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KÖZÉLET

Dr. Szalay László köszöntötte a megjelenteket, majd fő 
vonalakban ismertette az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetésének tervezetét. Dunaharaszti az állami költség-
vetésből kapott hozzájárulásokkal és saját bevételeivel 
gazdálkodik, hitelfelvételre nem szorul, ezt egyébként is 
megnehezítették az önkormányzatok számára. Bevételei 
egy részét az önkormányzat működésre – intézmények 
fenntartása, szociális támogatások, civil szervezetek, 
polgárőrség, rendőrség, orvosi ügyelet, sportegyesületek, 
nemzetiségi önkormányzatok, egyházak támogatása -, 
másik részét beruházásokra fordítja. Ezek közül a legje-
lentősebb a sportcsarnok, amelynek kivitelezése nemsoká-
ra megkezdődik. Bent van a pályázatunk egy új bölcsőde 
felépítésére. A Máv-Alsó területrészen megépítjük a Le-
vendula, Zágoni, Kaszala és Zsálya utcákat. A beszámo-
lót követően a polgármester felkérte a megjelent érdek-
lődőket, hogy tegyék fel kérdéseiket (dr. Szalay László 
válaszait dőlt betűvel közöljük).
Weinber Antal a Dunaharaszti Város facebook-csoport 
nevében tette fel kérdéseit, melyek a következők voltak: 
Mindenki tudja, hogy áthelyezték tőlünk Magyar Ta-
másné Terézt, és Kopácsi Ferencet. Gyűjtöttünk aláírást, 
hogy visszahelyezzék őket; kb. 1600 gyűlt össze 3 hét 
alatt. Ezekhez a rendőrökhöz bármikor lehetett fordul-
ni, mindig meghallgatták az itt lakók bajait. A lakosság 
szerint nem csak a hitelességük volt meg, hanem látható-
ak is voltak a város több pontján. A helyismeretük és a 
többéves munkájuk során bizalom alakult ki a lakosság 
részéről feléjük, ami az ide vezényelt rendőrökkel nincs 
meg azóta sem. A mi meglátásunk szerint nagyon sokat 
romlott a közbiztonság, megszaporodtak a betörések, au-
tólopások, üzemanyag-leeresztések, akkumulátorlopások, 
gyorshajtás, ittas vezetés, stb. Szeretnénk kérni, hogy mi-
előbb helyezzék őket vissza, ha van rá mód, ha mégse, 
akkor szeretnénk arra indoklást kapni, hogy miért nem? 
Nem tapasztalunk rendőri jelenlétet a 22.000 fős város-
ban, ami szinte folyamatosan fejlődik. A gyerekeket is 
veszélyeztetettnek érezzük, mivel gyorsan el lehet menni 
bárhová az M0 közelsége miatt. Az ingatlanokban sok a 
betörés. Szeretnénk, ha a lakosság úgy, mint eddig tá-
jékoztatva lenne TV, újság, révén. Járnak rendőrök az 
iskolákba, idősek klubjába a megelőzések miatt? Az Is-
kolarendőr program jelenleg hogy áll? Szeretnénk tud-
ni a tényleges rendőri létszámot, ami a várost érinti. A 
járőrmobilt miért nem veszik, fel vagy miért van kikap-
csolva, mert többen jelezték ezt. Az M0-ra kihajtással 
kapcsolatosan mi a fejlemény a balesetek miatt? A kika-
nyarodás életveszélyes. A Némedi úton a gyalogátkelők 
kivilágítása nem mindenhol megfelelő, tudnak ezen 
javítani? Olvastuk az újságban, hogy vannak kamerák 
felszerelve. Ki felügyeli ezeket? A helyi járat miért csak a 
Tescohoz megy ki, miért nem megy az ipartelepre, vagy 
azok a cégek miért nem finanszírozzák ezt meg? A Né-
medi út mikor fog felújításra kerülni, és lesz-e mellette 
bicikliút? A helyi járatok menetrendjét össze kellene han-
golni a HÉV menetrenddel, többen panaszkodtak erre is. 
Éjszakai buszjárat miért nincs a városban? Miért nem 
lehet Budapestről éjszaka tömegközlekedéssel beutazni, 
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KÖZÉLET

vagy fordítva? A városnak miért nincs közterület-felügyelője? 
Vagyis úgy tudjuk, hogy csak 1 van, miért nincs belőle több, 
amikor szükség lenne rájuk is? A Határ út útburkolata tönk-
rement az M0 felújítása során. Mikorra tervezik ennek a fel-
újítását? A szigetszentmiklósi orvosi rendelőbe a mai napig 
nem lehet bejelentkezni telefonon, de email-en sem, ennek 
az orvoslása mikorra várható? Az orvosok rendelési idején 
nem akarnak változtatni? Csak egyszer van este 6-ig. Amikor 
orvosi ügyelet van, csak 1 orvos jut Taksonyra és Harasztira, 
közel 30.000 emberre. Nem gondolják, hogy ez nagyon kevés, 
és miért rezidens az orvos, aki ügyel?
Miért nincs ekkora létszámra külön gyermekorvosi ügyelet? 
A városban rengeteg a gyerek, ők hova rohanjanak, ha baj 
van? Az ügyeleten csak azt mondják, menjünk be az ügye-
letes kórházba, ez normális dolog? A Fő úton megszabott 
időhatár van a parkolásra. Ezt fizetőssé kívánják tenni? Ki 
ellenőrzi, hogy mennyi ideig parkolok egy bizonyos helyen? A 
vasút fejlesztéséről tudunk-e valami információt?
A rendőrség munkáját érintő kérdésekre Németh István őr-
nagy, rendőrkapitány válaszolt. A két körzeti megbízott át-
helyezése az előző kapitány szakmai döntése volt, visszake-
rülésük nem került szóba, bár szép dolognak tartja, hogy 
kiáll mellettük a lakosság. A haraszti rendőrőrs létszáma az 
állománytábla szerint 20 fő, de ebből csak 14 fő hadrafog-
ható. Ez nem ideális, sőt, kevés, de ez a központi leosztás. 
Az őrsön 16 óráig van ügyfélfogadás, utána be kell menni 
a kapitányságra. Ha kell, jönnek a készenléti rendőrök. A 
telefont azért nem veszik fel néha, mert van, hogy a kolléga 
a bv-intézetbe megy, oda nem viheti be magával, ha éppen 
intézkedés van, nem veheti fel. Ilyenkor át van irányítva a 
telefon. A balesetek fő oka a szabályszegés. A helyi hírekről 
jobban fogják tájékoztatni a lakosságot. Sok az ittas vezető 
is. A bűncselekmények száma markánsan csökkent. A ka-
merák segítségével fogtak el egy kocsifeltörőt. Lekapcsoltak 
egy kábítószer-terjesztőt és egy időseket átverő bandát is. Az 

