokkal később az első olvasópróbákkal.
Kórik Bori rendkívüli ízléssel nyúlt
hozzá a jelenetekhez, türelmesen javítgatta a szereplők játékát, sokszor
hosszú beszélgetésekbe merülve velük. Nem mindig fogadja el egy szereplő a rá osztott karaktert elsőre, és
van, hogy nehezen azonosul vele. Ebben rengeteg segítséget tud nyújtani
egy olyan rendező, aki ennyi empátiával és bölcs tanáccsal rendelkezik.
A csapat igazi lelkes, életvidám társulat, tele erős egyéniségekkel, akik
meg akarják mutatni a tehetségüket.
Élmény volt velük dolgozni, és látni,
hogy mennyi energiát képesek belefektetni a darabba. Persze óhatatlan, hogy előfordultak konfliktusok
köztük a felkészülés során, de ezek
elenyészőek voltak amellett a sok jó
mellett, amit adni tudtak egymásnak
a próbákon és az előadáson. Sokat
segítettek egymásnak, biztatták és
dicsérték társaikat, volt, hogy nézőként úgy átéltek egy-egy zajló jelenetet, hogy akár meg is könnyezték
azt. De a legjobb az egészben akkor
is a rengeteg nevetés volt, ami állandó kísérőjévé vált a péntek délutánoknak.
A sok munka után végül elérkezett
a várva várt előadás. Két alkalommal vittük színre a darabot; először
a Baktay napi ünnepség keretében,
majd az iskola javára rendezett jótékonysági esten. Sokat mondogattuk előzetesen a gyerekeknek, hogy
„a próba a munka, az előadás pedig

Az indológus indián

a szórakozás.” Azt hiszem, ez az elv
érvényesült a mi esetünkben, mert a
kezdeti izgalom után amint a függöny
felgördült, a karakterek életre keltek,
és a színpadosok valóban élvezték a
játékot. A hatalmas taps után pedig
mindenki úgy érezte, hogy ezek a pillanatok megérték a fáradságot.
Köszönettel tartozunk mindenkinek,
akik támogatták a „társulatunk”
idei munkáját nézőként, pártolóként
vagy segítőként. Nagyon jó tapasztalat volt számunkra ez az évad, és
lelkesen várjuk a következőt!
Fábry-Hegyháti Júlia

Az idei évben megrendezett Baktay-napon a kihirdetett osztályelsők és
az iskolaelső, valamint a történelem tantárgyi verseny győztese a tárgyi
jutalom mellett múzeumi látogatást is nyert, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumba Az indológus indián (Baktay Ervin emlékezete) című
kiállításra. Április 14-én tekinthettük meg a kiállítást kísérőinkkel, Lévai
Mónika igazgatónővel és Tolnainé Korcz Ilona tanárnővel, aki iskolánk névadója emlékének ápolója. A tárlat betekintést adott Baktay Ervin színes,
játékos, élményekkel teli életébe. Megismerhettük Baktayt mint művészt,
akit Hollósy Simon ígéretes utódának tartottak. A második teremben
már az indológus, asztrológus és Kelet-kutató tudóst mutatták be, ahol
egykori tárgyaival berendezett szobáját rekonstruálták. A következő teremben az indiai művészet örökségeiben gyönyörködhettünk.
Az utolsó teremben az indiánokért rajongó játékos Baktay Ervinnel találkozhattunk. Barátaival Kisoroszi és Zebegény környékén seriffnek vagy
éppen indián törzsfőnöknek öltözve idézték fel a vadnyugati regények légkörét. Múzeumi kísérőnk, Hársvölgyi Virág múzeumpedagógus kreatív
ötleteivel színesítette a tárlatot, így a kisebbek számára is kalandos és
érdekes program válik a kiállításból. (Az érdeklődők további információkat a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum honlapján találhatnak a
kiállításhoz kapcsolódó programokról és pályázati felhívásokról: http://
hoppmuseum.hu/ )
Ritter Vivien 12. B

Csendben menetel
a haraszti utánpótlás

Általában kevés sporthír érkezik a kosárlabda háza
tájáról, még kevesebb az utánpótlás csapatokról.
A szakosztályban 7 és 17 év között közel 50 gyerek
pattogtatja a labdát tanítási napokon, hétvégén
pedig a mérkőzésektől hangos a csarnok. Az idei
évben fordult elő először, hogy országos bajnokságban indultunk az utánpótlás korúakkal, egyből
kettő együttessel: az U12 gyermek kupában vegyes
csapattal, valamint a nemzeti fiú serdülő bajnokságban. A Kadet fiúk már más csapatokban játszanak - a Pécsett megrendezett U18-as országos
döntőben 3 haraszti nevelésű növendék vett részt
-, így a lányokra, a Kadet csapatra várt az előrelépés lehetősége, akik a 12 csapatos Pest megyei
serdülő bajnokságban szerepelnek. Az alapszakasz
mérkőzéseit többnyire nagy különbséggel nyerte a
csapat, szép reményekkel néztek a rájátszás elé.
Első körben a négy közé jutásért a Gyöngyös csapata ellen léptek pályára, ahol idegenben bravúros
győzelmet arattak. A visszavágón aztán kijött a
két csapat közötti különbség: lányaink fölényes,
megsemmisítő győzelmet arattak.
Nemcsak a pályán diadalmaskodtak, nemes cselekedetről tettek tanúbizonyságot azzal, hogy sikeres
gyűjtést szerveztek a BÁRKA Alapítványnak. A
jótékonysági mérkőzésre a lányok jelentős számú
szurkolót szerveztek, de nem önös érdekből, saját céljaikat szem előtt tartva, hanem azért, hogy
minél nagyobb összegű adomány gyűljön össze az
alapítvány számára. A mérkőzésre a bárkások hihetetlen lelkesedéssel érkeztek és rendkívüli kedvvel szurkolták végig a játékot, ami a lányoknak is
hatalmas erőt adott. A helyszínen az alapítvány
részéről hozott saját készítésű termékek megvásárlásával és egy kihelyezett urnába történő adományozással segíthettek az adakozni vágyók, melynek
eredményeképpen közel 100.000 Ft gyűlt össze.
Bár a döntőbe vezető út sokkal nehezebb lesz, de
talán ebből is erőt merítve sikerülhet a lányoknak.
Szurkoljunk együtt nekik!

DMTK hírek
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Kőrösi hírek

Költészet napi
szavalóverseny
a Laffert Kúriában

Mutass szebbet a Természet színeinél!

Ünneplőbe öltözött gyerekek. Izgatott suttogás, fojtott nevetgélés. Szavalóverseny.
A Laffert Kúria impozáns épülete fogadta be idén is városunk
költészet napi versmondó versenyét. Már 3. alkalommal hallgathatjuk ebben a kellemes, tágas
épületben a gyerekeket. A szokásos regisztrációt követően mindenki türelmesen várta Weinber
Róbertné, a Dunaharaszti Kőrösi
Csoma Sándor Ált. Isk. igazgatójának megnyitóbeszédét. Annál
izgatottabbak lettek a gyerekek,
mikor a sorszámok kihúzására
került sor. Végül mindenki elfoglalta helyét, hogy megszólalhassanak az első versek.
Idén az 1.-2. osztályosokat és az
5.-6. osztályosokat Fodor Árpádné (zsűrielnök) volt óvodavezető,
Bajnok Éva, a Városi Könyvtár
munkatársa és Lehel Endre alpolgármester hallgatta szakértelemmel, míg a 3.-4. osztályosokat
és 7.-8. osztályosokat Hajdu Zsolt
(zsűrielnök), az Oktatási Bizottság elnöke, Háló Gyula baptista
lelkész és Gáll Sándor, a Laffert
Kúria vezetője zsűrizte.
Kategóriánként 10-18 diák idén-

