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Békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag új évet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

Junior Príma díjas Básits Bránká

Interjú Balogh Gáborral
Óvodai hírek

Testületi ülés
Iskolapartnerség



A mögöttünk hagyott egy hónapban is-
mét pezsgett az élet a Laffert Kúriában. 
Október végén a Reflektorfényben Bán-
sági Ildikó volt a vendégünk. Az esten 
a most főleg női közönség egy meghitt, 
kedvesen őszinte beszélgetést hallhatott 
a Kossuth-és Jászai-díjas színésznő pá-
lyájáról, életéről, gyermekeiről – termé-
szetesen Borzák Tibor újságíró közremű-
ködésével. 

November 6-án a „Vasárnapi muzsika” 
keretében ismét nagy sikert aratott a 
Magyar Virtuózok Kamarazenekar 
„Zenében a tánc” című műsorával.

Néhány nap múlva egy remek estet ho-
zott el a Wass Lajos Kamarazene-
kar Somos Csaba Liszt-díjas karnagy 
vezetésével. Az előadott kórusművek 
hűen idézték meg a Shakespeare drámá-
inak világát. A műsor érdekessége volt, 
hogy a verseket egy helyi színésznöven-
dék, Hajdú Tamás tolmácsolta.

A hónap derekán a Nádor Lakóparkért 
Egyesülettel közösen rendeztük meg szo-
kásos őszi családi délutánunkat. A báb-
színház és a helyi egyesületek kézműves 
foglalkozása most is népszerűnek bizo-
nyult. Zárásként két olimpikonnal, Imre 
Géza párbajtőrözővel és Sas Sándor 
paralimpikon erőemelővel beszélgetett 

Lehel Endre. A rendkívül jó hangula-
tú eszmecserén megtudhattuk, hogy az 
igazi sikereket nem adják ingyen, és a 
két kiváló versenyzővel való találkozás 
során olyan sportemberi erényekből is 
példát meríthettünk, mint a szerénység 
és a hivatással szembeni alázat. Szép és 

tanulságos este volt.

A hónap befejezéseként még két zenei 
rendezvényre került sor. Népszerű áriák 
és duettek csendültek fel Csereklyei 
Andrea és Varga Donát énekművé-
szek előadásában bérletes sorozatunk 
második előadásán.

Folytatódott a „Négy évszak” előa-
dássorozat is, amelyen az olasz-magyar 
zenei barátság most Liszt Ferenc és ta-
nítványainak személyében kapcsolódott. 
Az eseményről Ignácz Laura koncert-
szervező ad részletesebb tudósítást.

Az év utolsó hónapjára is igyekeztünk 
színes programkínálattal kikapcsolódást 
nyújtani az ünnepek előtti, felfokozott 
hétköznapok között. December 2-án nyí-
lik meg a műkedvelő festőművészek 
festőversenyének kiállítása, mely 
január 30-ig látható a Kávéházi Galéri-
ában. 

Másnap Richlach Mónikának a rúd-
sport történetét feldolgozó, „Mi alakít-
juk a történelmet” című fotókiállítása 
nyílik a földszinti szalonokban. A tárlat 
január 15-ig látogatható.

December 9-én 18 órakor ismét Reflek-
torfényben: Borzák Tibor beszélgetőtár-

sa ezúttal Bodrogi Gyula, a Nemzet 
Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és 
kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, 
rendező, érdemes és kiváló művész lesz.

December 15-én egy rendhagyó prog-
rammal várjuk az érdeklődőket. Bedő 
Imre közgazdász, üzletember, vállalko-
zási stratéga az általa alapított Férfi-
ak klubja sorozatának keretében tart 
előadást „Hogyan tartsuk meg a csalá-
dunkat a XXI-ik században?” címmel. A 
Férfiak klubja a klasszikus angol klubok-
kal ellentétben nem zárja ki a hölgyeket, 
sőt minél több hölgyvendéget vár ren-
dezvényeire. 

A zenei programok sem maradnak el a 
korán sötétedő téli napokon. December 
12-én a Dunaharaszti Zeneiskola tartja 
karácsonyi hangversenyét, 18-án vasár-
nap 17 órai kezdettel rendezzük a már 
hagyományos évzáró karácsonyi kon-
certünket a Magyar Virtuózok Ka-
marazenekar és prózai előadók közre-
működésével.

Szintén a Virtuózok és színészek fellépé-
sével készülünk a 2017. január 8-i újévi 
hangversenyünkre, melyen – újévhez il-
lően – Strauss- és magyar operett műve-
ket tűzünk műsorra.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvé-
nyeinkre, melyek részleteit megtalálják a 
www.laffertkuria.hu weboldalon.

Gáll Sándor
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Városi Könyvtár
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A másik ember sorsa, vagy a világ nagy 
igazságai iránt való érdeklődéshez objektív 
beleérző képesség, mély érdeklődés, empát-
ia szükséges, mely nélkül nem képzelhető el 
sem nevelés, sem gyógyítás, sem tudomány, 
sem művészet, sem egyszerű emberszabású 
lét sem. Ennek a beleérzésnek klasszikus 
nevelője a könyv, az olvasás. A könyv tehát 
több mint jóbarát, több mint pedagógiai 
eszköz, több mint időtöltés. Az olvasás a 
személyiség fejlődésének lélektani alapfelté-
tele. A könyv az emberré váláshoz bizony 
kikerülhetetlen. A könyv nélkülözhetetlen. 
A könyvtárban a kedves olvasó a központ. 
Őt veszik ezerszám körül a múlt és a jelen 
nagyjai, szellemóriásai: mind vele akar tár-
salogni, őt hívogatja a polcokról. Kedvére 
válogathat köztük aznapi társalkodópart-
nert, titkos tanácsost, megvallathatja őket, 
mindennap a legnagyobbat, a legtapasz-
taltabbakat, a legbölcsebbeket a világról, 
az emberről, az életről, de még az éppen 
szorongató személyes gondjairól is. Minden 
olvasó önigazolást keres. Olyan hősöket, 
olyan történeteket, amelyekbe önmagát, 
környezetét, egész megszokott világát kedve 
szerint, könnyen behelyettesítheti. S ezért jó 
olvasni. Ezért nem pótolhatja semmi sem 
a könyvet. Ugyanis hiába a könyvolvasók, 
tabletek terjedése, a digitalizáció térhódítá-
sa, hiába a sok alkalmazás, az igazi köny-
vek, úgy tűnik, újra és újra divatba jönnek. 
Világszerte a legfrissebb felmérések szerint 
a digitális értékesítések csökkenek, de a pa-
píralapú könyvek forgalma hosszú évek óta 
növekszik. Azt eddig is tudtuk, hogy aki 
olvas, az több életet is megél, hiszen min-
den kötet egy új világba viszi el. Most azt is 
megtudtuk a Yale Egyetem kutatói szerint, 
hogy: „aki többet olvas, tovább is él!”
Soha ennyi okos és tehetséges gyerek még 
nem született, mint az 1995 után világra 
jöttek között. Hihetetlenül gyakorlatiasak, 
ami nyilván következik a digitális eszköz-
használatból; nagyon gyorsan dolgozzák fel 
az információt, miközben egyszerre több 
mindennel foglalkoznak párhuzamosan. 
Viszont a nevelők, pszichológusok egyetér-
tenek azzal, hogy tele vannak frusztráció-
val, szorongással, félelemmel, nem bíznak 

önmagukban, nincs pozitív énképük, ezért 
vagy csendesek, vagy agresszívak. Aggasztó 
mértékű elmagányosodás, depresszió veszé-
lyezteti ezeket a gyermekeket. Ezért harmo-
nikus személyiségfejlődésükhöz megoldást 
javaslunk: a meseolvasást a szülővel, mert 
ez segít feldolgozni a zavaró eseményeket. 
„A felnőttek s ma talán a gyermekek egy 
része is azért nem tartják magukhoz méltó-
nak a mesét, mert az gyerekes. A művészet 
nem ismer korhatárt. Ezekben a fiatalok-
nak  való, kitalált  történetek részleteiben 
sincs semmivel több kitalálás, mint egy ko-
moly regényben vagy versben. Sőt, ha azt 
vesszük, hogy a költött dolgoknak mennyi 
belső közük van a valósághoz, a mesékben 
több a megfigyelés, a tapasztalat: mindaz, 
amit a lélek kifejezésre és közlésre érdemes-
nek tart, mint a legnagyobb költők alkotá-
saiban.” (Illyés Gyula, 1975)
Kérjük, olvassák el könyvajánlóinkat, elő-
ször gyermekeknek: 
Czegei Carla: Bözsi - Ráday Galéria és 
Kiadó, 2008
Több mint hatvan éve jelentek meg először 
ezek a kedves állatmesék. A szerző Blom-
berg bárónő álnéven írt – mentorának Cze-
gei Wass Albertnek a nemesi nevét fölvéve 
– állatmeséit minden állatbarát gyereknek 
szívesen ajánljuk. Bözsi, Pajtás, Csicsibu, 
Csóré, Minuka és a többiek kalandra hívják 
a kis olvasókat, mégpedig nagyon izgalmas 
kalandra, ahol életre szóló barátságok köt-
tetnek: Bözsi gidát mindenki megszereti, 
kiváltkép a róla olvasó gyerekek. A Róna 
Emmit idéző rajzokkal gazdagon díszített 
kötet garantáltan felhőtlen kikapcsolódást 
kínál a kisebbeknek.
Liptai Claudia – Pataki Ádám: Édes 
kettes  - Budapest: Libri, 2016
Nyílt titok a magyar nagyközönség előtt, 
hogy az egyik legismertebb hazai celebri-
tás, Liptai Claudia nemcsak új szerelemre 
talált Pataki Ádám személyében, de közös 
gyermekük is megszületett már. Mindez 
- miként leírja kötete bevezetőjében - egy 
hirtelen ötletének lettek sorsdöntő folyo-
mányai: egy holtpontra jutott időszakban 
eldöntötte, hogy kitanulja a cukrászmester-
séget. A tanfolyam aztán nemcsak új tu-

dást, tapasztalatokat és remek recepteket 
hozott, hanem társat és családot is. Ennek 
mintegy megkoronázásaként tervezték el 
partnerével, hogy összeállítanak egy köte-
tet, amely azon felül, hogy "hagyományos, 
de mégis újszerű sütiskönyv" lesz, egyben 
gesztus a szerzőhöz legközelebb álló bará-
tok, rokonok, munkatársak felé is: Claudia 
és Ádám ugyanis arra vállalkozott, hogy 
az ő kedvenc édességeiket alkotják meg. 
A kiadványban ezeknek a receptjei kap-
tak helyet, kiegészítve azokkal a kötetlen 
hangvételű interjúkkal, amelyeket Claudia 
maga készített az alanyokkal, akik között 
ott találjuk a kislányát, Pankát, számos 
közismert személyiséget (köztük olyanok-
kal, mint Hernádi Judit, Ördög Nóra, Vár-
konyi Andrea és Bochkor Gábor, Csonka 
Pici, Ábel Anita vagy Hajós András), és 
olyanokat, akiket a nagyközönség nem is-
merhet, de Claudia szívéhez közel állnak. A 
rendhagyó - egyszerre szórakoztató és hasz-
nos - szakácskönyvet igényes színes fotók 
illusztrálják, és mutató zárja. 
Bob Dylan interjúk - Budapest, Carta-
philus Könyvkiadó, 2009
Az idei irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan. 
Szerettünk volna verseskötetet vásárolni, 
hogy az érdeklődőknek a kedvére tegyünk. 
Sajnos, magyar nyelven eddig még nem ad-
ták ki szövegeit, lemezein – angolul – olvas-
hatjuk verseit. Ebben a könyvben viszont 
megismerjük az ismert énekes személyét, 
azt, hogy mindig sok verset olvasott, a 
honky-tonk, a folk zene jellegzetességét, 
néhány költeményét, hitvallását, a kortárs 
zenészekhez való viszonyát, világraszóló 
karrierjét és a rajongókról szóló véleményét 
is. Hitvallása: a saját utunkat járjuk, annak 
érdekében, hogy tartalmas életet élhessünk. 
Végül egy versrészlete a könyvből:

 „Nagy magány lesz az enyém, eloszlik
A szabadság mélyén

És aztán majd
Ez lesz az én dalom.”