ovizsaru- és az iskolarendőr-program is működik. 
A többi kérdésre már dr. Szalay László adta meg a vá-
laszt. Elmondta, hogy a város – az országgyűlési képvi-
selőnk, Pánczél Károly közreműködésével – 150 millió fo-
rint támogatást kapott egy körforgalom megépítésére az 
51-es út felső részén (Schwarzmüller). Mostanában települ 
le egy cég a Coca-Cola és a Marso közé, így remény van 
egy másik körforgalom megépítésére is. A cégekkel nagyon 
jó a párbeszéd. Az iparterületen ők maguk megoldották a 
dolgozóik buszoztatását. A Némedi úton a zebrákat ki fogjuk 
világítani. 42 kameránk van, fejlesztjük tovább, polgárőrök 
felügyelik őket. A Némedi út ugyan nem a városé, de elkészült 
a kétoldali parkolósáv és az egy oldali kerékpárút terve. A 
helyi tömegközlekedésre jelentős összeget fordítunk, a HÉV-
vel össze van hangolva. Éjszakai buszjárat volt korábban, 
mértük a kihasználtságát, elenyésző volt. Budapestet éjjel 
vonattal és HÉV-vel lehet elérni. A BKK biztosan nem fog 
ide buszt indítani. A Fő úton a parkolás 2 óra időtartamra 
engedélyezett, mert az üzletek vásárlói nem tudnak parkolni 
a bejárók parkoltatott autóitól. Ezt később ellenőrizni is 
fogják. Igénybe kell venni a kialakított P+R parkolókat. A 
vasutat az állam meg fogja építeni, az átjárók megmaradnak, 
az aluljáró is marad, ha rajtunk múlik, akkor kiszélesítve. A 
beruházónak mindenről egyeztetnie kell majd az önkormány-
zattal. A Határ utat meg fogjuk javítani, és felveszünk két 
közterület-felügyelőt. 
A szakrendelőben a központi telefonoknál 3 munkatársuk 
ül, naponta több ezer hívást kapnak, ez valóban nehéz. De 
minden szakrendelésnek külön melléke van, azokat hívják 
inkább! Az intézmény honlapja nagyon informatív, minden 
tudnivaló fent van rajta. Még az is ott van az egyes szakren-
deléseknél, hogy mikor fogadják a hívásokat, olyankor csak 
azzal foglalkoznak. Az e-mailekre legkésőbb két napon belül 
válaszolnak. Ma is ránéztem a honlapjukra, innen tudom, 
hogy a levelező rendszerük most két napig nem működik kar-
bantartás miatt, úgyhogy most ne írjanak, hanem telefonál-
janak – egyenesen a szakrendelésekre! És van egy jó hírem 
is: azok a 45-65 év közöttiek, akik most kapnak behívót 
mammográfiára, és nem tudnak elmenni Kistarcsára, azok 
már mehetnek Szszm-ra is. (Kistarcsát az ÁNTSZ jelölte ki 
számunkra).
Minden hétköznap van legalább egy háziorvos, de inkább ket-
tő, aki este hatig rendel, reggel nyolctól, folyamatosan. Este 
hattól reggel nyolcig pedig ügyelet van, úgyhogy nem mara-
dunk orvos nélkül. Kilenc, területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező háziorvosunk van, minden körzet be van töltve, 
nincs üres praxis, nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez így 
van, meg is dolgoztunk érte. Éppen egy évvel ezelőtt növeltük 
meg eggyel a körzetek számát, és sikerült is betöltenünk azt, 
nem is akárkivel, hiszen a Komoróczy doktor úr korábban 
az ország legnagyobb mentőállomását, a debrecenit vezette. 
Az egészségügyről szóló törvény és a háziorvosi alapellátásról 
szóló kormányrendeletek határozzák meg a munka kereteit. 
Az orvosok maguk osztják be egymás között, hogy mikor ki 
rendel, ebbe mi nem szólhatunk bele, a tisztiorvosi szolgálat-
nak van ebbe beleszólása, de természetesen egyeztetünk min-
den kérdésben, hiszen az egyik háziorvosunk, Bereczki Péter 
doktor úr itt dolgozik a testületben, alpolgármesterként. Ez-
zel együtt mindig ott van valamelyikük este hatig. Lehet, 
hogy kevés az ügyelő orvosok száma, de igazából orvosból 
van nagyon kevés, az egész országban. Soroksáron és Szi-
getszentmiklóson is egyetlen orvossal ügyel az ügyelet, sok 
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budapesti kerületben egyáltalán nincs ügyelet, a mentők lát-
ják el a feladatot. És hogy miért rezidensek ügyelnek? Mert 
más nem vállalja el, mert nincsen ember. Mi, amit lehet, 
megteszünk, ugyanúgy, mint a rendőrség esetében: minden 
anyagi hozzájárulást biztosítunk, ami csak lehetséges. Raj-
tunk nem múlik. Nem az a baj, hogy gyermekorvosi ügyelet 
nincsen, hanem az, hogy gyermekorvos nincs. Két éve eggyel 
megnöveltük a praxisok számát, háromról négyre, ingyen 
adtuk a praxist, mindenben segítünk, és alig találtunk rá 
gyermekorvost. Az első pályázat pl. eredménytelen volt. 
Ugyanazt tudom elmondani: nincs elég orvos az országban. 
A négy házi gyermekorvosunk mindegyike évtizedek óta a 
pályán van, ketten már biztosan nyugdíjasok, de lehet, hogy 
hárman, bár nagyon fiatalosak ás lendületesek, de épp most 
jelezték nekem, hogy az iskolaorvosi feladataikat ősztől már 
nem tudják ellátni, mert az már sok nekik, úgyhogy ezt a 
problémát is meg kell oldanunk.
Dr. Dienes Zsuzsanna, a LAVE elnöke megköszönte az ön-
kormányzat civileknek nyújtott segítségét, és megkérdezte, 
megjelenhetne-e a beszámolójuk az újságban. Tavaly nem 
kaptak lehetőséget a városi rendezvényen, idén megjelen-
nének a néptáncosaikkal. Velkei Károly megköszönte a 
falugazdásznak ingyen nyújtott helyiséget, és azt, hogy nem 
vet ki földadót a város. Lesz-e kerékpárút a sportcsarnokhoz? 
Taksony és Alsónémedi felé is kellene, az 510-es út mentén 
is. Csökkent-e a vagyon az iskolaátadással? Meg kéne építeni 
a vasúthoz ezen az oldalon vezető kis utcát. Borbély Ferenc 
a Magyar és a Zöldfa utca veszélyes kereszteződésére hívta 
fel a figyelmet, a tábla eltűnt, fekvőrendőr is kellene. Szadai 
Zoltán a Rákóczi utcából szintén a forgalom lassításának 
szükségességére hívta fel a figyelmet. A buszmegállók taka-
rítása kihez tartozik?
Lehet cikk, terjedelmi korláttal. Sok a civil szervezet, Le-
hel Endre alpolgármester úr szervezi a kulturális esemé-
nyeket, nem biztos, hogy mindenki felfér a színpadra. Nem 
tervezünk új adókat, bár tárgyalnunk kell róla (jogszabályi 
kötelezettség). A kerékpárút Némedi felé idén biztosan nem 
készül el, az rengeteg pénz, talán, ha lesz pályázat, de akkor 
is csak városon belül. A vagyon nálunk marad, hitelfelvétel-
hez amúgy sem kell, a biztosíték mindig az adóbevételünk. 
A kultúrház mögötti út idén talán kész lesz, de az autóknak 
a túloldali parkolót kéne használniuk. A fekvőrendőr nem 
jó megoldás, de tábla és felfestés lesz a kereszteződésben. 
A buszmegállókat is keményen sóztuk, de olyan volt az idő, 
hogy állandóan visszafagyott. 
Szőnyi László a Baross és a Kandó utcák leaszfaltozását 

hiányolta. Érkezett egy felvetés a temető melletti virágbolt 
megszüntetéséről is. Győri Attila az Alsó-Dunasorról érke-
zett, ahogy ő mondta, az „elfeledett városrészből”. Egy víz-
folyás veszélyezteti az ingatlanjaikat, kb. 6 millióból meg 
lehetne csinálni a vízelvezetést. Gréderezést nem kérnek, 5-6 
évenként murvázni kéne. Salk Balázs a Fő útról megismétel-
te a rendőrséggel kapcsolatos panaszokat. Almási Imre fel-
rótta, hogy csúszott a Dunaharaszti Hírek legutóbbi száma, 
viszont a papír minőségével elégedett volt. Az útbaigazító 
táblákat összetörik, vagy ellopják. A Klapka utcán néhol 
nem lehet a járdán menni a belógó fák-bokrok miatt, az 
utca töredezett. A Baktay téren csövesek végzik a dolgukat, 
a kukák tele vannak, a Hősök tere mellett szélesíteni kéne a 
járdát, a Mese Óvoda beázott. 
Dr. Szalay László emlékeztetett, hogy vasútépítés lesz, a 
MÁV ezért nem engedi a Kandó és Baross utcák leaszfalto-
zását. A virágboltot az utca közelgő szélesítése miatt kellett 
elbontani. Az Alsó-Dunasornál meg lesz csinálva a vízelve-
zetés. Közbiztonságra rengeteget költünk, de nagyon kevés 
a rendőr, Soroksáron négyszer ennyi van. Támogatjuk a 
polgárőrséget. Jogos a táblákkal és a járdákkal kapcsolatos 
észrevétel, megrendeltük a gallyazást. Az utakat helyrehoz-
zuk, a Klapka utca 10 éve épült, a szavatosság 6 év. A haj-
léktalanokon is segítünk, de ha nem megy be a melegedőbe, 
nem tehetünk semmit. A Hősök terénél a járda szélesítését 
megnézzük. A Mese Óvoda tetejét kijavítottuk.
A szokásjoggal ellentétben nem Almási Imre blokkja zár-
ta az estét, mert akadtak újabb kérdezők. Vincze Margit 
a Dembinszky utcából a patkányok miatt kért segítséget, 
Serfőző Lászlóné a Bethlen utcából pedig az 51-es út és a 
jet-ski tó okozta zaj miatt zajvédő fal telepítését vetette fel. 
Rónai János a Sport-szigetről a gyorshajtókra panaszkodott, 
bár hozzátette, lehet, hogy csak a 20-asról 200-asra átfestett 
táblához igazodnak. Visszafelé jőve jobbos utcák vannak, 
mégis gyorsan jönnek az autók, aztán pedig az árokban köt-
nek ki. Megunta, többet nem segít nekik. A teniszpályák felé 
rendben van az út, mert azon tankcsapdák vannak, így nem 
lehet száguldozni. Borbély Ferenc kért ismét szót, szerinte 7 
éve nem volt a mellékutcákban rendőri intézkedés. 
Zajvédő fal valószínűleg nem lesz, a Magyar Közút nem 
fog építeni. A táblákat visszaállítjuk, szokott lenni sebes-
ségmérés.
Több kérdés nem lévén, dr. Szalay László polgármester meg-
köszönte a részvételt, és bezárta a közmeghallgatást. 

Kiss Gergely
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Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az elő-
ző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1. A város közigazgatási területén a 0,4 kV-os hálóza-
tok mentén befejeződött az önkormányzat által végzett 
elektromos űrszelvény gallyazás, illetve párhuzamosan az 
ELMŰ a nagyfeszültségű hálózatok mentén végezte el a 
gallyazásokat. A gallyak elszállítása az önkormányzati ki-
vitelezés során azonnal megtörtént, az ELMŰ a gallyakat 
a közterületen hagyta, melyek elszállítását felhívásunkra 
megkezdte és folyamatosan végzi.
2. Elkészült a városi uszoda terve, melynek megfelelően az 
engedélyezési eljárás megindulhat. 
3. A Károlyi Mihály utca felújítása (útburkolat megerősí-
tése), korszerűsítése támogatási igény befogadásra került, 
az előírt hiánypótlási felhívásnak hiánytalanul eleget tet-
tünk, a pályázat elbírálása folyamatban van.
4. A közmeghallgatás során felvetett bel- és csapadékvíz 
elvezetéssel, útjavítással, illetve a forgalmi renddel kapcso-
latos problémák nagy része megoldásra került, az időjárás 
függvényében pedig 100 %-ban orvosolva lesznek, mert a 
költségvetési rendelet mindegyikre fedezetet biztosít.
5. A Hivatal vezetésében ez évben változás történik, Jegyző 
úr – elérve a köztisztviselőkre is vonatkozó nyugdíjkorhatárt 
– 25 év, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban töltött 
közszolgálati idő után nyugdíjba vonul, a Képviselő-testület 
munkáját a 2017. áprilisi testületi ülésen segíti utoljára.
A képviselők nyilvános pályáztatást követően döntöttek 
arról, hogy egy, a Jedlik Ányos utcában található ingat-
lant az egyetlen ajánlattevő Schwarzmüller Járműipari és 
Kereskedelmi Kft. számára értékesítenek. A cég tevékenysége 
bővítését tervezi az ingatlanon. A testület megszavazta a 
város előző évi költségvetésének módosítását, itt Fényes István 
hozzászólásában tájékoztatta a képviselőket a pénzügyi-, 
valamint a városfejlesztési bizottság támogató álláspontjáról. 
Ezt követően elfogadták az ún. kitekintő határozatot, 
amelyben a képviselő-testület a 2017. évi költségvetési évet 
követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a stabili-
tási törvény szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek várható összegét határozta meg. 
A képviselők ezt követően tértek rá a legfontosabb napi-

