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Elveszett! Keressük?
Ezekben a napokban eszeveszett ünneplésbe kezdünk. Vásárolunk ezernyi ajándékot (porfogót), halat, vicket és vackot.
Halálos távfutást vetünk be valaki, valakik szeretetéért. Az
az érzésem, mint egykor egy színházi öltöző láttán. Vége
az előadásnak, az öltözőben halomnyi kellék, mintha már
szemétté váltak volna. A csillogás kellékei semmivé váltak.
Csak idő kérdése az egész. Igazából, mi az ünnep? Legyen
bármilyen ünnep, annak meg kell adni a módját.
„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete
ruhát. Keféld meg a hajadat vizes kefével. Tisztálkodj belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapoknak
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan,
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély
és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen
benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott ételek, vérpezsdítő
és feledkezést nyújtó italok. S mindezek fölött legyen benne
valami a régi rendtartásból , a megszakításból, a hetedik
napból , a teljes kikapcsolódásból, legyen benne áhítat és
föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van
piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, leírhatatlan ünnepeket. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”(Márai
Sándor: Az ünnepekről)
Tapasztalatom szerint elvesztettük az ünnepeinket. Félreértés ne essék, nem arra gondolok, hogy nincsenek ünnepeink, hanem nincs ünnep élményünk. A számolatlan ajándék
nem azonos a szeretettel, a szentesti békesség, lehet, csak
tűzszünet. Az ünneplés nem azonos az ünneppel. A múlt
század harmincas éveiben történt egy tolnai faluban, ahol
pályakezdőként szolgáltam. Az öregek mesélték a következő
történetet. Karácsony ünnepén keresztelő volt a családban,
természetesen az istentisztelet után közös ünnepi ebéd. A
frissen keresztelt gyerek nyűgösködött a felnőttek között,
hát kitették a gyereket a tisztaszobába, a megvetett ágy
tetejére, ahol csendesen elaludt. A vendégek meg egyre jöttek, fogyott a pálinka, meg elfogyott a hely a fogason. Az
újonnan jöttek ledobták vastag kabátjaikat a tisztaszoba
ágyára. Bőséges volt az eszem-iszom, mire valakinek eszébe
jutott a gyerek. Megtalálták, a kabátok alatt… karácsony
után temették. Belehalt az ünnepbe.
Mégis, mitől lesz ünnep az ünnep? Idős asszony mesélt a
gyerekkora egyik karácsonyáról. Szegénységükben szinte
semmilyük nem volt. Ajándékként anyjuk készítette egy-egy
szem szaloncukor volt a meglepetés. „Szegények voltunk, de
szerettük egymást. Nagyon szép volt.” Ki érti ezt?!
Az előttünk lévő ünnepek szépséges titka lehet, ha a kellékeken túl rátalálunk a lényegre. „Megtartó született nektek!” Őt „keressük meg!”
Áldott ünnepeket kívánok!
VF
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A Képviselő-testület 2017. november 27-i ülése
Dr. Szalay László beszámolt a két ülés közötti eseményekről.
1. A Polgármesteri Hivatal részére vásároltunk egy Volkswagen Jetta típusú személygépkocsit a napi feladatok ellátása céljából.
2. Befejeződött a Fő út és Károlyi Mihály utca 958 méteres
szakaszának felújítása. A műszaki átadás-átvétel november 28-án 10 órakor lesz, illetve zárórendezvényre kerül sor
10:30-kor a Fő úti P+R parkoló területén.
3. A Knézich utcában megkezdődött az építendő bölcsőde
területének előkészítése. A területen lévő játszótéri eszközök, kerítéselemek, fák áttelepítésre kerülnek a város egyéb
játszótereire, kiemelten a Sport-szigeti és a Kölcsey – Szent
István utca sarkán lévő játszótérre.
116/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 35/2016. (IV. 4.) sz. Kt. határozatát a következők
szerint: „Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja pályázat benyújtását a VEKOP-6.1.1-15 számú
a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című kiírásra, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 6793/11 helyrajzi számú
ingatlanon 5 csoportszobás, 70 férőhelyes bölcsőde épület
építésére tálalókonyha kialakításával.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához és az engedélyezési tervek elkészítéséhez
bruttó 4.800.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetési
rendelet általános tartaléka terhére.”
4. Lezajlott a minden évben hatszor, teljes önkormányzati
finanszirozással megrendezésre kerülő anyajegyszűrés őszi
három alkalma, amelyeket a lakosság a tavalyi évhez képest még magasabb számban vett igénybe.
5. A szintén ingyenes prosztataszűrés őszi időpontjai közül
még egy, a december 5. napjára kiírt vizsgálati időpont
még hátra van, a másik két időponton szintén nagy létszámban jelent meg a lakosság.
6. Az elmúlt időszakban sajnálatos módon két családi ház
is leégett Dunaharasztin, amelynek során az önkormányzat gyors segítségben és segélyben részesítette a nehéz
helyzetbe került családokat.
7. A Testület döntése alapján benyújtásra került a teniszpálya fejlesztését célzó pályázat.
8. A város közintézményeinek energetikai fejlesztését célzó pályázat
tárgyában a feltételes közbeszerzési eljárás kiírásra került.
9. A lakossági zöldhulladék gyűjtést a közszolgáltató a város teljes területén elvégezte.
10. A Gyöngyvirág utcában elkészültek a szivárogtató árkok és az útstabilizációs munkákat is elvégeztettük.
Sürgősségi előterjesztés:
A Multi-DH Nonprofit Kft. tulajdonjogának eladása a Multiszint Kft. részére
114/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Multi-DH Nonprofit Kft. teljes üzletrészével rendelkező tulajdonos képviselője, úgy döntött, hogy az önkormányzat üzletrészét 3.000.000,- Ft vételár ellenében eladja a Multiszint
Kft. részére oly módon, hogy a Multiszint Kft. a vételárat
legkésőbb 2018. december 31. napjáig maradéktalanul megfizeti az önkormányzat részére.

1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.
(II. 28.) rendelet módosítása
Az 2017. évi költségvetés átvezetéseire került sor, melyet
Képviselő-testület elfogadta.
Kücsön Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke elismerte,
hogy a költségvetésünk jó szinten áll, javasolta az elfogadását.
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII. 1.) rendelete
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelet
módosításáról szóló rendeletét.
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.
(II. 28.) számú rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztató
háromnegyed éves időszakra vonatkozóan
115/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, háromnegyed éves időszakra vonatkozó
beszámolót elfogadja.
3. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
A Képviselő-testületben (ahogy a Pénzügyi Bizottság ülésén
is) vita alakult ki egy módosító indítványról, amelynek sorsáról a képviselők nem tudtak megállapodni , ezért a testület a koncepciót a beterjesztett formájában nem fogadta el.
4. napirendi pont:
Egyes helyi rendeletek módosítása. A testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. A vállalkozások által
fizetendő építményadó esetében két sávot határozott meg
akként, hogy a legnagyobb alapterületű építmények után
kivetett adót kis mértékben emelte. Ennek oka az, hogy az
önkormányzat nagyon komoly összegeket fordít a városban
elvégzendő infrastrukturális beruházásokra, többek között
útépítésre. A képviselők ugyanakkor úgy döntöttek, hogy
nem élnek a parlament adta azon lehetőséggel, hogy a településen bevezessék a reklámadót, mivel nem kívánják a
vállalkozások terheit ezzel is növelni.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az egyes helyi rendeletek módosításáról
szóló rendeletét.
5. napirendi pont:
HÉSZ módosítás iránti kérelem elbírálása a mezőgazdasági
területek beépíthetőségével kapcsolatban
117/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítása során a mezőgazdasági területek beépítési lehetőségeit, a Dunaharaszti Gazdakörrel
egyeztetett területeken a meglevő előírások könnyítésével a
helyi gazdák igényeihez kívánja igazítani.
6. napirendi pont:
Volt TSZ major területének (7259/1. hrsz.) településrendezési szerződése
118/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 7259/1
hrsz-ú ingatlanra, a Lacorma Invest Kft., mint beruházó által
benyújtott telepítési tanulmánytervvel egyetért, és megbízza
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a Polgármestert, hogy az ingatlanra tervezett fejlesztési cél
megvalósítására, az előterjesztéshez csatolt szerződéstervezet
alapján, a beruházóval kössön településrendezési szerződést.
A településrendezési eszközök módosítása során megtervezendő a temető Vörösföld és Munkácsy Mihály utca közötti
területének beépítésre szánt területbe sorolása is.
7. napirendi pont:
51. sz. főút – Puskás Tivadar utca körforgalmi csomópont
megépítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása
119/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az 51. sz.
főút – Puskás Tivadar utca körforgalmi csomópont megépítéséhez kapcsolódó költségek fedezetének céljából a 67/2017.
(VI. 26.) sz. Kt. határozatában foglaltakon túlmenően, az abban meghatározott összeget kiegészítve, további 40.000.000,Ft erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére, azaz mindösszesen 190.000.000,- Ft összeget biztosít
önerőből a kivitelezésre.
8. napirendi pont:
Dunaharaszti Ipartestület önkormányzati támogatási kérelme
120/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Ipartestülettel megállapodást köt 2018. január 1-től
2019. december 31-ig műsoridő vásárlás céljából, a Kisduna Televízió műsorszolgáltatásával, 9.200.000,- Ft + ÁFA/
év összegben.
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A Képviselő-testület a Dunaharaszti Ipartestülettel műsorszolgáltatás-támogatási szerződést köt 2018. január 1-től
2019. december 31-ig 24.150.000,- Ft/év összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.
9.napirendi pont:
Dunaharaszti Területi Gondozási Központ Szakmai Programja és mellékletei
121/2017. (XI. 27.) Kt. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
és jóváhagyja a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját.
10. napirendi pont:
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetőjének további megbízása pályázat kiírása nélkül. A Képviselő- testület egyhangúlag egyetértett a tankerület javaslatával.
122/2017. (XI. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
Weinber Róbertné nyilvános pályázat nélküli, ismételt –
újabb 5 évre szóló – intézményvezetői megbízásával a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola magasabb
vezetői beosztására.
11. napirendi pont:
A folyamatban lévő peres ügyekről szóló beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.