re választott verse hangzott el. Hunyadi János Á. I.
Érződött az előadásokon, hogy 3-4. évfolyam:
kedvvel tanulták meg a gyerekek. I. Szabó Noémi
Jól döntöttek a választáskor. Ko- Hunyadi János Á. I.
ruknak, karakterüknek megfelelő Serfőző Bence
műveket szavaltak.
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
Így persze megint a zsűriknek II. Bercsek Botond
volt nehéz dolguk, hogy igazságo- Hunyadi János Á. I.
san döntsenek. Szerencsére meg- III. Simon Laura
osztott helyezetteket is tudtak II. Rákóczi Ferenc Á. I.
jutalmazni, így szinte senki sem Különdíj: Kollarics Milla
maradt jutalom nélkül:
II. Rákóczi Ferenc Á. I.
Az eredmények:
Városi Könyvtár különdíja:
1-2. évfolyam:
Kovács Botond
I. Bokor Szilárd		
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
II. Rákóczi Ferenc Á. I.
5-6. évfolyam:
Rácz Péter			 I. Balogh Rebeka
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
II. Rákóczi Ferenc Á. I.
II. Gulyás Boglárka 		 II. Ladjánszky Dániel
Hunyadi János Á. I.
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
Lőrincz András 		
III. Sinkó Janka		
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
Hunyadi János Á. I.
III. Bercsek Blanka 		 Városi Könyvtár különdíja:
Hunyadi János Á. I.
Szalay Lili		
Séllei Lili
		
Hunyadi János Á. I.
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
7-8. évfolyam:
Különdíj: Péter Réka		
I. Faragó Dorottya
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.
II. Rákóczi Ferenc Á. I.
Palyaga Sára		
II. Köröskényi Emese
Hunyadi János Á. I.
Baktay Ervin Gimnázium
Városi Könyvtár különdíja:
III. Gaál Milla			
Kenéz Ádám
Kőrösi Csoma Sándor Á. I.

Különdíj: Óvári László		
II. Rákóczi Ferenc Á. I.
Városi Könyvtár különdíja:
Kenéz Antónia		
Hunyadi János Á. I.
Meglepetés jutalmat is kaptak
a felső tagozatos helyezettek. A
Terembura Szerepkör szervezésében részt vehetnek egy rendhagyó színházi előadáson. Nemcsak
az előadást tekinthetik meg, hanem a kulisszák mögé is bekukkanthatnak utána. Köszönjük az
ajándékot Janák Farkasnak és
társulatának!
Nagyon köszönjük a felkészítő
tanárok támogató munkáját, a
szülőknek, barátoknak az érdeklődést és türelmet!
Külön szeretnénk megköszönni
Gáll Sándornak és a Laffert Kávézó munkatársainak a frissítőket: Sok szeretettel gratulálunk
a jutalmazottaknak és minden
résztvevőnek! Köszönjük a zsűrik
odaadó munkáját!
Jövőre újra várunk mindenkit,
aki mondani és hallgatni is szereti
a vesreket! Viszontlátásra!

Diákjaink lendülete tavas�szal sem fogyott el, sok
versenyen vesznek részt. Az
elmúlt hetekben az alább
szép eredményekkel járultak
hozzá iskolánk sikereihez:
Angol területi vers- és prózamondó verseny:
II. helyezés: Csányi Gyula
5.b

II. helyezés : Franyó János
7.a
Lotz Helyesírási Verseny
megyei forduló:
VI. helyezés: Szakács Adrienn 8.b
VIII. helyezés: Franyó János 7.a
IX. helyezés: Kovács Lilla
7.b

cia tükrében kistérségi csapatverseny:
I. helyezés: Hajdú Szilárd
(7.a); Kunsági Nikolett
(8.b), Lehel Sára (8.a), Petróczi Tamás (7.a)
Gratulálunk nekik, és a felkészítő tanároknak.
Weinber Róbertné
intézményvezető

Újabb sikerek!

Barátunk a könyv területi
csapatverseny :
I. helyezés: Fejes Fanni
(3.a); Serfőző Bence (3.a);
Balogh Ármin (3.c)
II. helyezés: Kovács Dorka
(4.b); Oláh Eszter( 4.b); Jenei Eszter (4.b)
Szövegértés-szövegalkotás
és matematika a kompeten-

Marosi Márta
Humán munkaközösség-vezető

Mutass érdekesebbet kalandjainál!
Tanítsuk meg gyermekeinknek látni a
Csodát!”
Annak idején gyermekemnek olyan
mesekönyvet kerestem, amelyben az
állatok barátságosak, ugyanakkor valósághűek. A mesék értéket közvetítenek és erényekről szólnak, mégis érthetőek a gyermekek számára. Ekkor
határoztam el, hogy magam írok és
rajzolok könyvet.
Vándor Meseíróként több mint 200
magyar településen jártam. Az óvodák, iskolák, könyvtárak szívesen
fogadnak, hiszen közös célunk, hogy
a gyermekek megismerjék és megszeressék a Természetet. Rendszeresen
tartok az intézményekben író-olvasó
találkozókat. Interaktív foglalkozásaimon játékos formában tanulhatnak
az állat- és növényvilágról a résztve-

vők. A magyar nyelv szépségébe és
sokszínűségébe; az olvasás és alkotás
örömébe engedek betekintést a fiatalok számára. Az ismeretterjesztő
bemutatóban könyveimen keresztül
a könyvkészítés rejtelmeibe is bevezetem a gyermekeket, akik a személyes
találkozó után kedvet kapnak az olvasáshoz és az alkotáshoz.
Megtisztelő számomra, hogy mesekönyveimet több iskola jutalomkönyvként adja, és felvette a kötelező olvasmányok sorába. Az óvodák többféle
foglalkozáson használják. Verseimmel
találós kérdéses játékot játszhatnak.
Ceruzával készített, kontúros rajzaim
könnyen másolhatóak. Üvegmatricát
is készíthetnek az ügyes kezűek. Kiadványaimat 12 éves korig ajánlom a
gyermekeknek.
Böde Péter vándor meseíró

VIVICITTA 2015.

Az egy évvel ezelőtti ígéretünknek megfelelően idén is felkerekedtünk a Margitszigetre
, hogy részt vegyünk a szokásos Vivicitta
futáson .
A kis híján 100 nevezés közt volt aki a rövidebb 2,5 km-t célozta meg ,de nagy büszkeségemre sokan vállalták be a 7 km-es távot.
Többen először kóstoltak bele a budapesti
maratonok izgalmas hangulatába, persze
bőven akadtak régi motorosok,akikkel évek
óta koptatjuk a Margitsziget útjait. Másik
büszkeségem, hogy évről évre több szülő
csatlakozik hozzánk és futja végig gyermekével a távot!
Az időjárás végül kedvezett nekünk , nem
esett az eső . A széltől és a kellemes fáradtságtól kipirulva szálltunk le a buszról
, megfogadva ,hogy ősszel újra nekivágunk
a SPAR Maratonnak.
Sier Tamásné

A Széchenyi
könyvtárban
Egy pénteki napon elindultunk a
Budai várban lévő Széchenyi könyvtárba. Mikor beértünk, gyönyörű
látvány fogadott bennünket, márványlépcső, piros bársonyszönyeg és
eredeti elbűvölő szobrokat láttunk.
Egy kedves idegenvezetővel folytattuk utunkat a rejtélyes könyvtárba.
Ugyanis a könyvek a járószint alatt
tizenegy emelet mélyen helyezkednek
el raktárokban. Ezen a csodálatos
helyen nemcsak könyveket tekinthettünk meg, hanem térképeket napilapokat, újságokat és persze rengeteg
könyvet. A könyvtárban levő legkisebb könyvet is megtekinthettük ami
kevesebb mint egy cm hosszú, széles
és vastag. A Kőrösi Csoma Sándor
által írt Angol-Tibeti szótárat is a kezünkben tarthattuk. Nagyon érdekes
volt ez a könyvtári látogatás és rengeteg új információval gazdagodtunk
mert mi ,,műveltek és olvasottak''
vagyunk!!:)
Parraghy Lili 7.a

