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A Kis-Duna és a holtág találkozásánál, a "csücsökben", 
a Községi Szabad Strand  mellet, az 50-es években még 
kézilabda egyesület működött, a Csepel Autógyár égisze 
alatt. A hatvanas években itt alakult Tenisz Klub, 16 éve 
a DMTK tenisz szakosztálya.
Reinwarth  János, a "Kis Réti", ahogy Harasztin ismerik, 
itt teniszezik 1985-óta, minden hétfőn délután négytől 
hatig.
Honnan a becenév? - kérdezem. "Édesapám közép-magyar 
válogatott futbal lista volt, de német névvel nem léphetett 
pályára, ezért Réti Ferenc-ként igazolták le annak idején."
Reinwarth János örökölte édesapjától a foci-szenvedélyt, 
"1946-ban a polgári iskola második osztályában már is-
kolaválogatott voltam. 1950-ben a Ferencváros igazolt le, 
51-ben már a 18-as keretben játszottam. Aztán, be kel lett 
vonulnom katonának. Leszerelésem után, 53-ban a Cse-
pelnél folytattam. 2 évig az NBII-es csaptot erősítettem. 
Gyönyörű évek voltak. 54-ben Pest Megyei válogatott let-
tem. Csatárként játszottam. Aztán, mikor a DMTK újra 
alakult, felvittük a csapatot a megyébe. A focit még az 
öreg fiúk csapatában is folytattam."
1985-től azonban sportágat váltott, jött a tenisz, hetente 
egyszer. "Jó volna kétszer játszani, de a lábak már nem 
olyanok... elég sérülékeny voltam a fociban. Persze, ha jó 
edző volt, akkor egész szezonban jól szerepeltem. Ma már 
azért vigyáznom kel l." - mondja a júliusban 83 éves, mo-
solygós szemű futballveterán. 
A nyugdíjig mintakészítőként dolgozott. A vas-, acél-, és 
színesfém öntvények készítéséhez szükséges fából készült 
öntőminták, sablonok, magszekrények előállítása precíz 
munkát igényel.

Mesél a régi idők focijáról, arról, hogy akkoriban a foci-
ért magáért játszottak, nem a pénzért. "Talán ezt kel lene 
most is megpróbálni" - mondja elgondolkozva. 
Egészen más volt a játék is. Az akkori játékosoknak na-
gyon egyéni stílusuk volt. Ma, csak a legjobbaknál fedez-
hetünk fel ilyesmit. Más volt a csapatszellem is. 
Aztán arról beszélgetünk, hogy a mozgás, a sport, mi-
lyen fontos az ember életében. "Nem szabad leál lni" leg-
alább is, hirtelen abbahagyni semmiképen nem tanácsos". 
Mondja két óra teniszezés után...
A minap, megkérdezte tőlem, egy kedves úr Harasztin, 
a 96 éves Havasi bácsi, tudom-e, hogy mi a hosszú élet 
titka? Csóváltam a fejem, vajon mi lehet...
"Folyamatosan levegőt kell venni" - mondta mosolyogva, 
majd felpattant a kerékpárjára és elkerekezett...
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2015. május 9-én, csoportunk-
kal és a gyerekek szüleivel, 
testvéreivel indultunk kirán-
dulni. Nagycsoportosak lévén, 
egy utolsó közös programra in-
dultunk. A gyerekek már nagy 
izgalommal várták a szomba-
tot,  s találgattak vajon milyen 
lesz a cölöphíd, milyen lesz a 
kisvonat.
Dabason a Sári városrész-
ben városnéző kisvonat várt 
minket, amit gyorsan meg is 
töltöttünk  az 54 fős kis csa-
patunkkal. Idegenvezetőnk 
segítségével megcsodáltuk Da-
bas város közterei,  nevezetes-
ségeit, majd a Bóbita Óvoda 
vendégszeretetét élvezhettük a 
délelőtt folyamán.  Dél köze-
ledtével utunkat folytattuk a 
kisvonattal, s meg sem álltunk 
a gyóni városrészig, ahol a Mi-
loszerni vendégházat kerestük 
fel. A vendégszerető  kedves 
vendéglátóink finom szörppel, 
és szódavízzel frissítettek fel 
bennünket, s hamarosan tá-
lalták az ínycsiklandó gulyás-
levest is. Míg ebédeltünk  Árpi 
bácsi a parázson folyamatosan 
sütötte a kürtös kalácsokat és 
akiknek kedve támadt csat-
lakozhatott hozzá, kipróbál-
hatta a kalácssütés fortélyait. 
Ebéd után a játéké volt ismét 
a főszerep.  Népi fajátékokkal  
játszottunk: megtapasztal-

tuk, hogy milyen a teknőben 
hajózni, gólyalábon egyen-
súlyozni, sítalpakon négyen 
egyszerre lépdelni „malackát” 
terelgetni fakanállal az ólba, 
góréba bújócskázni, kukoricát 
morzsolni, zokniból libát töm-
ni. Hamar elrepült az a pár 
kellemes óra, de szerencsére 
még nem ért véget a nap. Dél-
után a 800 méter hosszú Szent 
Jakab-sétány cölöpjárdáját 
barangoltuk be, kisebb na-
gyobb kitérőkkel, hiszen a hűs 
árnyat adó fák között gyíkok 
heverésztek, egy kilátó maga-
sodott, s jól esett a melegben 
pancsolni a Duna vizében is. 
A napot Sáriban a Szlovák ud-
varban található Tájházban és 
Rétesházban fejeztük be, ahol 
megkóstolhattuk a messze föl-
dön híres sári rétest is. 
A nap végén kellemesen elfá-
radva, a tucatnyi élménnyel 
gazdagodva, a viszontlátás re-
ményében búcsúztunk el ven-
déglátóinktól, s tértünk haza 
Dunaharasztiba. 
Köszönet az élményekben 
gazdag, felejthetetlen kirán-
duláshoz nyújtott segítségéért 
Pálinkásné Balázs Tündének, 
Dabas város alpolgármester 
asszonyának. 

Antal Józsefné óvodapedagógus
Dh. Hétszínvirág Óvoda

A tánc öröme kortalan. A zene és a tánc szeretete, az együttes össze-
hangolt mozgás élménye már óvodás korban megmutatkozik. Bátran 
és lelkesen a Mese Óvoda pedagógusai 2014 szeptemberében megalakí-
tottak többek között egy német nemzetiség tánccsoportot is (óvodánk-
ban magyar tánccsoport is alakult ezzel egy időben). A nevelés játékkal 
mesével programunk mellett fontos szerephez jut a zene, az ének és a 
tánc is. Vegyes életkorú csoportjainkban az egészen kis gyermekektől a 
nagyobbakig mindenki szeret táncolni.
Előzetes felmérések és igények alapján közel 40 fővel indultak a pró-
bák heti rendszerességgel. A délutáni próbákon Kun-Péti Erika volt 
a szakmai támaszunk. A tánctanítás alapjain kívül új koreográfiákat 
is mutatott nekünk. A gyermekek lelkesen vettek részt a próbákon, a 
szülők az első perctől támogattak bennünket. A tánccsoport munkáját 
négy pedagógus segítségével tudjuk irányítani: Kettererné Bauer Móni-
ka, Somkuti Edit, Rötzer Anikó, Wágner Brigitta. Célunk kezdetektől 
a táncok életkornak megfelelő szintű megismertetése és elsajátítsa va-
lamint a hagyományos német nyelvű körjátékok és mondókák német 
nyelven történő gyakorlása és élményszerű előadása.
Első igazi megmérettetésünk a Farsangtemetés volt februárban. Mivel 
nem volt elegendő ruhánk ezért az NIHD -tól kaptunk kölcsön szok-
nyákat és kötényeket amiben szerepelhettek a gyerekek. Akkor még 
nem volt nevünk. Ennek sikerén felbuzdulva április 19 -én eleget téve 
egy Vecsési óvodafesztivál meghívásának részt vettünk egy olyan ren-
dezvényen ahol nyolc település óvodai tánccsoportja lépett fel. Ezen az 
ünnepségen kitűnt csoportunk vegyes összetétele is. Budaörs Német 
nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Ritter Imre, záróbeszédében  
havasi gyopárhoz hasonlított bennünket. A vecsési fesztivál sikere újabb 
lendületet adott a gyermekeknek, a szülőknek  és a pedagógusoknak 
egyaránt a további munkához.
2015. Május 13-án a Dunaharaszti Mese Óvoda  aulájában egy bemu-
tatót, hagyományőrző kiállítást és egy névadó ünnepséget szerveztünk 
a szülőknek és a gyermekeknek, amit egy közös táncolással kötöttünk 
össze a végén. Ettől a naptól vagyunk hivatalosan is Edelweiveiß Német 
Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport.
Szeretnénk megköszönni a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatását  az új szoknyák megvarratásában, valamint 
egyéb költségek térítésében, valamint hogy (Gerber Ferenc elnök és 
Gyarmati Attila jelenlétükkel) megtisztelték a gyermek tánccsoport 
fellépéseit. Nem utolsó sorban köszönjük a szülőknek a támogatást, a 
segítséget.                                                Kettererné Bauer Mónika 