rendi pont, a város 2017. évi költségvetésének megtárgya-
lására. Dr. Szalay László polgármester emlékeztetett arra, 
hogy mind a bizottságok, mind a testület több lépcsőben 
tárgyalta már a tervezetet, és minden vitás kérdést sike-
rült tisztázniuk. Elsorolta mindazokat a kiegészítéseket és 
módosításokat, melyeket a bizottságok elfogadtak. Fényes 
István és Hajdú Zsolt a bizottságok egyhangú támogatá-
sáról számoltak be, dr. Szalay László pedig jelezte, hogy 
az önkormányzat könyvvizsgálója is egyetértését fejezte ki 
a tervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület végül egy-
hangú igen szavazattal elfogadta a rendeletet. 
A testület meghatározta a 2017. évi közbeszerzési ütem-
tervet, majd elfogadta a település-szerkezeti tervet és a 
helyi építési szabályzatot. Fényes István a városfejlesztési 
bizottság támogatásáról beszámolva elmondta, hogy ülé-
sükön a főépítész tájékoztatást adott minden felmerült 
kérdésben. Szintén Fényes István szólt hozzá a követke-
ző napirendi ponthoz, a Bethlen Gábor utcai telektömb 
kialakításához. Elmondta, hogy Barabás László főépítész 
eloszlatta a parkolással kapcsolatos aggodalmaikat, így az 
előterjesztést támogatják.
A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak 
be az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás 
költségeinek fedezetére. A projekt az önkormányzatok bel-
ső működése támogatásának és az elektronikus ügyinté-
zési szolgáltatások nyújtásának megvalósítására fókuszál, 
az alkalmazás-szolgáltató (Application Service Provider 
- ASP) központon keresztül. A testület elfogadta a Terü-
leti Gondozási Központ szakmai programja mellékletének 
módosítását, Horváth Jenő, a szociális bizottság elnökének 
támogató hozzászólását követően. Ezt követően szavaztak 
a polgármester illetményének és költségtérítésének mérté-
kéről (ez csak formaság volt, hiszen a vonatkozó törvény 
egzakt módon, forintra meghatározza ezeket; a képviselők 
szavazatára ugyanakkor így is szükség van). A képviselők 
elfogadták Dr. Szalay László polgármester szabadságolási 
ütemtervét, majd zárt ülésen folytatták a munkát.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte 
után – természetesen feltesszük a honlapra.

Tájékoztatjuk a városban működő civil szervezeteket, 
egyesületeket, hogy az önkormányzat képviselő-testülete, 
illetve annak Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottsága 
2017-ben is meghirdeti pályázatát, amellyel ezen szerveze-
tek tevékenységét, programjait kívánja támogatni. A rész-
letes pályázati felhívás és nyomtatvány a város honlapján 
(www.dunaharaszti.hu/hirdetmenyek) található meg.

Tisztelt Szülők!

Az iskolába menő gyerekek szülei részére beiskolázási fóru-
mot tartunk, amelyen részt vesznek az általános iskolák igaz-
gatói és tanítói, akik röviden bemutatják iskoláikat. Kérem, 
ha tehetik, a rendezvényre feltétlenül jöjjenek el, ugyanis itt 
minden, iskolával kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak. 

Időpontja: 2017. március 17-én, 17:30 órától. 
Helye: Dunaharaszti, Művelődési Ház nagyterme
Szeretettel várjuk Önöket!    
Kenessey Beáta
óvodavezető

Civil pályázat Beiskolázási fórum

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. február 27-i ülése 
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Beiskolázási fórum

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad-
ja a Dunaharaszti Szivárvány Óvoda (2330 Dunaharaszti, 
Egry József u. 6.) óvodavezetői pályázati kiírást az alábbiak 
szerint:
Dunaharaszti Város Önkormányzata a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
a Dunaharaszti Szivárvány Óvoda óvodavezetői 
(magasabb vezető) munkakörének ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozott időre: 
2017. július 1-től 2022. június 30-ig, 5 évre szól
A munkavégzés helye: Dunaharaszti Szivárvány Óvo-
da (2330 Dunaharaszti, Egry József u. 6.) és tagintézménye: 
Százszorszép Óvoda (2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 33.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biz-
tosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai mun-
ka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program 
megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök 
gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, 
egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagó-
gusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intéz-
ményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményveze-
tői szakképzettség
• Legalább öt év pedagógus – munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat,
• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munka-
körben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagó-

gus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes mun-
kaidőre szóló alkalmazás
• A Kjt. 20§(2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább alap-
fokú, vagy ennél magasabb német nyelvvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratmásolatok
• kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány 
büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, 
hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek 
megfelel,
• szakmai önéletrajz
• vezetői program
• a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását 
szolgáló dokumentumok másolata
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
• nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti ösz-
szeférhetetlenség nem áll fenn
• nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdé-
se szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: 
Dr. Szalay László polgármester, Pethő Zoltán jegyző
A pályázatok benyújtásánamódja:
Postai úton vagy személyesen Dunaharaszti Város Önkormány-
zata (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.) címére történő megkül-
déssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslata alap-
ján Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete dönt. 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 
2017. március 27.

PÁLYÁZAT

Pályázat

Az idei tanév utolsó, ingyenes nyílt 
óráját március 7-én kedden tartjuk 
17:30-tól 18:30-ig a Hunyadiban, 
melyre nagy szeretettel várunk min-
den tánc és mozgás iránt érdeklődő 
6-12 éves gyermeket és szüleit. 
A gyerek fitness foglalkozások során az 
általános állóképesség, mozgáskészség 
és ritmusérzék fejlesztés mellett me-
gismerkedünk a tánc és balett alapok-
kal, ugrásokat, spárgákat, forgásokat, 
illetve koreográfiákat tanulunk. Min-
demellett akrobatika oktatás is folyik: 
cigánykereket, bukfencet, hidat, ké-
zenállást, később bógnit, oldalszaltót, 
és ezek változatait sajátíthatják el 
nálunk a gyerekek. 

Gyere és légy tagja Te is a szuper 
csapatunknak!

Az ingyenes nyílt óra időpontja és 
helyszíne: 2017.03.07. 17:30-18:30, 
Csatorna parti Hunyadi iskola 
(Fő út 268.)

További információ 
a tanfolyamvezetőnél: 

Ambrus Bettina 
gyerek fitness oktató és csoportos 
fitness instruktor
0670-547-7074, 
bettinaambrus@gmail.com

Csatlakozz Te is
a Bettina Fitness iskola Duna-
haraszti csoportjába!

Fitness a "Kis-Hunyadiban"

Dunaharaszti - 2017. február 7



KULTÚRÁLIS ÉLET

Hosszú ideje sajnos nagyon 
időszerű probléma a gyer-
mekek olvasástanulásának 
nehézsége, annak összes kö-
vetkezményével. A gyerekek 
döcögős olvasáskor kudarcot 
élnek át és küszködnek a szö-
vegértéssel, vagyis egyáltalán 
nem szeretnek olvasni. A 
rendszeresen olvasó gyerekek 
viszont könnyebben szokássá 
alakítják magukban a tu-
datos olvasmányválasztást, 
mert felfedezik a bennük 
lévő gazdagságot, sokszínű-
séget, amely motiválja őket. 

Az olvasás, maga az olva-
sáskészség egy nagy kaland 
kiindulópontja – lehet. Egy 
olyan kalandé, mely egy si-
keres életpálya minden ele-
mét magában hordozza.  A 
készség hiánya viszont ku-
darcok sorozatát indíthatja 
el. A könyvtárosok segítenek 
mindig - kérjük tekintsék 
meg könyvtári ajánlónkat:
Gyermekkönyv ajánló: 
Emily Bone: 
Milyen a világ? Budapest: 
Central Médiacsoport, 2016 
Képzeletbeli világkörüli útra 
indulhatnak a gyerekek, ha 
fellapozzák Emily Bone és 
Marianna Oklejak gyönyö-
rűen megrajzolt ismeret-
terjesztő kötetét, amelynek 
oldalpárnyi terjedelmű il-
lusztrációit nyolcvan kihajt-
ható papírfülecske gazdagít-
ja. Az „utazás” nem konkrét 
helyeken, inkább tipikus tá-
jakon ível át: megcsodálhat-
juk a sebes folyók völgyét, az 
erdei és vizes világot, a siva-
tagi és sarkvidéki tájakat, 
valamint tanulmányozhatjuk 
a városi környezetet is. A kö-
tetet öt évnél idősebbeknek 
javasolja a kiadó.
Filmajánló: Fúsi (Színes, 
feliratos, izlandi-dán fil-
mdráma, 94 perc) A Fúsi az 
a szívet tépően őszinte és jó-
indulatú film, aminek egy-
egy jelenete kitörölhetetlenül 
a szívünkben marad. És ez 
nem csak a rendező érdeme: 
leginkább a szelíd óriást ala-
kító Gunnar Jónsson vesz le 
minket a lábunkról. Fúsi egy 
43 éves, hegynyi méretű ma-
gányos fickó, aki még az any-
jával él. Nappal csomagokat 
pakol a reptéren, szabadide-
jében pedig II. világháborús 
csatákat játszik újra. Anyja 
szeretője merő jószándékból 
meglepi egy country-tánc 
tanfolyammal, ahová persze 
nem akar elmenni. De itt 
ismeri meg Sjöfn-t, a kedves 
és közvetlen virágárus lányt, 
akinek még humora is van. 
Fúsi is ember, beindulnak a 
hormonok, elkezdi kedvelni 