Vers kiállítás a Mini Galériában - Rend-
hagyó módon 2016. december hónapban, 
Róna J. László, városunk költője, korábban 
eltávozott irodalmi elődeinknek állít emlé-
ket, egy-egy, lírájukhoz írt továbbgondo-
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lással. A sorozat negyvenegy önálló 
részből áll, és könyvtárunkban lesz 
látható, olvasható. A kiállítóról ér-
demes tudni, hogy hat önálló kötete 
jelent meg eddig, számtalan anto-
lógiában szerepelnek írásai, és több 
irodalmi elismerésben részesült, 
egyebek mellett az idén októberben 
elnyerte a Batsányi-Cserhát Kultu-
rális Fődíját is. Önmagáról, vala-
mint a bemutatóról így ír: „1953-
ban születtem Budapesten, sok 
éve élek immár Dunaharasztiban. 
Szeretem a várost, az itt élő embe-
reket, igazán otthon érzem magam. 
Kora ifjúságomtól foglalkozom iro-
dalommal, versekkel, prózával ki-
fejezve érzéseimet, gondolataimat. 
Megtisztelő volt számomra, hogy 
az idei Költészet Napi rendezvények 
alkalmával, meghívott vendégként 
mutathattam be alkotásaimat a 
Városi Könyvtárban, és a József At-
tila Művelődési Házban megtartott 
ünnepségen. A most decemberben 
látható kiállítás, úgy gondolom, egy 
emlékezés lesz, egy alkalom, ismert, 
valamint esetenként méltatlanul el-
feledett költőink felidézésére. Immár 
csak alkotásaiban élő irodalmi nagy-
ságaink kiemelt művét, és annak 
ihletésére írt verseimet olvashatják 
azok, akik megtisztelik látogatásuk-
kal ezt a panoptikumnak is nevezhe-
tő bemutatót.  
December 8-án 10-12.00 a kis-
gyermekes családoknak szervezzük 
a „Dühöngő”-t. Ekkor kötetlenül, 
játékokkal, papírszínházzal, játszó-
sátorral, „ennivaló-tapogatós” köny-
vekkel lehet játszani, szabad sikon-
gatni, futkosni a kicsiknek. 
December 8-án 16-18.00 tartjuk 
a Játékdélutánt, kicsiknek-na-
gyoknak: lehet társasjátékozni, kéz-
műveskedni. Gyertek gyerekek, vár 
a könyvtár!
December 22-én megemlékezünk 
a 95 éve született Pilinszky Já-
nosról Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész ihletett vezetésével.
Előzetes terveink 2017-re:

A Magyar Kultúra Napját január 
19-én 18.00 ünnepeljük, megem-
lékezvén a 200 éve született Arany 
Jánosról.
Január 26-án Oltyan Ilona: Dáni-
áról szóló vetített-képes útibeszá-
molóját élvezhetik a kedves érdek-
lődők. Február 2-án, 18.00 ismét 
találkozhatnak Lóczy Istvánnal, az 
Inmédias Kiadótól, aki Eimann, 
Johann: A német telepes és Mül-
ler-Guttenbrunn, Adam: A szülőföld 
harangjai című könyveket mutatja 
be, amelyeket kedvezményes áron 
megvásárolhatnak az érdeklődők. 
Március 16-án Péhl Gabriella: Kite-
lepítve című kötetét ismerhetik meg, 
könyvvásárral. Minigalériánkban ja-
nuárban Bojtor Márta festményeit-, 
februárban a biblioterápiás foglalko-
zásokon résztvevő gyerekek rajzait-, 
márciusban a Művészetbarátok Kö-
rének pasztell-, áprilisban a Foltva-
rázslók-, májusban a Napsugár Óvo-
da kiállítását tekinthetik meg.

Köszönjük a sok-sok könyvado-
mányt, amelyet 2016-ban ajándé-
koztak a könyvtárnak! Igazán sokan 
kedvelik „könyvkuckónkat”, ahol 
kedvükre böngészhetnek, csereberél-
hetnek a könyvbarátok. 
Köszönjük a Dunaharaszti Kör-
nyezetbarátok Egyesületének és 
a Szent Erzsébet Karitásznak, 
hogy minden hónapban részt vesz 
a gyermekeknek szervezett Játék-
délutánunk lebonyolításában, külön 
köszönjük Horváth Pálnénak, 
Kovács Ilonának és Patyi Beá-
nak a rengeteg, remek ötletet!

A Dunaharaszti Városi Könyvtár 
zárva tart december 24-január 1-ig. 
Kellemes ünnepeket kívánunk  ol-
vasóinknak és szeretettel várjuk 
Önöket 2017. január 2-tól mindig 
megújuló gyűjteményünkkel és ér-
dekesnek ígérkező programjainkkal! 
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 
12/b. www. dhbiblio.hu  www.face-
book.com/dhbiblio 06-24-531-040

Októberben Idősek Napja rendezvényünk idén is nagy 
népszerűségnek örvendett. Az ötven legidősebb ven-
dég megajándékozása után a Dunaharaszti Zeneiskola 
népzenei összeállításával, valamint Fehér Nóra és Ba-
logh Gábor színművészek operett műsorával köszön-
töttük városunk időskorú lakóit. Az uzsonna felszolgá-
lása alatt fellépett a Napfény Tánccsoport és a Rocky 
nagyik csapata is, majd Fajta József zenélt. 
Szintén ebben a hónapban több jubiláló szervezetet, 
rendezvényt köszönthettünk. Fennállásának 20. évfor-
dulóját ünnepelte a Dunaharaszti Sváb Dalkör és a 
Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület, valamint e hónapba 
immáron 15. alkalommal rendezte meg az Esélyegyen-
lőség Napját a Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti 
Egyesülete és a Tét a Lét Alapítvány. 
November a bálok hónapja volt! Már az első hétvégén 
várták a táncolni, mulatni vágyókat a Székely bálra. 
Nem volt hiány se jó hangulatban, se jó zenében! 
November 19-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett Disznóvágó bál került megrendezésre, 
ahol kiosztották a disznóvágási verseny díjait a három 
résztvevő település, Dunabogdány, Újhartyán és Du-
naharaszti csapatai közt. 
Az operett és a magyar nóta kedvelői sem búslakod-
hattak. A hónap utolsó hétvégéjén a Művelődési Ház 
és a LAVE közös szervezésében került sor a 9. Duna-
haraszti Daldélutánra és egy fergeteges Katalin-napi 
Táncestre Kozelka Music Band-del.
DECEMBERI KITEKINTŐ
Decemberben a gyerekeké a főszerep. A Dunaharasz-
ti Gyermekbarátok Mozgalma december 6-án tartja 
évzáró Mikulás-napi kakaóklubjukat, melynek keretén 
belül Mikola Péter Játszanék veled című műsorát is 
láthatják az érdeklődők. Szeretettel várnak kicsiket és 
nagyokat egyaránt!
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre ke-
rül Luca-napi játszóház az ADE és a Művelődési Ház 
közös szervezésében. Karácsonyi díszek és dekorációk 
készítése, mézeskalácssütés, arcfestés, kakaóklub és a 
Rákóczi iskola Szivárvány Bábcsoportjának műsora 
várja az érdeklődőket december 11-én a József Attila 
Művelődési Házban 14 órától.
December 16-án tartja a Dunaharaszti Vöröskereszt 
és a helyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ha-
gyományos karácsonyi rendezvényét, melyen a Csepp 
Színház bemutatja Strouse-Charnin: Annie című mu-
sicaljét.
Programjainkról bővebben a www.dhmuvhaz.hu hon-
lapon olvashat.

Hommer Anna
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s Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. november 28-i ülése 
Az ülés elején dr. Szalay László polgármes-
ter beszámolt az előző testületi ülés óta el-
telt időszakban történtekről:
Októberben megkezdődött a 2016. évi lel-
tározás:
- A leltározás első ütemében az isko-
lák - Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola/Dunaharasz-
ti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola/
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola/Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Is-
kola/Baktay Ervin Gimnázium/Pest megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi 
Tagintézménye Dunaharaszti Telephelye – 
leltározása történt meg. A feleslegessé vált, 
megrongálódott, javíthatatlan eszközöket 
leselejteztük. Elszállításuk folyamatban van.
- Az elkészült, lezárt intézményi leltárak 
2016. október 28-án megküldésre kerültek 
a KLIK felé, illetve intézményenként (hely-
rajzi számonként) részletesen felsoroltuk az 
eszközöket, bruttó és nettó értékkel.
- A Területi Gondozási Központhoz tartozó 
konyhák feleslegessé vált, leselejtezett eszkö-
zei elszállításra kerültek.
Külterületi szemétgyűjtésre került sor a Du-
na-Tisza csatorna, 51-es főút, Fecskefű utca, 
Homoktövis utca, Irinyi J. utca, Lomb utca 
és egyéb mezőgazdasági területek mellett 
lévő földutak mentén.
Földutak javítása 100 m3 töltőanyag fel-
használásával a Kandó K., Baross G., Fecs-
kefű utcákban, ill. a Paradicsom sziget és 
Sport sziget utcáin megtörtént.
A Szondi utca közúti, közterületi ingatlana-
inak összevonását testületi határozat alap-
ján kezdeményeztük a Földhivatalnál.  Az 
ELMŰ, mint vezeték jog jogosultjának hoz-
zájárulását követően az ingatlan-nyilvántar-
tásban a változás átvezetésre kerül.
Befejeződött a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Rákóczi utca 28. szám alatti „Bag-
lyos” épületében az emeleti és lépcsőházi 
nyílászárók cseréje és az érintett helyisé-
gek festése. Befejeződött a Városi Temető 
ravatalozó helyiségének felújítási munkája. 
A felújítás keretén belül új fényforrások 
kerültek elhelyezésre, elbontottuk a falakat 
takaró függönyöket és helyettük impregnált 
gipszkarton borítást készítettünk textil ta-
péta bevonattal. Elvégeztük a hetedikes fiúk 
körében a HPV elleni oltáskampányt, lebo-
nyolítottuk az ingyenes anyajegy-, illetve 
prosztataszűréseket. Megszerveztük az őszi 
iskolaszünet idején a szünidei gyermekétkez-

tetést. Sport játszótér átvizsgálása, a hibák 
kijavítása megtörtént.
A Sportcsarnok közbeszerzési felhívása no-
vember 21-i héten megjelenik..
A Kócsag, a Botond utcák vízelvezetése el-
készült.
A KLIK-kel a külön megállapodás ás a va-
gyonkezelői szerződés tervezet egyeztetés 
alatt van.
A Dokumentumtár.hu munkatársai átte-
kintették a kötelező elektronikus közzétételi 
feladatok ellátásával kapcsolatban a hivatal 
közadat oldalon található közzétételi adata-
it, regisztrációit és mindent rendben talál-
tak. Ezt követően a képviselők döntöttek ar-
ról a közbeszerzési eljárásról, amely a város 
zöldterületeinek, és egyéb közterületeinek 
karbantartásáról szól. Pethő Zoltán jegyző 
elmondta, hogy a pályázati anyagot hatan 
vették ki, ketten nyújtottak be pályázatot, 
és egy induló adta be a szükséges hiánypót-
lást. Ennek alapján a feladatot a Zöld Koro-
na Garden Kft. végezheti, évi nettó 99,973 
millió forintért. 
A testület módosította a 2016. évi költség-
vetést, és elfogadta a ¾ évi beszámolót. Kü-
csön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, hogy a bevételeket túl-, a kiadá-
sokat alulteljesítette a város. Horváth Jenő 
megjegyezte, hogy magas azon magánsze-
mélyek száma, akik esetében inkasszót kell 
kezdeményezni. Ezen személyek kinnlévősé-
ge 30 millió forintra rúg. A képviselők meg-
tárgyalták a következő év költségvetésének 
koncepcióját is. Kücsön Sándor jelezte, hogy 
nő az állami elvonás mértéke. A vasút mel-
letti utakra nem kapunk építési engedélyt a 
Budapest-Belgrád vonal felújítása miatt, így 
ezek javítására más módot kell találni. Haj-
dú Zsolt megköszönte, hogy az általa veze-
tett Oktatási-, Művelődési és Sport Bizott-
ság programjaira, kereteire meglesz a pénz. 
Dr. Szalay László polgármester bejelentette, 
hogy megkapjuk a TAO-pénzek bevonásá-
nak lehetőségét a Sportcsarnok megépíté-
sének következő szakaszára. Pethő Zoltán 
– Knapp Tibor kérdésére – elmondta, hogy 
a járulékcsökkentés és a minimálbér-emelés 
hatásai körülbelül kiegyenlítik egymást.
A képviselők döntöttek arról, hogy a Jókai 
u. 36. szám alatti ingatlant megvásárolja a 
város, és az ott lévő épület elbontásával, il-
letve a trafó áthelyezésével új csomópontot 
alakít ki, amely megoldhatja a Kőrösi iskola 
környékén kialakult közlekedési anomáliá-