Német nemzetiségi nevelési egység vezetője

Dabason jártunk Edelweiß - Havasi Gyopár MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
A Laffert Kúriában és az A-pavilonban
A Múzeumok Éjszakája rendezvényt 
2015-ben június 20-án rendezik meg. 
Ezen a napon országos szinten több 
száz helyszínen tartanak programo-
kat. Az események és rendezvények 
kezdési időpontja a helyszíntől füg-
gően változhat. Budapest terüle-
tén egységes karszalaggal látogat-
ható az összes résztvevő múzeum. 
A vidéki városokban immár kilen-
cedik alkalommal látogathatjuk az 
éjszaka leple alatt azokat az intéz-
ményeket, melyek régmúlt korok 

hangulatát adják vissza, vagy a 
művészet szépségével varázsolnak el 
bennünket. A Szent Iván napjához 
igazodó eseményen azonban nem 
csak múzeumjainkat látogathat-
juk a szokatlan időpontban, hanem 
állatkertek, vadasparkok, fürdők, 
arborétumok, kulturális közpon-
tok is helyet kapnak a programso-
rozatban, így mindenki ízlésének 
és érdeklődési körének választhat-
ja ki azt a helyszínt, ahol jól érzi 
magát a Múzeumok Éjszakáján. 

Persze, aki nem akar Pestre menni, 
az Dunaharasztin, a Laffert Kúriá-
ban is talál egy sor esti rendezvényt 
- többek között megtekintheti Amnita 
Sher-Gil indiai festőművésznő mun-
káinak reprodukciós kiállítását, részt 
vehet zenei rendezvényen vagy gye-
rekprogramon. Az "A-pavilon" (Fő 
utca 66.) programja: a Part3 művész-
telep alkotásainak bemutatója. A mű-
vésztelep záró napján, június 20.-án 
este, az ef. Zámbó Happy Dead Band
játszik!

Június 20.
A-pavilon, Fő út 66.

ef. Zámbó Happy Dead Band

Amrita Sher-Gil
Laffert Kúria
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Az ülés kezdetén Dr. Szalay László pol-
gármester beszámolt a két ülés között 
eltelt időszakban történt események-
ről, a képviselők ezt követően tértek rá 
a napirendi pontok megtárgyalására.
A képviselők felhatalmazták a Polgár-
mestert, hogy nyújtson be pályázatot 
a nemzetgazdasági minisztériumhoz a 
Damjanich u. 32. sz. alatt található 
orvosi rendelő épületének energe-
tikai felújítása céljából. A beruházás 
becsült összege 45 millió forint, ennek 
felét 22.500.000,- forintot a Testület 
önerőként biztosítja, a költségek má-
sik 50%-a nyerhető el a pályázaton. 
Eredményes pályázat esetén a határoló 
szerkezetek hőszigetelésével, a homlok-
zati nyílászárók cseréjével, a tetőszer-
kezet cseréjével, új tetőfedés kialakí-
tásával, csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítésével, illetve a homlokzat felü-
letképzésével valósul meg az energeti-
kai felújítás.
A képviselők határoztak arról, hogy 
értékesítenek két beépítetlen in-
gatlant a Ráday utcában, melyek kö-
zül egyik sem éri el a legkisebb kiala-
kítható teleknagyságot és azok az M0 
autóút védőtávolságán belül helyez-
kednek el, ezért önállóan nem beépít-
hetőek. Jelentkezett azonban egy vevő, 
aki meglévő – szomszédos – ingatlan-

jaihoz csatolná a telkeket. A tárgya-
lások eredményeként az önkormányzat 
a becsült piaci négyzetméterár felett 
értékesíti a területet.
Ezt követően a testület úgy döntött, 
hogy indul a nemzetgazdasági minisz-
ter által meghirdetett, elsősorban ön-
kormányzati fenntartású konyhák 
fejlesztésére irányuló, a gyermekét-
keztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására kiírt pályázaton is, 
annak érdekében, hogy a Dunaharasz-
ti Hunyadi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola főzőkonyhájának kor-
szerűsítése és kapacitásának növelése 
megtörténhessen. A Képviselő-testület 
vállalta, hogy a pályázat beadásához 
és megvalósításához szükséges brut-
tó 13.000.000,- Ft önrészt a 2015. évi 
költségvetéséből biztosítja (itt is a má-
sik 50% nyerhető el).
Megkeresés érkezett a Testülethez a 
Napsugár utca és a Némedi út térsé-
gében elhelyezkedő sportcélú önkor-
mányzati ingatlan további hasznosí-
tására (mint ismeretes, a testület már 
döntött arról, hogy itt felépít egy ké-
zilabdacsarnokot, és itt lenne hely az 
uszodának is, amennyiben a város kap 
ehhez támogatást). A képviselők úgy 
döntöttek, hogy a helyi vagyonrendelet 
szabályai szerint meghirdetik egy 5000 

négyzetméteres területrész haszonbé-
rbe adását a fenti célból azzal, hogy 
a megvalósuló létesítményt a helyi ok-
tatási intézmények tanulói kedvezmé-
nyesen használhatják majd. A konkrét 
megkeresés egyébként nyári sípályák 
létesítésére vonatkozott. Az előterjesz-
tést egyhangúan támogatta a Testület.
A képviselők arról is döntöttek, hogy 
a város megvásárolja a Fő út 35. sz. 
alatti egykori gyógyszertárat azért, 
mert az – szomszédos elhelyezkedése 
folytán – kiválóan alkalmas a gyermek-
orvosi rendelő bővítésére. A tulajdo-
nossal folytatott tárgyalások eredmé-
nyeként a vételárat sikerült 20%-kal 
csökkenteni, az ingatlan 25 millió fo-
rint + ÁFA áron kerül a város tulaj-
donába.
A Testület úgy határozott, hogy a Fő-
városi Agglomeráció Önkormány-
zati Társulás módosított társulási 
megállapodását elfogadja, majd – mi-
vel a társulás érdemi tevékenységet 
nem végez – kilép a szervezetből.
A képviselők elfogadták mind a DV 
Kft., mind a MULTI-DH Kft. 2014. 
évi beszámoló jelentését. Itt arról 
is döntöttek, hogy az Önkormányzat 
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 
a kommunális hulladék összegyűjtését 
és elszállítását maga oldja meg.