Befejeződött a Fő út és a Károlyi Mihály utca felújítása

Dunaharaszti Város Önkormányzata a PM_ONKORMUT_2016/122 számú pályázat keretében szeptember hónapban kezdte meg a Fő út és a Károlyi Mihály utca 958
méteres szakaszának felújítását, mely november hónap végére el is készült, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott. A felújítás teljes költsége 125 771 671 Ft volt, melyből
a Nemzetgazdasági Minisztérium 106 905 920 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott, a különbözetet
az önkormányzat önerőből biztosította.
A projektnek köszönhetően az utcák teljes hosszban
szegéllyel ellátottak, a felújított burkolat átlagos szélessége
4-4,5 méter lett, a csapadékvíz elvezetést a meglévő
zárt rendszerhez csatlakozva számos víznyelő kiépítésé-

vel valósították meg. A HÉV állomás és a P+R parkoló
környezetében forgalomlassító küszöbök, fényjelzős
sebességjelző készülékek kerültek elhelyezésre. A forgalmi
rendet kresz táblák szabályozzák, a gyalogosok védelmét
külön figyelemfelhívó táblák, burkolati jelek látják el.
A gyalogos közlekedés biztosítása érdekében az építéssel
egyidőben az önkormányzat önerőből az utcák melletti
gyalogjárdát is felújította.
A projekt zárórendezvényén 2017. november 28-án 10:30
órakor Dr. Szalay László polgármester a megvalósítás helyszínén az érintett lakosok, a képviselő-testület tagjainak,
a műszaki iroda munkatársainak részvételével ünnepélyes
keretek között adta át az utakat használatra.
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A kultúra percei

A LAFFERT KÚRIÁBAN továbbra is
változatos programokkal igyekeztünk
a közönség kedvébe járni. Izgalmas
könyvbemutatón
ismerkedhettünk
meg Baktay Ervin indiai utazásán született hivatalos és magánlevelezéséről,
Huzella Pálhoz fűződő, irodalomban
és karikatúrákban is nyomon követhető barátságáról. A haraszti születésű orientalista összegyűjtött Keleti
leveleiből álló kötetet október 26-án
a szerkesztők, Kelényi Béla és Válóczi
Róbert mutatták be érdekfeszítő vetítés keretén belül.

NINCS NOVEMBER családi délután
nélkül! Ennek szellemében szerveztük
november 12-én vasárnap a Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesülettel közösen az őszi családi délutánt,
az ünnepvárásra készülődés jegyében.
Már kora délutántól folyt az adventi
és karácsonyi díszek készítése az Atelier-ben, miközben a díszteremben már
tartottak az előkészületek a Portéka
Színpad Négy Vándor című bábelőadására. Ezt követően egy izgalmas
zenés-jelmezes kalózpárbajra várták a
gyerekeket a Mesemanók, a közönség
soraiból toborozva a Fekete- és a Vörös-tenger kalózait, akik énekes ügyességi játékokban mérkőzhettek meg,
kisebb ajándékokat „zsákmányolva”.
FORMABONTÓ bérletes koncertsorozatunk második, „Változatok”
című részében a variáció formájával

ismerkedhettünk meg Kanyó Dávid
fuvolaművész, valamint Bizják Dóra
és Zentai Károly zongoraművészek
előadásában. A zenei formák és a
zene világa mellett vendégeink a fuvoláról és annak történetéről is kaptak ismertetőt.
A HAGYOMÁNYOKHOZ híven az
első gyertya idén is a Laffert Kúriában
lobban lángra. A városi advent az első
vasárnapon, december 3-án, 15 órától
nyitja kapuit a helyi civil szervezetek
jótékonysági vásárával. A dunaharaszti egyházak képviselői által bemutatott ökumenikus eseményt az Octovoice Énekegyüttes ünnepi hangulatú
koncertje vezeti be.
Advent harmadik vasárnapján, december 17-én 17 órától tartjuk hagyományos karácsonyi hangversenyünket.
A karácsonyi ünnepváró hangulatot a
Magyar Virtuózok Kamarazenekar
Oszecsinszki Román koncertmester
vezetésével zenei produkciója, valamint Xantus Barbara színművésznő
és Baranyi László színművész prózai,
verses előadása varázsolja a Kúria
ódon falai közé.
IMMÁR HATODIK ALKALOMMAL köszöntjük muzsikával az újévet
a Laffert Kúriában 2018. január 7-én,
újévi koncertünkkel. A vidám évkezdésen közreműködik a Zsadon Andrea
- Szolnoki Tibor színművészpáros és
fellépőtársai, a zenéről gondoskodnak
Hegedűs Valér és barátai, a jó hangulatot pedig az elmaradhatatlan konferansz, Bereznai Roland fokozza. Természetesen ezúttal is köszöntőt mond
dr. Szalay László polgármester, akivel
a szünetben koccinthatnak a vendégek egy újabb sikeres év reményében.

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN Fúvószenei és néptánc találkozóval ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját
a Haraster Dorfmusik zenekar és a
Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete. A
születésnapos együtteseket a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttes, a Lohr Kapelle, a
Szigetszentmártoni Ifjúsági Néptánc�csoport, a Sombereki Ifjúsági Fúvószenekar, a dunaharaszti Blumenstrauss Kórus, valamint a Heimatklang
Zenekar köszöntötte.

AZ „ATTILA” VONAL BIRTOKLÁSÁÉRT, Dunaharaszti körzetében
vívott 1944-es harcokat bemutató
kiállítást rendezett a Dunaharaszti
Katonai Hagyományőrző Egyesület, a
Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár
és a József Attila Művelődési Ház. A
november 4-i megnyitón az érdeklődők
két izgalmas ismeretterjesztő előadás
hallgathattak meg, majd ezt követően
egy héten keresztül várta vendégeit,
a fegyvereket, korhű ruhákat, fényképeteket és írásos dokumentumokat
felvonultató kiállítás.

BÉRLETES SZÍNHÁZI ELŐADÁSSOROZATUNK november 15-én
indult meg a városban élő nagycso-
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portos óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára. A Bonbon Matiné
színtársulat előadásában a gyerekek
különleges produkció keretén belül
ismerkedtek meg a kamaraegyüttes
hangszereivel, majd Balogh Sándor
zenéje és Kosztándi Orsolya digitális
illusztrációi jelenítették meg Ludas
Matyi tanulságos történetét.
TÖRÖKBÁLINT, Dunavarsány és
Dunaharaszti böllérjei mérték össze
erejüket az idei disznóvágáson a Német Nemzetiségi Tájházban. A reggeli
disznóölést egy fergeteges hangulatú
mulatság követte este a Művelődési

Házban, ahol fellépett a Pesthidegkúti Német Dalkör, a talpalávalót pedig a Heimatklang Zenekar biztosította. A zsűri idén is kiosztotta a legjobb
véres hurka, a legjobb májas hurka,
a legjobb kolbász, valamint a legjobb
csapat megtisztelő címét, amelyet ezúttal Dunavarsány vihetett haza.
A DUNAHARASZTI GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT december 15-én rendezi karácsonyi ünnepségét intézményünkben.
A rendezvényen a Művelődési Ház idén
másodszor ajándékozza meg kulturális
ajándékkal a gyermekeket, ezúttal a

Szigetszentmiklósi Sziget Színház művészeinek musical műsorával.
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK az
érdeklődőket, hogy decemberi 31-i
szilveszteri bálunkra minden jegy elkelt. A következő napokban várólistára való jelentkezésre van lehetőség,
az esetlegesen visszaadott jegyeket a
jelentkezések sorrendjében adjuk el.
Kérjük továbbá kedves vendégeinket,
hogy a megrendelt jegyeket december
15-ig vegyék át, ezután ugyanis a félretett jegyeket értékesítjük.
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Hó a mező takarója, hűvös a nap, fogy
a láng. Délen a fecske, gólya gondol-e
ránk? Nincs dal az ég hidegében, károg a varjúsereg. Mégis a szán fut a
jégen, gyerekek! (Weöres Sándor: Tél)
A télelő havában folytatjuk helyismereti túránkat városunkban, a Ligeti
városrészben: a Némedi útról kiinduló
Szent László utca mai nevét 1930-ban,
az utcanévrendezéskor kapta. Korábban az Ilona nevet viselte. 2001-ben
egy kisebb híddal kivezették a Bezerédi-lakóterületre is, ahol a Somogyváry utcába torkollik. Írja Dr. Helméczy
Mátyás helytörténész a Dunaharaszti,
változó város az ország szívében című
könyvében. Az idén Szent László-évet
ünnepeltünk - ennek köszönhetően
több tudományos konferenciát rendeztek, mert László király (Krakkó 1046
- Nyitra 1095.) - I. Béla király és a lengyel Richeza királyné fia -, 940 éve lépett trónra és 825 éve avatták szentté.
A Boldogasszony lovagja, Árpádházi
Szent László király volt az, aki megerősítette hazánkban a királyságot, a kereszténységet; Kárpát-medence-szerte
templomi freskók, legendák sokasága
és települések neve őrzi emlékét. Mivel
korán árvaságra jutott hite ráébresztette, hogy ifjú kora ellenére felelős a
szavaiért, cselekedeteiért, ennek köszönhető, hogy kiváló vitéz, igazságos
uralkodó, remek diplomáciai érzékkel
megáldott hadvezér lett. Szent László király kezdeményezésére 1083-ban
öt jeles személyt is szentté avatott a
pápa: a Zobor-hegyi remetéket: Zoerárd-Andrást és Benedeket, Szent István királyt, Szent Gellért püspököt
és Szent Imre herceget. Szent László
király ezzel a gesztussal azt akarta jelezni, hogy Magyarország szentjei révén önálló tagja a keresztény Európa
családjának.
Ugyancsak a Petőfi-ligeten található a
Kodály Zoltán utca, amely az 191516. évi parcellázások során létesült, és
a mai nevét 1991-től viseli. A Némedi
útról az Árok utcáig tartó utca kertvárosi jellegű, virágos előkerttel rendelkező, takaros házakkal szegélyezett.
- írja Dr. Helméczy Mátyás. Kodály
Zoltán-emlékév van (1882 Kecskemét 1967 Budapest), mert nagy zenetudós
135 éve született és 50 éve hunyt el.
A zenei anyanyelv megálmodójának –
báró Eötvös Lóránd miniszter, aki az
általános tankötelezettség bevezetésével írásra-olvasásra fogta népét -, volt