kat. Ezt mind a polgármester, mind Horváth 
Jenő nagyon fontosnak nevezte hozzászó-
lásában. A testület módosította a gördülő 
víziközmű-fejlesztési tervet, elfogadta a pe-
res ügyekről, majd a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Ez utóbbinál Horváth Jenő elnök jelezte a 
szakbizottság egyetértését.
Ezt követően tért rá a testület annak az 
előterjesztésnek és vagyonkezelői szerződés-
nek a tárgyalására, amely a dunaharasz-
ti iskoláknak az állam felé történő, immár 
teljes körű átadását szabályozza. Dr. Szalay 
László polgármester köszöntötte az ülésen 
megjelent dr. Pálos Annamáriát, a KLIK 
szigetszentmiklósi tankerületének vezetőjét. 
Hajdú Zsolt, a szakbizottság vezetője felvá-
zolta az előzményeket: 2013-tól működött a 
vegyes rendszer, amikor is a fenntartás és 
a működtetés különvált. 2017. január 1-től 
azonban már teljesen állami kézbe kerülnek 
az iskolák. Örülünk annak, hogy az intéz-
ményvezetők dönthetnek a tanórán kívüli 
bérbeadásról, ez fontos a városnak. Kücsön 
Sándor a Pénzügyi Bizottság üléséről szá-
molt be, és elmondta, hogy nem örülnek az 
újabb változásnak, mert a város idáig meg-
oldotta az iskolák működtetését. Többségi 
szavazással támogatták az előterjesztést, de 
felmerült a kérdés, fontos-e egyáltalán sza-
vazni, hiszen az átadás kötelező, eldöntött 
tény. Ő maga támogatja az előterjesztést. 
Hajdú Zsolt szerint fontos a szerződésről 
szavazni, hiszen a részletek abban vannak. 
Ezzel egyetértett dr. Szalay László is, hiszen 
az ingatlanok és ingóságok a tulajdonunk-
ban maradnak, és akkor is fejlesztettük az 
intézményeket, amikor már tudtuk, hogy át 
kell adnunk őket. Nagyon sok beruházást 
hajtottunk végre. Fontos kérdés tudni, hogy 
a tankerület mennyi pénzt kap majd a köz-
ponti költségvetésből (az önkormányzatra 
az iskolák fenntartása céljából kivetett ún. 
szolidaritási adó 227,8 millió forint lesz 2017-
ben). a polgármester végezetül mindenkinek 
megköszönte, aki részt vett az átadás-átvé-
tel zökkenőmentes lebonyolításában, az in-
tézmények vezetőinek, a polgármesteri hiva-
tal dolgozóinak és a tankerületnek egyaránt.
A testület ezt követően zárt ülésen folytatta 
munkáját.

A határozatok pontos szövegét - a jegyző-
könyv elkészülte után – természetesen fel-
tesszük a honlapra.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal az általa őrzött talált tárgyakat árverésen 
értékesíti. Az árverés helyéről, idejéről, az árverésre bocsátandó tárgyakról részleteket a város honlapjának hirdet-
ményeiben - http://dunaharaszti.hu/hirdetmenyek - találhatnak.
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Hétszínvirág óvoda Zöldszíves "szelíd 
természetjárása" 2016.10.22.
Óvodánk növendékei közül sokan a 
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Moz-
galom tagjaiként hagyták el intézmé-
nyünket. Ezek a gyerekek 3-4 év alatt 
megismerkedtek „Zöld Tündérrel” aki 
megtanította őket a Természet tiszte-
letére, ráébresztette őket a saját „ha-
talmukra”, megmutatta nekik mennyi 
mindent tudnak ők is tenni a termé-
szet védelmében. Megmutatta nekik 
milyen változatos növény, állatvilág-
gal körülvéve élünk itt, Dunaharasz-
tin. Volt védenc fájuk, folyókísérlete-
ket végeztek a Dunán, megismerték a 
Kálvária-domb mögötti erdő virágait. 
Lehajolva gyönyörködtünk a tavaszi 
virágokban, megsimogattuk a fánkat, 
példát mutattunk a szelíd természet-
járásra. Valljuk, hogy minden gyerek 
zöld szívesnek születik. Rajtunk fel-
nőtteken múlik, hogy azok is marad-
janak, példamutatásunkkal megerő-
sítjük, bővítjük „őstudásukat”, vagy 
hagyjuk, hogy egyre érzéketlenebbé 
váljanak a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő állatokkal, növényekkel szemben.
Immár harmadik alkalommal invi-
táltuk kirándulásra elballagott ovisa-
inkat, családjaikat, tanítóikat, hogy 
együtt nézzük meg, mit rejt az erdő 
ősszel, hogyan készülődik a télre. Újra 
találkozhattunk,  tapasztalatokat cse-
rélhettünk emlékeket felidézhettünk. 
Vajon madárhangos-e még az erdő, a 
" kis indiánjaink" emlékeznek-e még a 
kakukkfűre, salamonpecsétre, magyar 
szegfűre, gyepes kőhúrra, árvalányhaj-
ra és a többi gyönyörű virágra? Vajon 
mit találunk meg belőlük? Nagy örö-
münkre egyre több tanító néni fogad-
ta el meghívásunkat, így a Hunyadi 
iskola és a Kőrösi iskola alsós tanítói, 
a zöldszíves óvónénik, gyerekek és csa-
ládtagjaik 2016. október 22-én, szom-
baton délután közösen indultunk el 
felfedezni az őszi erdőt.
  Egész héten borongós, esős idő volt, 
többen aggódtunk emiatt, de a termé-
szet jóindulatú volt hozzánk és rég 

nem látott napsütéses igazi kirándu-
ló időt ajándékozott nekünk. A nyár 
elején megismert virágok közül csak 
az árvalányhajak elszáradt kóróit lát-
hattuk, illetve a vajszínű ördögszem 
díszítette az elszáradt gyepes terüle-
teket. Kirándulásunk izgalmát fokoz-
ta, hogy utunkat nem kitaposott ös-
vényen kezdtük, hanem  szalagokkal 
megjelölt fákat kellett figyelni, hogy 
el ne tévedjünk az erdőben. Ezek a 
szalagok jelezték még a " kis indián-
jainknak " is az utat indiántáborunk 
idején. A színes szalaggal jelölt fák, 
cserjék pedig azok számára jelentettek 
érdekességet akik kíváncsiak voltak 
milyen növények élnek az erdőnkben. 
Így megismerhettük az erdei, illetve a 
fekete fenyőt amit az erdő telepítése-
kor ültettek, inváziós növények közül 
a bálványfát, az ostorfát, hazánkban 
és településünkön is honos fát a fehér 
nyárt. Cserjék közül a galagonyát, 
sóskaborbolyát, kecskerágót, vesszős 
fagyalt azonosíthatták be az előre ki-
osztott ismertető lapok alapján. Az 
ösvényt a gyerekek boldogan vették 
birtokukba, voltak akik előreszaladva 
élvezték az erdő vadregényes hangula-
tát, és voltunk akik lemaradva " zöld-
szívesen bogarászva " eszegettük az 
ehető bogyókat, turkáltunk az avarba 
gubacsdarázs " bölcsőket " keresve a 
tölgy fa alatt. Az erdei fenyves tisz-
táson a lehullott tobozokkal távolba 
dobó versenyt rendeztünk, majd egy 
őszi képet hagytunk magunk után a 
természet elengedett leveleiből, ágai-
ból, terméseiből.  Utunkat visszafelé a 
fokozottan védett gyurgyalagok fész-
kelő helye felé vettük. A Magyar Ma-

dártani és Természetvédelmi Egyesü-
lettől kölcsönkapott szemléltető plüss 
kismadár segítségével felidéztük a ma-
dár hangját amit már csak tavasszal 
hallhatunk újra ha visszatértek hoz-
zánk. Az 510-es út felé néző homokfal 
ad otthont ezeknek a madaraknak. A 
homokfal mögött korábban egy érté-
kes homoki gyepfolt szegélyezte az er-
dőt. Néhány évvel ezelőtt "erdőműve-
lés" ürügyén súlyos természetkárosítás 
történt; ezt a gyepfoltot ledózerolták. 
Több ezer tő védett növényt- árva-
lányhajat, bunkós hagymát, homoki 
fátyolvirágot- pusztítottak el, a te-
rületet futóhomokká változtatták és 
veszélyeztették a madarak élőhelyét 
is. A természetvédelmi hatóság az el-
pusztított gyep rekonstrukciójára kö-
telezte a tulajdonost, de ez- az érintett 
hatóságok közötti nézetkülönbség mi-
att is- a mai napig sem történt meg.
Dunaharaszti bővelkedik felfedezésre 
váró természeti kincsekben. Fontos, 
hogy ezekről minél többen tudjanak, 
és vigyázzuk együtt az ezeket rejtő 
területeket. Az iskolák is kezdik felfe-
dezni a könnyen, hosszadalmas utazás 
nélkül is elérhető Kápolna-erdő bemu-
tatásában rejlő nevelési lehetőségeket, 
a közvetlen élmények, tapasztalatok 
szerzésének fontosságát. Településünk 
vezetőinek bölcsességében azonban re-
ménykedünk, és bízunk abban, hogy 
az erdő még sokáig fog otthont és vé-
delmet biztosítani az itt élő védett, 
fokozottan védett állatoknak, növé-
nyeknek.

Mester Andrea
Zöldszíves óvodapedagógus

Őszi kirándulás a Kápolna-erdőben
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A Baktay Ervin Gimnázium a németországi Schule Finowfurt 
általános és középiskola partnereként a 2016-2019 évekre sikeres 
ERASMUS+ iskolapartnerségi pályázatot nyújtott be egy há-
roméves projektre. A benyújtott közös pályázatunk címe "Educa-
tion - the key for your future!" A projekt célja, hogy a résztvevő 
hat állam iskoláiban összehasonlítsuk az iskolai lemorzsolódás 
okait, hogy ebben a témában tapasztalatot cseréljünk és egymás-
tól tanuljunk. A mi iskolánk szeretné bemutatni a többieknek a 
nálunk és Magyarországon gyakorolt jól bevált megelőző intézke-
déseket. Az együtt szerzett tapasztalatokat majd a projekt hon-
lapján és egy kézikönyvben tervezzük megosztani a többi iskolával 
és kollégákkal. A pályázat nyelve nagy örömünkre a NÉMET! 
Így mind a németül beszélő kollégáknak, mind a résztvevő diá-
koknak alkalmuk nyílik a három évet magában foglaló projekt 
alatt a német nyelv gyakorlására, elmélyítésére. Az első utazásra 
már 2016. októberében sor került. A vendéglátó iskola a pályá-
zatot koordináló Berlin közelében fekvő Schule Finowfurt volt. 
Iskolánkból 3 pedagógus kolléga és 5 tizedikes diák vehetett részt 
ezen az egyhetes szakmai programon. Minden évben két utazásra 
kerül sor (áprilisban és októberben), amelyen 8-8 fő (2 tanár és 6 
diák) vehet majd részt. A projektben résztvevő országok iskolái, 
amelyeket meglátogatunk:
Németország - Schule Finowfurt, Görögország/Athén - 62nd Ju-
nior High School of Athens, Törökország/Adana - Özel Mektebim 
Cukorova Bilfen Anadolu Lisesi, Hollandia / Utrecht - Via Nova 
College, Spanyolország - Grand Canaria/ Las Palmas - Instituto 
de Educacion Secundaria José Arencibia Gil
2017. októberében mi leszünk a vendéglátók. Nagy izgalommal 
tekintünk a cserekapcsolatok elé, diákok és a pedagógus kollégák 
intenzíven dolgoznak a projekt témáján és feladatain.
Szilágyi Andrea  - Erasmus+ koordinátor és némettanár
Négy évfolyamtársam és jómagam útja október kilencedikén, va-
sárnap az AirBerlin légitársaság 6 óra 25-kor Berlinbe induló já-
ratával kezdődött, ám az utazásra már hetekkel azelőtt megkezd-
tük a készülődést, ugyanis feladataink közé tartozott az, hogy a 
magyar iskolarendszert és a saját iskolánkat bemutassuk külföldi 
iskolatársainknak és tanáraiknak. 
Érkezéskor borús, jobban mondva esős idő fogadott, így a rep-
téren bennünket váró tanárnő által felkínált friss péksüteményt 
mind előszeretettel fogyasztottuk el, s mielőtt elvezetett bennün-
ket a taxihoz - mellyel a finowfurti iskola elé vittek – mindannyi-
unkat szívélyesen köszöntött. A taxiban izgatottan ültük végig 
azt a körülbelül 45 perces utat, mely alatt Berlinből Finowfurtba 
értünk. Izgatottságunk megalapozott volt, hiszen nem tudhattuk, 
hogy ki fog, pontosabban kik fognak bennünket vendégül látni. 
Ám mikor megérkeztünk és először találkoztunk a családokkal, 
mindannyian megnyugodtunk, hiszen mind nagyon kedvesek és 
figyelmesek voltak. Első napunk így telt hát el, ismerkedve a szü-
lőkkel, nagyszülőkkel, és legfőképpen a gyerekekkel, akikkel idővel 