új ismerősét, a maga eset-
len, de őszinte módján. Ám 
hamarosan kiderül, nem ő 
az egyetlen probléma ebben 
a furcsa kapcsolatban. Mi-
vel filmdrámáról van szó és 
nem amerikai a film, ezért 
ne várjunk happy endet a 
végén, de pozitív emberi ér-
tékeket ismerhetünk meg a 
reménytelennek tűnő hely-
zetekben is. 
Hangoskönyv ajánló: 
Lázár Ervin: Hapci király 
(133 perc) A lemezen 7 mese 
hallható Pokorny Lia előa-
dásában. Lázár Ervin a me-
séiben és meseregényeiben a 
hagyományos népmeseele-
meket egyedi módon ötvözte 
az abszurd, groteszk, szürre-
alista ötletekkel, így jön lét-
re egy sajátos, semmi más-
sal össze nem téveszthető 
„lázári” mesevilág, melynek 
legjellemzőbb vonásai a sze-
retet és a humor. Ne akarj 
más lenni, mint ami vagy, 
lásd meg az igazi szépsége-
ket a jelenségek tarka forga-
tagában!
Ezek a kitűnő könyvtári 
dokumentumok kikölcsö-
nözhetők, ha beiratkoznak 
hozzánk. Szabadtéri Könyv-
kuckónk – közkívánatra 
– nonstop, immár a köl-
csönzési időtől függetlenül 
működik, várja éjjel-nappal 
az érdeklődőket! Honla-
punkat www.dhbiblio.hu is 
jó szívvel ajánljuk, hiszen 
többféle információt meg-
tudhatnak rólunk. Gyűjte-
ményünket nemcsak könyv-
tárunkban tekinthetik meg, 
hanem a honlapon keresztül 
is: Gyűjteményünk link > a 
Dokumentumkereső link ka-
talógusként funkcionál.
Március 3 - (péntek) 
március 19-ig (vasár-
nap) a könyvtárépület 
átalakítása miatt zár-
va tart intézményünk, 
ezért a kölcsönzés is, és 
egyéb szolgáltatásaink 
is szünetelnek. Nyitás 
március 20-án. Köszön-
jük megértésüket és tü-

relmüket! Elmarad Péhl 
Gabriella: Kitelepítés című 
könyvismertetetése a sorok-
sári németek nehéz sorsáról. 
A második félévben bepótol-
juk a találkozást a soroksári 
írónővel, ezért ne feledjék el 
ezt a programunkat sem! A 
Dunaharaszti Városi Könyv-
tár Téka-részlege átköltö-
zött a könyvtári-szárnyba, 
a második szintre. Internet, 
számítógép a földszinten és 
az emeleti részen is a felhasz-
nálók rendelkezésére áll. Mé-
diatárunk megújult, kérjük, 
keressenek fel bennünket!
Ugyan a könyvtárban meg-
maradni látszik az igény 
a csendre, melynek célja 
az elmélyülés, tanulás, de 
szervezünk előadásokat is 
mindazoknak, akiket elva-
rázsol és vonz a könyves 
miliő: április 6-án és május 
25-én 18.00 órakor a máso-
dik és a befejező, harmadik 
résszel folytatódik a Lu-
ther-film-vetítés Dr. Reisin-
ger János irodalomtörténész 
ismertetésével a Luther-
emlékév és a Reformáció 
500. évfordulója alkalmából. 
Április 27-én 18.00-tól – a 
Magyar Nyelv Ünnepén - 
könyvvásárral egybekötött 
vetített képes előadást tart 
a népmesék gyógyító hatásá-
ról Leszkoven László magyar 
mesekutató.
Márciusban a Művészetbará-
tok Körének pasztellkiállítá-
sát, áprilisban a Foltvarázs-
lók kézimunkáit, májusban 
a Napsugár Óvoda gyer-
mekrajzait, júniusban Róna 
J. László haraszti költőnk 
műveit tekinthetik meg Mini 
Galériánkban.
A kicsi gyermekeket és szü-
leiket varázslatos könyvtári 
világgal és papírszínházzal 
várjuk április 13-án, május 
11-én és június 8-án 10-12.00 
a Dühöngőn. A Játékdélután 
- a kalendárium színes palet-
tájához illeszkedve - ugyan-
ezeken a napokon 16-18.00 
lesz.
Az érdeklődőket szeretettel 
várják a könyvtár munka-
társai! 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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A Laffert Kúriában kü-
lönleges színházi előadással 
ünnepeltük a magyar 
kultúra napját január 22-
én. Marton Mária Kettős 
vallomás című verses, zenés, 
táncos színdarabjában egy 
párkapcsolatot (házasságot) 
ismerhetett meg a közönség 
a nő szempontjából. 

Varsányi Ferenc evangéli-
kus lelkész éltetŐ 3. című 
könyvét nagyszámú közön-
ség előtt mutatta be Fa-
ragó Csaba református és 
Németh Mihály evangélikus 
lelkész január 27-én, Hor-
váth Kornél zongoraművész 
kiváló bevezető játéka után.

Zenével, mesével és festészet-
tel vártuk a gyerekeket és 
felnőtteket január 29-én ma-
tiné koncertünkre. Prokofjev 
Péter és a farkas című, sokak 
által ismert művének bemu-
tatására a Bizják Dóra – Zen-
tai Károly házaspár ezúttal 
gyermekeiket, Bálintot és Za-
lán is bevonták narrátorként. 
 A mese szereplői Szőke Péter 
Jakab festőművész helyszínen 
készült alkotásán keresztül 
képben is megelevenedtek a 
közönség előtt. 

„A Sötét anyagot (most) 
megvilágítom… A beállítást 
kinyitom!” E szavakkal nyi-
totta meg a kiállítást Nagy 
Zopán író, költő, fotográfus, 
erre az alkalomra írt versé-
vel, Tuboly Roland elekt-
ronikus ütőhangszereken 
improvizált műsora után. A 
budafoki ARTÉR Művésze-
ti Egyesület nyári művész-
telepének Sötét anyag című 
fotogram kiállítása március 
10-ig látható az Atelierben. 

Február 12-én folytatódott 
OPERA bérletes koncertso-
rozatunk. A koncerten meg-
elevenedtek Mozart, Rossini, 
Csajkovszkij és Bernstein 
karakterei Zemlényi Eszter 
szoprán, Kelemen Dániel 
basszus és Bizják Dóra, Zentai 

Károly zongoraművészek 
közreműködésével. 

Lukács Sándor, Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas, érdemes 
és kiváló művész volt a Re-
flektorfényben sztárvendége 
február 17-én. A jó hangu-
latú beszélgetésen részlete-
ket hallhattunk legújabb, 
még megjelenés előtt álló, 
hetedik verseskötetéből. 
Ősszel önálló estjével lép fel 
nálunk a népszerű színmű-
vész.

Idén először intézményünk 
is csatlakozott a Házasság 
hete programsorozathoz. 
Február 19-én, vasárnap 
dr. Papp Miklós görögka-
tolikus lelkész, etikatanár 
tartott előadást a férfi és a 
női lét különbözőségéről és 
összetartozásáról. A rendkí-
vül nagy érdeklődésre való 
tekintettel a lelkész további 
előadásokat is vállal intéz-
ményünkben. 

Programelőzetes a 
Laffert Kúriában:
Március 12.  1700  
OPERA bérletes hangver-
seny - IV. Bölcsek
Március 26.  1700  
Tavaszköszöntő koncert a 
Magyar Virtuózokkal 
(Operabérlet érvényes)  
Március 31.  1800   
Könyvbemutató: „Emlé-
kezz ránk” – egy kis munka 
a Szovjetunióban 
Április 7.      1800   
„Párizsi emlékek” költészet 
napi összművészeti est: 
vers, zene, fotókiállítás
Április 17.    1700 
Húsvéti hangverseny – ope-
rakórusok (Operabérlet ér-
vényes)  

József Attila Művelő-
dési Házban januárban 
rendezte meg a helyi Kato-
nai Hagyományőrző Egye-
sület egyhetes kiállítását 
Budapest ostroma címen.  
A tüdőszűrő befejeztével 
idén kicsit csendesebb a 

farsang, melyet a Fiatal Ha-
raszti Svábok bálja nyitott 
meg, és a sváb hagyományok 
szerint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat temette el a 
farsangot február 26-án- A 
téli báli szezont a DMTK 
Sport bálja zárta.

Tavaszi rendezvények:
Március 11. 
Retro Party
Április 1. 
Bolond-napi Retro Party
Április 8. 
Húsvéti játszóház 
Április 16. 
Locsolóbál
Április 22. 
Polgármesteri bál

Felhívás: 
Május 27-én 
emlékbált ren-
dezünk Hermann 
Antal és legendás 
zenekara tisztele-
tére. Kérjük, hogy 
aki rendelkezik 
zenekari, iskolai 
fotóval Hermann 
Antalról, juttassa 
el hozzánk! A fotót 
csak digitalizáljuk, 
így az eredeti példányt 
nem kell nálunk hagyniuk. 
Kérjük, járuljanak hozzá a 
megemlékezéshez! 

A kultúra hírei
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SPORT ÉLET

2012-ben egy vállalkozó kedvű harasz-
ti polgár elhatározta, hogy hatvana-
dik születésnapját a Kilimandzsáró 
megmászásával ünnepli. Az elhatáro-
zást tett követte, a tettet siker koro-
názta; a csúcsot Dunaharaszti Város 
címerével hódította meg, vagy aho-
gyan ő mondja, „Felvittem magam-
mal Harasztit is.” Hargitai Péterrel 
beszélgettünk.
Mindig szeretett tanulni, mérnök-
ként végzett. Iskolái befejezése után 
is mindig képezte magát. Négy dip-
lomája van, és hét évfolyamot hallga-
tott végig a Mindentudás Egyetemén. 
Már egyetemistaként is sokat utazott, 
elsősorban szocialista országokba, de 
a nyolcvanas években már nyugaton 
is megfordult. Idegenvezetői tanfolya-
mot is végzett, és csoportokat utazta-
tott a Moszkva – Szentpétervár (ak-
kor Leningrád) – Varsó – Budapest 
útvonalon. Sokat utazott a világban, 
míg hatvan évesen eljutott a Kiliman-
dzsáróra.
Mióta kacérkodsz a csúcshódítással?
Ötvenkilenc évesen részt vettem egy 
utazáson, ahol a Mont-Blanc csúcsá-
ra szerettünk volna eljutni, de a zord 
időjárás ezt nem tette lehetővé. Ami-
kor egy évvel később jelentkeztem a 
Kilimandzsáró túrára, ahova ötvenöt 
évnél idősebbet nemigen vállalnak be, 
ott ugyanezt kérdezték. Említettem a 
sikertelen alpesi túrát, de biztosítot-
tam őket, hogy sikerrel hódítottam 
meg a János-hegyet és a Tóti-hegyet 
is. Nem nagyon akartak felvenni a 
túrára, de hajthatatlan voltam. És 
megérte; a huszonhárom fős csoport-
ból tízen jutottunk fel a hegytetőre. 
Legidősebbként én is ott voltam.
Mi volt a titka ennek a sikernek?
Az erős elhatározás, no és a jó fizikai 
kondíció. Remek formában, jó erőben 
voltam, tudtam, hogy bírni fogom.
Hogyan zajlott az út? 
Amsterdamon keresztül utaztam a 
kenyai Arushába. Innen autóbusz-
szal vittek a Kilimandzsáróhoz, a 
túraút 1800 méter magasságban lévő 
bejáratához. Ettől a ponttól gyalog 
folytattuk az utat, kezdetben még 
őserdei környezetben. Felfelé halad-
va fokozatosan fogyott el a növényzet 
körülöttünk, végül csak a kő és a hó 
maradt. Négy napon át, négy, egyen-
ként 1000 méter emelkedésű, és 10-11 
km hosszú szakaszban kapaszkodtunk 
felfelé. 3700 méteren tennünk kellett 

egy 10 km-es akklimatizációs túrát 
is. Ez nagyon fontos volt, hogy bír-
juk a további utat. Végül, elhagyva 
az utolsó vízlelő helyet, éjszaka in-
dultunk neki az utolsó „emeletnek”, 
mert a csúcstámadásra a visszaút-
tal együtt is csak egy napunk volt.  
Ebben a magasságban már olyan rit-
ka a levegő, hogy húszlépésenként 
meg kell állni, mert nincs oxigén, az 

izmok nem tudnak energiát kifej-
teni, erőt kell gyűjteni a következő 
húsz lépéshez. De nagyon megérte, 
azt az érzést, amit ilyenkor megél az 
ember, nem lehet elmesélni! Büsz-
kén vittem a haraszti címert, amit 
boldogan mutattam be a Kiliman-
dzsárónak, 5895 méter magasságban’  
A visszafelé vezető út két napig tar-
tott. Összesen 84 kilométert és négy-
ezer méter szintkülönbséget tudtunk 
magunk után. Levezetésképpen pedig 
menyasszonyommal, aki Johannes-
burgba repült utánam, még megláto-
gattuk a Viktória-vízesést. 
De ez már egy másik történet…