a példaképe. Kodály úgy vélte, hogy
a gyerekeknek - akik rendkívül fogékonyak az élményközpontú tanulásra
-, az éneklés a legkönnyebben hozzáférhető önkifejezési lehetőség: „ne
gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen
a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját,” hiszen
az igényes zeneértés mindig feltételez
bizonyos zenei alapműveltséget. Ezt
a közösségi és személyiségfejlesztő
erőt ismertre fel Kodály, amikor úgy
gondolta, hogy a zenei nevelést és az
éneklést mindenki számára lehetővé
kell tenni. Kodály tudományos felkészültsége nagy hatással volt Bartókra,
s ugyanekkor mindkettőjük érdeklődése a magyar népdalok felé fordult,
mert meggyőződésükké vált, hogy az
új magyar zenei stílus kialakításának
a népdal az egyetlen szilárd alapja. Ez
a kapcsolat szoros barátsággá erősödött, amely közös együttműködésük és
az egymásért való bátor kiállásnak a
története. 1920-as években a nemzetközi sikert és elismertséget a Psalmus
hungaricus hozta meg Kodálynak. A
zenetudóst mindenkor az a hit éltette és késztette cselekvésre, hogy a zenekultúra általános elterjedése jobbá
teszi az emberiséget. 1946-tól a Magyar Tudományos Akadémia elnöke: ő
olyan ember, akinek nemzetközi tekintélye kétségbevonhatatlan, politikai
múltja feddhetetlen és tudományos
munkája, zeneművészete úgyszólván
végtelen perspektívájú. A Rákosi-korszakban a rendszer reprezentánsai új
Himnuszt akartak Kodályhoz fordulva. „Jó a régi!” – válaszolta ő. Tekintélye oly nagy volt, hogy az államvezetés
meghátrált, így aztán Kölcsey és Erkel
Himnusza maradhatott Magyarország

nemzeti imája és zenei jelképe. Háromszor tüntették ki a Kossuth–díjjal.
A Kodály-módszert világszerte ismerik és elismerik.
Közeledik az év legszebb időszaka, a
karácsony! Kitűnő olvasmányokkal –
amelyeket kikölcsönözhetnek tőlünk
- tovább fokozhatják a meghitt hangulatot, a közös családi élményeket,
az ünnep fényét. Dunaharaszti Városi
Könyvtár, címünk: Dózsa György út
12/b. A beiratkozás mindenkinek ingyenes! Nyitvatartásunk mindennap
10-12.00, 13-18.00., csütörtökön és vasárnap zárva, szombaton 9-13.00. Nézzék meg honlapunkat is, ahonnan tájékozódhatnak kereső-katalógusunkon
keresztül : www.dhbiblio.hu és www.
facebook.com/dhbiblio
Könyvajánlónk hideg napokra: Kathryn Taylor: Karácsonyi küldetés (Budapest, Kossuth, 2017) című könyvében a varázslatos angol Tóvidékre
kalauzol bennünket, a tündéri kisvárosba, mégpedig a karácsonyi vásár
kellős közepébe. Mindenki elfoglalt,
hiszen oly nagy a sürgölődés-forgolódás. Egyedül a kíváncsi Lilly fordítja
figyelmét a forgatag kulisszái mögé,
miután megsejti, hogy a híres zenész,
Tom Lewis titkot rejteget.
A tündöklő karácsony (Budapest,
Mira, 2017) című kötet kettő az egyben: két remekmű, két hihetetlenül
népszerű írónőtől. Nora Roberts: A
karácsonyi babaház című írása ugyancsak egy készülődés lázában égő
városkába vezeti az olvasót; ám itt
egy szörnyűséges hóvihar oltja ki az
ünnepi hangulatot. Vajon a kis Clara-t sikerül-e megtalálnia a keresésére
induló felnőtteknek? Misztikus világ
és misztikus helyzetek; a fénylő, fehér
hó belep minden nyomot. A másik
kisregény Debbie Macomber műve, a
„Majd ha piros hó esik”. A főszereplő Susannah cégvezető, nem tudhatja előre, hogy mekkora fába vágta a
fejszéjét, amikor Michelle-t az otthonába fogadja. Rendkívüli segítőre talál ebben a „nehéz vállalkozásban”!
Lehetetlen, hogy kudarcot valljanak,
hiszen az összhang közöttük – ebben
a kérdésben - ritkán megtapasztalható!? Sheila Norton: A macska, aki
megmentette a karácsonyt (Budapest,
Lazi, 2017) című könyvében arról ír,
hogy milyen jó lenne, ha mindenki
arra törekedne, hogy minden nap karácsonyt szereznénk egymásnak, vagyis hogy mindenki érezné, hogy milyen
fontos a másiknak. A regényben ez a
szerep egy félénk cicának jut, aki ha-
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todik érzékével megérzi, hogy egy kislánynak életbevágóan fontos az, hogy
éppen most karácsony legyen…
Ma a gyerekek szinte elfoglaltabbak,
mint a szüleik. Előkészítőkre loholnak
iskola előtt, különórákra iskola után,
edzéseken hajtanak, és még a nyári
szünidőt is táborokban töltik. A modern gyerekkorban a szabad játékot
kiszorítják azok a tevékenységek, amelyekről azt hisszük – állítja David Elkind, a szerző -, versenyképessé teszik
csemetéinket. A neves gyermekpszichológus szerint éppen a kreativitásra ösztönző, kötetlen játékok készítik
fel a kicsiket, hogy majdan sikeres
és boldog, teljes életet élő felnőttek
legyenek. A látszólagos tétlenség különösen kedvez annak, hogy a fantáziájuk fejlődjön, hogy megismerjék
önmagukat, és ugyanakkor kíváncsiak
legyenek a környező dolgokra, a természetre. „A játék ereje” (Budapest,
Jaffa, 2017 Szülők Könyvtára) felhívja
a felnőttek figyelmét, hogyan segíti elő
a spontán játék az egészséges mentális
és szociális fejlődést. A szülőknek az
ünnep előtt érdemes ennek fényében átgondolni azt, hogy milyen
játékot vásárolnak gyermekeiknek
karácsonyra.
Lee Child: Rögös út, Jack Reacher
krimijében (Budapest, General Press,
2015) a szerző közkedvelt, öntörvényű
hőse olyan játszmába keveredik – természetesen nem véletlenül -, amelyben senki sem az, aminek látszik, és
minden kimondott szó mögött rejtett
szándékok és mélyre temetett titkok
húzódnak. Elképesztő emberrablási
ügybe keveredünk: úgy erezzük a főhőssel együtt, hogy senkit sem érdekel
igazán az áldozatok sorsa, csak minket!…Valóban ennyire reménytelen a
helyzet? De Jack Reacher ellenkező
irányba indul nyomozni – izgalmak sorozata közepette - az elrabolt szerencsétlenek és persze a mi szerencsénkre!
Peter Nieländer illusztrációival és Susanne Gernhäuser szövegével megjelent a Scolar Kiadó új ismeretterjesztő
kötete az óriásjárművekről. A gyerekek
megkérdezték, hogy az óriásjárművekre is kötelezők-e a KRESZ-szabályok?
A kihajtható ablakokkal „többdimenziósított” kiadvány megmutatja azt,
hogy ezek a rendkívüli erőt produkáló
„szörnyek” Mit? Miért? és Hogyan?
képesek elképesztő terheket elmozdítani óriási alkatrészükkel, úszómedence méretű platóval, gigászi méretekkel
és szupererővel. Hogy közutakon találkozhatunk-e velük?.... megtudjuk a