Hunyadisok
Szigetszentmiklóson

Az idei tanévben is meghívást kaptunk a Szigetszentmiklósi József
Attila Általános Iskola angol-német vers- és prózamondó versenyére, amelyre nagy lelkesedéssel készültünk. Iskolánkat Szabó Noémi,
Szécsi Blanka, Németh Eliza Anna,
Gréczi Lilla, Kenéz Dia, Havasi Kitti, Márkus Barnabás, Decsov Julianna, Horváth Janka, Ágics Bernadett, Boros Gréta, Incze Réka,
Becsák Dániel, és Kenéz Antónia
képviselte. Diákjaink nagyon szépen
szerepeltek. A következő helyezéseket érték el:
Angol:
Márkus Barnabás (5.b) III. helyezés
Ágics Bernadett (6.c) III. helyezés
Német:
Kenéz Antónia (8.b) I. helyezés
Boros Gréta (6.c) II. helyezés
Kenéz Dia (5.c) III. helyezés
Szabó Noémi(4.b) III. helyezés
helyezés Gréczi Lilla(4.b) különdíj
Felkészítő tanáraik német nyelvből
Lénártné Németh Mónika, Pálné
Wessenhoffer Ágnes, Lizerné Bende
Tímea, angolból Boros Renáta és
Csicsai Ildikó voltak.
Gratulálunk
tanítványainknak,
büszkék vagyunk rájuk!
Lizerné Bende Tímea

Hunyadi hírek
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Rákóczi hírek

Városi Természettudományi
Találkozó a Rákócziban

2015. április 17-én, pénteken délután ismét népes diáksereg és kísérő tanárok vettek részt az iskolánkban
rendezett Városi Természettudományi találkozón.
A több mint 15 éves múltra visszatekintő találkozót a
Fény Nemzetközi Évének jegyében tartottuk. A találkozón részt vett Dr. Pálos Annamária a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületének vezetője. Czompa Gyula,
iskolánk igazgatója ünnepélyesen megnyitotta a találkozót és jó kísérletezést kívánt a diákoknak, akik ezután érdekes, egyszerű eszközökkel megvalósítható, de
nagyon tanulságos kísérleteket mutattak be.
A zsűrit a város három iskolájának természettudományt
oktató tanárai alkották. Gyuricza Csilla tanárnő a Hunyadi János Általános iskolából Lugmayer Mariann a
Körösi Csoma Sándor iskolából, a Rákóczi iskolából
Weinberné Kovács Ágnes és Terdik Mihályné.
Négy kategóriában díjaztak:
Bauer Gábor 7. osztály (Kőrösi Cs. S. Általános Iskola)
a Legtudományosabb kísérletért („Láthatatlan kéz”)
Halász Bence 8. osztály (II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola) a Leglátványosabb kísérletért („Elefánt fogkrém”)
Farkas József 8. osztály (II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola) a Legmunkásabb kísérletért („Idegvizsgáló készülék”)
Hachspacher Boglárka 7. osztály (Hunyadi János Általános Iskola) a Legötletesebb kísérletért („Forrni látszó
víz és a titkosírás”)
Természetesen a többi 20 tanuló is dicséretben és értékes
könyvjutalmakban részesült, melyet a KLIK biztosított.
A találkozót a helyi TV is felvette, így ahol az érdeklődők megtekinthetik.
Ezzel a találkozóval iskolánk bekapcsolódott a MTA által szervezett „A fizika mindenkié” programba.

DÖK-nap

Reinhartné Bognár Zsuzsanna emlékére

2015.ápr.1-jén (bolondok napján) került megrendezésre iskolánkban
a Diákönkormányzati nap. Reggel az igazgató úr átadta az iskola kulcsát a DÖK által megválasztott diákigazgatónak, Miskolci Davidnek.
Ezzel jelképesen átvette e napon a vezetést az iskolában. Az előtte
való napokban igazgatóhelyettesi ,,állásra’’ pályázni lehetett, melynek
eredményképpen Faragó Dorottyát és Gergely Zsófiát választotta a
pozícióra a diákigazgató. Ezután a diákigazgató tartott rövid tájékoztatót a nappal kapcsolatban. 8 órától elkezdődött a tanítás, ami
nem a megszokott formában zajlott, ugyanis fordított órák voltak,
azaz a tanulók tartották az órákat diáktársaiknak. A csengő helyett a
kolompot kezelte és a fotókat készítette: Farkas József. A szünetekben
is megfordult az ügyelet. Tízóraira nutellás kenyeret ehettek a gyerekek, becsületkasszaként működő fizetéssel.
A 4. és az 5. órában kontinensekről tartottak előadásokat az osztályok, ahol sok új és érdekes információt tudhattunk meg egy-egy kontinensről.(Mindenki választhatott, hogy melyik előadást tekinti meg.)
1400 órától belevághattunk a délutáni programokba: az első fél órában sorverseny zajlott az osztályok között Ivanics Laci bácsi vezetésével. A következő másfél órában pedig a diákok mérkőzésekre hívták
ki a tanáraikat, amiben volt foci, röplabda- és kosármeccs, valamint
kidobó. A végeredmény 2-2 lett, ami egy szép teljesítmény a diákoktól és a tanároktól is! Köszönjük a segítőknek ezt a napot, amin
mindenki jól érezhette magát. Nagy örömünkre az alsó tagozaton
is tartottak fordított órákat. Köszönjük az ottani osztályfőnököknek
is a segítséget, mivel már a gyerekek tanítói tapasztalattal érkeznek
meg felsőbe.
Reméljük ezzel sikerült egy hagyományt teremtenünk a Rákócziban.
Miskolci David Dök- elnök

„Gyönyörű a Tisza, amikor kivirágzik….
A nagymamám mesélte el, milyen is… Ő
látta..”
-írta egyszer a nagymamájáról volt kolléganőnk, Reinhartné Bognár Zsuzsanna,
aki méltósággal viselt súlyos betegsége
után, 61 éves korában ment el közülünk.
„Zsuzsa néni”-ről, ahogyan a gyerekek
hívták, elsőként jut nekem is eszembe
a természet, a tájak iránti érdeklődése;
szinte az utolsó pillanatig kirándult, barangolt a gyerekekkel.
1954-ben, Törökszentmiklóson született. Általános iskolai tanulmányait városunkban, a Hunyadi János Általános
Iskolában végezte, majd a Baktay Ervin
Gimnáziumban érettségizett. A tanítói
pályára nagyon tudatosan készült, felsőfokú tanulmányai előtt képesítés nél-

a 7-8. évfolyamosok között Faragó Dorottya első helyezést ért
el, Óvári László pedig különdíjas
lett. Úgy tűnik, az utánpótlással sem lesz baj, hiszen az 5-6.
osztályosok között Balogh Rebeka, ötödikes diákunk győzött.
Az alsó tagozatos tanulóink
közül Bokor Szilárd 2.c osztályos tanuló első , Simon Laura
3.a osztályos kislány harmadik
helyezett lett, Kollarics Milla
pedig a 3. a osztályból különdíjban részesült!
Szeretettel gratulálunk tanítványaink
eredményeihez.
Madaras István, Humicskó Zsuzsanna

kül is tanított. Diplomája megszerzése
után iskolánkban kezdte nevelői, oktatói
munkáját. Az alsó tagozatos gyerekeket
nem „csak” tanította, hanem nagy lelkesedéssel rögtön részt vállalt szabadidős
tevékenységeik megszervezésében is.
Dorkótanyán, Szigetszentmártonban táboroztatott nem egyszer, s persze a sok
program mellett nevelte tanulóit a természet szeretetére. Sokáig tanított orosz
nyelvet is, vezette az alsósok orosz szakkörét. Pályája szinte egészét iskolánkban
töltötte, az utolsó időszakban napközis
nevelőként tevékenykedett.
Fegyelmezett, szorgalmas, s következetes
tanító néni volt, aki minden tudását igyekezett hite és meggyőződése szerint átadni felnőttnek, gyereknek egyaránt.
A természetimádata mellett végigkísérte
életét színház-, és operaszeretete, a versekhez való vonzódása.