(Gáll)

Haraszti sikerek a Kilimandzsáró csúcsán
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HAGYOMÁNYŐRZÉS

Farsang van, a mulatságok, bálok, régi hagyomány szerint a 
házasságkötések idejének. Az egyházi esztendő rendje, meg 
a népi hagyomány is ismeri ezt a bizonyos rendet. Böjtben 
nincs mulatság, mezőgazdasági munka idején nincs eskü-
vő. A böjt előtti időszak a jókedv és a szórakozás ideje. 
Salamon (zsidó) király olyan szépen mondja: „Megvan az 
ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek.” Prédi-
kátor könyve 3, 4. A régiek tudtak valamit. Nem keverték 
a szentet a profánnal, a hétköznapit az ünneppel. Rendje 
volt a derűnek és a szomorúságnak is. Ritmus és rend az 
életben. Ma már szinte megfoghatatlan. Valamikor a pa-
raszti kultúrában a vasárnap azt jelentette, hogy fényes 
csizmában, tiszta fehér ingben mentek a férfiak a temp-

lomba, az asszonyok felöltötték a díszes viseletet. Farsang 
meg jelentette a felhőtlen szórakozást, a néhány napi „bo-
londozást” (maszkabál), ahol kedvére lehetett valaki rus-
nya, vagy királylány, ami éppen szeretett volna lenni. Az 
ember lelkének szüksége van arra, hogy időnként a „gőzt” 
kieressze. Én természetesen nem a vállalhatatlan dolgokra 
gondolok. De gondolok a bölcs rabbikra, akik a mulatság 
idején beálltak táncolni az övéik közé, hogy vállalják a 
népüket, nemcsak bánatban, hanem örömben is. A keresz-
ténység legnagyobb kincse az evangélium, ami örömhírt 
jelent. A Krisztusban kapott bűnbocsánat örömét jelenti. 
Én itt nem a szórakoztató iparnak akarnék reklámhordo-
zója lenni, de egyet szögezzünk le, szabad örülni világiasan 
is, egyháziasan is. A nevetni tudó egyház sohasem lesz 
nevetséges.

Varsányi Ferenc

Ideje van…

A tradíciók, néphagyományok ápolása fontos és örömte-
li feladat az óvodások számára. A Hétszínvirág Óvoda is 
nagy hangsúlyt fektet erre, ezért a télűzés hagyományát 
egy hetes farsangi programsorozattal idézte fel és tette a 
gyermekek számára örömtelivé. 
Hétfőn a nagycsoportosok röpke fél óra alatt a Hétszínvi-
rág Cirkusz társulatának tagjaivá váltak, miután kötéltán-
cosként, tüzes karikán átugró oroszlánként bebizonyítot-
ták rátermettségüket.
Kedden a kis és középső csoportosok igyekeztek három 
nyuszi segítségével elűzni a telet, megkeresni a tavaszt. 

Medvebarlangba bebújva, befagyott patakon átkelve, 
hófelhőket kergetve csalogatták a napocskát, hogy más-
nap elkezdődhessen a téltemető mulatság.
A szerdai nap szomszédolással kezdődött. A jelmezbe 
öltözött gyerekek vidám, mókás közös játékokon vettek 
részt a szomszéd csoportokban. Közben megpihentek, 
egy kis finomsággal csillapították éhségüket, oltották 
szomjukat, hogy újult erővel folytatódhasson a nap. 11 
órakor kezdődött a táncos mulatság. A 12 csoport ap-
raja- nagyja délig együtt ropta a táncot felnőttek és 
gyerekek közös örömére. 
Csütörtökön tovább folytatódott a farsangi hét. Volt, 
aki kihívta a másik csoportot egy kis vetélkedésre a tor-
naterembe, mások barkácsolással színesítették a prog-
ramot. 
Sajnos hamar végére ért a jó hangulatú farsangi hét a 
Hétszínvirág Óvodában, melyet pénteken rajzkiállítással 
zártunk, ahol a gyerekek legkedvesebb élményeiket vet-
hették papírra a farsangról. 
Reméljük, hogy gyerekek és felnőttek számára is tartal-
mas, élményekben gazdag és eredményes volt a hét. A 
télűzést a Kisze-báb égetéssel zárjuk és utána remény-
kedve várjuk a tavaszt.

Hétszínvirág Óvoda testnevelés munkaközössége

Farsangi hét a Hétszínvirág Óvodában
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ISKOLAI ÉLET

Az iskolánkban évenként megrende-
zésre kerülő projektnapok témáinak 
sorában idén az irodalom következett. 
A január 27-én megtartott napnak 
három fő pontja volt: az állomások, a 
fakultatív programrész és az előadások.  
Az „állomásokon” az osztályoknak kü-
lönböző irodalommal kapcsolatos pró-
batételeket kellett teljesíteniük. Ilyen 
feladat volt többek között egy élőképes 
fotóalbum készítése Shakespeare Ró-
meó és Júlia c. drámájából; versilluszt-
ráció alkotása egy megadott szöveghez; 
valamint különböző híres regényekből 
készült filmadaptációk felismerése.
Ezután jött a „fakultatív rész”, 
melyben minden diák a maga által 
választott programon vett részt. Az 
egyik leglátogatottabb a „Rap és Slam 
Poetry” című előadás volt, ahol Rédai 
Gergő slammer és rapper mesélt ne-
künk arról, hogy miről szólnak a mára 
egyre népszerűbb műfajok. Aki kicsit 
a mesékben és azoknak pszichológi-
ájában akart elmerülni, erre is lehe-
tősége nyílt Docsa László iskolapszi-
chológusunk előadásán. Voltak még 
dráma- és improvizációs játékok, 
kézműves foglalkozás és rímfaragó 
versműhely is, valamint mindemellett 
igazi különlegességként megtisztelte 

iskolánkat Várkonyi Zoltán, az Ope-
raház nagykövete, aki egy rendhagyó 
balett órát tartott az érdeklődőknek. 
Miután a nap egyik felén túl voltunk, 
átvonultunk a művelődési házba, ahol 
megnézhettük két előadónkat. Az első 
órában Varró Dániel kortárs költő, 
műfordító mesélt nekünk, arról, hogy 
milyen érzés érettségi tételnek lenni, 
és hogy „mit is gondolt a költő”. Ki-
derült, hogy néha az „éppen nyílnak a 
virágok” - sor nem a fiatalság metafo-
rája, hanem szimplán azt akarta leírni 
a művész, hogy virágzás van odakint. 
Varró Dániel előadása szórakozta-
tó és közvetlen volt, aminek a végén 
lehetőség volt kérdéseket feltenni 
neki, és még aláírást is szerezni tőle.  
Egy rövid szünet után végül jöttek 
a Kávészünetes fiúk, akik nagyon jól 
megmozgatták a közönséget, és egy 
egészen kellemes kis bulit csináltak 
úgy, hogy közben verseket énekeltek 
el nekünk. A közönség olyan lelkesen 
fogadta őket, hogy az felülmúlt min-
den várakozást. Ezzel meg is adták 
méltó lezárását a napnak. A Kávészü-
net zenekar egyedülálló módon, köny-
nyűzenei (pop-rock) stílusban zenésíti 
meg a verseket. 2005-ben alakultak; 
a népszerűséget a „Csillag Születik” 

tehetségkutató hozta meg számukra.  
Összegezve, egy abszolút nem átlagos 
péntekben lehetett részünk. Köszönet 
illet mindenkit, akik dolgoztak e nap 
létrejövetelén, köztük Fábry-Hegyhá-
ti Júlia tanárnőt, Lenger Nóra DÖK 
elnököt és Nagy Bálint alelnököt, 
akik ennek az eseménynek a szervezői 
voltak; valamint a magyar munkakö-
zösség tanárait és a diákönkormány-
zat tanulóit, akik segítsége nélkül ez 
a program nem jöhetett volna létre.

Irodalmi nap a Baktayban

A Baktay Ervin Gimnázium Itthon-Otthon honismere-
ti-helytörténeti szakkörének hetedikes tagjai: Földesi Zsu-
zsi, Heil Hajnal, Horváth Tamara és Lehel Réka a helyben 
helyesen megoldott tesztfeladatuk és a beküldött prezen-
tációjuk után meghívást kaptak a Nemzeti Értéktár vetél-
kedő középdöntőjébe.
A középdöntőt a mi körzetünkben Törökbálinton rendez-
ték, 2017. január 28-án. A mi versenyzőink, az Itthon-csa-
pat tagjai végig az élmezőnyben haladtak, nem kis izga-
lommal, mert nagyon szoros volt a verseny. Hat játékos 
feladattal birkóztak nagyon talpraesetten. Először papír-
tépkedéssel, ragasztással mozaik-képet kellett alkotni. A 
Ráckevei Duna-ág úszólápjait és élővilágát jelenítették 
meg, a zsűri nekik adta a legtöbb pontot erre a feladatra. 