választ, ha kiolvastuk a könyvet. Öt
éves kortól ajánljuk.
Decemberben a Baktay Ervin gimnázium fotókiállításával találkozhatnak
Mini Galériánkban. Rajztanáruk, Fehér István így ajánlja a könyvtárlátogatók figyelmébe diákjai alkotásait:
„A Baktay Ervin Gimnázium diákjai
részére fotópályázatot hirdettünk,
Ember és természet címmel. Tanárainkból álló zsűri válogatta a képeket.
A mindig kéznél lévő fényképezőgép,
mindenkinek lehetőséget teremt a képalkotásra. Diákjaink munkáin a természet szeretete világít át. Virágok,
madarak, pillangók elkapott pillanatai
rögzítődtek. Kevesebb, így talán értékesebb is az emberi viszonyokat megjelenítő kép. Reméljük, minden kedves
érdeklődőnek sikerül örömteli pillanatokat szerezni.”
December 7-én várjuk elsősorban a
német nemzetiségű harasztiakat – így
karácsony előtt - a 18 órakor kezdődő könyvbemutatóra és könyvvásárra az Imedias kiadóval, amelyen
megvásárolhatják (3.200 forintért)
Adam Müller-Guttenbrunn: „A svábok bejövetelé”-nek folytatását, „Az
irgalmas császár, és Ella Triebnigg:
„Sváb örökségünk” című könyveket
valamint az előzményeket is. A német
nemzetiségű és nyelvtanuló harasztiaknak ajánljuk még német nyelvű
gyűjteményünket, a helytörténeti
részleget és Neue Zeitung című folyóiratunkat!
December 14-én a kicsik és szüleik találkozóján, a Dühöngőn 10-12.00 játék
és vidámság várja az érdeklődőket, 1618.00 pedig a Játékdélutánon kreatív
foglalkozáson a közeledő ünnepekre
irányítjuk a figyelmet: sok időszerű kiadvány segít ebben bennünket.
Értesítjük a kedves adományozókat,
hogy a Dunaharaszti Könyvtárért
Közalapítványt a Budapest Környéki
Törvényszék a Ptk-ra, a 2011. évi
CLXXXI. törvényre és a 2011. évi
CLXXV. törvényre hivatkozva jogutód nélkül megszüntette. A Közalapítvány a vagyonát átruházta a
Dunaharaszti Városi Könyvtárra, így
a könyvtár korszerű porszívóval, kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel és
vízforralóval gazdagodott. Köszönjük!
Könyvtárunk december 23 – január
2-ig zárva tart. 2017-ben utoljára 22én 10-12.13-18.00, 2018-ban először
január 2-án 10-12.13-18.00. kölcsönzünk. Kellemes ünnepeket és boldog,
új esztendőt kívánnak a könyvtárosok!
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Nemzetközi Erasmus+
Partnertalálkozó a Baktay Ervin Gimnáziumban

előkészítő anyagok lefordításában, így a nyelvtudásukat ilyen
területen is kipróbálhatták.
A cserekapcsolat lebonyolításában sok segítséget kaptunk a gimnáziumban tanító kollégáktól, a Laffert Kúriától, a Művelődési
Háztól és a drónfelvétel elkészítésében Szécsi Kristóftól.
Az Európai Unió által támogatott Erasmus+ projekt 20162019 között összesen 6 utazást foglal magában. A következő
útra 2018. márciusában kerül sor, akkor Hollandiába, Utrechtbe látogatunk el 6 diákkal, hogy személyes tapasztalatokat szerezve folytassuk a megkezdett munkát.
Szilágyi Andrea
projektkoordinátor

Élményeim a találkozóról

A dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium Erasmus+ projektjének a témája kapcsolódik az EU által az oktatás egyik központi problémájaként kezelt témához, a korai iskolaelhagyás
megakadályozásához. Magyarországon a Tempus Alapítvány is
foglalkozik a témával ”Alma a fán – A tanulás jövője” címmel.
A nemzetközi stratégiai partnerségünk célja, hogy összehasonlítsuk a projektben résztvevő 6 európai uniós ország tapasztalatait, problémáit, megoldási javaslatait, jó gyakorlatait.
A németországi és athéni utazást követően, a sorrendben harmadik utazáson a dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium
adott otthont a nemzetközi partnertalálkozónak.
A külföldi tanárkollégákat a dunaharaszti Kisduna Panzióban helyeztük el, a diákokat a gimnáziumunk diákjai és azok
családjai fogadták be erre az egy hétre, ők gondoskodtak az
ellátásukról, elhelyezésükről, a szabad órákban programokat
szerveztek nekik.
A dunaharaszti rövidtávú partnerkapcsolat előtt a diákoknak
házi feladatok, projektfeladatok formájában fel kellett készülniük a magyar projekt témájára. Mi az értékelési és vizsgarendszerek összehasonlítását és azok szerepét az iskolai lemorzsolódás megelőzésében vizsgáltuk. Mivel úgy véltük, hogy
ebben a témában maguk a diákok a legilletékesebbek, ők azt
a feladatot kapták, hogy egy segítő kérdéseket tartalmazó feladatlap alapján készítsenek egy rövid, max. 5 perces videót
arról az iskoláról, amelyről álmodnának, ahová szívesen járnának. Ezeket az angol, illetve német nyelven készült videókat a
Laffert Kúriában megrendezett nyitóest során mutattuk be a
közönségnek, ez felkerül a projekt honlapjára és a részt vevő
iskolák honlapjára is.
A videókat szakmai szempontból is kiértékeljük. Ennek
eredménye bekerül a projekt eredményeit összefoglaló kézikönyvbe is.
A projekt nyelve német és angol. Minden munka ezeken a nyelveken készült el. A diákok aktívan részt vettek az szakmai és

Az Erasmus+ egy több nemzetet magába foglaló program,
amelynek egyik célja, hogy megismerjünk más kultúrákat,
nemzeteket, s egy adott projektfeladatot közösen oldjunk meg.
Kezdetben tartottam az előttem álló héttől. Egy lényegében
ismeretlen emberrel kellett eltöltenem az október 8-14 közötti hetet, ráadásul még nem is egy nyelvet beszéltünk. Aztán
persze az angol és a német megoldotta a gondokat.
Vasárnap találkoztunk először a szép nevű görög cserediákommal, Christodoulos Katsaros-sal. Először kínos csönd volt, mint
ahogy az elvárható, de pár óra után már egy csomó közös témát találtunk. Még aznap, az első közösen eltöltött délutánon
elvittük Budapestre, amit elég érdekesnek talált - az ő szavaival
élve - a sok híd miatt, mivel Görögországra nem túlságosan jellemzőek a folyók, így a hidak sem. Hétfőn a gimiben kezdtünk,
részt vettek az első 2 órán, ami szerintem jó ötlet volt, mivel a
messziről jött diákok találkozhattak egy magyar osztállyal, illetve egy kicsit beleláttak a magyar oktatásba is. Ezek után egy
feladatlapot kaptunk, aminek kitöltéséhez végig kellett vezetni
a vendégeket Dunaharasztin. (Az idegenvezetők természetesen
mi voltunk). Este a Laffert-kúriában a nyitóceremóniára került
sor, ahol minden nemzet tanulói bemutatták, ők hogyan képzelik el az álomiskolát.
A kedd reggel „mesésen” indult, mivel Christodoulos eldöntötte,
hogy nem fog felkelni. Így rám 20 perces megpróbáltatás várt:
az ébresztgetés… de végül, hősies erőfeszítésemnek köszönhetően
sikerrel jártam. Aznap Budapestre mentünk az iskolával, főként
a budai várat néztük meg. Aggódtam, hogy esetleg nem fogja
érdekelni, de kiderült, hogy egészen izgalmasnak találta, mivel
– szerinte - Görögországban várból sincs túl sok. Ezen kívül
még körülnéztünk a Váci utcában is, ahol beszereztünk egy „I
love Budapest”-es pólót – ami szintén nincs Görögországban.
Szerdán egy egyszerűbb projektnapot szerveztek az iskolában,
melynek témája az idegen nyelvekhez kapcsolódott. Különböző
feladatok voltak több állomáson elosztva, egyeseken más országok építészetét és látványosságait ismerhettük meg, máshol
meg szavakat tanulhattunk idegen nyelveken. Délután elmentünk a többi görög cserediákkal és az őket kísérő magyarokkal
bowlingozni. (Aggodalomra semmi ok, megvédtük a haza becsületét, jobbak voltunk.)
A következő napon a visegrádi várat néztük meg, ami be kell,
hogy valljam, még nekem is újból szép élményt jelentett. A
hegy tetején lévő várból elképesztő kilátás nyílott a Dunára.
Ezenkívül még ki voltak állítva régi lovagi páncélok, fegyverek,
amiket ki is lehetett próbálni a kijelölt helyen, szakember segítségével. Magyarország egy egészen különleges, ámulatba ejtő
oldalát ismerhették meg aznap a cserediákok.
A pénteki napon Lajosmizsére látogattunk el, ahol egy magyaros lovasbemutatót láthattunk. Érdekes volt, hogy a „betyárok”
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mennyire össze voltak szokva lovaikkal, és így elképesztőbbnél elképesztőbb mutatványokat láthattunk. A legelképesztőbb talán az volt, amikor a lovas felállt a nyeregben.
Este pedig a záróünnepség következett a József Attila Művelődési Házban. Már mindenkin lehetett érezni a szomorúságot,
hogy el kell válnia újonnan szerzett barátaitól. Elsőként a
záróbeszédet hallhattuk, ami összegezte a hét programját,
majd minden nemzet tanárai, illetve diákjai kijöttek, és pár
szóban megköszönték az itt töltött csodálatos hetet. Ezután
sor került egy prezentációra, ahol a mai oktatási rendszerről
volt szó, és arról, hogyan tehetnénk jobbá ezt mind a diákok,
mind a tanárok számára.
Utána volt egy kis disco, ahol táncoltunk, nevettünk, és elbú-

Katedra Levendula
Megújult a haraszti Nyelvoktató Ház
Old school in new dress
Barátaink őszinte megdöbbenéssel fogadták a tervünk.
500 tő levendula? Megőrültetek? Pedig nem.
MIndig imádtuk feleségemmel a levendulát, akár
Pannonhalmán, akár Provance-ban láttuk a kéklő, illatos
mezőket. Miért ne lehetne ezt odahaza is megvalósítani?
Ráadásul a levendulaillat jótékonyan hat az agyműködésre,
a tanulás is jobban megy így.
Számoltunk, vásároltunk, ültettünk: jövőre, ha minden jól
megy, már virágba borul a kert.
Ha viszont levendula, akkor szépítsük meg egy kicsit a
jó öreg Nyelvoktató Házat is. Korábbi zöld színe, még
2004-ből, már nem illett a virágok kékjéhez, szűk lett a
recepció, kevés a tanterem.
Így aztán lettek őszi színekben pompázó gyalogútjaink,
melegsárga házikónk, klimatizált termünk, okostévénk,
hangulatos privát termeink és még sok minden.
Ami megmaradt, az a barátságos, családias hangulat.
Egy mosoly beiratkozásnál, profi tanárok a Katedrán,
jófej társak akikkel összebarátkozva könnyebben megy a
tanulás: ennyi a Katedra módszer, nem több. Mindemögött
persze több mint 25 év tapasztalat.