Iskolánk nevében egyik szeretett versének részletével, Reményik Sándor soraival búcsúzom Tőle:
„Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.”
Nyugodj békében „Zsuzsa néni”!
Humicskó Zsuzsanna

Partnerség és hálózatosodás

Rákóczis sikerek a Laffertban
A költészet napja alkalmából
rendezett városi szavalóverseny
az idén április 22-re esett. Már
az iskolai versenyünkre is nagy
izgalommal, s igen komoly munkával készültünk, és erős csapattal neveztünk a városi rendezvényre.
Végzős diákjaink között van két
tanuló, akik nyolc éven keresztül
szinte minden szavalóversenyen
a legjobbak között szerepeltek.
Rövidesen búcsút vesznek iskolánktól, elballagnak tőlünk.
Utoljára még egyszer megcsillantották kivételes képességeiket, és
elismerést szereztek iskolánknak.
Az idei városi szavalóversenyen

Búcsúszavak
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A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
„Köznevelés az iskolában” projekt
Partnerség és hálózatosodás modul közösségi eseményét rendeztük
meg Tökölön. A partnerség erősítése
miatt négy település (Szigetújfalu,
Szigetcsép, Tököl és Dunaharaszti) pedagógusai dolgoztunk együtt
azért, hogy a gyerekek közösségi aktivitását erősítsük. Rendezvényünk a
„Tavaszi forgatag” elnevezést kapta,
amely börze jelleggel kínált különböző tevékenységeket a civil szervezetek bevonásával, akiknek a segítségét (Schubert Gyula a dunaharaszti

sakkozóktól, Szilágyi Anikó a Mustáng Lovasklubtól és Horváth Pálné
az ÖKO kézműves klubtól ) ezúton
is szeretnénk megköszönni. Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy huszár hagyományokkal ismerkedtek,
íjászkodtak, a karate alapmozgásait
kipróbálták, lovagoltak, kürtös kalácsot sütöttek, amit persze meg is ettek. A foltvarrás rejtelmeivel ismerkedtek, és öröm volt nézi a fiúkat,
ahogyan kötöttek és horgoltak.
Délidőben farkaséhesen fogyasztották el a megkapott ebédcsomagot,
hogy utána újult erővel induljanak
a délutáni foglalkozásokra. Ezután
megnézhettek egy tűzoltó autót, és
a tűzoltási ismereteiket bővíthették.
A kézműves standnál szebbnél szebb
ajándéktárgyakat készítettek majd
a kosárfonás népi hagyományát is
felelevenítették. Mindezeket a foglalkozásokat különféle bemutatók

színesítették, mint ritmikus sportgimnasztika, csikós bemutató és népi
tánc. Délután jól elfáradva és sok-sok
élménnyel tértünk haza. Bízunk benne, hogy a gyerekek a későbbiekben
kihasználják ezeket a lehetőségeket,
és a szabadidejüket hasznosabban
töltik el társaik körében.
Bakkné Balogh Zsuzsanna
és Takácsné Mezei Erzsébet
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SZERVIZ

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

Tel.: 06-70-670-2334

webshop: www.hibiszkuszekszer.hu
Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b - Zálogfiók mellett
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Környezetbarátok
A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete idén is megrendezte rajzversenyét, immár hatodszor. Az idei téma „Az év fája,
az én fám” volt. Rengeteg rajz érkezett,
szám szerint: 75 ovis, 92 alsós, 75 felsős, 7
gimis. Érdekes volt látni, hogy a gyerekek
mennyire elrugaszkodtak a tipikus fa rajzolásától, így a következő, különleges alkotások készültek: Szerelemfa, Számítógépfa,
Focifa, és még lehetne sorolni, annyira színes volt a felhozatal. A zsűri döntésében is
nagy szerepet játszott az egyéniség, a különlegesség. A nyeremények kiválasztásánál
fontos szempont volt a környezettudatosság, így a nyertesek újrafelhasználható papírból készült füzeteket, fából készült tollat,
Vad Magyarország DVD-t, ismeretterjesztő
könyveket kaptak. A díjkiosztó ünnepélyes
jellegét emelte Artner Gergely, aki gitáron
játszott és énekelt a gyerekeknek.
A nyertes rajzok, és TOVÁBBI INFORMÁCIÓK elérhetők Facebook oldalunkon!
A 2015. ÉVI RAJZVERSENY
NYERTESEI:
OVIS kategória:
I. Gavlik Kata Viola
II. Fábián Kitti
III. Abel Albada Jelgerma
Különdíj: Százszorszép Óvoda sárga csoport
ALSÓS kategória:
I. megosztott: Kardos Réka, Vikárius Balázs, Lenger Vivien
II. megosztott: Kekk Alexa, Fazekas Emma
III. Teszler Sean
Különdíj: Pallag Nikoletta
FELSŐS kategória:
I. megosztott: Gál Andor, Ambrus Bendegúz
II. Herbély Brigitta
III. Csörsz Petra
Különdíj: Kreisz Dorka
GIMIS kategória:
I. Török Petra
II. Bartha Borbála
III. Kovács Lili
GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK!!!
Sándor Krisztina
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének megbízott elnöke

LAVE

A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület 2015-ben is magyar nótával, dallal
köszöntötte Dunaharaszti lakosságát.
A március 21-én megrendezett 4. Dal
Délutánunkon ismét a Baktay Ervin
Gimnázium diákjai fogadták a bejáratnál szeretett közönségünket. Egyikük
„szemüvegén” keresztül ilyen volt a József Attila Művelődési Házban megtartott rendezvény.
NÓTADÉLUTÁN
Már kétszer vettem részt a Nótadélutánon segítőként, mely a Művelődési
Házban került megrendezésre Dunaharasztin.
Ezek a délutánok mindig jó hangulatban telnek, köszönhetően a jó szervezésnek, fellépőknek és persze a közönségnek, akik mindenben partnerek.
Mindig sok ember látogat el, korosztálytól függetlenül, mindenki megtalálja a magának tetsző produkciót. A Művelődési Ház pont alkalmas hely erre a
rendezvényre, kényelmesen el lehet férni
és büfé is áll rendelkezésre. Akik segítőként érkeznek, szintén élvezik ezeket a
délutánokat, segítenek, amiben tudnak,
de emellett mégis jól tudják magukat
érezni. Híres énekesek, zenekarok érkeznek minden alkalommal.
A legutóbbi Nótadélutánon, ami engem a legjobban megfogott az a Százszorszép Óvoda tánccsoportja volt, akik
mindent beleadva táncoltak, énekeltek,
hihetetlen milyen lelkesek és aranyosak
voltak. Szinte megkönnyezte az ember.
Jó volt látni a sok büszke szülőt a közönség soraiban. Itt a Nótadélutánon,
ha egy kis időre is, de el tudjuk engedni