A Képviselő-testület 2015. május 26-i ülése

Az Alma együttessel, Varró Gyula aerobik oktatóval, lufikkal, bűvésszel, tán-
cos bemutatókkal és zöldség bábozással ingyenes GYERE Napot tart június 
14-én Dunaharasztiban a Hősök terén a GYERE Program. Amíg a kicsik 
játékos feladatokon keresztül tanulhatnak az egészséges életmódról, addig a 
szülőket térítésmentes és személyre szabott táplálkozási tanácsokkal látják el 
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakemberei. 
A szakmai szervezet június 14-én vasárnap 10 órától a Hősök terén ingye-
nes GYERE Napot rendez Dunaharasztiban. A gyermekkori elhízás meg-
előzéséért életre hívott GYERE Program gyerekeknek és szüleiknek szóló 
rendezvényét az Alma együttes koncertre nyitja, ezután különböző sportos 
–Varró Gyula közönséget megmozgató fitness bemutatója, a Haraszti Balett 
iskola előadása - és szórakoztató programokon keresztül játszva tanulhatnak 
a gyerekek a kiegyensúlyozott táplálkozásról és mozgásról. Az ugráló vár, 
lufik és csillámtetoválás közepette pedig az eisberg Ne beszélj zöldségeket bá-
belőadása, Habók János bűvészmutatványai, és a Dance Feeling táncbemu-
tatója kötik le a kicsik figyelmét, míg a Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége, a rendezvény főszervezője személyre szabott táplálkozási tanácsokkal 
látja el a kilátogató szülőket. Azok a diákok pedig, akik a GYERE Program 
első évében szorgalmasan gyűjtötték a matricákat a pontgyűjtő füzetükbe, a 
finálé alkalmával egy ajándéksorsoláson is részt vesznek. „A rendezvény fő 
célja, hogy a gyerekek ne csak az óvoda és iskola falain belül, hanem azokon 
kívül is találkozhassanak a program üzeneteivel, és hogy a nyári szünet alatt 
se felejtsék el mindazt, amit ebben a tanévben a dietetikusoktól tanulhattak. 

Szeptembertől pedig újult erővel, még több játékos feladattal és jó tanáccsal 
készülünk” – mondta a GYERE Napról Szigetvári Szilvia, a GYERE Prog-
ram koordinátora.
A hónap üzenete: a víz. A zöldségek-gyümölcsök és a gabonák után 
májustól a GYERE Program célcsoportja harmadik témakörként a víz- és 
folyadékfogyasztás fontosságáról hallanak Dunaharasztiban: megtanulhatják, 
hogy miért fontos a szervezetük folyadékpótlása és hogy minimum mennyi 
vizet is kellene naponta fogyasztaniuk ahhoz, hogy egészségesek és kiegyen-
súlyozottak lehessenek. A dietetikusok jó tanácsai mellett fontos a szülők 
szerepe is azért, hogy naponta másfél- két liter folyadékot – lehetőleg vizet – 
igyon a gyerek. Ezt különböző házi praktikákkal nagyon könnyen elérhetjük: 
mindig tegyünk egy palack vizet a gyerekünk iskolatáskájába, daraboljunk 
színes gyümölcsöket a vízbe vagy díszítsük fel saját kezűleg a poharakat. 
Ilyen apró trükkökkel tudjuk biztosítani a gyerekek napi folyadékfogyasztását. 
Továbbra is sokak kedvence a GYERE Menü
Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, április 2-án elindult a 
GYERE menü, amely mostanra sokak kedvencévé vált. A tízóraiból, ebédből 
és uzsonnából álló, kiegyensúlyozott menüt a helyi dietetikus végzettségű 
élelmezésvezetővel, Horváth Viviennel együttműködve jött  létre, annak ér-
dekében, hogy az összes helyi óvodában és általános iskolában minden héten 
egyszer GYERE menüt fogyaszthassanak a gyerekek. Májusban szerepelt az 
étlapon vitaminsaláta, korpás kifli, petrezselymes túró, gyümölcsös müzli és 
grillezett zöldség is.

GYERE Nap lesz júniusban

Pünkösd után

K
ul
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ra

Róna J. János

Vártalak

Eljöttél, átjársz, mint édes lé a szájamat,
csókos ölelésből fogant megújulás,
szétterjed bennem e langyos áradat,
gyere, játssz te lány, te tavaszfurulyás.

Kezed érintését számolom
zúzmarás bokrok rügyein,
korán kelő bogár tétovázik,
míg a tavalyi hangyavárakon,
erőtlen fűszálak tövein
a jég vízgyöngyökkel játszik.

Fagyos ruhát bontó sombokor
vézna ága karccal marasztal,
fehér pillantású hóvirág, száz,
akár marokra vett csokor,
hajlik, nyúlik, nő a dallal,
tölgy hegyében szajkó trilláz.
                                             
Ragyogva fektetted két vállra a telet,
szárnyal, életet szól sípod,
fátyolodból nyújtózva kel a kikelet,
sóhajoddal a megújhodást írod.
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Amikor a kedves Olvasó kezébe veszi az újságunkat, már jóval a 
pünkösdi ünnep után leszünk. Mégis érdemes visszatekinteni az 
ünnepre. Pünkösd az elfelejtett ünnep. Az elnevezés is szinte sem-
mitmondó, azt jelenti, hogy az ötvenedik nap. A feltámadás utáni 
ötvenedik nap, amikor kiáradt, eljött a Szentlélek. Jeruzsálemben 
mintegy háromezer lélek élte át a csodát. Valóságos istenélményük 
volt. Nem a hagyományos vallásos értelemben, ilyenben sokszor 
lehetett tapasztalásuk. Itt valami egészen másról van szó. Az isteni 
Lélek, mint a szélroham jön, felkavar szívet – lelket. Nem akarom 
megmagyarázni az elmagyarázhatatlant. Csupán arra emlékezte-
tek, hogy ott, akkor megszületett az Egyház. Isten Lelke, emberek 
sokasága új elemet hoz a világba. Emberek boldog örömmel élik 
meg a csodát. Részesei annak, amit még soha nem éltek át. A 
valamikori vallásosságukból elkötelezett személyes hit lett, mert 
egyszerűen újjászülettek. Innentől kezdve már nem kérdés, hogy 
milyen erkölcsi normákat kövessenek. Egyszerre élték meg a hit 
mélységeit, a szeretet magasságait. Szerették Istent és tevőlegesen 
szerették egymást. 
A valamikor megszületett anyaszentegyház mára sok ágra szakadt, 
bár a gyökerek ugyanazok. Nagyon gazdag örökség birtokosai va-
gyunk. Az előttünk élt nemzedékek rengeteg jó példával szolgál-
hatnak. Tudtak a hitükért élni, akár halni is. A Lélek erejével, 
megváltozott életükkel sok helyütt példává lettek. 
Erősen foglalkoztat a kérdés: ha majd akár néhány évtized múltán 
kutatják érdeklődők a mai jelenünket, találnak-e olyan embere-
ket, akik most példát mutatnak emberségben, tisztességben, emberi 
tartásban? Van-e olyan említésre méltó hit, amely nyomot hagy, 
társadalmat, várost gazdagít. Élünk-e úgy, hogy érdemes legyen 
emlékezni ránk? Élünk-e, éltünk-e a Lélek erejével? Utolsó kérdé-
sem: vajon Ön, Te, én köztük leszünk-e?