nagyon szoros barátságokat kötöttünk. Csak hogy egy személyes 
példával is éljek, én az engem fogadó diákkal felvettem és máig is 
tartom a kapcsolatot az interneten keresztül. Másnap betekintést 
nyerhettünk a finowfurti iskola tanóráiba, azok menetébe. A dél-
utáni órákban a megnyitó ünnepségen bemutatásra kerültek az 
iskoláinkról szóló, azokat bemutató előadások, mindez természete-
sen német nyelven. A következő napjainkat rengeteg utazás tette 
változatossá, látványosabbnál-látványosabb helyekre mentünk el 
és érdekesebbél-érdekesebb történelmi emlékműveket vagy éppen 
épületeket néztünk meg. Utazásunk fő állomásai között ott volt a 
niederfinowi hajóátemelő, melynek működését megszemlélhettük 
és át is élhettük testközelből; ellátogattunk továbbá Potsdamba 
is, itt mind a várost, mind a Sanssouci kastélyt megcsodáltuk. 
Ott tartózkodásunk negyedik napján Berlinbe is elmentünk, itt 
mindannyian felmentünk a berlini tévétoronyba és annak több 
száz méteres magasságából is szemügyre vettük ezt a hatalmas és 
lélegzetellállító várost.
Visszautazásunk napján, szombat reggel 10 órakor búcsút vet-
tünk vendéglátóinktól, akikhez, ahogy azt korábban említettem, 
már szoros baráti kapcsolat fűzött. Az iskolától ismét taxival ju-
tottunk vissza a berlini reptérre, ahonnan 21 óra 25-kor indult 
a gépünk Budapest felé. Ám kalandunk itt még közel sem ért 
véget, aznap ugyanis - miután csomagmegőrzőbe helyeztük a bő-
röndjeinket - tömegközlekedéssel újra körbejártuk Berlint, így el 
tudtunk látogatni a Checkpoint Charlie-hoz, valamint a kettésza-
kított Berlin mindennapjait, a vasfüggöny időszakát bemutató 
kiállításra is, amely úgy gondoltuk, kihagyhatatlan élmény lesz, 
és ez így is volt.
Élményekkel és persze ajándékokkal felpakolva úgy döntöttünk, 
eljött az ideje, hogy elinduljunk hazafelé. A reptérre érve viszont 
egy érdekes dologra lettünk figyelmesek: a járatunkat egy órá-
val késleltették. Ez akkor mindannyiunknak egy kisebb csalódást 
jelentett, de visszagondolva már rájöttünk, hogy ez is csak hoz-
záadott az egész élményhez. A késleltetett járat azonban már 
időben indult, és probléma nélkül meg is érkeztünk Budapestre, 
október tizenötödikén, vasárnap, az éjjeli órákban.
Úgy gondolom, hogy ez az egy hét mindannyiunk számára - le-
gyünk vendéglátók vagy vendégek -, felejthetetlen élmény volt. 
Nyelvtudásunk és a személyünk is rengeteget fejlődött, és olyan 
kapcsolatokat építettünk ki mind a német, mind az itthoni di-
áktársainkkal, melyek talán életünk végéig fennmaradnak. Ezért 
hálás köszönetem az összes szervezőnek, hogy részt vehettem eb-
ben a programban, és remélem, hogy az elkövetkezendő években 
utazó, illetve fogadó diákok is hasonló élményekben részesülnek.

Imre Krisztián, 10. A osztály
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réROYAL EVENT- Esküvő- és rendezvényszervezés 
interjú Lengyel Zsuzsannával a vállalkozás megálmodójával

Vannak az ember vagy egy cég életében 
olyan események, amelyek megvalósítását, 
kivitelezését sokszor érdemes profi szakem-
berre bízni. Rohanó világban élünk, ahol 
sok esetben nem tudunk elég időt szánni 
családtagjainkra, barátainkra vagy mun-
katársainkra. A kapcsolatok erősítéséhez 
azonban a közös élmények elengedhetetle-
nek. A jó hangulatban, közösen átélt „ün-
nepek” maradandóak akár egy életre szóló 
emléket adhatnak.  Ezen igényekre alapoz-
va szeretnék bemutatni Önöknek városunk-
ban egy induló vállalkozást amely „hiány-
pótló” is egyben, és amit Royal Event névre 
keresztelt a tulajdonos.

Mesélj egy kicsit! Honnan indult az 
ötlet, milyen célból hoztad létre a 
vállalkozást?
Ez nekem egy régi álmom volt. Évek óta 
tagja vagyok a városban egy egyesületnek 
(Nádor Egyesület), ahol egy szuper csa-
pattal közösen immáron több éve városi 
szintű rendezvények szervezésével színesít-
jük Dunaharaszti kulturális és sport életét. 
Legutóbb a Futóparty-t is a futókkal közö-
sen mi szerveztük a városban. Tehát a sze-
relem innen indult, ill. a családban, baráti 
körben is mindig nagy élvezettel és maxi-
malizmussal vágtam bele egy-egy program 
vagy esemény megvalósításába és az elis-
merő dicséretet követően mindig már a kö-
vetkező rendezvényen járt az eszem. Volt 
nálunk többször vacsoracsata, hawai par-
ty, krimi-est, nem éppen hagyományos ke-
resztelő és esküvő, majd szerveztem több 
napos csapatépítő hétvégéket is.  Többször 
mondták nekem, hogy Zsuzsa neked ezzel 
kellene hivatalosan is foglalkoznod.  Ez 
már régóta érlelődött bennem, míg idén a 
tettek mezejére léptem. Teljesen más terü-
leten, bankszektorban dolgoztam sok évig, 
aminek azért nagy hasznát veszem, ha va-
laki a pénzéből a maximumot szeretné ki-
hozni egy-egy rendezvény kapcsán.  Majd 
elvégeztem, egy majd több tanfolyamot, 
OKJ-s képzést, hogy ne csak gyakorlatom, 
hanem végzettségem is legyen. Budapes-
ten sok esküvőszervező és rendezvényszer-
vező iroda működik, míg Dunaharasztiban 
és vonzáskörzetében ez egy „hiány cikk”.  
Ezt az űrt próbálja majd betölteni a Royal 
Event.

Kiknek szól a szolgáltatás? Kik a cél-
csoportok?
Alapvetően két részre bontanám: magán-
személyek és cégek. Minimum létszám 

20 fő. A magánszemélyek életének egyik 
legfontosabb eseménye az esküvő. Komp-
lett esküvőszervezéssel foglalkozom, ami 
azt jelenti, hogy én közvetítem a párnak 
az összes szolgáltatót (helyszín, szállás, 
menyasszonyi ruha, torta, dekoráció, ze-
nekar/DJ, vőfély, stb) ha ezt szeretné. De 
lehetőség van arra, hogy csak a hiányzó 
szolgáltatót rendelje rajtam keresztül, ha 
nem komplett szervezéssel bíz meg. De 
nem csak esküvőkkel foglalkozom, hanem 
bármilyen más rendezvénnyel (keresztelő, 
szülinap, házassági évforduló, nyugdíjazás 
stb.) is. Ha van ötlet azt valósítom meg, ha 
nincs akkor ötletekkel  is tudom segíteni 
az embereket. A cégeknek pedig mikulás 
bulit, karácsonyi party-t, vagy bármilyen 
csapatépítőt meg tudok szervezni. Ezek 
azok a rendezvények, amik télen jönnek, 
mert az esküvők esetén már a 2017-es fog-
lalásokról beszélünk. És nem utolsósorban 
célcsoport még a környék vendéglátó he-
lyei. Ha szeretnének egy tematikus estet, 
vagy egy jó kis halloween vagy szilveszteri 
bulit abban is tudok segédkezni. Többször 
futottam bele már abba, hogy egy jó ven-
déglátós, nem biztos, hogy egyben jó ren-
dezvényszervező is, hiszen két különböző 
szakmáról beszélünk.

 Ha jól értem ez egy közvetített szol-
gáltatás.  Hány partnered van már? 
Mekkora palettáról tudnak választani 
az ügyfelek? Milyen költséggel jár ez 
nekik?
Igen ez valóban egy közvetítés, én összeho-
zom a párt vagy egy céget a megfelelő szol-
gáltatókkal.  Jelenleg több mint 50 partne-
rem van, ebből 40 feletti a helyszín, amely 
elsősorban Pest megyében található, de 
több van Budapesten és elvétve vidéken is. 
Ezek száma folyamatosan emelkedik.  Te-
hát széles a választék. Sok időt és energiát 
spórolnak az ügyfelek, ha engem keresnek 
fel és nem egyesével a szolgáltatókat.  Job-
ban rálátok a piacra és nem beszélve arról, 
hogy ez egy ingyenes szolgáltatás. Nincs 
szervezési díj, mert én az ügyfél által vá-
lasztott szolgáltatóktól kapom a díjazásom, 
amely egységes díjszabású. Nincs felárazás, 
bújtatott költség, az ügyfél annyit fizet a 
kiválasztott szolgáltatónál a rendezvényre, 
mintha közvetlenül tőlük kérne be ajánla-
tot. Ha olyan szolgáltatót szeretnének, aki 
nincs a partnerem között, vállalom, hogy 
felveszem vele a kapcsolatot. Grátiszként 
komplett szervezés esetén (vagy ha 1,5 mil-
lió forint eléri a rajtam keresztül rendelt 

szolgáltatás értéke) részt veszek a rendez-
vényen és segítem a levezénylést.
Jól hangzik! Milyen előnyökkel jár-
hat ha valakinek a Royal Event-re 
esik a választása? Induló akciótok 
van?
Azon kívül, hogy ingyenes a szolgáltatás? 
Igen van. Aki a következő évre a Royal 
Event-en keresztül foglalja le még 2016-
ban az esküvőjét kompletten, annak én 
állom a 3 emeletes esküvői tortáját.  Tehát 
menyasszonyok ébresztő! Folyamatosan 
lesznek sorsolások a közösségi oldalakon 
is. Jelenleg is fut egy nyereményjáték, ahol 
izgalmas lánykérő sztorikat várunk, cseré-
be minden hónapban egy ara megnyeri a 
menyasszonyi csokrát.  Sokszor vannak a 
partnereimnek is akciói, vásár, kiárusítás. 
Ezekről hírlevélben és posztokban fogok 
hírt adni. Nem utolsó sorban előny az, 
hogy én tudom, hol milyen plusz költsé-
gek vannak (dugódíj, székdíj, terembérlet 
stb.), mi az ami esetleg megbeszélés vagy 
alku tárgya lehet. Ezen is sokat tudnak a 
menyasszonyoknak spórolni.  A szolgálta-
tók akikkel partneri megállapodásom van, 
mind kipróbált, megbízható szolgáltatók, 
tehát nem éri csalódás később az ember.  
Az igényeknek megfelelő ajánlatot állítok 
ki, nem kell 30 helyet letelefonálni, majd 
körbejárni, hiszen én már ezt megcsinál-
tam egyszer.  A cégek esetében pedig nem 
kell külön egy alkalmazottra rábízni a ren-
dezvény leszervezését, hanem megcsiná-
lom ezt én helyette. 

Elég sokrétű akkor a te feladatod! 
Mindent egyedül csinálsz, vagy azért 
többen vagytok a vállalkozásban? 
Milyen rövid, vagy hosszú távú ter-
veid vannak?
Igen valóban az, nagyon sok mindennel 
kell a szervezésen kívül foglalkoznom. Van 
viszont segítségem a marketing részében és 
a céges rendezvények szervezésében, akik 
még csak a háttérből segítenek a felada-
tokban. Aztán idővel nagyon bízok abban, 
hogy kinőjük saját magunkat, és egy ko-
moly, több fős rendezvényszervező iroda-
ként tudunk a környék gazdasági életébe 
bekapcsolódni. Rövid távú terveim között 
szerepel még a rendezvény- és esküvő de-
koráció, mint különálló tevékenység vég-
zése is. Erre jelenleg külön partneri meg-
állapodásom van, de a későbbiekben még 
ezzel szeretném a vállalkozás tevékenysé-
gét bővíteni. Sok sikert kívánok hozzá!

A szerk.