Civil élet

Haraszti

gondjainkat és csak a jóra koncentrálunk, szórakozunk. Sok dalnál lehetett
látni, hogy a közönség megkönnyezi,
ami mindenképp pozitív visszajelzés,
hiszen közönség át tudja adni magát a
zenének és ez mind az előadók mind a
rendezők számára elismerés. Jó érzés,
mikor hozzánk segítőkhöz azzal a kérdéssel fordulnak, hogy: „Mikor lesz a
következő Nótadélután?”
Várom én is a következő zenés délutánt
és remélem akkor is hasonló létszám
lesz és legalább ilyen hangulat.
Kovács Lilla 11. C
Dunaharasztin példamutató a civil
szervezetek összefogása. Minden évben
több olyan városi rendezvényre kerül
sor, amelyen a LAVE is megjelenik.
Idén a Német Nemzetiségi Tájházban
megtartott Húsvéti gyermek és kézműves napon kiváló nyugdíjas pedagógusaink: Kondorné Erzsike, Gálné Valika
játékos vetélkedőkkel, körjátékkal lepte
meg a gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket. Mariann pedig virágtündérré,
kisnyuszivá varázsolta az arcfestésre
vállalkozó apróságokat, nagyobb leányokat.
A LAVE Magyar Dal és Zenebarát Kör
már szervezi a következő Dal Délutánt,
melynek a Laffert Kúria ad otthont
2015. július 10-én.
Várjuk szeretettel a magyar nóta és dal
kedvelőit az 5. Dal Délután Dunaharasztin c. rendezvényünkön.
dr. Dienes Zsuzsanna
LAVE-elnök
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Ködös kalandozás
a Pilisben
Didergős, nedves március 14-e volt mikor felkerekedtünk szombaton, hogy meghódítsuk
a pilisi erdők levélbe borulás előtti rengetegét. A dunaharaszti evezős szakosztály, mint
minden évben, idén is gyalogtúrával köszöntötte a tavaszt, így róva le tiszteletét a márciusi ifjak és Szigeti Antal tanár úr előtt, aki
sokat tett azért, hogy Dunaharasztin vizet
és evezést szerető ifjak legyenek. Kokárdával trappolunk ilyenkor a pilisi hegyekben,
hogy kifújjuk tüdőnkből a téli levegőt és
nagyot szippantsunk végre az ébredező erdő
párájából. Nekiveselkedtünk, hogy a Duna
kanyarban megbúvó Lepencéről meghódítsuk a bámulatos panorámával kecsegtető
Prédikálószéknek nevezett csúcsot, mely
azt fekvő furcsa szikláról kapta talán a nevét. Felfelé kaptatva finom permet áztatta
esőkabátunkat, csúszkáltunk az erdei ösvényeken és őz járta vadcsapásokon. Zokszó
nélkül, egymás tréfáin kacagva baktattunk
felfelé a Pilis gerincein, hogy végre a csúcsot
is „megtámadhassuk”. A nesztelen erdő és a
friss levegő tudott csak kárpótolni minket,
amiért a Prédikáló székről a páratlan látvány helyett nyirkos köd és szürkeség várt
ránk. Legyintettünk és újra a nekiindultunk
az innen már lankás gyalogösvénynek, hogy
a Vadálló-köveken leereszkedve a Dömösre
érjünk. Lenyűgöző látványt nyújtanak ezek

a furcsa vulkanikus képződmények, ahogy
végig csipkézik a gerincet. Tucatnyian állnak
sorban és kísérik figyelemmel évezredek óta
az Öreg-Duna kanyargását a Börzsöny és a
Pilis lábai között. Megnehezítették a Vadálló kövek utunkat még leereszkedéskor is. A
csúszkálós lejtők egy pillanatra sem hagytak
minket lankadni, s egészen elfáradtunk mire
leereszkedtünk a Dömösi-Malom-patak völgyébe. A patak csobogását követve értük el
Dömöst, ami túránk végét jelentette. Gratulálok mindenkinek, aki sikeresen végig csinálta velünk az év első túráját!
Sürgés-forgás a csónakháznál vasárnap reggel – fel kell ébresztenünk téli álmából a csónakházat! Jelentjük: elolvadt a jég már rég,
hamarosan kezdődnek a rendszeres evezős
foglalkozások. Gereblyéztünk, fűrészeltünk
és rendezgettük udvarunkat egész álló délelőtt, hogy bátran kinyithassuk kapuinkat
a kalandra és pihenésre vágyók előtt. Ha a
hétvégi csónakos családi csatangolásokhoz
kenura van szükséged nálunk találsz bőven!
Indítjuk áprilisban a hétköznapi rendszeres
gyermek foglalkozásainkat is, ahol megtanulhatjátok a vízi élet rejtelmes fortélyait,
barátokat szerezhettek és megszabadulhattok egy kis időre a tanulni valótól. 		
Drscsák András

Bauer György
- búcsúzunk
Bauer György kőfaragó családban látta
meg a napvilágot, s felnőve, ő vitte tovább
a mesterségbeli hagyományt; egész életében
kőfaragóként dolgozott. Egyszerű iparos
volt, szakértelemmel, sok munkával élte
hétköznapjait, ünnepeken pedig támogatta,
segítette szülőhelyét.
Kisiparosként oszlopos tagja volt az Ipartestületnek, korábban a KIOSZ-nak. Fiatal
korában a haraszti futballpályán kergette
a bőrt, később támogatója, segítője lett a
DMTK-nak; amikor kellett – a nehéz években – felszerelést vásárolt a csapatnak. Másik szenvedélye a galambröptetés volt, ezt
is sikeresen űzte, több díjjal is büszkélkedhetett.

Munkája mellett aktív közéleti ember is
volt. 1994-98 között tagja és alelnöke volt
az első Német Nemzetiségi – akkor még Kisebbségi – Önkormányzatnak. Egyik kezdeményezője volt a Sváb Dalkörnek és Sváb
Baráti Körnek, a Dunaharaszti Svábok
Egyesülete elődjének. Társadalmi munkában renoválta a templom előtti keresztet, a
turul emlékmű talapzatát, és az ő keze által
készült el a tájház falán látható emléktábla
is. Rendszeresen javítgatta a Fő úti sváb
klubház – Kutzbach-ház – elhasználódott
épületét is.
Dunaharasztin és környékén sok családi
ház terméskő burkolata, kerítések, lépcsők,
párkányok őrzik az ügyes mesterember keze
nyomát. A temetőben megszámlálhatatlan
sírkő, síremlék emlékeztet Gyuri bácsira,
melyek közé immár maga a mester is odaköltözött – kipihenni egy dolgos, tartalmas
élet fáradalmait.
G.S.

GYERE
- egy program úgy, ahogy eddig még nem láthattuk
Csengeri Lilla dietetikus lelkesen nyilatkozott tapasztalatairól
„Kezdő dietetikusként nagyon megörültem, amikor megláttam a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének (MDOSZ) levelét arról, hogy szülővárosomban indul elsőként egy nagyszerű kezdeményezés a GYERE – Gyermekek Egészsége
Program, amely a gyermekkori elhízás megelőzését
tűzte ki célul. Lehetőségem adódott arra, hogy részese legyek ennek a projektnek és dietetikus társaimmal együtt átadjuk az egészséges táplálkozással
kapcsolatos legfontosabb ismereteket a gyermekeknek” – nyilatkozta lapunknak Csengeri Lilla, dunaharaszti dietetikus.
A gyerekek befogadóbbak, mint hinnénk!
„Első alkalommal 2014. októberben abban az általános iskolában jártunk amelyik iskolában én is
tanultam. Kicsit izgultam, hogy hogyan fog sikerülni a foglalkozás, de nagyon jó érzés volt a régi
iskolámba visszamenni és a sok hasznos ismeretet
átadni a kicsiknek. Ezen a napon találkozhattam
először Kanizsárné Vaskó Nikolett tapasztalt dietetikus kolleganőmmel, akivel azóta is jól együtt
tudunk dolgozni a programban, és akitől folyamatosan sokat tanulhatok.
A népszerű labda-, és alma matrica
„A program első részében 2014 októberétől 2015
februárig a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Meglátogattuk az
összes dunaharaszti óvodát és iskolát, illetve a gimnáziumot is, azaz 3 éves kortól egészen 18 éves korig beszélgettünk a gyermekekkel. Mindenki nagy
szeretettel fogadott minket. Úgy tapasztaltam,
hogy a kicsik imádják a labda-, és alma matricákat
gyűjtögetni, és nagy lelkesedéssel csinálják a játékos
feladatokat.”
Igazi összefogás a pedagógusokkal
„Az óvodákban és iskolákban mindig rendkívül
segítőkészek a pedagógusok, szívesen nyújtanak
támogatást nekünk az órák lebonyolításában. Ezúton is köszönjük a pedagógusok folyamatos és
lelkes együttműködését.”
…és azóta sok zöldséget és gyümölcsöt
eszik, mert az egészséges
„A programmal kapcsolatban sok kedves, ara-