Varsányi Ferenc
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József Attila 
Művelődési Ház

N. Sebestyén Katalin

A vadregényes Maros partján születtem, általános iskolai tanulmánya-
imat is itt fejeztem be, majd gyors- és gépíróként szakvizsgáztam. A 
különböző művészi tevékenységek már kisgyermek koromtól jelentős 
szerepet töltenek be életemben. 18 évesen férjhez mentem, majd négy-
évenként született meg három gyermekem. Sajnos a házasságom nem 
volt zökkenőmentes, elváltam. A hányattatott életemre jellemzőek vol-
tak tragédiák, melyek mind fizikai testemre, mind lelki világomra nega-
tív hatást gyakoroltak. A második férjem művészi tevékenységeimben 
jelentős szerepet vállal, s tölt be. Számomra fontos a Föld megóvása, a 
védtelen állatok megvédése, s kutatom a végtelen Univerzum rejtélyeit. 
Őszintén hiszem, hogy a világ jobbra fordul, ami egy emberközpon-
túbb, mindenki számára élhetőbb környezetet teremt, valamint bízom 
abban, hogy odafigyeléssel tisztábbá tehetjük Földünket, s a természeti 
kincseink gazdaságosabb használatával meghosszabbíthatjuk szeretett 
bolygónk életét. Festészeti alkotásaimat legfőképpen a Föld és az uni-
verzum kölcsönhatása, a természeti jelenségek jellemzik. A naplemente, 
a csillagászok által feltérképezett események, a különböző természet 
adta látványosságok, tájak, a fák, a víz, és a virágok ihletnek meg.
Műveimet elsősorban temperával, akrillal vászonra, farost lemezre, akril 
papírra, kartonra festem. Rendszeresen vannak önálló kiállításaim, va-
lamint csoportos kiállításokon is megtekinthetőek műveim. Az írásaim 
és verseim is rendszeres publikációban részesülnek, több különböző an-
tológiában olvasható.
Az idén is volt már önálló kiállításom februárban a "Lilaköd" Könyves-
kávézóban, azon kívül meghívást kaptam Kecskemétre a Csillagászati 
Egyesületbe, természetesen legfőképpen a csillagászati alkotásaimból. 
Ezen kívül az idén ismét kiállításom lesz az UNIO Galleryben.
Tagja vagyok az Örkényben működő Szabad Szalonnak, a David Arts 
Irodalmi és Képzőművészeti Szekciójának, az Amatőr Festők Társasá-
gának, a Gyálon működő Festő Körnek, valamint a Monoron működő 
Kézműves Klubnak, ahol a Klub vezetőhelyettesi szerepét töltöm be.
Két alkalommal részesültem David Arts Alkotói Nívódíjban.
Jelenleg a Szinopszis Szakképző Intézetbe járok, ahol szeretném elsa-
játítani a rajzolás és festészet csínját-bínját, hogy minél tökéletesebb 
alkotásokkal gyönyörködtethessem meg alkotásaim nézőit.
Június hónapban Dunaharaszti közönségének mutatom be alkotásai-
mat a Városi Könyvtár Mini Galériájában.

 

A HÓNAP MŰVÉSZE:

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2015. július 1-től 2015. augusztus 23-ig
NYÁRI NYITVA TARTÁSSAL várjuk Önöket
az alábbi időpontokban:
Hétfő: 13.00 – 18.00
Szerda: 10.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
Péntek: 13.00 – 18.00
2015. augusztus 24-től az eredeti nyitva tartás szerint
fogadjuk látogatóinkat!
Minden kedves olvasónknak és látogatónknak szép nyarat 
és jó pihenést kívánunk!

a Dunaharaszti Városi Könyvtár munkatársai

Málta szigetország,törpeállam Dél-Európában. A Földkö-
zi-tenger középső részének egyik legszebb szigete. 
Málta több mint 7000 éves történelméről, építészeti és kul-
turális emlékeiről, látnivalóiról, kulturális fesztiváljairól, 
nyüzsgő éjszakai életéről, tradicionális fiesztáiról mesél Ola-
ch Zoltán dr. ismeretterjesztő előadásában.
Látványos fotókkal mutatja be a napfényben fürdő sziget 
históriáját, emlékeit, kincseit és a sziget turisták által ked-
velt földrajzi szépségeit.

 Szigetköz - Dunaharaszti Vízi Túra
 2015. július 4-12-ig
 Érdeklődni és jelentkezni lehet:
 Czompa Gyula 30-34279-62
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Múlt év szeptembertől Dunaharasztin a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában is elérhetővé vált a judooktatás, a Hunyadi Iskolában 
már évek óta jól működő rendszer mintájára.
A polgármester úr és az iskolaigazgató úr is támogatta ezt a kezde-
ményezést, mely rendszeres sportolási lehetőséget biztosít az iskola 
és a környék tanulói számára.
A judo jótékony hatással van a fejlődő szervezet számára, fejleszti a 
mozgáskoordinációt, általános jó közérzetet és fizikumot ad, amel-
lett morálisan a japán kultúrában fontos szerepet játszó tisztelet és 
megbecsülés övezi az edzéseket - nyilatkozta Weinber Mihály ju-
doedző, aki irányítja az edzéseket, egykori és mostani tanítványa, 
Novota Richárd segítségével. Az újonc judokák fizikális és koordiná-
ciós képességét játékos feladatokkal fejlesszük, miközben elsőként az 
eséseket tanítjuk meg nekik, amit jól hasznosíthatnak a hétköznap-
jaik során is, lecsökkentve a sérülésveszélyt az iskola folyosóján, az 
utcán, vagy akár más sporttevékenység során is.
Alsós diákokkal kezdtük az oktatást, de minden korosztályt várunk 
szeretettel, ez az a sport amit megfelelő odafigyelés mellett lehet 
űzni az óvodás kortól a nyugdíjasig. Az iskolakezdéssel szeptember-
től szívesen várjuk az újonc elsős fiúk és lányok jelentkezését. Igen 

a judo nagyon népszerű a lányok körében is, a tanítványok mint-
egy egyharmada lány. Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy judósaink a 
sport mellett jó tanulók is legyenek, a tanulás és a sport kiegészítik 
egymást. Megfelelő intelligencia kell, hogy valakiből jó sportoló vál-
jon, valamint megfelelő fizikum segít, hogy a tanuló az iskolában jól 
teljesíthessen, ne fáradjon el az órák alatt.
A szeptemberben indult csoportból vannak akik már versenyen is 
szerepeltek, több dobogós helyezés mellett már volt akinek sikerült 
versenyt is nyerniük. Piliscsabán, Kecskeméten, KÖZGÁZ Kupán 
Drabik Zsófi, Menkó Anita, Taskó Bálint, Porga Péter és Márkus 
Botond diák kategóriákban jeleskedtek, és szereztek a MOHA 
SC – Dunaharasztinak érmeket. A most hétvégén Cegléden tar-
tott Országos Diákolimpián Márkus Botond bronz érmével letette 
névjegyét a legjobbak között. Veterán versenyzőink Novota Zsolt, 
Novota Richárd, Weinber Mihály május utolsó hétvégéjén a hazai 
rendezésű, Balatonfüreden tartott Veterán Európa Bajnokságon 
fognak szerepelni.
Edzéseinket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kistornatermében 
tartjuk kedden, csütörtökön 16:30-tól, felnőtteknek 18:00 órától. Vá-
runk szeretettel minden érdeklődőt!

Idén is szerveztünk egy egyhetes kirándulást az Egyesült Királyság-
ba. Tavalyi londoni utunknak nagy sikere volt, és most Skóciában 
sem kellett csalódnunk. Városunkból 24-en mentünk, 18 diák és 6 
felnőtt. Utunkat további 28 emberrel osztottuk meg, akik Hajdúná-
násról jöttek. Április 25-én 1 óra után a Tesco parkolóból indultunk, 
és kisebb pihenőkkel átutaztuk a napot. Az éjszakát a buszon töl-
töttük. A reggeli órákban megérkeztünk Amszterdamba. Egy rövid 
séta és sorban állás után bejutottunk a Vincent van Gogh Múze-
umba, ahol  a délelőttünket töltöttük. Ezután hajókáztunk egyet a 
csatornákon, a grachtok világában. Négykor felszálltunk a kompra, 
és ott töltöttük az éjszakát is. Akik gondolták, végig nézhették a 
naplementét a komp külső fedélzetéről. Másnap a délelőtti órákban, 
fél 10 körül kötöttünk ki New Castle-ben, majd folytattuk utunkat  
észak  felé.  Útközben megálltunk a Kelso apátság romjainál, baran-
goltunk Floors Castle-ben, Skócia legnagyobb lakott kastélyában, 
valamint  körbevezettek  bennünket a Glenkinchie  desztilállóban. 