A két tulajdonos
Éva és Péter
Ha kipróbálnád, várunk Téged is minden délután
15.30-18.30-ig,
Telefon: 30 5611451
www.katedra.hu

csúztak egymástól a résztvevők, mivel mindenkinek máskor
indult a gépe, így itt voltunk együtt utoljára.
És igen… végül elérkezett a szombat. Amilyen messzinek tűnt,
olyan hamar itt is lett, és lehet, hogy csak egy hétig voltunk
együtt, mégis igazi barátságok szövődtek. A görög csoporttól indulásuk előtt még egyszer elbúcsúztunk, megbeszéltük,
hogy hol érhetjük el egymást, és azt is, hogy mindenképpen
tartani fogjuk a kapcsolatot.
Végszóként köszönetet szeretnék mondani, mindnyájunk nevében, a kísérő és fogadó tanároknak, illetve a szülőknek is,
akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a felejthetetlen hét.
Ladjánszky Dániel 8. A
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Pályaorientációs nap a Hunyadiban
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) a
pályaorientáció témakörében így
határozza meg a nevelési-oktatási
intézmények feladatait: „Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest –
átfogó képet kell nyújtania a munka
világáról. Ennek érdekében olyan
feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a diákok
kipróbálhatják
képességeiket,
elmélyülhetnek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, megtalálhatják
hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát,
valamint képessé válnak arra,
hogy ehhez megtegyék a szükséges
erőfeszítéseket.
Ezért fejleszteni kell bennük a
segítéssel, az együttműködéssel, a
vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos
magatartásmódokat és azok kezelését.”
Évfolyamokra bontva, tartalmilag is
meghatároz a NAT bizonyos ismeretanyag minimumot a témában: 5–6.
évfolyamon: véleményalkotás az egyes
szakmákról, munkatevékenységekről,
7-8. évfolyamon: a tervezett pálya jellemzői, összevetése a személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, reális önértékelés. A megélhetést
biztosító munkára való alkalmasság
nélkülözhetetlen összetevőinek (szaktudás, tanulás, munkakultúra) tudatosítása. A pénzkereső munka, a szakmák,
foglalkozások csoportjainak jellemzői.
A szakma-, illetve pályaválasztás előkészítése.
Iskolánkban 2017. november 6-án került megrendezésre a Pályaorientációs
nap elnevezésű tematikus programunk.
Az alsó tagozaton az 1. osztályosoknak
játékos feladatokat állítottak össze a
tanítók: Amerikából jöttem, Ki vagyok én?, brain box vetélkedő, puzzle …
edzette a tanulók tudását, memóriáját.
A 4. osztályosok valamit az 5.a, 5.c, és
az 5.e - Dobos Károly, iskolarendőrünk

és kollégái segítségével a rendőri és
nyomozói pálya szépségeiről hallgattak
előadást. Emellett a negyedikes és az
ötödikes korosztály tagjai a gyógyszerész, a gyógyszertári asszisztens munkáját ismerhették meg Helméczy Erzsébet bemutatója alapján. Molnár Péter
repülőgép-szerelő és Reibl Josefina mikrobiológus elkápráztatták a diákokat a
két szakma különlegességével. Szlekovics Csaba hangtechnikus elvarázsolta a piciket és a nagyokat egyaránt, a
látványos színpadtechnika, a lézerfény,
a hangeffektek megtették hatásukat.
Maros Krisztina illusztrátor és Livagyin Zsoltné védőnő a két szakma főbb
jellemzőit mutatta be a kisebbeknek.
A Szigetszentmiklósi Vöröskereszt szervezésében érkezett iskolánkba egy mentőápoló, aki a mentősök feladatiról beszélt a hallgatóságnak. Alsósaink és az
5.d-s fiúk nagy érdeklődéssel hallgatták
Huszti Szabolcs válogatott labdarúgó és
Felföldi Szabolcs gumiszerelő előadását.
A felső tagozatos 5.d osztályunk a Dunaharasztin található Liget étteremben
is járt, ahol a szakács, a konyhafőnök, a
pincér munkájával ismerkedtek.
A 4.c, az 5.b, és a 7. osztályosok a helyi KiSDuNa TV stúdiójában is jártak.
A látogatást a televízió stábtagjaival
sikerült egyeztetnünk, köszönjük, hogy
fogadtak minket.
Az 5.b osztályos fiúk nagy érdeklődéssel
hallgatták Szalay Zsolt előadását, aki
autószerelő műhelyében a szakma érdekességeit, rejtelmeit mutatta be.
A hatodikos fiúk az iparterületi Fagusz
Kft-ben az asztalos mindennapjait látták, majd a MAN fogadta őket, ahol
a kapcsolódó szakmákhoz szükséges
ismeretek, a nyelvtudásbeli követelmények kerültek előtérbe. A bemutató
nagyon hasznos volt a diákok számára.
A hatodikos lányokat városunk jegyzője, Kiss Gergely fogadta. Végigkalauzolta őket a polgármesterei hivatal
osztályain, ismertette a polgármester,

a jegyző, és a számos hivatali szakma
jellemzőit. Előadása nagyon tartalmas
és hasznos volt, köszönjük.
Ugyancsak a hatodikos lányokat fogadta a Mese Óvoda vezetője: Tóthné
Szatmári Ágnes, aki az óvónő, a dajka
foglalkozások szépségét mutatta be.
A 6.b osztály a szülők szervezésében
látogatott el különböző helyszínekre.
Jártak a Tulipán Bölcsődében, a Walter Group Kft-ben, megismerkedtek a
bölcsődei dolgozók, a virágkötő, az autószerelő, a raktáros, a pénzügyi vezető,
a marketing szakember feladatival.
Nyolcadikosainknak
pályaválasztási
tanácsadást, pályaorientációs és önismereti feladatok megoldását terveztük.
Ezen a délutánon került sor a hagyományos továbbtanulási diáktalálkozóra, melyen a tavalyi tanévben végzett,
most már középiskolás tanulóink ismertették középiskolájuk jellemzőit, eddigi
tapasztalataikat.
Vighné Bacsó Mónika, igh.
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Kinder-Oktoberfest
A HUNYADI ISKOLÁBAN

gyerekek és szülők között egy kis ajándékot sorsoltunk ki.
Azt gondolom, mindenki jól érezte magát az este folyamán,
s jókedvvel indult haza a társaság. Köszönjük a szervezést német tanárainknak, a táncházat Kun-Péti Erikának
és férjének, Kun Gergelynek, Szlekovics Csabának és fiának, Petinek, a szokásos remek hangosítást, a büfében
segítőknek a kiszolgálást, s mindenkinek, aki segített széppé tenni ezt a délutánt számunkra.”
Sinkó Janka, 8.c osztályos tanuló

Iskolánkban az őszi időszak egyik leginkább várt eseménye
a Kinder-Oktoberfest. Erről az iskolai rendezvényről egyik
8. osztályos tanulónk számol be:
„2017. október 12-én került immár sokadik alkalommal
megrendezésre iskolánkban a Kinder-Oktoberfest. A délután programjai közé tartozott a hagyományos szőlőlopás,
a táncház, valamint a Mese Óvoda tánccsoportjának és
iskolánk alsós, felsős diákjainak műsora.
Mindeközben büfé üzemelt a táncolásban kifáradt
gyerekeknek. Mind a szülők, mind pedig a sütni szerető
gyerekek kitettek magukért a sütemények terén, hiszen a
nap végére minden tányér üres maradt. A büfét támogató

Ahogy Janka beszámolójában is olvashattuk, e hangulatos
délutánt a fellépők színes műsora tette még emlékezetesebbé. Köszönetet szeretnénk mondani a Mese Óvoda Edelweiss
tánccsoportjának, a tánccsoportot felkészítő Somkuti Edit,
Gál Edina és Rötzer Anikó pedagógusoknak, a 4. d osztályt
betanító Kun-Péti Erikának és Bodonyi Ildikónak, valamint
Gallaszné Lada Noémi tánctanárunknak, aki az 5. évfolyam
táncosait készítette fel!
Természetesen ez a jókedvű délután lendületes zene nélkül elképzelhetetlen lett volna, melyet hangosítóinknak köszönünk!
Ugyanezen a napon 26 diákunk Tökölre látogatott, akik a
Szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn „Pacman” című német
nyelvű színdarabját tekintették meg. A darab színvonalas
bemutatója lehetőséget kínált arra, hogy tanulóink az iskola
falain kívül is hasznosítsák a német nyelvtudásukat. A gyerekek színházlátogatásának költségeit a Dunaharaszti Német
Nemzetiségi Önkormányzat vállalta át. Ezúton köszönjük
nekik a támogatást.
Vezér Nóra, munkaközösség-vezető

Haraszti sikerek

Egészséges életmód
2017. november 15-én Egészséges életmód című területi vetélkedőn vettek részt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. c osztályos diákjai. A negyedik osztályosok kategóriájában első helyezést ért el az „Almafejek” csapat, vagyis
Török-Major Míra, Berencsi Bence Barnabás, Döbröntei
Gergő és Fehér Patrik.
A rendkívül érdekes, egészséges finomságokkal tarkított
programot a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola
tanárai szervezték.
Köszönjük a munkájukat!