nyos emlékem van. Néhány kicsitől karkötőt vagy
rajzokat kapunk. Találkoztam olyan kis gyermekkel az utcán, aki rám köszönt és elkezdte mesélni,
hogy emlékszik, hogy jártunk náluk az iskolában,
és azóta sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, mert
az egészséges. Nagyon örülök, hogy elsőként Dunaharasztiban indult el a program és az itt lakó
gyerekek és szüleik nagy segítséget kapnak ahhoz,
hogy egészségesen táplálkozzanak. Köszönöm a
nagyszerű programszervezést Szigetvári Szilviának, az MDOSZ munkatársának, aki rengeteget
dolgozik azon, hogy a programmal kapcsolatban
mindig, minden gördülékenyen működjön.”
Májusban salátákkal bulizunk
Május 10-én az Akvárium Klubban rendezik meg
az első eisberg Salibulit, amelyen a GYERE Programba bekapcsolódó 100 gyermek is lehetőséget
kap a részvételre. 10 órától óvodásokat és kisiskolásokat várnak szüleikkel, hogy játékos program okalatt ismerkedjenek meg a gyerekek a zöldségek izgalmas világával. 10:30-tól egy közös zenés kangoo
torna, majd a Kiskalász zenekar koncertje mellett,
bábos előadás, zöldséges forgatag várja az érdeklődőket. Azok, akik végigmennek a program összes
zöldségállomásán – próbára téve ügyességüket és
tudásukat –, az esemény végén értékes nyereményekkel is hazatérhetnek. A részletekért figyeljék a
GYERE Program Facebook oldalát!
Ez történt áprilisban
Elindult a GYERE menü április 2-án, amelyet
a helyi dietetikus végzettségű élelmezésvezetővel,
Horváth Viviennel együttműködve hoztak létre.
Ennek köszönhetően az összes helyi óvodában és
általános iskolában minden héten egyszer GYERE
menüt fogyaszthatnak a gyerekek. A tematika a
második üzenettel folytatódott, amelynek lényege
a gabonafélékről szóló táplálkozással összefüggő
információk átadása. A témával összefüggésben
foglalkozásokat tartottunk a Rákóczi Ferenc Általános Iskola több mint 500 tanulója, a Baktay
Ervin Gimnázium közel 350 tanulója, valamint a
Hunyai Általános Iskola alsó tagozatosai számára.
Bővebb információ a GYERE programról: https://www.facebook.com/pages/GYERE-Program
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Hétköznapi hős
Vajon tudja-e özvegy Büti Mihályné, Rózsi néni, hogy ő egy hétköznapi hős?
Ha ezt mondanám neki, bizonyára elcsodálkozna és szabadkozna,
mondván, hogy ő csak teszi a dolgát,
nem gondol ilyesmire.
Számomra azonban Rózsi néni, a
Dédi, igenis hétköznapi hős!
Elvesztette a férjét, eltemette két
gyermekét, és ő, Rózsi néni, fiatalokat megszégyenítő teherbírással,
szorgalommal tartja össze a családot. Soha nem panaszkodik, ott segít, ahol tud. Kerékpárjára felpattan
(NEM KÉNE MÁR!), piacra, boltba, postára, gyógyszertárba, temetőbe kerekezik, miközben fáradhatatlanul végzi a dolgát.

Szépen rendben tartja az otthonát,
gondozza a kertjét, ahol kora tavasztól késő őszig pompáznak a virágok.
Energiájából még arra is futja, hogy
az utca frontja is virágos legyen. A
konyhakertjéből soha nem fogy el a
petrezselyem, a zeller, stb… Süt, főz,
ebéd, vacsora mindig van nála, s aki
éhesen betoppan, az jóllakhat.
Gyakran kínálja szomszédját, aki
nehéz körülmények között él. Nem
firtatja, hogy hogyan és miért jutott
idáig. Ő csak azt tudja, azt érzi, hogy
segíteni kell.
Rózsi néni mindig mosolyog, boldogság tölti el, ha az unokái, dédunokái
egy-egy ünnepnapon mind vele vannak. Nem is olyan régen, egy ilyen
jeles napon gyűltek össze a szerettei,
hogy a 90. születésnapját megünnepeljék.
Isten éltesse még sokáig jó egészségben, legyen része sok-sok örömben!
Szeretettel gratulálok!
Macika
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BEHARANGOZÓ
A Dunaharaszti Nádor Egyesület idén ismét egy népszerű sportágat választott,
a már hetedjére megrendezésre kerülő utcabál színesítésére. Tavaly egy hónapra
homokos strandfoci és strandröplabda pályát építettünk a Nádor utcában, ami
iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés és óriási sikerrel zárult. 2015-ben egy
szintén ismert labdajáték, a streetball mutatkozik be Harasztiban.
Helyszín: Dunaharaszti sportjátszótere és az előtte lévő piactéri parkoló lesz.
Programjaink:
Streetball Kupa 3+1 fős csapatok részvételével. Az alábbi 4 kategóriában lehet
nevezni: női, férfi, vegyes, és gyermek (16 éves korig). A nevezéseket a nadoregyesulet@gmail.com e-mail címen várjuk, amelyben kérjük megadni a csapat
és a csapatkapitány nevét és elérhetőségét.
A versenyre összesen 30 csapat nevezését fogadjuk el! Nevezési díj gyerek kategóriában nincs, felnőtt kategóriában 2000 Ft csapatonként.
További információ a versenyről a www.nadoregyesulet.hu oldalon.
Lesznek még kosárra dobó versenyek , BMX és gördeszka ügyességi verseny
(a bmx és gördeszka ügyességi versenyekre regisztrálni lehet a facebookon),
kerékpáros ügyességi verseny (Giraffe Kérékpár Club SE szervezésében és lebonyolításában), graffiti és aszfaltrajz verseny, vetélkedők, kézműves foglalkozások
és a kisebbeknek óriás légvár. Gyerek és felnőtt quadokon lehet kipróbálni rátermettségünket. Várjuk az amerikai és veterán autók és motorok szerelmeseit is.
(akinek amerikai vagy veterán autója, motorja van és szívesen megmutatná az
érdeklődőknek az regisztráció nélkül jelentkezhet nálunk a helyszínen 13 órától)
A színpadon haraszti zenészek, zenekarok valamint a HardSteppers Tánc és
Sport Egyesület táncosai szórakoztatnak bennünket.
Este 19 órától Szabó Richárd rapper/énekes és barátja Németh Márk, 20 órától
Ricsipí és Qka MC, az Animal Cannibals élő koncertjét hallgathatja meg a
nagyérdemű. A koncert után Dj Demarco pörgeti a lemezt éjfélig, a rendezvény
végéig!
Amennyiben Ön vagy Cége támogatná a kezdeményezést, részt venne a támogatók közt, esetleg díjakat vagy ajándékokat ajánlana fel a győzteseknek,
vagy hirdető táblát, reklámanyagot tenne ki a rendezvényre, kérjük keresse fel
egyesületünket.
A fesztiválon támogatói jegyek vásárolhatók!
Üdvözlettel: Dunaharaszti Nádor Egyesület

ARCFESTÉS
Bulira, rendezvényre, vagy csak mert tetszik

Telefon: + 36 30 336 1417
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Rendőrségi hírek

Közélet

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: 9-20
Vasárnap: 8-13

Kedves
Dunaharaszti Lakosok!