A következőkben puzzlét raktak ki, a ráckevei régi város-
háza is ismerős volt. A kivetített képeken 10 értéket kellett 
összepárosítani, majd elmutogatni a márianosztrai rabte-

A Nemzeti Értéktár Vetélkedő döntőjén jártunk a Megyeházán!
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ISKOLAI ÉLET

RÁKÓCZI HÍREK

metőt(!). A Birinyi-gyűjtemény népi hangszereinek felismeré-
se több csapatnak nehéz dió volt, nem így a mieinknek! Szólt 
itt doromb, tökcitera, tekerőlant, kecskeduda, citera, xilofon, 
koboz, pánsíp, töröksíp és egyebek! A lányok majdnem töké-
letes megoldást adtak be! A legutolsó, betűkirakós játéknál 
ugyan kifutottak az időből, de a második helyezést így is el-
hoztuk, bejutottunk a döntőbe!
A döntőt február 18-án rendezték, a Megyeházán, Budapes-
ten. Most is hat feladatsor tette próbára a gyerekek tudását. 
Először élőben tárogatójátékot hallottak, az elhangzott nép-
dalok műfaját kellett felismerni, majd 15 nehéz kvíz-kérdés 
következett. Harmadik feladatként vaktérképen a jelentős 
értéktárral rendelkező megyei városokat kellett megjelölni 

(Dunaharaszti sajnos nem szerepelt ezek között). A verseny 
legérdekesebb része következett ezután: a csapatok átvonul-
tak a díszterembe és ott kis ismertetőt hallottak róla. Ehhez 
kapcsolódott a következő feladat. Utána véletlenszerűen egy-
egy tárgyat kaptak, a hozzá tartozó megyei értéket kellett 
bemutatni. Az utolsó feladat is nehéz volt: képrészletekről 
kellett az értékeket felismerni.
A zsűri a végső összesítés után hangsúlyozta, hogy nagyon 
szoros volt ez a verseny is. A mi csapatunk a versenybe behí-
vott 24 csapatból a negyedik helyen végzett. 
Gratulálunk, Lányok!

Tolnainé Korcz Ilona, 
a BEG könyvtárostanára, felkészítő tanár

Gyermekként sokszor izgatottan 
osontam fel nagyszüleim házának 
padlására. Mindig azt képzeltem, hogy 
ott fent, elzárva a szemünk elől, csuda 
dolgok történnek, akárcsak a mesékben. 
1986 nyarán Sztevanovity Dusán fejében, 
szívében megszületett egy varázslatos 
történet, mely gyermekkorom 
„misztikus” helyszínére visz, a padlásra. 
Presser Gábor komponált kiváló zenét a 
dalszövegekhez, s megszületett A padlás 
c. mű, mely félig mese-félig musical, 
9-99 éves korig kötelezően ajánlott.
A zenés darab teljes egészében a padláson 
játszódik, „ég és föld között” áll, „iszonyú 
piszok van, és semmi sem látszik”. A 
házban lakó Rádiós kísérletezik, távoli, 
titokzatos bolygók üzeneteit próbálja 
megfejteni az általa épített Robinson 
nevű szuperszámítógépe segítségével. 
S ahogy az már lenni szokott, mivel a 
távoli messzeséget kutatja, nem látja 
azt, ami, pontosabban aki, az orra 
előtt van, Sünit, a fiatal lányt. Rádiós 
szomszédságában lakik, fülig szerelmes 
a fiatal tudósba, de a fiú észre sem veszi. 
De ahogy a mesékben lenni szokott,….
A házban él Mamóka, akinek legnagyobb 
bánata, hogy nincs unokája, de ő készíti 
a legfinomabb szilvás gombócot. E 

finomságot megkóstolják a padlásra 
érkező szellemek is, akiket csak azok 
az emberek láthatnak, akiknek olyan 
tiszta és romlatlan a szívük, mint a 
kisgyermekeké. Nem véletlenül érkezik 
a 4 szellem erre a padlásra. Ők nem 
mások, mint 4 elfeledett mesehős. A 
Herceg, aki 500 éves, fogadást kötött egy 
másik herceggel, hogy melyikük ébreszti 
fel Csipkerózsikát. Hiába dalolta el 
varázsdalait, a lányt a másik ifjú 
ébresztette fel egy csókkal. A fogadás 
értelmében a Hercegnek meg kellett 
halnia. A másik egy 670 éves zsörtölődő 
szellem, Lámpás, a nyolcadik törpe. 
Őrségben állt a bányánál, de társai 
megfeledkeztek róla. Kölyök, a naiv 530 
éves szellem, ő volt, aki szóvá merte 
tenni, hogy a király meztelen, amikor az 
uralkodó „új” ruhájában felvonult népe 
előtt. Ezért halálra ítélték, nevére senki 
sem emlékszik. A 4. szellem Meglökő, 
560 éves óriás termetű, süketnéma, 
jólelkű hóhér, aki testével védte az 
ártatlanul elítélt Kölyköt, így együtt 
haltak meg. 
Az elfeledett mesehősök a különös 
padláson a Révészt várják, aki elviszi 
őket az „örökre szépek” múltbolygójára, 
ahonnan nincs visszaút, üzenni sem 

lehet, még a fény sem hagyja el. De ahol 
barátság köttetett, ott nehéz az elválás 
is! Ebből a „meséből” sem hiányozhat 
az ármánykodás, a rosszindulat, a 
nevetés, a remény, az önzetlenség. 
Minden jó, ha jó a vége!
Kiváló kikapcsolódás mindenki számára 
ez a musical, mely lassan 30 éves múltra 
tekint vissza, 1988. jan.27-én került sor 
az ősbemutatójára a Vígszínházban. 
Azóta is töretlen sikerrel tűzi műsorára 
a Vígszínház, ahol idén jan.31-én mi is 
részesei lehettünk a padlás titkokkal teli 
világának. Iskolánk diákjai és szüleik, 
ill. kollégáink szép számmal, 105-en 
jelentkeztek a színházlátogatásra. A 
felcsendülő ismerős dalok, amelyek a 
sok-sok év alatt önállóan is slágerek 
lettek, pl. a Szilvás gombóc, a Kell 
egy hely vagy a Fény év távolság, ill. a 
színészek játéka, mind- mind nagyszerű 
élményt nyújt, megfeledkezve a 
mindennapok gondjairól.
Köszönöm kolléganőimnek Humicskó 
Zsuzsannának és Simon Brigittának a 
szervezésben való közreműködésüket, 
segítségüket.
                                                                      

Kovács Gáborné (Gyöngyi néni)      

„Valahol a fényeken túl….”
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ISKOLAI ÉLET

Az általános iskolák 8. osztályos diákjai 
nagy feladat előtt állnak: középiskolát 
kell választaniuk.  Az iskolaválasztást 
igen sok tényező befolyásolja: az érdek-
lődés, az elért tanulmányi eredmény, az 
egyéni motiváció, a szülői hatás, a csa-
ládi tradíciók, az osztálytársak, barátok 
véleménye, a távlati életcélok és végül, 
de nem utolsó sorban, a választott kö-
zépiskola jellemzői, területi elhelyezke-
dése, megközelíthetősége.
A középiskolai beiskolázás sajátossága-
it és területi eltéréseit figyelembe véve 
a Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola diákjai na-
gyon előnyös helyzetben vannak. A ked-
vező helyi viszonyok mellett Budapest 
közelsége a lehetőségek tárházát jelenti 
számukra. 
Iskolánkban a továbbtanulás előkészíté-
se elsősorban a felső tagozaton kezdő-
dik. Már 5. osztálytól rendszeresek azok 
a témafelvetések, amelyek a tanulók 
egyéni orientálódását segítik. Az osz-
tályfőnöki órák keretében beszélgeté-
sek, előadások, projektek során az egyes 
szakmák jellemzőit emeljük ki. A szaba-
didős tevékenységek megválasztásakor is 
az a célunk, hogy az üzem– és gyárláto-
gatások során lehetővé tegyük a külön-
böző munkatevékenységek tartalmának 
megismerését. A szakkörök, önképző 
körök, tehetséggondozó foglalkozások 
az egyes tudományterületek mélyebb 
megismerését tűzik ki célul, így tanuló-
ink szembesülhetnek azzal, milyen erős-
ségeik vannak, és ezek tudatosításával 

könnyebbé válik a megfelelő középiskola 
kiválasztása. Aki a művészetek terüle-
tén kimagasló, őt sem hagyjuk magára. 
Nyári Ildikó rajztanár-festőművész célja 
a kis „művészpalánták” felkarolása, te-
relgetésük a megfelelő művészeti tevé-
kenység felé. Sok-sok diákunk kapott 
már indíttatást tőle, és sokan választa-
nak képzőművészeti középiskolát tanul-
mányaik folytatására. 
A továbbtanulási követelményekre tu-
datosan készítjük fel diákjainkat: min-
den tanév elején felvételi előkészítőt 
hirdetünk a 8. évfolyam diákjainak: ma-
tematika és magyar nyelv és irodalom 
tantárgyból, amelyek nagyon népsze-
rűek, hiszen a középiskolák által meg-
hirdetettekkel ellentétben helyben van 
és természetesen ingyenes. Az előké-
szítőkön heti rendszerességgel segítjük 
a felkészülést: felvételi feladatsorokat 
oldanak meg tanulóink, rutint szerez-
nek az előforduló feladattípusok minél 
hatékonyabb megoldásában. Kommuni-
kációs helyzetgyakorlatokat végeznek, 
gyakorolják a kifejező beszédet, a hiteles 
fellépést, összefüggő szöveget alkotnak 
adott témakörben, sőt még az egyes ön-
életrajztípusok/motivációs levelek írá-
sában is rutint szereznek. 
A középiskolákat fórumokon, nyílt na-
pokon is lehetőség van megismerni. 
Nyolcadikosaink körében a legnépsze-
rűbb rendezvény azonban a 2017. janu-
ár 25-én megrendezett továbbtanulási 
diáktalálkozó volt. A diáktalálkozót 
harmadik alkalommal szerveztük meg. 