Este érkeztünk  meg  Seton  Sandsbe, a kis tengerparti üdülőfaluba, 
ahol elfoglaltuk a szállásunkat. Másnap Skócia fővárosa, Edinburgh 
volt célállomásunk. Szerdai napunk a Loch Ness-i tó partján indult, 
majd a tó egyik földnyelvén ülő vár romjait látogattuk meg. Rövid, 
pár fénykép erejéig tartó megálló a Ben Nevis-nél, Skócia, s egyben 
Nagy-Britannia legmagasabb hegyénél, majd a filmek/sorozatok for-
gatásánál kedvelt Glencoe-völgyben túráztunk egyet. Csütörtökön 
Skócia ősi fővárosában, Dunfermline-ban  felkerestük  magyarországi 
Szent Margit sírját, ezután pedig Scott kapitány híres felfedzőhajó-
ját tekinthettük meg Dundee-ban, majd megálltunk  St. Andrews-
ban, a híres iskolavárosban. Pénteken  St. Abbsbe, a lélegzetelállí-
tóan szép halászfaluba látogattunk el, ezt követően az Amstrong 
család impozáns kastélyának , a Bamburgh Castle-nak történetébe 
tekinthettünk be. Délután felszálltunk a kompra New Castle-nél, és 
kezdetét vette utunk visszafele. A délelőtti órákban megérkeztünk 
Amszterdamba, és busszal folytattuk utunkat Utrechtbe. Pár órát 
töltöttünk a meseszép holland városban, majd egyenesen (szükség-
szerű mosdószünetekkel) hazajöttünk. Vasárnap, a reggeli órákban 
érkeztünk vissza ide a dunaharaszti Tesco parkolójába. 
Mindenki nagyon élvezte az utat, és izgatottan várjuk a jövő évi 
látogatást Nagy-Britannia valamely más területére.  

              Dobos Lili 7.b

A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola az idei tanévben is meg-
rendezte a már hagyománnyá vált Városi 
Informatika Találkozót. 2015. április 30-
án, a természettudományi hét keretein 
belül került megrendezésre a verseny. Az 
eseményen a város minden iskolája egy-
egy nyolcadik osztályosokból álló csapat-
tal képviseltette magát. A természettu-
dományi hét témája a magyar feltalálók 
és találmányok voltak. Az Excel program 
fejlesztésében egy magyar tudós,  Simo-
nyi Károly is részt vett, ezért az informa-
tika találkozó célja ebben a tanévben az 
Excel program használata volt. Ilyen ver-
seny még úgy sem volt a városban.
Izgalommal készültünk a programra, 
mert nagy változás történt a számítás-
technika teremben. Dunaharaszti Város 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága 
és az Önkormányzat támogatásával isko-
lánk számítógép parkja megújult. A régi, 
lassú, használhatatlan számítógépeket, 
17 új, modern gép váltotta fel, melyet a 
gyerekek már hetek óta nagyon vártak, 
kipróbálásukra azonban első alkalommal 
a városi versenyen nyílt lehetőségük. 
A rendszer remekül debütált, a gépek 
gyorsak, jól működnek. Mindenki számá-

ra öröm volt a munka ilyen környezetben.
Az Excel versenyen elért eredmények:
I. helyezett: Halász Bence  Rákóczi 
(52,5 pont)
II. helyezett: Kunsági Nikolett  
Kőrösi (50 pont)
III. helyezett: Imre Krisztián  
Baktay (49 pont)
Kunsági Viktória Kőrösi  (49 pont)
A szünetben, amíg mi tanárok a fel-
adatokat javítottuk, a versenyzők részt 
vehettek a Csodák Palotája kihelyezett 
programján, melynek keretében fizikai kí-
sérletek megtekintésére nyílt lehetőségük. 
A verseny óta eltelt időben a gyerekek 
izgalommal és örömmel használják az 
új számítógépeket, csillogó szemmel és 
motiváltan érkeznek az informatika te-
rembe. A gépek segítségével lehetőségünk 
nyílt csaknem 200 kisfilm elkészítésére, a 
nyolcadikosok megtervezték a saját bal-
lagási meghívójukat, 21 tanuló vehetett 
részt házi informatika versenyen, lelkes 
ötödikesek segítségével készül a suliújság 
második száma, az elkövetkező hetekben 
31 tanuló vesz részt ECDL vizsgán, és az 
algoritmikus gondolkodást segítő interne-
tes feladatok megoldására is lehetőségünk 
nyílt.

Köszönöm szépen kollégáim, Nagy Er-
zsébet Ágnes, Lugmayer Györgyné, és 
igazgatónk Weinber Róbertné előkészüle-
tekben nyújtott segítségét. Ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani iskolánk 537 
tanulója nevében Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának és a Városi Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottságnak, hogy 
bár működtetőként ez nem feladatuk, 
mégis biztosították tanulóink számára az 
új számítógépeket. A digitális kompeten-
cia fejlesztése a NAT kiemelt feladata. A 
város támogatásával a Kőrösiben is lehe-
tőség nyílt ezen kompetencia fejlesztésé-
re, az élvezetes, minőségi munkavégzésre. 
Köszönjük a támogatást, és hogy a képvi-
selő testület szívén viseli az intézmények 
helyzetét a városban.
Szeretettel várunk mindenkit a jövő évi 
versenyekre is.

Korbeli Csilla
Mélyföldtől a Felföldig

Excell-verseny a Kőrösiben

Zrinyi matek siker

Kőrösi Gála

JUDO edzések
a Rákócziban
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A KLIK által meghirdetett - a 2014. évi 
Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 
és Intézkedési Terv keretében megvalósuló 
- „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közle-
kedésre nevelési programjának megvalósítá-
sa - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló 
köznevelési intézményi nevelési tevékeny-
ség”című pályázaton iskolánk, a Dunaha-
raszti Hunyadi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola nyertesek közé került.
               A pályázat két fordulóból áll, az 
1. forduló során elnyert 193. 680 Ft-ból köz-
lekedésbiztonsági demonstrációs eszközöket 
vásároltunk. 
A pályázatban vállalt közlekedésre nevelési 
programot két hetes időszakban valósítot-
tuk meg a 2. e egész napos osztályunkban 
Bagdi Edina kolléganő vezetésével. Min-
den nap változatos, érdekes feladatokkal 
és gyakorlati példákkal keltette fel a gyer-
mekek érdeklődését a témához kapcsolódó-
an. Részletesen beszélgetett velük a helyes 
közlekedési szokásokról és szabályokról. A 
gyerekek nagyon motiváltak, érdeklődőek 
és lelkesek voltak. Edina néni első alkalom-
mal kinevezte a kerékpár- és közlekedés fe-
lelősöket, akiknek a feladatuk az volt, hogy 
figyeljék az iskola tanulóinak közlekedési 
szokásait, adott helyzetekben figyelmeztes-
sék őket az iskola házirendjében is megfo-
galmazott elvárásokra, szabályok betartá-
sára. A felelősök nagyon határozottan és 
felelősségteljesen végezték a „munkájukat”, 

feljegyezték és beszámoltak a napi tapaszta-
lataikról. Rajzokat és közlekedési szituációs 
maketteket készítettek. A városi séták során 
gyakorolták a gyerekek a gyakorlati ismere-
teket, és megfigyelték a közúti jelzőtáblákat, 
fényjelző készülékeket.  
A program keretében szervezett délutáni 
foglalkozáson a gyermekek szüleikkel, felnőtt 
hozzátartozóikkal együtt részt vehettek egy 
játékos gyakorlati foglalkozáson, valamint 
ekkor került sor a feladatlapok kitöltésére is. 
Szituációs játékkal kezdődött a foglalkozás, 
a gyerekek egy nagyméretű utcarészlet se-
gítségével a gyakorlatban is kipróbálhatták 
a helyes közlekedést. Részletesen kitértek a 
leggyakoribb közlekedési helyzetekre (biz-
tonságos átkelés, láthatóság, észlelhetőség), 
amelyet a gyerekek nagyon ügyesen és tájé-
kozottan oldottak meg. A foglalkozás végén 
a feladatlap kitöltése során a gyerekek a szü-