A Nótaszerzők és Énekesek Szövetségének szervezésében rendezték meg október 28-án, Rákospalotán az V. ARANY CINEGE nemzetközi nótaversenyt. A két fordulós versenyen a városunkban is jól ismert haraszti nótaénekes, Rákosi László nyerte
el az öt tagú zsűri által megítélt, első helyezettet megillető díjat.
A vetélkedő színvonalát mutatja, hogy a számos előadó között olyan nagyhírű művészek is versenybe szálltak, mint
Leblanc Győző. A zsűri tagjai is elismert zenei szakemberek voltak: Nógrádi Tóth István, a Nótaszerzők és Énekesek Szövetségének elnöke, Máté Ottilia énekes, a Magyar
kultúra lovagja, Ötvös Csilla operaénekes az Állami Operaház magánénekese és Farkas József a Hálózat A Kultúráért és Művészetért Egyesület elnöke. A zsűri elnöke Szirmai László az Országos Szórakoztató Központ elnöke volt.
A patinás díjhoz gratulálunk Rákosi László dunaharaszti nótaénekesnek!
(g)
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Pályaorientációs nap
Idén október 17-én a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában pályaorientációs
napot tartottunk. Az ötödik osztályosok lehetőséget kaptak két nemzetközi
vállalat, a MAN és a Carl Stahl Hungária Kft. látogatására. Erről a napról
szól az alábbi beszámoló.
Az izgatott és a sétában elfáradt csapatot Gill János a Carl Stahl ügyvezetője
fogadta kedvesen. Miután ismertette a
cég hazai és külföldi munkáját, a gyerekek megvizsgálhatták a prospektust,
fültanúi lehettek a német nyelv használatának, majd körbejárhatták az
üzemet. Mindenki kapott az itt folyó
munkával kapcsolatos feladatlapot is,
amit az iskolába visszaérve megbeszéltünk. A gyerekek képet kaptak arról,
hogy mit jelent egy nemzetközi vállalatnál dolgozni és mi mindent kell tanulni
ahhoz, hogy egy ilyen vállalatnál dolgozhassanak.
Az MAN vállalat kamionjai és buszai
lenyűgözték tanulóinkat. Fajta István
és Dénes Róbert több érdekességgel is
készült, hogy a gyerekek figyelmét lekössék. Fajta István a cégről tartott

tájékoztató előadást, melyet kivetítéssel
színesített. Itt a gyerekek saját MAN
feliratú tollat is kaptak, amellyel kitölthették az előre elkészített kérdőívet. A
nyakba akasztható telefon- és kulcstartókat is lelkesen felavatták. A cég történetéről és feladatairól szóló előadást nagyon csendben, figyelmesen hallgatták
végig a gyerekek, ami azt bizonyítja,
hogy érdekesnek találták azt.
Ezt követte a Dénes Róbert által vezetett kitekintés a műhelybe. Itt aztán láthattak a gyerekek sok-sok lenyűgöző dolgot: kamiont kívül-belül,
szerelő munkálatokat, buszt alulról a
szerelőaknából, fűnyíró traktort, az
1960-as években használt „Szentkirályi
szomjoltó” tűzoltóautót. Nem csak a vállalatról esett szó, de arról is mesélt nekünk Róbert, hogy mennyi minden függ
a szállítmányozástól, milyen környezetvédelmi feladatokat kell megoldani, és
hogy milyen sok területen vannak jelen.
A nyelvtudás fontosságára is felhívták a
figyelmünket. Dénes Róbert 4 nyelvet is
beszél a magyaron kívül és ezt szerencsére a gyerekeknek is elmondta. Nyelv-

Olvasóvá nevelés
„A hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét. A sok mesét hallgató
gyermek későbbiekben is jó – értő és élvező – olvasóvá lesz. „
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus

Az iskolákban nekünk, pedagógusoknak egyik nagy feladatunk, az olvasóvá nevelés, és erre az egyik legalkalmasabb
irodalmi műfaj, a mese. Míg 1. és 2. osztályban a tanító
néni/bácsi igyekszik a csodát a gyerekek elé tárni bemutató
olvasással, addig a 3. és 4. osztályokban, nagy büszkeségünkre, már kis tanítványaink tárják elénk egyre ügyesebben, hangjukkal, hangszínükkel játszva a mesehősök
kalandjait. Nem oly rég fejeztük be negyedikeseimmel a mesék témakörét, és öröm volt látni, hallgatni őket, hogy bele
tudták élni magukat egy-egy izgalmas helyzetbe, együtt
tudtak nevetni a tréfás leírásoknál, és ügyesen, átgondolva
fogalmazták meg a mesék tanulságát is.
Ezért is gondolom, hogy a mesék ideje soha nem jár le. A
mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki
vágyik a varázslatra, a borzongásra, a csodák átélésének
élményére. Még a serdülőkor küszöbén álló nebulók is, akik
igyekeznek minél vagányabbnak, bátrabbnak, „nagynak”
látszani. Akár egy mesehős!
A gyermek figyelmét az olyan történet köti le a legjobban,
amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. De életét
csak akkor gazdagítja, ha fejleszti intellektusát, ha mozgásba hozza képzeletét, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti
félelmeivel és vágyaival, és megoldásokat is javasol. A jó

tanárként különösen örültem ennek.
Ezt a rengeteg információt nem kön�nyű feldolgozni és befogadni. Tanulóink több tucat képet készítettek és
teljesen lenyűgözte őket a sok élmény.
Legalább ennyire el is fáradtak a nap
végére. Egy hetet kaptak rá, hogy elkészítsék a látottakról és hallottakról a
beszámolóikat. Igazán szép plakátokat
és tartalmas PowerPoint bemutatókat
készítettek.
Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért
és az előadásokért. Biztosak vagyunk
benne, hogy az effajta törekvések és tevékenységek megmutatják a gyerekeknek azt, hogy gondolkodni a jövőn mindig érdemes és aktuális. Rávilágítottak
a gazdaság, a környezetvédelem, a
munkaerőpiac összefüggéseire és további megválaszolandó kérdéseket
ébresztettek mindannyiunkban.
Weinber Gabriella

mese titka, hogy mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi
színvonalán fejti ki hatását. A példák megértetik a gyermekkel, hogy súlyos gondjaira létezik átmeneti vagy végleges
megoldás. A mesében (és így az életben is) a problémákat
nem lehet elkerülni, a küzdés, a harc elválaszthatatlan az
emberi élettől. A mese mindig jól végződik, ha a hős felveszi a küzdelmet, bátor, szembeszáll az igazságtalanságokkal,
akkor legyőz minden akadályt.
A mese ugyanakkor rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen
a gyermekek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a
benne felgyűlt feszültséget. A felnövekvő gyermeknek óriási
szüksége van arra, hogy átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a rosszakarókat. A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt kalandokban, harcol
az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését.
A kicsikben így – tehát nem direkt módon - rögzülnek az
erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, nevelnek is: útmutatást, kapaszkodót nyújtanak bizonyos élethelyzetekben, segítenek a személyiség fejlődésében.
Éppen ezért a szülőknek is nagy felelősségük és feladatuk,
hogy már egész kicsi kortól halljanak meséket a kis pöttömök, részesei legyenek a mesehősök kalandjainak, éljék
át a csodát! S valljuk be őszintén, mi felnőttek ugyanúgy
vágyunk a csodára! Akkor miért ne éljük át gyermekeinkkel
közösen egy-egy mese olvasása közben!
Kalandra, azaz „csodára” fel!
Kovács Gáborné Gyöngyi néni
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
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Aki a lovát ugratja

A GYEPOSZ (Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége) idén is megrendezte országos bajnokságát Tápiószentmártonban, 2017.október 7-8 között.
A Díjugratás Nyílt, 95cm-es versenyszámában (Király Kategória) országos bajnokságot nyert: Vajda Laura Dunaharasztiról.
A 16 éves lovas a Baktay Ervin Gimnázium tanulója. A lovak iránti érdeklődése és szeretete már egészen korán megnyilvánult, 6 éves korától lovagol. 10 évesen a díjugratás
felé kötelezte el magát. 2017 májusa óta indul hivatalos
versenyeken, és eddig az összes alkalommal dobogón állt.

Sikereit Fukar nevű lovával éri el, aki a GYEPOSZ Országos Bajnokságon az „év lova” vándorkupát is elnyerte.
Edzője ifj. Bábel József.