A találkozó lényege, hogy a korábbi 
években elballagott – most már közép-
iskolás volt diákjaink mondják el annak 
az intézménynek a képzési jellemzőit, 
ahol ők tanulnak, megosztják velünk ta-
pasztalatainkat, élményeiket.  Emellett 
felhívják a hallgatóság figyelmét arra, 
milyen a felvételi eljárás abban az adott 
intézményben, mire kell ügyelni a beke-
rülés és a bent maradás szempontjából. 
Miután ők valóban hitelesen számolnak 
be, ezért az érdeklődők sok új informá-
cióval térhetnek haza. 
Idén a Baktay Ervin Gimnázium, a Fáy 
András Közlekedésgépészeti Műszaki 
Szakgimnázium, a Német Nemzetiségi 
Gimnázium, a Kossuth Lajos Gimnázi-
um, a Szily Kálmán Műszaki Szakgim-
názium és Kollégium, a Szigetszentmik-
lósi Batthyány Kázmér Gimnázium, a 
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgim-
názium, a Kispesti Károlyi Mihály Ma-
gyar- Spanyol Tannyelvű Gimnázium, a 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgim-
názium, a Csonka János Műszaki 
Szakgimnázium képviseltette magát.
Köszönöm volt diákjainknak: Bakos 
Ritának, Bujna Viviennek, Eördögh 
Kendének, Hackspacher Boglárkának, 
Horváth Lilinek, Jeszenszki Martin-
nak, Kenéz Antóniának, Stanákovits 
Ádámnak, Tőkés Márknak, Virtics 
Norbertnek, hogy eljött a rendezvényre, 
ismertette tapasztalatait és válaszolt a 
felmerült kérdésekre. 
Jövőre a most nyolcadikos diákjainkat 
hívjuk meg!

Továbbtanulási diáktalálkozó a Hunyadiban

A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület 2009-ben alakult 
azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű 
családoknak, gyermekeknek. Az elmúlt négy évben komoly 
szerepet vállaltunk a magyar dal, nóta, népdal és néptánc 
népszerűsítése terén. 2016-ban az alábbi programokat valósí-
tottuk meg, amely a fellépők és a résztvevők számát tekintve 
összességében meghaladta az 1000 főt. A LAVE Magyar Dal 
és Zenebarát Kör három Dal Délutánt szervezett, melyeknek a 
József Attila Művelődési Ház és a Laffert Kúria adott otthont. 
Egyesületünk idén is kivette részét a Nyári Napközi prog-
ramjainak színesítéséből: kiváló pedagógusaink játékos vetél-
kedőkkel kedveskedtek a tábor lakóinak. Volt lufi-borotválás, 
puffancsevő és aszfaltrajz-, illetve sorverseny. 
A Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével buszos kirán-
dulást szerveztünk a piliscsévi Játékparkba, ahol a gyerekek 
a Titok szobában játékosan ismerkedhettek meg a fizika 
törvényeivel, süthettek kürtös kalácsot, kipróbálhatták a 
kisvasutat és saját készítésű agyagmedált vihettek haza 
szeretteiknek. 

A TEA Egyesület által rendezett lecsófőző versenyen a Szé-
kelyföld Szerelmesei Egyesület tagjaival közösen indultunk és 
értünk el közönség-sikert.
2016 októberében beindítottuk a magyar néptánc oktatást, 
melynek helyszíne 2017. évben a József Attila Művelődési 
Ház, szerda 18:15 órától várjuk a csatlakozni vágyókat.
Az adventi jótékonysági rendezvényen a LAVE a népszerű 
zsákbamacska árusításából eredő bevételből a Bárka Alapít-
ványt támogatta. Decemberben a karácsonyi ünnepek köze-
ledtével ismét ajándék dobozokkal kedveskedtünk a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola SNI hallgatóinak.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés egyik feltételének, a 
kötelezően megszerzendő ötven óra közösségi szolgálat teljesí-
téséhez nyújtottunk segítséget, rendezvényeink lebonyolítását 
21 fő diák segítette.
Köszönetet mondunk Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének, hiszen minden évben értékeli a LAVE 
munkáját, anyagilag is hozzájárul a rendezvények sikeréhez. 
Köszönetet mondunk minden magánszemélynek és továbbra is 
várjuk adományaikat, illetve az 1 %-os felajánlásukat. 
Adószámunk: 18727047-1-13

Dr. Dienes Zsuzsanna

LAVE 2016
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

Az utóbbi hetekben több olyan cicus is érkezett rendelőnkbe, 
akinek húgycső elzáródása volt. Ezt szépen hosszan a Macskák 
alsó húgyúti szindromája (FLUTD, FIC, FUS) /Feline lower 
urinary tract disease; Feline idiopathic cystitis; Feline Urinary 
Syndrome/ néven emlegetik a szakirodalomban.
Mit lát a gazdi? A cicusok 1-2 nap alatt tompábbak, 
bágyadtabbak lesznek, étvágyuk romlik, hasuk fájdalmas, 
púposítva járnak, s feltünően sokat próbálnak pisilni, de 
ha jobban megfigyeljük, akkor vagy egyáltalán nem, vagy 
csak cseppekben sikerül nekik. A hasuk nagyon feszes a 
telt húgyhólyag miatt. 
Mi okozza a tüneteket? Az emberi felfázáshoz hasonló 
húgyhólyag gyulladás, amit a legtöbb esetben húgykő 
képződés is kísér. Ami nagy különbség a cicáknál, hogy nem 
1-2 nagyobb darab kő képződik, hanem „grit”-nek nevezett 
sűrű, mésziszaphoz hasonló üledék homok termelődik, 
ami a szűk húgycsövet rendkívül könnyen eltömeszeli. Ha 
a húgycső eltömődik, s az elfolyás gátolt, akkor 6-8 órán 
belül akár a vesék leállásához is vezethet. Ilyenkor rendkívül 
fontos a mihamarabbi orvosi beavatkozás. 
Mit csinál az orvos? A cicus átvizsgálása során ki 
kell derülnie annak, hogy a húgycső elzáródása okozza a 
problémát. Ilyenkor bódításban, katéterrel át kell mosni 
a húgycsövet, hogy biztosítsuk a vizelet szabad távozását. 
Rendkívül fontos továbbá a vizelet laboratóriumi üledék 
vizsgálata, hiszen több különböző kőkristály is okozhatja a 
problémát, s ezeket különböző módokon kell majd kezelni. 
A vérvizsgálat is nagyon fontos, hogy megtudhassuk, a cicus 
veséje szenvedett-e már bármilyen működési zavart, vagy 
még időben vagyunk. Egy ilyen betegség heveny szakaszának 
a gyógyítása 5-10 napig tart, amikor a gazdinak 2-3 naponta 
be kell fáradnia a rendelőbe. Viszont a gyógyulás után sem 
felejthetjük el a húgykövességet teljesen, ezután egy életen 
át figyelni kell arra, hogy mit eszik majd a cicus, illetve 
évente javasolt a kontroll vizelet laboratóriumi vizsgálata. 
Ne feledje!
Az alsó húgyúti megbetegedés tünetei: 
• Vér a vizeletben
• Gyakori kis mennyiségű vizeletürítés
• Szokatlan helyeken történő vizelés
• Nyugtalanság, rejtőzködés, az élelem visszautasítása
• Fájdalmas, erőltetett vizelés, levertség

Dr. Sükösd László

Macskák húgykövessége, 
avagy miért nem pisil már Bagira?

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha

neme, vallási- faji hovatartozása, bőr színe, nemzetisége, 
nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, 
egészségi állapota, vagy világnézeti meggyőződése, poli-
tikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, 
anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi iden-
titása, vagyoni helyzete, vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos 
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása 
és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens 
ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. 
(Tel: +36 1/485-6957)
2017.03.06. hétfő 11:30-15:30 
2017.03.13. hétfő 11:30-15:30

Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal 
2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. 
(Tel: + 36 29/641-105)
2017.03.20. hétfő 11:30-15:30

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. 
(Tel: + 36 24/505-577) 
2017.03.27. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – 
mindenkit megillet!
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Lassan véget ér Dunaharasztiban a GYERE® Program. A 
márciusi és áprilisi foglalkozásokon az elmúlt két és fél év 
összegzéseként az egészséges táplálkozás alapelveit ismét-
lik át a gyerekek. Közben februárban lezajlott a 6-12 éves 
korú gyermekek magasság és testtömeg mérése, amelynek 
eredményeit most dolgozzák fel a szakemberek. Hamaro-
san kiderül, hogy a helyes táplálkozási elveket elmélet-
ben és gyakorlatban is bemutató program eredményeként 
lett-e elmozdulás a kiinduló helyzethez képest a harasz-
ti gyermekek tápláltsági állapotában. A foglalkozásokkal 
kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a 
gyerekektől és a szülőktől is, remélhetően a megszerzett 
ismeretekből sok minden beépül majd a családok minden-
napi életébe.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetségének (MDOSZ) friss táplálkozási ajánlásá-
ra, amely a harminc évvel ez előttit váltja, így a GYERE® 
Program után sem maradnak segítség nélkül. Az egész-
séges felnőtt lakosságnak szánt útmutató a legfrissebb 
tudományos eredményre alapozva határozza meg, hogy a 
kiegyensúlyozott táplálkozáshoz naponta milyen élelmi-
szertípusoknak, milyen arányban kellene a tányérunkra 
kerülnie. Bár mindenki szeretne egészségesen táplálkozni, 
gyakran hiányzik a kellő ismeret ahhoz, hogy étrendünket 
megfelelően tudjuk összeállítani. Ezért fogalmazta meg az 
MDOSZ közérthető formában az új ajánlását, amelynek 
hamarosan a gyermekekre vonatkozó változata is elkészül. 
A szakemberek a kidolgozás során a legfrissebb nemzetközi 
tudományos eredmények és jogszabályok mellett a hazai 
táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe vették. A 
Magyar Tudományos Akadémia ajánlását is bíró OKOS-
TÁNYÉR® egyik legnagyobb erénye, hogy életszerűen, 
tulajdonképpen egy tányérformán mutatja meg, hogy na-
ponta milyen arányban kellene fogyasztanunk az egyes 
élelmiszertípusokat. A korábbi tápanyagalapú ajánlás he-
lyett élelmiszercsoportokat ad meg, hisz a köznapi életben 
sem fehérjét, zsírt vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem 
ezek értékes forrásait, például húst, tejet, kenyeret, zöldsé-
get, gyümölcsöt. A tudományos igénnyel elkészített ajánlás 
így bárki számára könnyen befogadható és követhető. 
E mellett kiegészült egy mindenki által elérhető OKOS-
TÁNYÉR® lexikonnal, ételkészítési vagy éppen házon kí-
vüli étkezésre vonatkozó javaslattal, adagnagyságokkal és 
receptekkel.