Nagy szomorúság érte a Bárka Alapítványt! Április 8-án délelőtt 8.30 és 10.30
között betörtek az Arany János utcai
Lakóotthonba. 4 ajtót csúnyán tönkretettek a zárak felfeszítésekor, minden sérült
barátunk szobáját teljesen felforgatták.
Szekrényeik és fiókjaik tartalmát kiborították. Elloptak 160 230 Ft-ot, ami a
házban élő sérült emberek többhavi zsebpénze volt. Elvitték az egyetlen segítői
(adminisztrációhoz használt) laptopot,
és ami igazán szomorú, hogy az egyetlen
autót is. Öreg, kopott Citroen Berlingo
(rendszáma:JUC-052), de a közösség számára nélkülözhetetlen volt. Több órán át
tartott a helyszínelés. Mielőtt megérkeztek a bárkások a műhelyből, a segítőknek
sikerült nagyjából rendezni a ház állapotát, annak érdekében, hogy ne rémüljenek
meg túlságosan. Igyekeztek oly módon elmondani számukra a történteket, hogy a
lehető legkevésbé zaklassák fel őket, de
így is nagy a szomorúság most. Bíznak
abban, hogy a keletkezett anyagi kárt
valahogyan pótolni tudják majd. Kérünk
Mindenkit, hogy aki tud információval
vagy adománnyal segítse a közösséget!
Közösségvezető:
Jeney-Tauzer Katalin 70/451-39-55;
kozossegvezeto@barkaalapitvany.hu
Bankszámlaszám:
10300002-20329426-70073285
Adószám: 19664383-2-13

Mentők
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004
SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni
kell; a beszélgetések hangrögzítésre
kerülnek.)
Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

KEVEVÁRI ANDRÁS-tól,
Bandi bácsitól - aki kb. 2
évtizeden át volt vezetője a
Dunaharaszti, majd később a
Dunavarsányi Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet gépműhelyének - néhány hete vettünk
végső búcsút. Köszönet mindenkinek, aki ezt a szomorú
hírt együttérzéssel fogadta.
A család nevében, lánya

2015. március hónapban
elhunytak neve
és életkora:
Asztalos István élt 89 évet
Borosjenői Kálmánné élt 85 évet
Buchert Károlyné élt 88 évet
Csizmadia Tibor élt 48 évet
Csura András élt 80 évet
Demetrovics Jánosné élt 58 évet
Fortuna Józsefné élt 66 évet
Horváth Józsefné élt 56 évet
Kiss Ferenc élt 42 évet
Knon Károly élt 69 évet
Magyar Mihályné élt 74 évet
Misovits László élt 58 évet
Poroszlai Jánosné élt 84 évet
Ribáry Dezsőné élt 86 évet
Somogyiné Vajcs Mária élt 59 évet
Szekeres Istvánné Éva élt 50 évet
Lénárd Ferencné élt 77 évet
Kalamár Zoltánné élt 69 évet
Haba Péter Lajosné élt 67 évet

2015. márciusi
újszülöttek
1. Lép Mira Krisztina
2. Lengyel Kira
3. Szigetvári Csongor
4. Rácz Boglárka
5. Polgár Bercel Barnabás
6. Ágics Csaba Attila
7. Kisnádai Zoltán
8. Krassóvári Dominik
9. Varga László
10. Győrvári Kinga Barbara
11. Lantos Noémi
12. Balogh Nándor
13. Bándoli Ádám
14. Vetró-Sütő Kamilla
15. Orosz Domonkos
16. Horváth Áron
17. Kiss Dalma Ketrin
18. Demeter Anna Júlia

03.10
03.20
03.13
03.13
03.13
03.13
03.19
03.03
03.16
03.22
03.24
03.30
03.31
03.01
03.12
03.21
03.13
03.15

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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Karcolatok
[arról, hogy a fekete az új divatszín az egészségügyben]
Egy frászt, persze, mindössze arról
van szó, hogy néhány (?) ápolónő
konkrétan sötétnek látja nemcsak a
jövőt, de már a jelent is a mi csodás
egészségügyünkben. Tényleg, (szív)
ügye még valakinek itt az egészségünk? Megnyugtatok amúgy mindenkit, az egyik nővérnek rögtön
felmondtak, aztán mégse, de fekete
blézer nem lehet, csak karszalag,
gyermeki derű költözött szívembe,
az illetékesek ezzel a fekete karszalaggal máris megoldották a szektor
összes problémáját. Olyan ez, mint
az „Úthibák” tábla ahelyett, hogy
betemetnék a kátyúkat, vagy az
„Automata nem üzemel”, kb. fél éve
immár, aztán magadra vess, ha jegy
nélkül utazol, és jól megbüntetnek.

Így minden a legnagyobb rendben,
tessék oszolni szépen, nincs itt semmi látnivaló. Biztos volt már olyan
élményük, hogy egyre emelkedő pulzusszámmal, de annál reménytelenebbül tárcsázzák az esztéká számát
abbéli szándékukban, hogy időpontot halásszanak valamiféle sürgős
vizsgálatra, lehetőleg az elkövetkezendő öt éven belül. Nos, a hiba az
Önök készülékében van, méghozzá
ott fent, a nyakuk tetején. Az egyszeri ostoba ember még azt hinné,
hogy azért újították fel a szigeti objektumot egymilliárdért, hogy használni is lehessen valamiféle gyógyító
tevékenység céljából. Ja, biztos így
lenne, ha a csilivili falak között orvosok és asszisztensek, meg egyéb
szakdolgozók is rohangálnának, de
hát azok úgy kihaltak innen, mint
a gyapjas rinocérosz, aztán most a

hanyatló
Angliában-Svájcban-Németben szöszmötölnek a szikével-tűvel-cérnával, kábé tízszer annyiért,
mintha itthon tennék ugyanezt. És
ez így nagyon rendben is van. Azt
mondjuk nem értem, miért nem lehet rendesen megfizetni azokat a
szerencsétleneket, akiken az életünk
múlhat akár, egy olyan országban,
ahol minden egyéb nem fontos dologra jut elég pénz, és most nem írom
ide, hogy mire, úgyis tudják, meg
hát nem akarok a demagógia csúnya
hibájába esni.
De most minden megoldódott, nővéreink-ápolóink büszkén viselhetik a
fekete karszalagot, most már papírjuk is van erről.
Egy újabb magyar fejlesztés, ami világhírért kiált, egy unikum, maga a
forradalom.
-hp-

VESZÉLYESHULLADÉK GYŰJTÉSI
AKCIÓ DUNAHARASZTIN
2015. május 30-án (szombaton) 8
h-tól-12 h-ig
Dunaharaszti Város Önkormányzata szervezésében ingyenes lakossági
veszélyeshulladék gyűjtésére kerül
sor.
Begyűjtés helyszíne:
Sport-sziget (volt vasudvar területe)

és hígítók, fakonzerváló szerek, korrózióvédő anyagok, háztartási tisztítószerek
és vegyszerek, a különböző gyógyszerek,
kozmetikumok, száraz- és gombelemek,
fotóvegyszerek, higanytartalmú hulladékok (pl. rossz hőmérők, fénycsövek), növényvédőszerek és irtószerek, valamint
mindezen anyagok göngyölegei.

A gyűjtés során leadható elektromos és
elektronikai berendezések:
háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, információs és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos és elektronikai barkácsgépek,
szerszámok, játékok, szabadidős és sportfelszerelések, ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök, adagoló automaták, rádiótelefon készülékek.
A gyűjtés során leadható egyéb hulladék:
gumiabroncsok, savas akkumulátorok,
fáradt-olaj, használt étolaj, olajos flakonok, a háztartásokban használt festékek

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtés háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány
darab, -liter stb.), a több éve felgyülemlett
nagy mennyiségű veszélyeshulladék, illetve veszélyeshulladéknak nem minősülő
(bútor, lom, építési törmeléket stb.) hulladékot nem áll módunkba átvenni.
Hulladék leadására kizárólag Dunaharaszti lakosoknak van lehetősége, melyet lakcímkártyával kell igazolni.
A gyűjtés rendőrségi felügyelet mellett
történik és a Dunaharaszti Polgármesteri
Hivatal munkatársai ellenőrzik a leadott
hulladék fajtáját, mennyiségét.