leikkel, hozzátartozóikkal közösen oldották 
meg a feladatokat. 
A szülők tapasztalata az volt, hogy a prog-
ram elkezdése óta a gyerekek sokkal érdek-
lődőbbek, figyelmesebbek és tájékozottab-
bak a közlekedés során. Szerintük nagyon 
hasznos és fontos, hogy az iskola külön 
programban foglalkozik a biztonságos köz-
lekedés témakörével és remélik, hogy ez a 
későbbiekben is folytatódni fog. 
Az első forduló részét képezte még, hogy 
a 3-8. évfolyamos nebulók online kérdőív 
megoldása során adtak számot közlekedési 
ismereteikről. 
 A pályázat 2. fordulójába is jelentkezünk, 
annak reményében, hogy bekerülünk az 
első 3 helyezett közé, akik iskolánként 1.000 
000 Ft támogatást kaphatnak.  Csicsai Il-
dikó kolléganőm vállalta a pályázati anyag 
kidolgozását, amelynek keretében lehetővé 
válhat az intézmény részére bármilyen, a 
közlekedésbiztonsági ismereteket fejlesztő, 
kis értékű eszközök beszerzése,(pl.: mobil 
KRESZ pálya, ügyességi kerékpáros pálya), 
egy-, vagy többnapos közlekedésbiztonsági 
témájú rendezvény/program a tanulók és 
szülők részére, közlekedésbiztonsági tábor 
szervezése, megvalósítása, valamint kerék-
pártúra szervezése. 
Reméljük, továbbra is sikeresen pályázunk a 
2. fordulóban is!       

Vighné Bacsó Mónika
igazgatóhelyettes 

Nemzetközi Fox Competition- SIKER!
2015. március 3-án rendeztük meg iskolánk-
ban az MM Publications Kiadó által szer-
vezett, nemzetközi angol olvasási verseny 
magyarországi fordulóját, ami egy feleltvá-
lasztós teszt volt. A résztvevő tanulóknak 
előzetesen el kellett olvasniuk a korosztá-
lyuknak kijelölt angol nyelvű novellát, mely 
alapja volt a tesztnek. Nagy lelkesedéssel 
vágtak bele a munkába, természetesen ide-
gen nyelven kellett olvasniuk, feldolgozniuk 
a könyveket. A felkészítő kollégák szívesen 
segítettek, amennyiben kérdések merültek 

fel. Iskolánkból 24 tanuló jelentkezett és vett 
részt a fordulón, melyre országszerte min-
den iskolában ezen a napon, és időpontban 
került sor. A zárt borítékot ellenőrizni kellett 
egy hitelesítő tanulónak, majd elkezdődött 
a munka. A kitöltött tesztlapokat postázni 
kellett, majd kb. 4 hét elteltével megkaptuk 
az eredményeket a szervező kaidótól! 
A versenyre több mint 5000 tanuló nevezett 
Magyarország iskoláiból. A 7-8. évfolyamo-
sok mezőnyében kb. 1100 jelentkező közül 
iskolánk tanulója, Bakos Rita 7.B osztályos 
tanuló az előkelő 4. helyezést érte el! 

Szívből gratulálok tanítványomnak! 
Hasonló sikereket kívánok a jövőben 
is!                  Csicsai Ildikó angol tanár
             

A Dunaharaszti Hunyadi János Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola a 
TÁMOP – 3.1.4. B-13/1-2013-0001 „ 
Köznevelés az iskolában” kiemelt pro-
jekt keretében megvalósuló „Mentoráló 
intézményi működés kialakítása” című 
pályázat keretében elnyerte a Mentorá-
ló intézmény címet.  Iskolánk által kí-
nált módszertani modell egy komplex, 
a tanórai és a tanórán kívüli tevékeny-
ségekre alapuló modell, melynek célja 
a nemzetiségi nevelés-oktatás mód-
szertanának  bemutatása.  A tanórai 
nevelő-oktató munkánkban a tanulói 
aktivitásra épített pedagógiai gyakor-
lat során arra törekszünk, hogy minél 
hatékonyabb legyen a német nyelvi is-
meretek több szintű elsajátítása. Men-
toráló intézményként feladatunk, hogy 
a 2014/2015. tanévben bemutató óra 

és workshop keretében havi egy alka-
lommal más intézmények számára hos-
pitálási lehetőségeket biztosítunk.
Iskolánk, mint pedagógiai – szak-
mai szolgáltatást nyújtó intézmény, a 
módszertani modell bemutatása által 
hozzájárul a nevelés-oktatás eredmé-
nyességének javulásához, a pedagógiai 
hatékonyság és a tanulói eredményes-
ség növeléséhez.  Célunk, hogy nyitott 
intézményként támogassuk a pedagó-
gusok módszertani megújulását, előse-
gítsük az intézményi és intézményközi 
szakmai együttműködést. Iskolánkban 
négy pedagógus – Kovácsné Mester 
Ágnes, Lénártné Németh Mónika, 
Lizerné Bende Tímea, Pálfi Andrea 
– vállalta a projekt időszakában a te-
vékenységben való rendszeres közremű-
ködést, a hálózati tudásmegosztásban 

való részvételt. 
A módszertani modell alkalmazásával 
várhatóan kialakul és növekszik a ta-
nulókban a nyelvtanuláshoz való po-
zitív beállítódás, a német nyelv iránti 
motiváció és érdeklődés. Cél, hogy a 
tanuló törekedjen a célnyelvi kultúra 
minél szélesebb körű megismerésére. 
Módszertani modellünkkel fő felada-
tunknak tekintjük a hagyományőrzés 
és versenyképesség megteremtését és 
biztosítását az oktatásban, vagyis a 
múlt és a jövő kapcsolatát.

Karlné Purczeld Erika
igazgató

Ebben az évben szakosz-
tályunk szervezte a Vízi-
túrázó Fiatalok Országos 
Találkozója május 15-
17-ig. Szakosztályunk 11 
gyermekkel és 4 felnőttel 
képviseltette magát ezen a 
számunkra is nagyon fon-
tos versenyen.
Pénteken délután érkeztek 
a csapatok a csónakház-
hoz. Sokan már régi isme-
rősként üdvözöltük egy-
mást, de az új versenyzők 
is hamar összerázódtak a 
többiekkel. Saját gyereke-
ink között volt két harma-
dik osztályos is, akik már 
csak azért is nagyon izga-
tottak voltak, mert elő-
ször sátoroztak, ráadásul 
egyedül, szülők nélkül. Az 
első este az ismerkedéssel, 
beszélgetéssel és jó kis fo-
cimeccsekkel telt.

A szombati nap a verse-
nyekről szólt, ahol az idén 
is nagyon jó eredményeket 
értünk el. 
A szombat estét még egy 
játékos vízi versennyel szí-
nesítettük, majd tábortűz-
zel, tábori dalok éneklésé-
vel zártuk.
Vasárnap reggel kicsit ne-
hezebb volt az ébredés, 
az arcokon is látszott a 
fáradtság. A délelőtti 
eredményhírdetés után 
elbúsúztunk egymástól és 
mindenki elindult hazafe-
lé.

Eredményeink
5-6. évfolyam:
Fehér Márk úszás II. (3. 
osztályos) evezés I.  

Simon Laura evezés II. (3. 
osztályos) kormányzás I. 

Tóth Ádám úszás III. víz-
ből mentés I. evezés I. el-
mélet I.
összetett pontverseny III.

Villám Barna vízből men-
tés III. evezés II. elmélet 
II.
    
7-8. évfoly  
Schuszter Anna úszás I. 
vízből mentés I. evezés II. 
elmélet II. összetett pont-
verseny II.

Szikora Georgina vízből 
mentés II. kormányzás I. 
evezés I. elmélet I. össze-
tett pontverseny III.

Drobilich István úszás II. 
vízből mentés III. evezés I. 
kormányzás I. elmélet III.
összetett pontverseny I.

Milák Róbert evezés II.

Farkas József evezés II.
kormányzás III.

Ifi:
Szikora Viktor evezés 3.
elmélet II. összetett pont-
verseny III.

Kis Gergely evezés II. kor-
mányzás I. összetett pont-
verseny II.
 