Elérhetőségek: www.royalevent.hu - info@royalevent.hu - Tel.: +36303404147 - facebook: royaleventeskuvo
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Október 24-én, az Öko-hét záróeseményeként fát ültettek a Hu-
nyadi János Nemzetiségi Német Általános Iskola tagintézmény 
udvarán az 1.e osztály diákjai.
Az intézmény az Örökös Ökoiskola címet birtokolván kiemel-
kedően fontos feladatának tartja a környezetvédelemre és 
fenntarthatóságra való nevelést, valamint a környezettudatos 
szemléletmód tanítását diákjai számára. A tagintézmény veze-
tője Drahosné Akócsi Ancilla nagy örömmel fogadta a szülői 
kezdeményezést és lehetőséget biztosított az esemény megva-
lósítására. Kmety Ilona az 1.e osztályfőnöke zenés-táncos mű-
sorral készült a gyerekekkel a ceremóniára: verseket mondtak, 
idézeteket és madárfotókat aggattak a fa koronájára. A Ma-
gyar Madártani Egyesület munkatársa ajánlására olyan fát te-
lepítettek, melynek termését szívesen fogyasztják a madarak. 
Így került a választás a nyugati ostorfára (Celtis occidentalis), 
melynek ősszel érő termése kedvenc csemegéje számos madár-
fajnak. A gödör kiásását a szülőkből és gyerekekből álló lelkes 
kis csapat végezte. A facsemete ültető gödrében teljes talajcsere 
történt: termőfölddel töltötték fel, a gyökérzónába marhatrágya 
és természetes humuszkoncentrátum került és természetesen az 
öntözővízről sem feledkeztek meg. Minden 1.e osztályos tanuló 
„kézlenyomata” odakerült a fa gyökeréhez: kis kezükkel 1-1 ma-
rék földet dobtak az ültető gödörbe. Ez a nyugati ostorfa tehát 
minden számára szükséges földi jót megkapott, megkoronázva a 
gondos kis kezek által közvetített szeretettel.
Hasonló ceremónia zajlott a Hétszínvirág Óvodában november 
2-án. Kenessey Beáta, az óvoda vezetője elmondta, hogy Zöld 
Szíves óvoda lévén nagy hangsúlyt fektetnek a növény és állat-
világ megismertetésére és védelmük fontosságának kifejezésére, 
így örömmel fogadták a szülői kezdeményezést. Az ültető gödör 
kiásását az apukák és gyermekeik végezték. A berkenyefa ülteté-
sekor – csakúgy, mint a Csati suliban – teljes talajcsere történt, 
valamint tápanyaggal látták el a gyökérzónát, a koronára pedig 
madárgolyókat helyeztek el. Ebben az intézményben is olyan fa 
került telepítésre, melynek termését előszeretettel fogyasztják a 
madarak. A Türkiz csoport óvodásai rendkívül élvezték a faül-
tetést, minden ovis 1-1 marék földet dobott az ültető gödörbe, 
hogy ezzel a plusz „adalékkal” biztosan megeredjen a facsemete. 
Az ovisok nagyon aktívak voltak, lapátoltak, gereblyéztek, ta-
posták a földet a gyökér körül. Az óvónénik, Antal Zita és Ber-
ki-Tóth Emese a faültetés fontosságáról, a fák gondozásáról, a 
madarak védelméről beszélgettek a gyerekekkel, ezzel fejlesztve 
tudásukat. Az egyik kislány anyukájának csodálatos remekmű-
ve, egy fakorongra írt szöveg és rajzok díszíti a fiatal berkenye 
környezetét.
Mindkét intézmény számára a facsemetét, termőföldet, talajja-
vító anyagokat, karókat és ezek odaszállítását a Zöldfa-kert Kft 
ajánlotta fel és biztosította.

Orosz Enikő

Iskolánk idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. Eh-
hez kapcsolódóan már az előző tanévben számos program-
mal, rendezvénnyel készültünk a méltó megemlékezésre. A 
programsorozat folytatódott…
2016. október 12-én rendeztük meg a Hunyadi emlékév kö-
vetkező programját: a „Hunyadi Lovagi Tornát”. A „torna”: 
játékos, ügyességi feladatokból álló, a tanulók elméleti tu-
dására is építő közös versengés volt, melyet a reál- és sport 
munkaközösség pedagógusai szerveztek Kaltenecker Anita 
vezetésével. 
A vetélkedés során a sportot kombinálták a tudományok-
kal. A jelentkező diákokból nyolcfős csapatokat alakítottak 
ki, a csapatok forgószínpadszerűen mentek a hét állomásra 
és mérték össze tudásukat, erejüket.  Az első állomáson a 
sport mellett számot adtak matematikai tudásukról, a ka-
rikák metszetébe kellett kislabdát dobniuk. A „Darts” állo-
másnál nem maradt ki a tudományok területéről a földrajz 
és történelem sem, itt nyílvesszővel kellett a vaktérképes 
Hunyadi időszakból nevezetes városokat megadott távol-
ságról eltalálni. A felsorolt feladatok mellett kislabdát hají-
tottak a „török basa” hasába, tölcsérrel kaptak el 10-20 mé-
terről labdákat, valamint egy labirintusból kellett bekötött 
szemmel a csapattagok instrukciói alapján kitalálni. Emel-
lett megmérkőztek a csapatok, hogy vajon ki meddig tudja 
a „petrencés rudat” tartani, ki tud a kötélre leggyorsabban 
felmászni, és melyik osztály a legerősebb a kötélhúzásnál.
Az ötletes feladatokat összeállító kollégáimat nagy örömmel 
töltötte el, hogy az előkészítő, szervező munka meghozta 
gyümölcsét: a diákok jól érezték magukat, szívesen verse-
nyeztek, boldogan játszottak együtt csapattársaikkal. A 
versengés végén 3D nyomtatóval készített jutalomtárgyakat 
vihettek haza.
Köszönöm a csapatok aktív részvételét, valamint kollégáim: 
Balázs Ferenc, Bella Lehelné, Csiki Gergely, Csókási Márta, 
Egyed Csaba, Gyuricza Csilla, Gyurkovics Dorottya, Kalte-
necker Anita, Vén Zoltán, Zrínyi Rozália aktív munkáját!
  Vighné Bacsó Mónika

igh.

Hunyadi Lovagi Torna
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Nyári szünidőben, augusztus elején immár harmadik alkalom-
mal indult 32 hunyadis diák Obervellachba, Karintia egyik 
hangulatos kisvárosába, hogy a „Nyelvi Tanoda” diákjaiként 
gyakorolják a német nyelvet. Délelőttönként 1,5 óra nyelvi 
foglalkozáson vettek részt a gyerekek 8-11 fős kis csoportok-
ban, ahol anyanyelvi tanárok vezetésével folytak a tanórák, 
melyeken különböző témák (bemutatkozás, szabadidő eltöl-
tés, osztrák iskola – mit tanulnak az osztrák gyerekek, osztrák 
ünnepek, helyi ünnepek stb.) kerültek feldolgozásra játékos, 
ötletes formákban, a kommunikációra helyezve a hangsúlyt. A 
tanárok a diákokat aktívan bevonták a tanulás folyamatába, 
a játékos, szórakozató nyelvtanításra helyezték a hangsúlyt, 
sok-sok aktív tevékenységgel és kreatív feladatokkal. Az anya-
nyelvi tanárok igyekeztek gazdag és változatos nyelvi környe-
zetet teremteni a gyerekek számára, figyelembe véve a tanulók 
korát, érdeklődését; irányították, bátorították és ösztönözték 
őket. Az iskolai foglalkozások után a diákok 3-4 fős csopor-
tokban kommunikációs gyakorlatot végeztek a városban, is-
merkedtek az ott élő emberekkel. Feladatként kapták például 
bizonyos célszemélyek megkeresését, a velük való interjúkészí-
tést. A „városrally” során a diákok a német nyelvet olyan szi-
tuációkban használták, amelyekben a párbeszéd menete előre 
kiszámíthatatlan volt: az órán tanult kifejezéseket és szószer-
kezeteket tehát szabadon és kreatívan használták a feladatok 
megoldása során. A mindennapi kommunikációs gyakorlatok, 
a közös teammunka, az interjúalanyok barátságos, segítőkész 
együttműködése biztosították a gátlásosság leküzdését.
A napi kirándulóprogramok lehetőséget biztosítottak a gyö-
nyörű Karintia megismerésére. A diákok felfedezhették a 
tartomány természeti szépségeit, történelmi látnivalóit, utaz-
hattak hegyi felvonókkal, hajóval, és szabadidőprogramként 
eltölthettek néhány órát az alpesi játszótereken. Mindezek 
elősegítették a diákok országismereti tudásának bővítését, 
méghozzá személyes élmény formájában. Néhány élmény a 
sok közül: Végigjártuk Karintia leghosszabb szurdokját, Grop-
pensteinschlucht-ot, ahol sokszor bonyolult fa- és acélszerke-
zeteken, közvetlenül a meredek sziklafalakon tudtunk csak 
haladni. A mallnitzi BIOS Nemzeti Park Centrumban, egy 
600 négyzetméteren elterülő élményvilágban kutatóvá váltak a 
gyerekek. Több mint 80 interaktív állomáson kutathattak, így 
ismerve meg közelebbről a különböző természeti jelenségeket.
Megnéztük Gmünd városát, melynek régi várát még Mátyás 

király is ostromolta, majd felkerestük a Porsche-múzeumot, 
persze ez inkább a fiúk örömét szolgálta. Bad Bleibergben 
a Terra Mystica bányalátogatáson nagy kalandban volt ré-
szünk, ahol Európa leghosszabb, 69 méteres bányászcsúszdá-
ján csúszhattunk a mélybe. A Malta-Hochalmstrasse nagyon 
szép alpesi autóutat is megjártuk, melynek teljes hossza 14,4 
km, 9 híd, 7 alagút vezet át rajta, a szintkülönbség 1085 m. 
Útközben gyönyörű kilátás nyílt a Hohe Tauern hegyi világá-
ra. A táj szépségét több helyen is vízesések látványa emelte.
A Kölnbreini-gátnál, Közép-Európa legmagasabb víztározó 
falánál, Ausztria legnagyobb teljesítményű vízi erőművénél 
szinte bemenekültünk az élménycentrumba a télies, metsző 
szél és hóesés elől. Ekkor még nem gondoltuk, hogy az időjárás 
milyen változékony lehet; meglepődtünk, mikor Millstätter-tó-
hoz értünk hajókázni, és újra nyári forrósság tört ránk.
Másnap újra minden meleg holminkat magunkra öltve indul-
tunk útnak, hogy meghódítsuk a Mölltal-gleccsert. A világ 
leghosszabb alagútvasútjával indultunk a kabinos felvonóhoz, 
mellyel a hóhullás szintjére értünk. Az önfeledt hócsatázás 
után jólesett a pihenés, mely nem tartott sokáig. Indultunk 
tovább, és egy gyönyörű panorámaúton értünk fel Großglock-
nerhez, közben gondolatban már készültünk a mormoták üd-
vözlésére, etetésére és a gleccsersimogatásra.
Az Ausztriából hazafelé vezető hosszú buszutazást még meg-
szakítottuk a Minimundusnál, ahol pár óra alatt „bejárhat-
tuk” a világ leghíresebb helyeit.
Gyorsan eltelt az élménydús együtt töltött hét nap, melynek 
minden pillanatát élveztük a gyerekekkel.

Pálfi Andrea, Pálné Wessenhoffer Ágnes és Kopjár Máté

Nyelvi táborban voltunk Obervellachban

A Nádor egyesület szervezésében a Rákóczi Iskolában asztalite-
nisz versenyt tartottak. A Hunyadisok kiemelten jól szerepeltek, 
különösen Sinkó László osztálya, 4. e tanulói. Korcsoportjukban:
1. Fendrik Péter Dávid Hunyadi 4/e
2. Vikárius Balázs Hunyadi 4/e
3. Marton Gábor Hunyadi 4/e
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Háromszoros asztalitenisz siker 
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November 8-án, kedden különleges 
vetélkedőnek adott otthont a Dunaha-
raszti Művelődési Ház.
A 2016-os riói nyári olimpiai játékok 
eseményeivel, eredményeivel kapcsola-
tos kérdésekre kereste a választ a meg-
jelent 8 diákcsapat. Városunk három 
általános iskoláját öt, míg a gimnáziu-
mot három csapat képviselte.
A verseny házigazdája a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, támogatója 
Dunaharaszti Város Önkormányza-
ta és a Mannheim Squash Club volt. 
Iskolánk testnevelés munkacsoportja 
nagy lelkesedéssel készülődött:  Iva-
nics László tanár úr érdekes kérdése-
ket állított össze, és a lebonyolítást is 
vállalta; Gyöngyi néni pogácsát sütött 
(nagyon finom volt, hamar elfogott), a 

többi kolléga a zsűrizés és az értékelés 
nehéz feladatát vállalta. 
A tanulók igazán színvonalas, élveze-
tes küzdelmet vívtak a végső győze-
lemért. A négyféle feladat megoldása 
közötti időben mindenki megtudhatta 
a jó választ is, és a versenyről készült 
fényképek levetítése további kellemes 
pillanatokat szerzett  a résztvevőknek.
A vetélkedő végén minden egyes ver-
senyző tárgyjutalmat kapott, az eső 
három helyezett csapat az éremjutal-
mazáson felül a Mannheim Squash 
Club ajándékcsomagját és jutalom-
belépőit is átvehette. Igazán jólesett 
nekünk, mikor a résztvevők közül né-
gyen megköszönték a versenyzési lehe-
tőséget, és elmondták, hogy nagyon jó 
érezték magukat. Ezt mi is köszönjük!

A Művelődési Ház munkatársa, Hel-
méczi Ferenc tökéletes technikai hát-
teret biztosított számunkra, enélkül 
nem sikerülhetett volna ilyen színvo-
nalon lebonyolítani a vetélkedőt. Kö-
szönjük!