Látni és látszani

„Látni és látszani” mindenkinek a
Kamilla Optikában!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársai Dunaharasztiban népszerűsítették a kampányt!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Csoport munkatársai Dunaharasztiban, a Kamilla
optikában népszerűsítették a Látni
és látszani kampánysorozatot. A több
éve tartó kampányhoz Sütő Lívia op-

tometrista is csatlakozott. Nemcsak
szakemberként, magánemberként is

fontosnak tartja a szemek állapotának rendszeres ellenőrzését.
A
szemüveges
gépjárművezetők
részére a ZEISS kifejlesztette a DriveSafe szemüveglencsét, mely biztonságosabbá teszi a vezetést. A speciális
lencse jobb látást biztosít gyengébb
fényviszonyok között, valamint a
szembejövő autók és a közvilágítás
okozta tükröződések mértéke éjszaka
számottevően kevesebb.
A rendezvényen többen éltek a lehetőséggel és megvizsgáltatták a látásukat.
A rendőrség számára a közlekedésbiztonság propagálása elengedhetetlen,
így munkatársaink is a vizsgáló székbe ültek.
A kampány során 2017. decemberben
mindenki élhet a lehetőséggel, vizsgáltassa meg látását, készítse fel járművét a megváltozott időjárási körülmények között való közlekedésre.
Decemberben kimagasló kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt optikánkban!
Elérhetőségünk:
Dunaharaszti, Fő út 130/D
(Norbi update bolttal szemben)
06 70/363 71 50
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Miért vegyek új lakást a NOK-kal?
A NOK konstrukcióról kérdeztük Krizsány Ildikó pénzügyi
szakértőt (MBI).
Mit kell tudnunk a NOKról, azaz a Nemzeti Otthonteremtési
Közösségről?
A NOK-ról szóló törvény egy otthonteremtő, gazdaságélénkítő csomag részeként született meg.
• Új,
• nem banki,
• közösségi finanszírozású,
• újépítésű otthonszerzést célozza
• alacsony rárakódó költséggel jár,
• az angol „building society”
mintájára lett kialakítva.
A NOK talán legvonzóbb oldala az egyszeri lakásvásárlók
számára az lehet, hogy a tagok által nyújtott megelőlegezett összeg lényegét tekintve kamatmentes hitelt jelent a
lakásvásárló tag számára.
Az otthonteremtő közösség tagjai ott és olyan új építésű
lakást vásárolhatnak az ingatlanpiacról, amilyet csak szeretnének.
A rendszer jellegzetessége, hogy senki sem kerülhet előnybe a másik rovására. A befizetések a közösség számláját
gyarapítják, ami felgyorsítja a közösség tagjainak lakáshoz
jutását. Úgy is mondhatjuk, hogy ebben a rendszerben
csak győztesek vannak.
Nemzeti Otthonteremtési Közösség létrehozásával pörgeti
fel az új lakások építését a kormány. Az angol mintára létrehozott szövetkezetek lakásokhoz juttatják a családokat
és fix megrendelésekkel látják el az építőipart.
Ki szervezhet otthonteremtő közösséget?
A NOK szervezőnek törvény szerint rendelkeznie kell olyan
vezető tisztségviselővel, aki nem csak a legszigorúbb törvényi előírásoknak felel meg, hanem jelentős gyakorlattal
is rendelkezik.
A NOK szervezése és működtetése összetett folyamat, ami
speciális szaktudást és tapasztalatot igényel.
Mi a hitel és a NOK között a legfőbb különbség?
A közösség nem hitelintézet, azaz nem helyezi ki kockázatos
hitelként idegeneknek a tagok befizetéseit, hanem egy
zárt rendszer, ahol a befizetésekből minden kiválasztást
követően a jogosultak vásárlásai kerülnek megfizetésre.
Mi a lakástakarék-pénztár és a NOK között a legfőbb különbség?
A különbség az állami támogatás mértéke és a felhasználható
terület. A NOK termékek kizárólagos célja új építésű la-

kás vásárlásának támogatása. A lakás-takarékpénztárakhoz hasonlóan a befizetésünk 30%-ára rúgó állami támogatást vehetünk igénybe, az állami támogatás felső plafonja
azonban a lakás-takarékpénztárak évi 72 ezer forintjával
szemben itt évi 300 ezer forint, ami akár 4,5 millió forint
is lehet.
Kinek ajánlja a NOK-ot?
Azoknak, akik a hitelekhez képest jóval kevesebb ráfordítással, a futamidőn belül tervezetten szeretnék megvalósítani új építésű lakásuk megvásárlását. Azoknak, akik
számára nagy lehetőség és segítség a magas állami támogatás maguk, vagy gyerekeik új lakása vételárának előteremtéséhez. Vagy csak egyszerűen meglátják benne az okos
befektetési lehetőséget és élni szeretnének vele.
Hová forduljon, aki szeretne további részleteket megtudni
a NOKról?
Várom a kedves érdeklődőket Dunaharasztin az MBI irodában, ahol minden szerdán egész nap INGATLAN-MÁSKÉPP napot tartunk és előzetes időpontegyeztetést követően személyre szólóan tudok választ adni bármilyen
ingatlannal kapcsolatos kérdésre.

MBI Store Dunaharaszti,
Dózsa György út 45.
Krizsány Ildikó
Mobil: +36 20 211 0321
E-mail: ildiko.krizsany@mbi.eu
www.mbidh.hu

www.facebook.com/mbistoredharszti
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A 13. Márton napi lámpás felvonulás

Hogy mi is Márton története?
A legenda szerint Szent Márton
a Római Birodalom Savaria nevű
városában (mai Szombathely) látta meg
a napvilágot 316-ban vagy 317-ben.
Misszionáriusként sok jót cselekedett.
Jóságáról még életében legendák
keringtek, püspökké akarták szentelni.
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 csaptak, így
elárulva Márton rejtekhelyét. Később
fel is avatták, és jótéteményeit haláláig
folytatta.( Forrás: Wikipedia)
Hogy honnan is ered a lámpás
felvonulás?
A Németországból ismert lámpás/
fáklyás felvonulás (Martinsumzug)
szintén Szent Márton emlékét hivatott
őrizni, és a jó cselekedeteket jelképező

fényt kívánja eljuttatni mindenkihez.
Ki is szervezte idén a Dunaharaszti
Márton-napi felvonulást?
A Német Ifjúsági és Hagyományőrző
Egyesület
Dunaharaszti
(NIHD),
és a hozzájuk tartozó önkéntesek és
támogatóik immár 13. alkalommal
fáradságot nem kímélve szervezték, és
rendezték meg a hagyományos Mártonnapi lámpásfelvonulást. Már hetekkel
előtte nagy izgalommal készültünk,
tömtük a libadíszeket, festettük a
falibákat, dekoráltuk a fáklyákat,
és intézkedtünk a rendezvénnyel
kapcsolatos teendőket illetően.
Ebben az évben, az égiek is kegyesek
voltak hozzánk, hiszen a jó időnek,
és a szombati napnak köszönhetően
nagyon sok 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 Dunaharaszti
Rendőrök és Polgárőrök gondoskodtak.
Nem volt olyan gyerek, akinél ne lett
volna valamilyen formájú, színű saját
készítésű kislámpás. Csodás látvány
volt, ahogy megláttuk ezt a fénylő
menetet! A téren már vártuk őket 300
liter forró teával, 2000 db cirokzsömlével,
és 1300 szelet zsíros kenyérrel. A bőség
zavarában el nem fogyasztott zsemléket
és zsíros-kenyereket felajánlottuk a
Bárka Alapítvány lakóinak
Takács Balázs tűzoltó vezénylésével a
Nagy Máglya meggyújtása még inkább
izgalmasabbá tette az eseményt, melyet
a szirénázva érkező délegyházi önkéntes

tűzoltók oltottak el, 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?
Ruff Istvánnak, és a Ruff Pékség
dolgozóinak,
akiktől
a
fenséges
cirokzsemlét kaptuk, és ráadásként a
zsíros kenyeret, amit ők maguk kentek,
fűszerezve a szeretetükkel, és szolgáltak
fel szabadidejüket nem sajnálva.
A Fati és Sziszkó Vegyesboltnak, akitől
a tea hozzávalóit kaptuk, és aki nélkül
a lélekmelengetően finom tea nem
készülhetett volna el.
A Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi
Általános
Iskolában
dolgozó konyhás néniknek, akik a
szombati nap ellenére megfőzték
nekünk a nagyon finom teát.
A Zöldkorna Kft dolgozóinak, akik
segítettek a máglya hozzávalóinak
begyűjtésében,
és
akik
rendet
varázsoltak a Piac téren.
Az Agrogarden Kft-nek, akitől a
lebonyolításhoz szükséges eszközöket
kaptuk.
A Palyaga Családnak, akik munkájukkal
segítették a Piac tér feldíszítését, és
kivilágítását.
A Város Vezetőségének, akiktől az
engedélyt, az áramot és a helyszínt
kaptuk a rendezvény lebonyolításához.
A Polgárőröknek és Rendőröknek, akik
a biztonságos felvonulást biztosították
És végül, de nem utolsó sorban, azon
Táncosainknak és Önkénteseinknek,
akik
fáradságot,
időt,
energiát
nem sajnálva megszervezték és
lebonyolították a Lámpás felvonulást.
És jövőre lesz-e 14. Márton napi lámpás
felvonulás?
Természetesen, november 11-én újra
találkozunk!
A felvonulás támogatóinak ezúton is
szeretnénk köszönetünket kifejezni az
önzetlen felajánlásokért!
Ruff István és a Ruff Pékség dolgozói,
Fati és Sziszkó Vegyesbolt, Agrogarden
Kft.,Palyaga Zoltán és családja, a
Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola konyhai
dolgozói, Zöldkorna Kft., Dunaharaszti
Város Önkormányzata
Papp Ágnes
NIHD Alelnök
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Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu
+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu
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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
PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:
9.00 – 18.00
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Kedvesek!
2017. októberben született gyermekek névsora

2017. október hónapban
elhunytak neve
és életkora

Jeney Kamilla		

10. 02.

Bánki Milán Ármin

10. 03.

Balogh Péterné		

élt 89 évet

Tkacsik Hanna Laura

10. 05.

Bárd Károlyné		

élt 97 éve

Meixner Natali Bié

10. 08.

Beregi István		

élt 81 évet

Pesti Júlia		

10. 10.

Binder Katalin		

élt 45 évet

Golcs Liána Szófia

10. 11.

Daczi Gyuláné		

élt 91 évet

Lóderer Kinga Olívia

10. 11.

Farkas Istvánné		

élt 72 évet

Szikora Marcell		

10. 11.

Tóth Dávid		

10. 11.

Franyó János Imre

élt 67 évet

Fülöp Gyuláné		

élt 73 évet

Kaltenecker Mihályné

élt 95 évet

Horváth-Angyal Hajnalka 10. 15.
Gyenge-Takács Kátya

10. 17.