Gratulálunk nekik!
Szakosztályunk ezen a 
nyáron is szervez túrát, 
az idén a Szigetközt céloz-
zuk meg július 4-12-ig. A 
túráról a csónakháznál és 
a +36-30-3427962-es tele-
fonszámon lehet érdeklőd-
ni.

    

Közlekedésre nevelés

Nemzetközi Fox Competition-SIKER!

Mentoráló intézmény

Az Evezős Szakosztály hírei
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“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 

SZERVIZ
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Egy májusi szerda reggelén nagy volt az izgalom a Szivárvány 
Óvoda három csoportjában. A Csiga csoport, a Pillangó cso-
port és a Tücsök csoport óvodásai kirándulni készülődtek. Kis 
hátizsákjaikkal kora reggel útnak indultak. A kapu előtt már 
várta őket a kedves buszsofőr bácsi, ugyanis a Ventona cég 
egy busszal állt az óvoda rendelkezésére erre a napra, melyért 
ezúton is köszönetet mondunk. Úti célunk A Mustáng Lovas-
klub volt, ahol a lovarda dolgozói készségesen vezették kör-
be a csoportokat, miközben sok érdekes dolgot megtudhattak 
a lovakról. Az oktatók póni háton lovagoltatták a gyerekeket 
a lovarda területén található erdős részen, amíg a lovaglásra 
várakozó többi gyermek vidáman játszott a fák árnyékában 
megbújó tágas játszótéren. Köszönet a lovarda munkatársainak 
is, akik önzetlen munkájukkal tették még tartalmasabbá ezt a 
szép délelőttöt. A visszafelé vezető úton a gyerekek énekétől 
volt hangos a busz. Ebéd után néhányan már a mese végét sem 
hallották, mert e kellemesen fárasztó nap után hamar elégedett 
szuszogással álmodtak középső és nagy csoportosaink a kirán-
dulás élményeiről.

Villámné Bakó Boglárka óvodapedagógus               
Palyaga Boglárka tagóvodavezető

Tisztelt leendő Vendégeink, Kedves Barátaink!
Mikor 2014 végén, új vezetőséggel újra megnyitottuk, a Mustang Bistro-t, még csak álmodoztunk egy, a Dunaharasz-
ti és a környező települések vendéglátásába is bekapcsolódó kis étteremről. Ez az álom most beteljesül.
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy hamarosan nyílik a Mustang HEKKTÁR pecsenyesütőnk és hekkezőnk!.
Nagy szeretettel és finomabbnál is finomabb ételekkel várjuk minden régi és új vendégünket. 
Örülünk, ha a MUSTANG HEKKTÁRT választjátok családi hekkezések, baráti összejövetelek, születésnapok, ke-
resztelők, ballagások, évfordulók megünnepléséhez.
Választékunkból:
• sült hekk • sült kolbász • hamburger • gyros • frissensültek • desszertek 
• házi limonádé • házhozszállítás
• játszótér • hétvégente gyermekfelügyelet többféle kézműves foglalkoztatás
MUSTANG LOVASCLUB 2330 Dunaharaszti, Paradicsomsziget, Búzavirág sor 1.
Dunaharaszti és Taksony között az 510-es úton, közvetlenül a Duna-Tisza Csatorna mellett

A Római partról leúsztak 
a hekkek Dunaharasztiba
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 Otthon végezhető kozmetikai és egyéb termékek 
 csomagolása, stb: 06-90-60-39-06
 (http://audiopress-hungary.webnode.hu 635Ft/min,,06204963980) 

MUNKALEHETŐSÉG

Mobil: 06-30-986-9519
Telefon: 06-24-460-476
www.ingatlan.com
e-mail: ottavane.barna.eva@gmail.com

Ingatlanközvetítés
adás-vétel-csere
bérbeadás
hitelügyintézés
értékbecslés
szerződéskötés
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Hirdetésfelvétel: 
harasztilap@gmail.com 

telefon: +36 30 336 1417

egész oldal: 95 000 Ft+Áfa, 
1/2  50 000 Ft + Áfa,  
1/4 26 000 Ft + Áfa, 
1/8 10 000 Ft + Áfa

ÚJ HELY HARASZTIN

2015. áprilisi
újszülöttek

1.Váczi Virág                      04.29.
2.Turi Natália                     04.15.
3.Bartus Emma                  04.23.
4.Szamosi Milán Márk         04.25.
5.Orbán Luca                     04.10.
6.Karika Gergő Milán          04.16.
7.Jakab Lilien                     04.20.
8.Varga-Imre Anett             04.05.
9.Hajmási Bejke                  04.01.
10.Baldauf Bence                04.08.
11.Ézsiás Janka                  04.22.
12.Hamza Árlen                 04.21.
13.Zsuppán Amália Anna    04.23.
14Aczél Lőrinc Imre           04.27.
15.Molnár Tamás               04.05.
16.Rachfat Boglárka Emma 04.24.
17.Sponga Balázs               04.24.
18.Horváth-Szamosfalvi Mimi 04.08.

2015. április hónapban 
elhunytak neve 
és életkora: 

Huszák Józsefné élt 75 évet
Mészárosné Hidasi Mária Ilo-
na élt 79 évet
Makker László Jenőné élt 63 
évet

Bauer György élt 83 évet
Geosits Imre élt 50 évet
Gutti István élt 64 évet
Jakab Jánosné élt 59 évet
Kánai József élt 59 évet
Kasza Géza élt 59 évet
Kovács Imréné élt 62 évet
Laczkó Béla élt 75 évet
Marczis József élt 84 évet
Matheisz Mihály élt 70 évet
Mátyási Lászlóné élt 73 évet
Orbán Ferencné élt 68 évet
Papp Géza élt 69 évet
Reinhartné Bognár Zsuzsan-
na élt 60 évet
Reményi Józsefné élt 79 évet
Rutich Ferencné élt 60 évet
Schád Ferencné élt 95 évet
Szabó Miklósné élt 83 évet
Takács Vince Ambrusné élt 
63 évet
Váradi Andrásné  élt 79 évet

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 GYÓGYSZER-
TÁR
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 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal
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PuRe
Baráti üdvözlettel, 2015. május

IMPRESSZUM

Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester, 
Mikó F. László (+36 30 848 1704)
Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri 
Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fő út 152., 
Tel.: 504-450
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal, 
e-mail:harasztilap@gmail.com
Fotó: Teszár Ákos, szerzők
A kéziratok leadási határideje: megjelenést 
megelőző hónap 20-a.
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem adunk 
vissza.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot 
a leadott anyagok szerkesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartal-
máért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
Megjelenik 8500 példányban.
ISSN 1589-5874

Erő
Kárpáti Ágnes Dunaharaszti 
lakos, 2015. április 26.-án in-
dult a BiotechUSA FitBalance 
Nemzetközi Testépítő és Fit-
ness Kupán Minősítő és Body 
Fitness kategóriában. Minősítő 
kategóriában arany érmet, Body 
Fitness kategóriában - 168 cm - 
pedig ezüst érmet szerzett.
Május 9-én az IFBB Testépítő 
és Fitness Magyar Kupán Bo-
dyfitness - 168 cm - kategóriá-
ban a IV. helyet szerezte meg.
Egy gyermekes családos anyu-
ka. Meg szeretné mutatni, hogy 
így is meg lehet csinálni, csak 
kitartás kell hozzá. És, persze 
erő...