Az Olimpiai Kvíz végeredménye:
I. helyezett  
KRISTÁLYOK csapata  

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
II. helyezett  
TELJESEN MIND 1 csapata
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

III. helyezett 
CUKROK   
Baktay Ervin Gimnázium

Olimpiai Kvíz a Művelődési Házban

Október 8-9-én Budapesten 
a Hősök tere szurkolástól, 
vidám kacagástól volt han-
gos, több ezer láb taposta a 
Városliget aszfaltját, hiszen 
a 31. Budapest SPAR Futó-
fesztivált rendezték meg. 

Az időjárás is kegyes volt a 
lelkes futókhoz. Iskolánk is, 
mint ahogy sok-sok éve már, 

képviseltette magát a szom-
bati távokon. 
Már péntek délután telefo-
non közölték az örömhírt, 
hogy intézményünk tanulói 
és kedves szüleik, ill. kol-
légáink magas számú neve-
zésének köszönhetően, idén 
is Budapest agglomerációjá-
ban megszereztük az I. he-
lyet. Így ebben a tanévben 

is a fődíjat, a 100 ezer Ft 
értékű SPAR vásárlási utal-
ványt hozhattuk el. 
Nagy örömmel léphetett fel 
a dobogó legfelső fokára né-
hány mosolygós arcú tanu-
lónk, mindenki ugyanis nem 
férhetett fel, hiszen a 317 
nevezőnek köszönhetően, 
óriási fölénnyel nyertünk. A 
futás mellett, előtte-utána, 
a résztvevők körülnézhettek 
a „vásári forgatagban”, hi-
szen ilyenkor egészségesebb-
nél-egészségesebb ételekkel, 
italokkal ismerkedhetnek, 
kóstolhatnak meg a vállalko-

zó kedvűek. Természetesen 
a futás után átvehető befutó 
csomagban is található sok-
sok finomság, aminek nagy 
részét még hazaindulás előtt 
el is tüntettek a pocakba a 
gyerekek.

Köszönjük a kísérő pedagó-
gusaink és a szülők segítsé-
gét, a résztvevők nevezéseit.
A siker mindannyiunk érde-
me!

Takácsné Mezei Erzsébet és 
Kovács Gáborné

A siker mindannyiunk érdeme!
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„Az összedolgozás képessé-
ge a legnagyobb kincs az élet-
ben.” 

Bolyai Matematika Csapatverseny a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolá-
ban (3-8. évfolyam).

2016. október 14-én iskolánk rendez-
te az Országos Bolyai Matematika 
verseny megyei/körzeti fordulóját. 
Először vállalta iskolánk, hogy ver-
senyhelyszín leszünk. 

„A verseny célja: Segíteni a diákokat 
azon képességek kifejlesztésében, 
hogy közösen, összedolgozva oldja-
nak meg problémákat.„ A versenyen 
azonos iskolába járó 3-8. osztályos 
tanulók évfolyamonként szerveződő 
4 fős csapatai vehetnek részt .

Örömmel láttuk, hogy több, mint 
220 tanuló indult a fordulón. Duna-
haraszti mindhárom iskolájából és a 
Délegyházai Hunyadi János Általá-
nos Iskolából is érkeztek versenyzők.

Köszönjük a szülők támogatását, 
akik  finom süteményeikkel a kísérők 
vendégül látásában segítettek !

Simon Andrea 
alsós munkaközösség vezető

Iskolánk  negyedikesei a legjobb tíz között a régióban

Több száz kézzel készült lámpás fénye világította meg novem-
ber 11-én, 17 órakor a Baktay Ervin teret. A jó cselekedetet 
szimbolizáló fényt még az időnként felerősödő esőcseppek sem 
tudták elmosni.
A német nyelvterületről eredő szokást városunk örömmel tette 
magáévá 12 évvel ezelőtt. Meghonosodása a Mese Óvoda két 
lelkes óvónőjének köszönhető. 1992-ben Komáromi Katalin és 
Kettererné Bauer Mónika szervezte az első Márton-napi fel-
vonulást, ám ez akkor még a Mese Óvoda két csoportjának 
bevonásával zajlott. Városi rendezvénnyé emelését a Német 
Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti (NIHD) lel-
kes szervezőinek köszönhetjük. 
Sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy minden évvel 
egyre nagyobb számban csatlakoznak új tagok a különleges 
hangulatú koraesti programhoz. A november 11-i menetet a 
legtöbb óvodai csoportban a kisgyermekek izgalmát fokozó 
lámpás-készítés előzi meg. Nem volt ez másképpen a Napsugár 
Óvodában sem, ahol stílszerűen napocska formájú lámpások-
kal készült a két német nemzetiségi csoport: a Kisvakond és a 
Szivárvány apraja-nagyja az eseményre.
Az óvodában már a felvonulás hete is a Szent-Márton legenda 
és az ehhez kötődő szokások megismerésével telt, délutánon-
ként az öltözőkben egymás szavába vágva mesélték az aprósá-
gok Szent-Márton és a koldus történetét szüleiknek és izgatot-
tan várták, mikor avathatják fel saját készítésű lámpásaikat az 
este sötétjében. A Kisvakond és a Szivárvány  csoportban a gi-
társzóval kísért német dalok éneklése mellett a hagyományhoz 
kötődő "sütemény törés" is bearanyozta a készülődés perceit, 
aminek lényege, hogy a gyerekek a számukra legkedvesebb 
emberrel oszthatták meg süteményüket. Rengeteg szív alakú 
linzer darabja cserélt gazdát, s csalt mosolyt az arcocskákra.
A fénypont
Hűen városunk hagyományaihoz, november 11-én, 17 órakor 
indult meg a Baktay Ervin térről a gyereksereg a gyertyafény-

től ragyogó lámpásaikkal. Szüleikkel, óvónénijeikkel, tanáraik-
kal együtt vágtak neki a Klapka György utcának, amelynek 
végén már masszává olvadva vonultak le a Kinizsi Pál utcán, 
hogy a Piac téren lobogó tűz mellett, az első sorból csodálhas-
sák meg, miként ég le a gallyakból felhalmozott máglya. 
Idén azonban a szemerkélő esőtől átnedvesedett faágak ellen-
álltak a szereplésnek, s bár némi benzin által motiválhatónak 
tűntek, a hirtelen fel-felcsapó lángok hamar alábbhagytak. A 
tűzoltóautó természetesen idén is kitartóan állta a sarat és 
villogott, szirénázott néha a hangulat kedvéért.
Szívhez szóló jó szokás szerint a piac közepén friss, foszlós 
kakaós kalács és meleg tea várta a felvonulókat. 
A 2016-os Szent-Márton napi lámpás felvonuláson újfent bebi-
zonyította, hogy a jó cselekedet fénye - és a különleges hangu-
lat motiváló ereje - a kevésbé barátságos időben is eggyé tudja 
olvasztani Dunaharaszti város közösségét! Ugye találkozunk 
jövőre is?
A Napsugár Óvoda köszönetét fejezi ki a Márton-napi prog-
ramban résztvevő pedagógus kollégái áldozatos és aktív munká-
jáért, és szeretné megköszönni a szülők segítőkészségét is.
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Márton napi felvonulásra indult a Napsugár Óvoda 
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Az Inside Park jelentése: Park Bent.
Az a koncepciónk, hogy egy olyan 
edzőtermet, mozgásközpontot hoz-
zunk létre, amely télen-nyáron lehe-
tőséget teremt olyan sportok űzésére, 
amiket szép időben a szabadban lehet 
gyakorolni, de télen vagy esős időben 
nem lehet.
Kettlebell,Cardiobox,Tabata trainig, 
Spartan,Funkcionális súlyzós edzé-
sek,TRX, Street Workout...
Akinek a fő szempont az, hogy a lehe-
tő legrövidebb idő alatt, a lehető leg-
hatékonyabban izmot építsen, tovább-
ra is a hagyományos súlyzós edzéseket 
javasoljuk, azonban aki szeretné más-
ban is kipróbáni magát, szeretné picit 
más aspektusból is próbára tenni a 
testét, annak mindenképpen javasol-
juk, hogy kóstoljon bele a funkcionális 
edzések világába is - egészen újszerű 
kihívásokkal szembesülhetsz, ha picit 

nyitsz más irányba is!
A funckionális tréning nem más, 
mint az a módszer, ahogyan eddig is 
edzettünk. Atléták, súlyemelők évszá-
zadok óta használják ezt az edzésfor-
mát. Mint koncepció, a funkcionális 
edzés célja, hogy egy erős alapot ad-
jon. Ez a tréning előkészíti szerveze-
tünket, izomzatunkat a mindennapi 
igénybevételre és az általunk végzett 
munkára. Úgy lehetne jellemezni ezt 
az edzésformát, mint egy olyan gya-
korlatsort, mely által hatékonyabban 
tudjuk végezni a mindennapi rutinfe-
ladatokat.

A funkcionális edzés lényege ugyan-
akkor az is, hogy örömmel végezzük. 
Edzés közben fontos, hogy szellemileg 
és fizikailag is terheljük a magunkat, 
ebben van segítségünkre a funkcioná-
lis tréning - különösképpen, ha eszkö-
zöket is használunk.
Személyi edzőink minden esetben a 
legoptimálisabban használják ki a tré-
ning idejét, és ezen felül segítenek ne-

ked kialakítani egy teljes programot a 
szükséges diétától a személyre szabott 
edzéstervig. De ami a legfontosabb, 
személyi edződ mindvégig ott lesz 
melletted az edzés ideje alatt. Rész-
ben, hogy  pontosan és hatékonyan 
hajtsd végre az adott gyakorlatokat, 
de méginkább azért, hogy végig mo-
tivált maradj a céljaid elérésében – 
mindezt azért, hogy Neked hihetetlen 
eredményeid születhessenek.

Ha sportolni szeretnél, de nem tudod 
mit és hogyan, mi segítünk.

Várunk szeretettel és ingyen próba-
edzéssel!
Inside Park
Cím: 2330 Dunaharaszti, Szondy 
György u. 71.
www.insidepark.hu
www.facebook.com/insideparkduna-
haraszti
Email: recepcio@insidepark.hu
Telefon: +36 20 31 22 400
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  Tel.: 06-30/943-1557  és  06-30/388-3861

Inside Park

Munkaerőt keresünk a Dunavarsányi Ipari Parkba
Gombaszedőnői munkakörbe

Felvételhez szükséges: önéletrajz. Életkor: 20 – 40 év Jelentkezés: 9-13h-ig,  DOFE KFT.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8  dofe@invitel.hu 06-70-342-9915
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Nyíregyházán született és nevelkedett. 
Nagymamája rendszeresen vitte szín-
házba, mondhatni, a nézőtéren nőtt fel, 
sőt, az iskolával is sokat járt színházba. 
Jól tanult, orvosnak készült, de aztán 
megérintette a színház. Először táncol-
ni kezdett, aztán iskola mellett a Móricz 
Zsigmond Színházban statisztált. Et-
től kezdve már csak a színház érdekel-
te igazán. Érettségi után jelentkezett a 
színművészeti, és biztonság kedvéért a 
táncművészeti főiskolára is. Nem vet-
ték fel, így még egy évig nyíregyházi 
színháznál maradt. Játszott a Dzsungel 
könyvében és más darabokban. Később 
Gór Nagy Mária színiiskolájába került, 
ekkor költözött fel Budapestre. 
– Kezdetben albérletben laktam, majd 
amikor utolsó éves lettem szüleim is fel-
költöztek a fővárosba. Ekkor az a komi-
kus helyzet alakult ki, hogy miután én 
hamarosan végeztem, a nyíregyházi szín-
ház szerződtetett, tehát visszakerültem 
szülővárosomba, családom pedig Pesten 
maradt.

2005-től a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház társulatának szerződtetett 
tagja. A közönség hamar megszerette, 
mindjárt az első évad után a Kelet Szí-
nésze lett a Kelet-Magyarország című 
lap olvasóinak 800 szavazata alapján. 
2008-ban ismét elnyerte a közönség dí-
ját. 2011-ben úgy döntött, változtat, 
szabadúszó lesz.
– Nagyon jól éreztem magam Nyíregy-
házán. Az első öt hat év minden alapot 
megadott, ami a színművész pályához 
kell.  2011-ben mégis úgy gondoltam, 
hogy további fejlődésem érdekében ki kell 
lépnem ebből a komfortzónából, és más-
hol is ki kell próbálni magamat. 