Csordás Luca Blanka

10. 20.

Kozma Gyula		

élt 64 évet

Erdős Liliána Zoé

10. 22.

Kulcsár Józsefné

élt 87 évet

Gergovics Anna		

10. 22.

Gergovics Gréta

10. 22.

Marti Sándor		

élt 76 évet

Laczó Nándor		

10. 23.

Molnár-Greskó Nimród 10. 24.

Poptodorov
Kirilov Milánné		

élt 69 évet

Salacz Dorottya		

10. 25.

Saskó Istvánné		

élt 72 évet

Havasi Martin		

10. 26.

Szappanos Gáborné

élt 72 évet

Hesz Dóra Hanga

10. 27.

Burján Botond		

10. 28.

Szekeres Gyula János

élt 60 évet

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

Daróczy Ágnes		

10. 29.

Szentgyörgyi Judit

élt 79 évet

Holhós Jázmin		

10. 30.

Székely Károlyné

élt 92 évet

Imre Tamara		

10. 30.

Szuhár Mihály		

élt 71 évet

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

Szőke Bertalan		

10. 30

Szőke Dániel		

10. 30.

2017. szeptemberben elhunytak
neve és életkora pótlólag

Orvosi ügyelet

Bándoli Dániel		

10. 31.

Mentők

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

Peczár Antal		
Schreiner Andrásné

élt 82 évet
élt 86 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Hervad már ligetünk, díszei hullanak”, de nemcsak ősszel, hanem a tenyészidő
egész folyamán. Az így keletkezett hulladék elszállításában segített a Zöldkorona
Kft. vezetője, Kreisz Antal és munkatársai.
Köszönjük a munkát, további munkájukra Isten áldását kívánjuk a dunaharaszti
Szent Imre Egyházközség nevében!
Velkei Károly
egyházközségi tag

A polgármesteri hivatal karácsonyi munkarendje

December 19-én, kedden technikai okok miatt zárva tart a polgármesteri hivatal. Karácsony előtt az utolsó
hivatali munkanap (és ügyfélfogadás) december 22., péntek. 2018-ban az első hivatali munkanap (és ügyfélfogadás) január 3., szerda lesz. Munkatársaink készenléti ügyeletben lesznek, ha olyan fontos ügyben kell
intézkednünk, amely nem tűr halasztást, kérjük, hívják a 20/539-2304-es telefonszámot.
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TÁJÉKOZTATÁS
Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a közelgő ünnepekre
való tekintettel, hogy Dunaharaszti és Dunavarsány területén,
a lakosság által már megszokott módon, az ünnepnapoktól
függetlenül, mindig a járatterv szerint meghatározott napon
szállítjuk el az ingatlanoktól a hulladékot. Tehát továbbra
sem lesznek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is
lesz hulladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik.
Továbbá, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. január 08.tól 19.-ig. terjedő időszakban, az adott ingatlanra vonatkozó
hulladékgyűjtési napon, munkatársaink a járattal együtt
gyűjtik össze a hulladéktárolók mellé kihelyezett fenyőket.

Amennyiben a kihelyezett fenyő nagysága meghaladja a 2
métert, akkor a hatékonyabb, szóródás mentes szállítás
érdekében kérjük azokat kettévágni.
Kihelyezett, Dunaharaszti ügyfélszolgálatunk
(2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) ünnepi nyitva tartása:
2017. december 18. hétfő 800 - 1600
2017. december 25. hétfő zárva
2018. január 1. hétfő zárva
2018. január 8. hétfő 800 - 1600
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánva!
Multiszint Kft
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Hulladékszállítási közszolgáltató

Forgalmi rend változás

Változás
a polgármesteri
hivatalban
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Pethő Zoltán
jegyző nyugdíjba vonult. A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal vezetését 2017. november 20-tól Kiss
Gergely jegyző és dr. Válóczi-Hirják Gabriella aljegyző látja el.

ÉTELOSZTÁS
November 25-én idén már a hetedik ingyenes ételosztást
szerveztük a Liget Falatozó parkolójában, rászoruló családok
részére! Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki támogatott minket, hogy létrejöhessenek ezek az események!
A következő ételosztás 2017. december 16-án lesz
ahol székelykáposztával várjuk a hátrányos helyzetű családokat!

Egyirányúvá válik a Mátyás király utca azon szakasza,
amely a Temető utcától a Kinizsi utcáig tart.
A Temető utca felől megszűnik a behajtási lehetőség, tehát a Mátyás király utca a Kinizsi utca
felöl, a Temető utca felé egyirányú lesz. Ezzel
igyekszünk tehermentesíteni ezt a szűk keresztmetszetű
útszakaszt a megnövekedett átmenő forgalomtól. 2017.
december első felében helyezzük ki a táblákat, és az ezt
követő időszakban közterület-felügyelőink jelenlétével is
biztosítjuk ezt a kereszteződést.
Kérjük Önöket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken!

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Dunaharaszti 1 postára

KERÉKPÁROS és MOTOROS KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás,
•,,B” kategóriás jogosítvány – motoros kézbesítő esetében,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítványs.

Köszönettel Önkéntes
Összefogás Egyesület
Dunaharaszti!

Bérezés: megegyezés szerint.
Catering szolgáltatás

D

Street food ételek

ah
un
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A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐ AZONNAL.

Hidegtálak
Szendvicstálak
Sültes tálak

Betanítást biztosítunk, előzetes szakmai tapasztalat
nem szükséges.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Hergoth Mónika E-mail: Hergoth.Monika@posta.hu
Telefon: (30)771-5399

Németh János
06 20 287 37 20
www.rollinchef.hu
rollinchef@gmail.hu

Jelentkezési cím:
2330 Dunaharaszti Baktay Ervin tér 2.
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Bécsben járt a Hunyadi János
Német Nemzetiségi Általános
Iskola 6. a osztálya

PETŐFI SÁNDOR
SZAVALÓVERSENY
(2017.09.29.)
EREDMÉNYE
Óvodás korosztály
Horváth-Gutai Boglárka különdíj
Kalik Levente a különdíj
Karai Zsófia Ágota különdíj
Réti Olivér különdíj
Ulrich Nándor különdíj
Általános Iskola 1-2. évfolyam
Gál Veronika I
Damjanovics Panna Mária II
Pál Bernadett III
Hague Dóra különdíj
Varga Benjámin különdíj
Általános Iskola 3-4. évfolyam
Lőrincz AndrásI
Bodrogi Botond II
Horváth-Gutai Berta III
Kapusi Maja Lídia III
Samu Levente különdíj
Söjtör Jázmin különdíj
Általános Iskola 5-6. évfolyam
Hague Róbert I
Rácz Péter II
Pataki András Zsolt III
Általános Iskola 7-8. évfolyam
Ladjánszky Dániel I
Rainer-Micsinyei Anna II
Török Major Menta III
Gimnázium 9-12. évfolyam
Kovács Anett I
Retek Mercédesz I
Felnőtt
Kozma Szilvia I
Kiss Gergely II
Lehel Endre III
Janák Farkas külőndíj

2017 áprilisában a 6.a osztály anyukái nagy vállalkozásba fogtak. A SPAR
országos nyereményakciójába kapcsolódtak be, és megnyerték osztályunknak a
800.000 Ft-ot, amit osztálykirándulásra költhettünk el. Azt is kitalálták, hogy
ha már nemzetiségi németet tanulunk elsős korunk óta, BÉCS legyen az úticél.
Osztályunk életében ez volt az első alkalom, hogy „ottalvós” kirándulásra
mentünk 2017. október 5-6-án Már hetekkel az út előtt” óriási gondjaink”
voltak: hányan és kivel kerülünk egy szobába, izgi lesz-e vonattal utazni,
egyáltalán hogy fog tetszeni Bécs, és még ezernyi kérdés foglalkoztatott minket.
Ezek az izgalmak egyre csak fokozódtak, amikor a vonatról leszállva hirtelen
csupa németül beszélő ember között találtuk magunkat. Bécs sok érdekességet
tartogatott számunkra, ki-ki a maga módján próbálhatta ki az iskolában
német órákon tanultakat. Csodálatos volt a fényűző Schönbrunn kastély
parkja, amit a Gloriett dombjáról is megcsodálhattunk, és a kastély maga
belülről is. Az állatkert különlegességei, a sokunkat lefröcskölő fókák, és az
esőerdőben közöttünk cikázó denevérek voltak. Menet közben megkóstolhattuk
a Kösekrainer nevű bécsi specialitást. Jártunka a bécsi egyetemen, megismertük
a nevezetességeit. A második napon a Természettudományi Múzeumban
ásványokat, meteoritot, dínókat láttunk, interaktív játékokat próbálhattunk ki.
Városnézés után indultunk az ottani vidámparkba a Praterbe, ahol óriáskerékről
szemléltük a csodálatos panorámát, és szörnyülködtünk a vidámpark játékain.
Hamar eltelt a két nap, és ismét vonaton ültünk. Fáradtan, de élményekkel tele
értünk haza. Köszönjük szüleinknek, hogy pályáztak, nyertek, és többen el is
jöttek a kirándulásra, ahol fergetegesen éreztük magunkat.
Maruzsa Anna, Molnár Emese, Csata Róbert, Markovics Bence
6. a osztályos tanulók
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Hagyományőrző disznóvágás a Sváb Tájházban

Az idén is 3 település, Dunavarsány, Törökbálint és Dunaharaszti közösen vett részt a tájház nagysikerű rendezvényén,
ahol a 3 böllér által készített finom falatokat kóstolhatták
az érdeklődők. Fotóriportunk az esemény jellemző pillanatait
mutatja be.

23

www.dunaharaszti.hu