Gratulálunk!
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Mostanság gyakran hallunk a hírekben 
Görögországról. Nekem kellemes emlékeket 
juttat eszembe: Olimpiát, az Akropoliszt, 
Delphoit, Mükénét, Ephesost. Az ókori ro-
mok országát, az olajfákat, a fetasajtokat, 
a retsinát és az ouzót. A kis hangulatos 
tavernákat, ahol remek ételeket kóstoltunk 
vagy néhány pohár zamatos retsina mel-
lett múlattuk az időt. A 80-as évek elején 
sok étteremben még étlap sem volt, hanem 
a kirakatba tett fogások alapján lehetett 
választani és egyszerű mutogatással rendel-
ni. Egy alkalommal valami számomra is-
meretlen spenótszerűséget fedeztem fel, és 
amikor a pincért megkérdeztem, hogy mi 
az, csak annyit vetett oda: „Gaz!”. Később 
megtudtam, hogy a gaznak titulált zöld-
ség mángold volt. Néhány tavernában még 
ilyen ételes kirakatra sem futotta, hanem a 
szakács egyszerűen körbevezetett bennün-
ket a konyhában, felemelgette a födőket, 
kihúzgálta a sütőből a tepsiket, majd tü-
relmesen várt, amíg eldöntöttük, hogy mit 
kérünk. Az ételeket, melyekről gyakran azt 
sem tudtuk pontosan, hogy miből készül-
tek, mindig langyosan szolgálták fel, sosem 
forrón.
Az mondjuk egy idő után unalmassá vált, 
hogy a húsokat és a halakat mindenütt 
csak grillezve kínálták, de ezt ellensúlyoz-
ta a különféle saláták, olívabogyók, sajtok, 
töltött szőlőlevelek vagy padlizsános ételek 
gazdag választéka. Ha sikerült megrendel-

ni, remek ízelítőt nyújtott a vidék konyha-
kultúrájáról a vegyes előétel tál. Az első 
próbálkozásunkkor nyolc komplett főfogást 
hoztak ki. Kettőnknek.
Mielőtt a darálthúsos ragúból és sült pad-
lizsánból álló musaka receptjét közread-
nám, elmesélnék még egy rövid történetet. 
Egy este épp kedélyesen kortyolgattuk a 
retsinát, amikor hirtelen két kupica ouzó 
termett az asztalunkon. Az egyik vendég 
hívott meg rá, – ez gyakran előfordul Gö-
rögországban – és most a szokással ellen-
tétben nem hoztak hozzá polipdarabkákat 
sem. Megköszöntük, mire a férfi átült az 
asztalunkhoz, és adomázni kezdett Né-
metországról, merthogy jó pár évig dolgo-
zott ott. Közben egyre-másra érkeztek a 
pálinkák, a sörök és az üveg borok, míg 
végül a mi asztalunknál ült az egész kocs-
ma. Az egyik vendég a foga között tartott 
asztalt egyensúlyozva próbált meg egy es-
küvői táncot bemutatni. Na, ez nem sike-
rült neki! A tányérok, poharak és üvegek 
csörömpölve törtek szét a padlón, de a jó-
kedvünk ettől nem csorbult. A csorbulást 
az este végén elénk tett horribilis számla 
okozta, amin a rengeteg innivaló mellett 
persze ott sorakozott összetört edények 
listája. Az a „kedves” görög kiügyeskedte, 
hogy a mi számlánkra mulasson az egész 
taverna. Mondanom sem kell, hogy neki 
akkorra már csak hűlt helyét láttuk.
Először a padlizsánt vágjuk centis szele-

tekbe, besózzuk és egy órát állni hagyjuk. 
Közben a hagymát olajon üvegesre pá-
roljuk, majd hozzátesszük a darált húst 
(bárány helyett megfelel a fele-fele arányú 
marha- és sertéshús keveréke is). Szürkülé-
sig pároljuk, majd felöntjük a fehérborral. 
Beletesszük a hámozott, feldarabolt para-
dicsomot, sóval, borssal, cukorral, fahéjjal, 
szerecsendióval és oreganóval fűszerezzük. 
20 percig főzzük. Ezután belekeverjük a 
zsemlemorzsát, két evőkanál kivételével a 
parmezán sajtot és, ha meghűlt, egy felvert 
tojást. Utána elkészítjük a besamel szószt. 
A vajat felolvasztjuk, beleszórjuk a lisz-
tet, és világos rántást készítünk. Felöntjük 
a tejjel és folytonos keverés mellett sima 
szószt főzünk belőle (kb. 10 perc). Sózzuk, 
borsozzuk, és ha meghűlt, belekeverjük a 
maradék sajtot és két tojást.
Most papírral leitatjuk a padlizsánszelete-
ket és kevés olajon aranybarnára sütjük. 
Egy vajazott és zsemlemorzsával megszórt 
tepsit kibélelünk egy réteg padlizsánnal, 
ráöntjük a hússzósz felét, újabb réteg pad-
lizsán következik, majd a hús másik fele. 
Végül az egészet padlizsánszeletekkel bo-
rítjuk és leöntjük a besamelszósszal. Eset-
leg még megszórhatjuk kevés parmezán 
sajttal. Előmelegített sütőben 180°-on egy 
órán keresztül sütjük.

Volker Schwarz

Musaka

Hozzávalók
1,5 kg padlizsán
só, olaj a sütéshez
60 dkg darált bárányhús 
2 hagyma, apróra vágva
1 dl száraz fehérbor
só, bors, egy csipet cukor
fél kiló paradicsom
két csipet fahéj
egy kevés szerecsendió
egy teáskanál oregánó
6 evőkanál morzsa
10 dkg reszelt parmezán sajt
5 dkg vaj, 5 evőkanál liszt
kb. fél liter tej, 
3 tojás

Amrita Sher-Gil : Három lány című képét láthatjuk, melyet 1935-ben 
beválogattak a híres Párizsi Szalonba (Grand Salon Páris) és ott rög-
tön aranyérmet is nyert. Nem kis teljesítmény félig ázsiai származású-
ként és húsz éves nőként ilyen eredményt elérni. De Amrita életének 
minden területére a nem minden napi teljesítmények a jellemzők. 
Mindössze 28 évet élt, de ebbe a rövid időtartamba sikerült belesűrí-
tenie egész, meglehetősen gazdag életművét. Ez alatt az idő alatt élte 
le egy átlagember 60-70 évig tartó életét.
Ötvözte az indiai festészet szemléletmódját az európaival. Művészete 
révén felül tudott emelkedni a földrajzi és kulturális határokon. Végül 
mindkét világ az övé lett. Festészetében egy új látásmód jelenik meg: 
a női hang. Ezzel India modernkori festészetének egyik megterem-
tőjévé vált. „Minden művészet, beleértve a vallásosat is, érzékiségből 
születik” – vallotta.
Ezen a képen a három lány tökéletesen megkomponált alakja látható. 
Letisztult szín és formavilága az arcok és kezek lírai megfogalmazása 
tökéletes harmóniát áraszt. A drapéria, ruha redőzete nem öncélú, 
hanem pontosan követi a test formáját, nem rejti, hanem kiemeli 
az alakot. Amrita kitűnően rajzolt modell után is. Ebben nem kis 
szerepe van nagybácsikájának, Baktay Ervinnek, aki már korán felfe-
dezte unokahúga festészethez való vonzódását és tehetségét. Az ő ta-
nácsai sokban hozzájárultak Amrita rajztudásának és művészetének 
kibontakozásához, hiszen ő maga is festőnek tanult. Itt kapcsolódik a 
művésznő élete városunkhoz. Életének első nyolc évét itt élte le a Fő 
úton található Baktay házban.
A másik aktualitás pedig az, hogy szinte egész életművét bemuta-
tó kiállítás nyílt a Laffert-Kúriában mely szeptemberig lesz látha-
tó. Azonban, ha valaki elmerészkedik oda ne lepődjön meg, mert az 
eredeti festmények helyett fekete-fehér reprodukciókat talál, hiszen 
a művésznő képei az indiai állam tulajdonában vannak és nemzeti 
kincsként tartják őket számon. De ez ne rettentsen el senkit, mert a 
reprók életnagyságú mérete miatt a képek rendkívül szuggesztívek 
és a kiállítás jellegéhez és koncepciójához jól illeszkednek. Az anyag 
rengeteg eredeti írásos dokumentumot, fotót, emléket mutat be. Eze-
ket böngészve megtudhatják azt is, miért ez a címe ennek ez írásnak.
Menjenek minél többen.

Lehel

A Görög konyha
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