Tagja maradt a színház társulatának, 
de már csak előadásra szerződik. Így 
máshol is tud feladatokat vállalni. Éven-
te egy-két darabban szerepel Nyíregyhá-
zán. Ilyenkor a színészszállón lakik, mert 
nem akarja nagyszüleit zavarni a tőlük 
nagyban eltérő időbeosztással, de termé-

szetesen, amikor lehet, náluk van.  
– Ha Nyíregyházán dolgozom, sohasem 
vagyok éhes. Ezt drága nagymamámnak 
köszönhetem, aki a színházat is megsze-
rettette velem. Női szabó, a mai napig 
aktívan dolgozik, és rendszeresen fenn 
van a Facebookon, ott is figyelemmel kí-
sér.

Gábor Pesten lakott együtt szüleivel, 
akik kertes házba vágytak, amit itt, Ha-
rasztin találtak meg. 2015-ben megürült 
egy lakás a közelükben, így most szinte 
szomszédok egy kertes sorházban. 
– Nagyon szeretek itt lakni. Az ablakból 
a templomtoronyra látok, s ezt a látványt 
nem tudom megunni. Az Indián Múze-
umban az én hangomon szólal meg és 
tart vezetést Lorencz Józsi bácsi. Az ő 
személyén keresztül jutottam közelebb 
Baktay Ervinhez, és ezáltal Dunaharasz-
tihoz is.

Dunaharaszti lett a központ az életében, 
már jó ideje rendszeresen ingázik. Négy 
éve meghívta a komáromi Magyar Lovas 
Színház. Megtanult lovagolni, sőt, már 
kaszkadőrként is szerepelt.
– Mondhatnám, hogy lovas színésszé 
váltam. Izgalmas, érdekes feladat, amely 
nem is mindig veszélytelen. Játszottam 
Baradlay Richárd szerepét, láttam az 
egykori filmet is, melyben színészi játé-
ka mellett megcsodálhattam Mécs Ká-
roly lovas tudását is. Jó lenne, ha ma is 
készülnének az akkorihoz hasonló nagy 
játékfilmek, ahol a mi generációnk is 
kaphatna ilyen nagy feladatokat.

A Magyar Lovas Színház több produkci-
ójában is játszik, a János vitézben cím-
szerepet kapott. E mellett Nyíregyházán 
Agatha Christie Egérfogó című bűnügyi 
darabjában is látható, valamint a Veres1 
Színház Anconai szerelmesek című zenés 
játékában Lukreziót alakítja. 
– Ezt játszottam a vizsgaelőadásomon 
is. Talán alkatomnál fogva is kísér végig 
ez a szerep az eddigi pályámon. Fiata-
labbnak látnak a koromnál, így gyakran 

vagyok szerelmes diák, vagy a legkisebb 
királyfi.

Példaképe Bárány Frigyes, a nyíregyhá-
zi színház doyenje. Tőle mindig tud ta-
nulni, minden előadását, és ha teheti, a 
próbáit is megnézi.
– Csodálom azt a folyamatot, hogyan 
alakítja személyiségéhez a szerepet, mi-
alatt saját magát is formálja hozzá. Már 
a jelenléte is emelkedett hangulatot kelt a 
színpadon. Tanítómesteremnek tartom, 
és büszke vagyok, hogy együtt játszhatok 
vele.  

Nincsenek szerepálmai, bár szívesen 
játszana nagy klasszikusokban, erre ma-
napság kevés a lehetőség. Minden sze-
repben igyekszik megtalálni a szépet és 
az örömöt. Úgy gondolja, semmi sincs 
véletlenül, minden feladatnak jelentősé-
ge van az életében.
– Ma már nem azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy megismerjenek a színpa-
don, sokkal nagyobb siker, ha azután 
érdeklődnek, hogy ki játszotta ezt a sze-
repet. Nem a személyem az elsődleges, 
hanem az alakítás hitelessége.  Keresem 
a szerepekben azt, hogy mit tudok belőlük 
a magam javára átvenni, hogyan tanít 
és formál a szerep, illetve mit tudok én 
magamból, a lelkem egy kis darabját hoz-
záadni ahhoz, amit játszom. 

Gáll Sándor

Orvosnak készült, végül színész lett
Bemutatkozik a Dunaharasztin élő Balogh Gábor színművész
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 Prága                  12.29-01.01./3éj busszal, htl 3* R      41.900 Ft 
Verona-Padova-Garda-tó  12.30-01.02./3éj busszal, htl 4* R       78.000 Ft
Róma                                 12.30-01.02./3éj rep., htl 3*+ R                      83.900 Ft
Párizs                      12.30-01.03./4éj rep., htl 2*+ R   84.900Ft
Lisszabon                        12.30-01.02./3éj rep., htl 3* R                 104.900Ft
Szicília     12.28-01.01./4éj rep., htl 4* FP  109.900Ft
Hurghada   12.27-01.03./7éj rep., htl 5* all incl. 145.700Ft
Bali   12.26-01.04./7éj rep., htl 3* R             409.000Ft
Malajzia pihenéssel Langkawin          12.27-01.08./10éj rep., htl 4* R 469.900Ft

TÉLI AJÁNLATAINKBÓL

Bangkok+Phuket     02.09-20./9éj, rep., htl 4* R    234.900Ft
Karib-tengeri hajóút magyar csoportkísérővel Bp-Miami-St.Martin-Puerto Rico
-Bahamák-Miami-Bp                             03.17-26./8éj rep., belső kabin, TP         364.000 Ft

UTOLSÓ SZILVESZTERI LEHETŐSÉGEK 

Srí Lanka                      12.26-01.03./7éj rep., htl 4* R  499.900Ft

Az ár tartalmazza: utazás busszal vagy repülővel, szállás megadott ellátással, magyar 
idegenvezető, hajóúton belső kabin. Az ár nem tartalmazza: illetékek, esetleges vízumok, 

biztosítások, fakultatív programok.

Burma körút          03.21-30./9éj, rep., htl 3-4* R     499.900Ft

Szlovénia síelési lehetőséggel              03.15-18./3éj busszal, htl 3* R            59.900 Ft

ERIKA VIRÁGAZ ÜNNEPEKERE IS:

Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk minden kedves vevőnknek!

Dunaharaszti, Fő út 17.

Malajzia pihenéssel Langkawin          12.27-01.08./10éj rep., htl 4* R 469.900Ft

Erdély szánkózással    02.08-12./4éj busszal, panzió FP       55.108 Ft

Síelés Alsó-Ausztriában      02.15-19./4éj busszal, htl 3* FP   89.900Ft

2017 NYÁR FIRST MINUTE! 12.31-ig előfoglalási kedvezményes árakon foglalható!
Minden kedves utasunknak és ügyfelünknek KELLEMES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Telefonszám: 30 5611451 
www.katedra.hu

Katedra Szótanító 
Applikáció
- a mobilodon is tanulhatsz

Business English 
tanfolyamok
- ha pénzt is keresnél az angollal

Francia, olasz, spanyol 
tanfolyamok
- van élet az angolon kívül N
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2016. október 
hónapban elhunytak 
neve és életkora 
 
Bart Ádámné élt 82 évet
Bachát Etelka élt 93 évet
Bécsi Gyuláné élt 75 évet
Czakó Lászlóné élt 74 évet
Forstner Jánosné élt 79 évet
Gönczy Béla Józsefné élt 63 évet
Huszti Gyula élt 61 évet
Katona József Sándor élt 63 évet
Kill Györgyné élt 75 évet
Lachner Johann élt 70 éve
Németh László élt 75 évet
Pál Péter Sándor élt 61 évet
Pflum Károly élt 79 évet 
Sabjányi Árpádné élt 91 évet
Sárkány János élt 75 évet
Tarnóczi József élt 64 évet 
Ujhelyi Ferenc József élt 69 évet

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG 
FIGYELMÉT, hogy  

DUNANAHARASZTI városban
2017.január 3-tól
2017. február 9-ig

  
TÜDŐSZŰRÉST 

TARTUNK
A vizsgálat ideje naponta:
HÉTFŐ          12.30 órától  18.30 óráig
KEDD              7.30 órától  13.30 óráig
SZERDA        12.30 órától  18.30 óráig
CSÜTÖRTÖK 7.30 órától  13.30 óráig
PÉNTEK         7.30 órától  13.30 óráig

A tüdőszűrés helye:
József Attila Művelődési Ház 
2330 Dunaharaszti, 
Táncsics Mihály utca 2.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság 
számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti la-
kosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 40 éves kor 
alatt, illetve munkahelyi alkalmas-
sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1700.-Ft, mely az OEP által orszá-
gosan elrendelt összeg. A befizetés 
a szűrőállomáson kapható csekken 
történik. A 14-18 év közötti gyer-
mekek szűrése ingyenes, de beutaló 
és szülői beleegyező nyilatkozat 
szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 
18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek 
az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC illet-
ve sok más tüdőbetegség időben 
történő felismeréséhez!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával 
személyi igazolványát, TB kártyáját, 
illetve ha van az előző évi tüdőszűrő 
igazolást!

EG
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik fiam 
Dihel László halála alkalmából részvétüket fejezték ki, és elkísér-
ték utolsó útjára.

Puczikné Matild

Hirdetésfelvétel:
harasztilap@gmail.com 
telefon: +36 30 8481704

egész oldal: 100 000 Ft+Áfa, 
1/2  60 000 Ft + Áfa
1/4 30 000 Ft + Áfa
1/8 15 000 Ft + Áfa
EGYEDI AJÁNLATOK!

2016. októberben 
születettek névsora 
születési idő szerint

Markó Lilien Zsuzsanna    10.03
Demeter Zalán         10.03
Márkus Levente         10.05
Schultz Eszter Erzsébet     10.07
Lukács Martin         10.09
Imecs Botond          10.09
Peglau Emelie         10.10
Szalai Ádám          10.11
Balogh Boglárka         10.12
Kasza Réka          10.14
Szabó Áron Péter         10.16
Órdody Loren         10.17
Gyimesi Gergely Zsombor  10.18
Tömösváry Áron         10.24
Nagy Botond          10.25
Hajek Gábor Bence         10.25
Jenei Barnabás         10.26
Csúti Laura          10.26
Sógor Bence          10.28
Sasvári Kristóf Dániel       10.28
Potoczky András         10.29
Faragó Bence József         10.31

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: 8.00-21.00

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

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

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ 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

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik Tarnóczki József 
temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak! 

Tarnóczki család
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mÜnnepi étkezési tippek tiltások nélkül

Vanília, fahéj, narancshéj, mák, dió, 
gyömbér, szegfűszeg, citrom, sáfrány, 
ánizs, csokoládé és fenyőillat. Reméljük 
ezeknek a szavaknak a hallatán, szinte 
mindenkinek a varázslatos, meghitt ün-
nep, a karácsony, a közös, hangulatos 
étkezések, akár az ínyenc ételek jutnak 
eszébe, nem pedig a gyomorrontás, a 
böjt és a diétázás. Az egészséges táp-
lálkozásba is beépíthetők a magyaros 
ételek, a mértékletes alkoholfogyasztás, 
hiszen nincs tiltott étel vagy élelmiszer, 
csak kerülendő mennyiségek.  Ehhez 
hozzátartozik az is, hogy ünnepek al-
kalmával sem felejtjük el a napi több-
szöri zöldség- és gyümölcsfogyasztást, a 
megfelelő mennyiségű és minőségű fo-
lyadékbevitelt, a friss levegőn lehetőleg 
napi rendszerességgel végzett testmoz-
gást. Egy kis odafigyeléssel nagyon sokat 
tehetünk azért, hogy az ünnepek alatt 
ne szaladjanak fel ránk plusz kilók, de 
azért az asztalra kerülő finomságokat se 
kelljen megvonni magunktól. Az a leg-
fontosabb, hogy ne rúgjuk fel teljesen a 
helyes táplálkozási szabályokat, például 
a napi többszöri étkezést, és figyeljünk 
oda a megfelelő folyadékbevitelre is, ami 
hangsúlyosan nem az alkoholos italokból 
származik – tanácsolja a Magyar Die-
tetikusok Országos Szövetsége a GYE-
RE-Gyermekek Egészsége Program ke-
retében.