A Kisduna Étterem ajánlásával
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Pisztráng

Pure

– kristálytiszta vizek kincse

Baráti üdvözlettel, 2015. április

Pisztráng
Müllerin módra

Sodró vizű, tiszta hegyi patak zubogókkal,
vízeséssel – ez a pisztráng otthona. Schubert
zenéje állított romantikus emléket neki. De
persze akkor a patakocskák mellett kelepeltek még a vízimalmok, és ráadásként szép
molnárné is akadt hozzá.
Van tavi pisztráng, pataki pisztráng, de
legszebb a szivárványos pisztráng. Léggyel
horgásznak rá. Horgászása kedvelt sportnak
számít, sokak szerint már-már tudomány, de
legalábbis szenvedély. A horgászok képesek
órákig állni hosszú gumicsizmáikkal a hideg
patakban és táncoltatni a vékony zsinórt a
horoggal és a léggyel a víz felszínén.
De másképp is lehet. Emlékszem, hogy fiatalkoromban kocsmazárás után gyakran
mentünk pisztrángot fogni. A város közepén
egy lakatlan vízimalom közelében volt egy
bevilágítatlan hely ott, ahol a víz a nehéz
malomkerék mellett zubogott le. Ott senki
nem látott minket – fontos, merthogy engedélyünk persze nem volt. Kis kézi horoggal
két-három pisztrángot is kirántottunk a vízből egy félóra alatt. A dolog izgalmát pedig
tovább fokozta az a körülmény, hogy mindössze tán nyolcvan méterre onnan volt a he-

lyi rendőrőrs fényesen kivilágított bejárata.
Soha nem kaptak rajta.
Jó tíz évvel ezelőtt Egerbe kirándultunk
(Camera Obscura, Egri vár stb, bár azt
máig sem értem, miért nincs ott sehol egy
étterem, amelyik töröknyárs néven kínálná a
grillezett húst). Szilvásváradot sem hagytuk
ki, sem az utazást a kisvasúton fel a hegyre.
Visszafelé pisztrángos tavak, vízesések mellett vitt az út. Csodálatos vidék! És a séta
végén természetesen pisztrángvacsora volt a
jutalom. Ha jól emlékszem az enyém rókagombával és camembert-sajttal készült.
Végül még egy irodalmi utalás - Richard
Brautigan: Pisztrángfogás Amerikában című
könyvére. Persze nem horgász-szakkönyvről
van szó, hanem egy irigylésre méltóan derűs,
humoros és groteszk műről.
A pisztrángot rengeteg féle módon lehet elkészíteni – füstölve, főzve, grillezve, sütve,
pácolva, alufóliában sütve, fűszerrel vagy
mandulával, dióval megszórva.
Az egyik legegyszerűbb, de talán legfinomabb a molnárné módra készült variáció.
Schwarz Volker

Személyenként
egy-egy
közepes halat (30-35 dkg)
veszek, amit kívül-belül
jól megtisztítok. A belsejébe citromlevet csöpögtetek, és öt percig állni
hagyom. Ezután mindenütt sózom-borsozom, a
hasát apróra vágott petrezselyemmel tömöm ki.
Lisztbe forgatom a halat,
majd forró vajon sütöm.
Mérettől függ, de általában mindkét oldalát elég
öt-öt percig sütni, akkor
zaftos és fényes marad a
húsa.
Az aranybarnára sült halhoz többféle köret illik.
Kínálhatjuk egyszerűen
kenyérrel, főtt vagy tört
burgonyával, rizzsel vagy
zöldségkörettel. Én ma
zöldborsóval gazdagított
krumplipürét és hagymából, gorgonzola-sajtból
és pici tejszínből készült
szószt készítettem hozzá
egy kevés zöldsaláta kíséretében.

Pénz

Bánat befőtt

ef. Zámbó István autodidakta képzőművész, szobrász, grafikus, zenész, performance művész, a művészet apostola. Magyarország
egyik leghíresebb művészeti társaságának a Vajda Lajos Stúdiónak, és a hazai alternatív rock zene kultikus zenekarának, a Bizottság Együttesnek is alapítója. Festészetében egyszerre van jelen
a szürreális, a népművészet mesélő jellege, a naiv festészet tisztasága és elementáris kifejező ereje. Ezeknek a stílusjegyeknek a
finom arányú keveredése hordozzák a művész szabadon szárnyaló
gondolatait, asszociációit és mutatják be ironikus, intellektuális
szemüvegén keresztül a világ dolgait, amik vannak, csak kicsit
mindig másképpen. A bánat befőtt egy egyedi beavatkozású print
merített papírra, mely az egyedi rajz és a sokszorosított grafika
között helyezkedik el. Ez a technika lehetővé teszi a művész számára, hogy az előrenyomott kompozícióba utólag beavatkozván, azt
mindig alakítva más-más gondolatokkal töltse fel.
A bánat befőtt egy ilyen sorozat része. A cím is sokatmondó, hiszen a befőtt a gondoskodás maga. Gondolok előre a téli világra,
elteszem a nyár ízeit. Konzerválok. Konzerválok egy pillanatot,
egy jelenséget, egy poént, egy érzést és beteszem az üvegbe másoknak, későbbre.
Ez a kép is egy ilyen konzervált pillanat a bánatról. Az üveg alján
saját könnyeivel telisírt világában szomorkodik, egy zsebkendőnyi
magányos szigeten a kerti törpe. Finom irónia. A túlidealizált virágos kertek magányába giccsesült törpe ef. Zámbó visszatérő motívuma, csak úgy mint a fogatlan, de mégis reménnyel kecsegtető
létra. A piros szívek, női lelkek, melyek glóriaként köröznek e kicsi
hős feje körül, fizikailag a befőtt tetején látható erősen szexuális
tartalmú, szoborszerű lényekben manifesztálódnak. A képlet egyszerű, talán a hal szerepe nem egyértelmű. Lehet a kereszténység
átütő erejű szimbóluma vagy Buddha követőire is utalhat, de leginkább a vízre mutat: ha a víz a mélység a tudatlan, akkor a hal
az alkotást, az ihletet szimbolizálja. Talán ezt jelzi a hal és törpe
figurája közötti finom grafikai és festői áttünés.
A kép jelenleg a Laffert Kúria emeleti kiállító termében látható,
Dunaharasztin.
Lehel

"A pénz nem él, de mi emberek úgy teszünk, mintha élne.
Mintha egy biológiai lény lenne,
amely növekszik, fejlődési ütemet diktál, parancsol.
És mi, az emberek, miközben
ezt a látszatlényt szolgáljuk,
követjük parancsait és áldozunk
is neki. Feláldozzuk az időt,
az emberséget, a kapcsolatokat, a belátást, az együttérzést
és a szeretetet, de úgy, hogy
közben kizsigereljük Földanyát,
aki tényleg él, és akiből valóban
minden földi élet származik,
mert Ő valóban a saját anyagát
és életerejét adta oda használatra minden élőlénynek."
Laár András
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GYERMEKNAP
A SPORT
Pure– SZIGETEN
2015. MÁJUS 31-ÉN
10.00 ÓRÁTÓL

HARASZTI

Dunaharaszti Gyermekjóléti Szolgálat
vetélkedője és a Kakaó Klub programjai,
GYERE programok, légvárak, gyermekjátékok,
www.dunaharaszti.hu
Portéka Színpad műsora,
Giraffe kerékpárverseny
és sok-sok program várja a gyermekeket!

www.harasztilap.hu