Táplálkozási tippek az ünnepekre:

- Ne adjuk fel a napi többszöri ét-
kezést!
Ne szűkítsük le a napi étkezéseink szá-
mát egy nagyra a több kisebb helyett, a 
lehető legjobb, ha 4-5-ször étkezünk egy 
nap. Ha egész nap semmit nem eszünk és 
kiéhezetten látunk neki a nagy karácso-
nyi ebédnek vagy a szilveszteri vacsorá-
nak, egészen biztosan jóval több kalóriát 
veszünk magunkhoz, mintha előtte nem 
hagytunk volna ki étkezéseket. Különö-
sen érdemes odafigyelni az ünnepek alatt 
is a reggelire, ez semmiképp ne maradjon 
el!
- Kisebb tányér, kisebb adag!
Az étkezés ünnepi jellegét ne az adja 

meg, hogy mértéktelenül eszünk, és nagy 
adagokat fogyasztunk! A megszokott-
nál bőségesebb kínálatból inkább úgy 
kóstoljunk többet, hogy mindenből egy 
keveset veszünk. Segít az is, ha a most 
divatos, hatalmas tányérok helyett ki-
sebbekkel terítjük meg az ünnepi asztalt.
- Az egészséges ételeknek is van 
kalóriatartalma!
Ne feledjük, az egészséges ételeknek, pél-
dául az olajos magvaknak, aszalt gyü-
mölcsöknek is van kalóriatartalma, sok-
szor nem is kevés, azokat se fogyasszuk 
korlátlanul!  
- Fogyassz előételt! l
Ha az előételként, köretnek kínált sa-
látával és zöldséggel megpakoljuk a 
tányérunkat, feltehetően kevesebbet 
fogunk enni a főételből és főként a desz-
szertből. Nem mellékesen a zöldségeknek 
még a víztartalma is magas, így a napi  
folyadékbevitelhez is hozzájárulnak.
- Lassan enni és kiélvezni minden 
egyes falatot! 
Ha lassabban eszünk, megrágjuk az ételt, 
nemcsak az ízeket élvezhetjük jobban, de 
nagy valószínűséggel kevesebb kalóriát is 
juttatunk a szervezetünkbe.
- A leveseknek folyadékpótló és te-
lítő ereje van!
A levesek víztartalmát is kihasználhat-
juk a napi folyadékszükséglethez, amely-
nek 2-2,5 liter ajánlott mértékére az ün-
nepek alatt is oda kell figyelni. Jobban 
kordában tarthatjuk az étkezési túlka-
pásokat, ha levest is eszünk, hisz telítő 
ereje is van.
- Figyeljünk oda a napi folyadékbe-
vitelre!
A felnőttek részére ajánlott napi 2-2,5 
liter folyadékbevitelre az ünnepek alatt 
is figyeljünk. Nagy hidegben használjuk 
ki a teák melegítő hatását. Egy finom, 
meleg ital akár társaságban, akár egy 
könyv mellett igazán kellemes perceket 
szerezhet. Gyümölcs is legyen az aszta-
lon vendégváráskor, amely magas víztar-
talma miatt nemcsak a folyadékbevitel-
hez járul hozzá, de akár édesség helyett 
is szóba jöhet.
- Az alkohol nem pótolja a folyadé-
kot!

Az alkoholos italok közül kizárólag az 
alacsonyabb alkoholtartalmú sörök tar-
talmaznak elég vizet ahhoz, hogy hid-
ratálják a szervezetet. A desszertborok, 
pezsgők, likőrök és különösen a tömény 
italok ezzel szemben nem alkalmasak 
folyadékpótlásra és az energiatartalmuk 
is nagyon magas. Ha egy–két pohár al-
koholt fogyasztunk, inkább válasszuk a 
száraz vörösborokat.
- Együnk halat!
Próbáljuk meg lassan a zsíros húsfélé-
ket hallal helyettesíteni. Erre nincs is 
jobb alkalom, mint a karácsony, hiszen 
ilyenkor sok helyen hagyományosan ha-
létel kerül az ünnepi asztalra. A baj az, 
hogy sok családban szinte ez az egyet-
len eset, amikor az év során halat esz-
nek, miközben hetente legalább egyszer 
kéne fogyasztani. Pedig a halat nagyon 
változatosan el lehet készíteni, érdemes 
kísérletezni, például azzal, hogy sütőben 
sütjük baconszalonnával betekerve, zöld-
ségekkel egyben sütve, vagy előre egy 
időre bepácoljuk, hűtőben állni hagyjuk, 
majd teflonedényben kisütjük. Párolt 
zöldségkörettel és rizzsel tálalva ízletes 
és nem utolsó sorban egészséges ételt 
kapunk.
- Nem kell lemondani az édesség-
ről, de legyünk okosak!
Édességeknél válasszunk olyan receptet, 
amelyek sok gyümölcsöt tartalmaznak, 
akár aszalt formában is. A napi étkezé-
sek számába pedig az is beleszámít, ha 
egy-egy szaloncukrot vagy egy szelet sü-
teményt bekapunk!
- A társaság nem jár együtt kalóri-
abevitellel!
A szeretteinkkel való együttlét, a ba-
ráti beszélgetések önmagukban is kel-
lemessé és meghitté teszik az ünnepet, 
nem kell állandóan enni közben. Ha 
pedig egy séta, korizás vagy hógolyózás 
erejéig kimozdulunk otthonról, akkor 
energia-egyensúlyunk megtartásáért is 
teszünk, hiszen a mozgással kalóriát ége-
tünk el.

Kellemes ünnepi készülődést kívá-
nunk!
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Hogy mi is Márton története?
A legenda szerint Szent Márton a 
Római Birodalom Savaria nevű váro-
sában (mai Szombathely) látta meg 
a napvilágot 316-ban vagy 317-ben. 
Misszionáriusként sok jót cselekedett. 
Jóságáról még életében legendák ke-
ringtek, püspökké akarták szentel-
ni. A monda szerint, mivel erre nem 
érezte méltónak magát, az érte jövő 
küldöttek elől a ludak óljába bújt. 
A szárnyasok azonban gágogásukkal, 
szárnyuk verdesésével óriási zajt csap-
tak, így elárulva Márton rejtekhelyét. 
Később fel is avatták, és jótéteménye-
it haláláig folytatta.
(Forrás: Internet)

Hogy honnan is ered a lámpás 
felvonulás?
A német nyelvterületekről ismert lám-
pás/fáklyás felvonulás (Martinsum-
zug) szintén Szent Márton emlékét 
hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket 
jelképező fényt kívánja eljuttatni min-
denkihez.

Ki is szervezte idén a Dunaha-
raszti Márton-napi felvonulást?
A Német Ifjúsági és Hagyományőrző 
Egyesület Dunaharaszti (NIHD), és 
a hozzájuk tartozó önkéntesek im-
már 12. alkalommal fáradságot nem 

kímélve szervezték, és rendezték meg 
a hagyományos Márton-napi lámpás-
felvonulást. 
Reggel kicsit csalódottan ébredtünk, 
hiszen esett az eső, de délutánra (talán 
pont Szent Mártonnak köszönhetően) 
kellemes időjárást kaptunk, ez volt a 
nap első jótéteménye. Ennek köszön-
hetően, több mint 500 gyermek, és az 
őket kísérő szülő, és nagyszülő vett 
részt a felvonuláson. A menet a Hősök 
teréről indult, s a Piac térre tartott. 
(aminek biztonságossá tételéről a Du-
naharaszti Rendőrök és Polgárőrök 
gondoskodtak). Nem volt olyan gye-
rek, akinél ne lett volna valamilyen 
formájú, színű saját készítésű kislám-
pás. Csodás látvány volt, ahogy meg-
láttuk ezt a fénylő menetet!  A téren 
már vártuk őket forró teával, kalács-
csal. A Máglya sajnos most nem égett 
úgy (az esős időjárásnak köszönhető-
en), de a szirénázva érkező délegyházi 
önkéntes tűzoltók kárpótoltak minde-
nért, sőt a gyermekek nagy örömére 
néhányan belülről is megcsodálhatták 
a Tűzoltóautót.

Kik is voltak a támogatóink, akik 
emelték a nap fénypontját, s 
akiknek jótéteményét nem lehet 
eléggé megköszönni?
Egyrészt természetesen maguk a Dé-

legyházi Önkéntes Tűzoltók, akiknek 
kedvessége, és türelme határtalan 
volt!
Másrészt Takács Balázs (a tűzoltó/
tűzgyújtó), aki megküzdött az időjá-
rás zordságával, és hatalmas küzde-
lemmel próbált életet lehelni a mág-
lyába. 
Harmadrészt a Dunaharaszti Hunyadi 
János Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában dolgozó konyhás nénik, akik 
a finom teát főzték.
Negyedrészt a Zöldkorna Kft dolgo-
zói, akik segítettek a máglya elkészí-
tésében, és akik rendet varázsoltak a 
Piac téren.
Ötödrészt a Város vezetősége, akiktől 
az engedélyt és a helyszínt kaptuk a 
rendezvény megszervezéséhez.
És végül, de nem utolsó sorban, az 
Önkénteseink, akik fáradságot, időt, 
energiát nem sajnálva megszervezték 
és lebonyolították a Lámpás felvonu-
lást.

S jövőre lesz-e 13. Márton napi 
lámpás felvonulás?

Természetesen, november 11-én újra 
találkozunk!

Papp Ágnes
NIHD Alelnök

NIHD, 12. Márton napi lámpás felvonulás 2016.

Dunaharaszti Református Gyülekezet
„A keresztség Isten irántunk való szeretetének és szövetsé-
gének a pecsétje.” 
Keresztelni akkor szabad a gyerekeket, ha a szülőkben 
megvan az egyházhoz való tartozás igénye. Fontosnak tart-
ják, hogy a szülők (legalább polgári) házastársi kapcsolat-
ban éljenek. Ha élettársi kapcsolatban élnek, attól még a 
gyerekek bekapcsolódhatnak a hitoktatásba és ha nagyob-
bak lesznek, akkor részesülnek a keresztség szentségében. 
Legalább az egyik szülő legyen reformátusnak keresztelve. 
Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor a szülők részéről vala-
kinek fel kell vennie a református vallást. Amennyiben nem 
haraszti lakosok, szükség van a lakhely szerinti lelkipásztor 
jóváhagyására. A kereszteléshez legalább egy keresztszülő 
szükséges, aki maga is legyen megkeresztelve, ideális eset-

ben reformátusnak, de más felekezethez is tartozhat. 
A keresztelésre való jelentkezéskor a szülők vigyék maguk-
kal a keresztelési emléklapjukat és házassági anyakönyvi 
kivonatukat, valamint a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát is. A keresztelés előtt három elbeszélgetésre kerül 
sor és elvárt, hogy a szülők legalább három alkalommal 
megjelenjenek az istentiszteleten is. A keresztelésnek nin-
csen anyagi vonzata.
Minden gyereket és családot szeretettel látnak a gyüleke-
zetben és hittancsoportokban. 

Tellis katalin

(Következő számainkban a Dunaharaszti a Dunaharaszti és 
taksonyi Katolikus Egyházközség és a Dunaharaszti Baptis-
ta Gyülekezetet mutatjuk be)
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ek A gyermekkeresztség felvételéről
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1 mondat
"Én próbáltam, hát ennyi telt, 
Kezemre érintés nem felelt,
Igazat mondok, bármily szép, vagy csúnya,
S bár meglehet, hogy tévedek,
A dal ura elé úgy léphetek, 
Hogy nyelvemen nincsen más, mint: 
Halleluja."

Leonard Cohen
(Magyar szöveg: Zöldi Gergely)

Ismét szép eredményt tudhat magáénak a Dunaharaszti Alapfokú 
Művészeti Iskola. Az intézmény volt tanulója, a ma már népda-
lénekes-előadóművészként működő Básits Bránká november 4-én 
Népművészeti Junior Príma Díjat kapott.
Az elismeréssel jutalmazott eddigi út kezdetei városunk zeneis-
kolájához vezetnek. Itt kezdett zenével, azon belül is énekléssel 
foglalkozni, ahol hamar fölhívta magára a figyelmet. A magánének 
tanszakon tanára, Márton Ágnes hamar felfedezte Bránká kivéte-
les tehetségét, és ennek megfelelően a zenei pálya felé irányítot-
ta. 2006 és 2009 között a Zeneiskola szinte minden rendezvényén 
örömmel hallgathattuk magas szintű produkcióit. A fellépések 
még magabiztosabbá tették a különleges tehetséget, így több ver-
senyen is sikerrel szerepelt. Többek között 2008-ban az V. Or-
szágos Népzenei Versenyen szóló kategóriában kiemelt nívódíjat 
kapott, majd 2009-ben a Szigetszentmiklósi Regionális Magánének 
Verseny mindkét kategóriában – komolyzene és musical – 1. helye-
zést ért el, ráadásként pedig megkapta az abszolút győztes címet 
is. Ugyanitt felkészítő tanárát, Márton Ágnest is elismeréssel ju-
talmazták. 
Bránká jelenleg a Zeneakadémián diplomamunkájára készül, 
együttesével, a Zűrös Bandával folyamatosan koncertezik, vala-
mint énektanárként alsó- és középfokon is tanít.
Egykori alma materének tanári karát a növendék sikerei csak meg-
erősítik abbéli meggyőződésében, hogy Dunaharaszti zeneiskolája 
jó úton jár, és a zenei nevelés, a tehetséggondozás továbbra is 
értékes hivatásokkal gazdagíthatja a magyar zenésztársadalmat és 
közönségét. 
Básits Bránkának, a kivételes tehetségnek gratulálunk a díjhoz, és 
pályafutásához további sikereket kívánunk!

A Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola nevében
Bojtos Károly Kossuth-díjas művész

Junior Prima díj 2016.
Egy volt zeneiskolás növendékünk sikere
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