Néhány gyakorlati tanács:
•fogyasszunk több sötétzöld leveles, sárga, narancs és 
pirosas-lila színű zöldségeket, valamint gyümölcsöket
•válasszuk a teljes kiőrlésű, illetve teljes értékű gabona-
termékeket
•fogyasszunk gyakrabban halakat, sovány húsféléket 
(szárnyasokat bőrük nélkül), például: párolva, főzve, alu-
fóliában, sütőzacskóban, teflonedényben sütve, grillezve, 
azaz zsírszegényen elkészítve
•naponta iktassuk be étrendünkbe a tejet, tejtermékeket, 
ezekből is választhatjuk a zsírszegényt, mert azok is kivá-
ló fehérje-, kalcium- és D-vitamin-források 
•bő zsiradékban sült vagy rántott ételeket, szalonnafélé-
ket, cukorkákat, süteményeket, kekszeket, chipseket, jégk-
rémeket és csokoládét csak alkalmanként fogyasszunk

•fontos, hogy az ételek ne tartalmazzanak túl sok zsira-
dékot, cukrot vagy sót
•szomjoltásra legalkalmasabb az ivóvíz, ebből legalább 8 
pohárral igyunk meg naponta. Gyümölcs- és zöldségleve-
ket, cukortartalmú teákat, üdítőitalokat csak a folyadék-
bevitel színesítésére, alkalmanként és kis mennyiségben 
fogyasszunk.

Ne feledjük, a szülői minta a táplálkozásban is nagyon 
meghatározó. Azok a szokások, amelyek gyermekkorban 
kialakulnak, felnőttként is elkísérik az embert. Érdemes 
tehát megfogadni azokat az alapvető tanácsokat, hogy 
például az evést, az élelmiszert ne használjuk jutalma-
zásra. A vásárlásba, főzésbe vonjuk be a gyerekeket is, 
szívesebben fogják megenni az együtt készített ételt. 
Fordítsunk gondot a tálalásra és az ételek látványára 
is. Hagyjunk elegendő időt az étkezésre, legyen ez a 
családi együttlét egyik formája. Ügyeljünk az adagok-
ra, a napi ötszöri étkezésre és a nassolás elhagyására. 
Próbáljunk ki bátran új fogásokat és főzési eljárásokat, 
másféle fűszerezést. A változatosságnak az étkezésben is 
nagy szerepe van. Nincs jó és rossz élelmiszer vagy étel, 
csak helytelenül összeállított étrend és mozgásszegény 
életmód. Az egészséges táplálkozásban semmi sem tilos, 
csak a megfelelő mennyiségek, arányok és a rendszeres-
ség betartása fontos.

GYERE

Hogyan pakoljuk meg a tányérunkat okosan?
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Buszmenetrend
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SPORT ÉLET

Megkezdődött a 2016-17-es labdarú-
gószezon tavaszi időszaka. NB III-as 
felnőtt csapatunk a tabella 14. helyén 
fordult, ami az újabb átszervezések 
miatt sajnos kieső pozíciónak számí-
tott. Megyei III. osztályú együttesünk 
a csoportjában tízedik, míg az orszá-
gos bajnokságban induló U19 az ötö-
dik, az U17 a tizennegyedik, az U15 
szintén a tizennegyedik, az U14 pedig 
a tizenharmadik helyen telelt. 
Bozsik korosztályú játékosaink idén 
újra szerepeltek saját rendezésű, va-
lamint kiemelt tornákon, sőt még 
télen sem pihentek, hiszen ebben az 
időszakban is volt három teremtorná-
juk a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában. 
Újdonság, hogy ebben az idényben 
már U15-ös leány csapatunk is van, 
akik tornarendszerű bajnokságban 
versenyeznek hétről hétre.
Érdemes megemlítenünk, hogy 
veteránjaink a nyolcadik, Old Boys 
csapatunk az első, míg Öregfiúk 
együttesünk a negyedik helyen zárta 
az őszi szezont. 
NB III-as csapatunk már január ele-
jén elkezdte a felkészülést a tavaszi 
folytatásra, és ebben az időszakban 
a rengeteg futó és erősítő tréning 
mellett, kilenc mérkőzést játszottak, 
amelyeken hat győzelmet, két döntet-
lent, valamint egy vereséget könyvel-
hettek el. 
A tél folyamán távozott csapatunkból 
Csatlós Ádám (Vecsés), Farkas Ta-
más (Vecsés), Szacskó László (Pilis) 
és Unyi Barnabás (Maglód). Helyükre 
három játékos érkezett Ferenczi Máté 
(Vecsés), Miskei Milán (Budaörs), va-
lamint Vereckei Dániel (Cigánd) sze-
mélyében. 
Mivel jól sikerültek az edzőmeccsek, 
nagy várakozással tekintettünk a 
folytatás elé. A tavaszi nyitány a Da-
bas elleni rangadóval kezdődött. Egy 
rendkívül kiélezett kilencven perc vé-
gén Bozsik Viktor és Márton Dávid 
góljaival 2-1-re győztünk. A három 
pontot jelentő találatot közvetlenül 
a lefújás előtt szereztük meg, amivel 
fontos lépést tett a csapat céljának 
elérése felé, hiszen a Dabassal azonos 
pontszámmal vártuk a mérkőzést.
Elsődleges tervünk, hogy NB III-as 
csapatunk bennmaradjon a nemzeti 
bajnokságban, hiszen így utánpótlás 
korosztályaink továbbra is az országos 
bajnokságokban fejlődhetnek. Fontos 
ez számunkra, hiszen több mint két-
száz labdarúgó palánta látogatja szak-
osztályunk edzéseit és mérkőzéseit. 

Szeretettel várunk mindenkit 
a hazai NB III-as mérkőzéseinken! 
Hajrá DMTK! 
03.12. 14:30 
Dunaharaszti – Hódmezővásárhely 
03.26. 16:00 
Dunaharaszti – Szigetszentmiklós 
04.09. 16:30 
Dunaharaszti – Ferencváros II 

04.23. 17:00 
Dunaharaszti – Szentlőrinc 
05.07. 17:30 
Dunaharaszti – Szekszárd 
05.21. 18:00 
Dunaharaszti – Mórahalom 
06.04. 18:00 
Dunaharaszti – Békéscsaba II 

Győzelem a tavaszi rangadón!

Gólöröm a Dabas el leni mérkőzésen

Dunaharaszti - 2017. február 19



2017. január hónapban 
elhunytak neve és élet-
kora:

Bartos János  élt 69 évet
Bácsfalvi Csanád István élt 67 évet
Boros Jánosné  élt 93 évet
Fülep Istvánné  élt 86 évet
Garai Jenő Lászlóné élt 60 évet
Gergely István  élt 73 évet
Gyetvai István  élt 68 évet
Horváth Anna  élt 73 évet
Kárpáti Iván  élt 71 évet
Kartali Mátyás  élt 70 évet
Kovács Sándor  élt 73 évet
Korsós Antalné  élt 85 évet
Kővágó Jánosné élt 74 évet
Kulin Imre  élt 61 évet
Lekrinszki G. Istvánné élt 65 évet
Mahál Gyula  élt 76 évet
Marosvári Gézáné élt 93 évet
Németh Jánosné élt 82 évet
Sindler Ervinné   élt 87 évet
Szalai Lajosné  élt 87 évet
Szabó Jenő  élt 90 évet
Szajkó Sándorné élt 84 évet
Szegecs Istvánné élt 85 évet
Szurok Istvánné  élt 82 évet
Tischler Károly  élt 63 évet
Tóth Ferencné  élt 64 évet
Vadkeri Sándorné élt 85 évet

KÖZÉLET

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

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA 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

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

Kedvesek!
2017. januári újszülöttek

Dildner Lilien  01. 03.

Schmidt Lara  01. 05.

Hájas Regina Brigitta 01. 06.

Horváth Milos   01. 07.

Gábor-Kovács Mira 01. 08.

Csercsa István Robertó  01. 13.

Kollár István András 01. 13.

Mucsi Máté  01. 14.

Holacsek Viktória 01. 17.

Hálik Laura Mária 01. 19.

Hujder Bálint Zétény  01. 19.

Kaltenecker Nóra 01. 19.

Dul Blanka  01. 20.

Hagymási Liza   01. 20.

Nagy Dávid  01. 21.

László Rebeka  01. 22.

Szél György  01. 23.

Ketykó Merse  01. 24.

László Lilla  01. 25.

Lindwurm Hanna 01. 26.

Hovány Benett   01. 27.

Géresi Tamara   01. 30.

Leimetter Mira   01. 31.

Lukasik Benedikt  01. 31.

Közélet
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A dél-német vendéglőkben, ahol egy pohár borra vagy sörre 
jönnek össze az emberek, gyakran szerepel az étlapon egy 
un. Vesperkarte, amit talán sör- vagy borkorcsolyaként 
fordíthatnánk. A Vesper szó tulajdonképpen egy szerényebb, 
uzsonnaféle fogást jelent, amit napközben fogyasztottak, amikor 
munka közben megéheztek, manapság azonban kedvelt kísérője 
az esti kocsmai időtöltésnek is. Gyakran szerepel a kínálatban 
a Vesperteller (uzsonna-tál), mely különböző felvágottakból, 
májasból és Blutwurst-ból áll. Ez utóbbit talán egy kissé 
tömörebb, hidegen felszeletelt véres hurkához hasonlíthatnám, 
mindenesetre disznóvérből készült felvágottféléről van szó. Lehet, 
hogy egy fatányéron disznósajtot, füstölt húst és schwarzwaldi 
sonkát kínálnak. Vagy füstölt-főtt oldalast és Landjägert 
(kolbászféleség) bajor pereccel vagy parasztkenyérrel. Nagyon 
kedvelt a hússaláta, melynek több változata létezik. Készíthetik 
Schwarzwurst-ból (ez a fent említett Blutwurst egy fajtája), 
krinolinból vagy párizsihoz hasonló felvágottból. Még finomabb, 
ha sajttal gazdagítják, ennek svájci hússaláta a neve. Könnyű, 
de mégis laktató vacsorának is megteszi, és gyakran feltűnik a 
házibulik vagy piknikek ételei között. Egyszer mindenképpen 
érdemes kipróbálni.
40 dkg krinolint, két hagymát (lehet lila is), 10 dkg ecetes 
uborkát és 15 dkg sajtot (ementálit, edámit vagy trappistát) 
kel l nagyon vékony szeletekbe vágni, sóval, borssal, ecettel 
és olajjal fűszerezni és jól összekeverni. Egy kis pihentetés 
a hűtőben feltétlenül jót tesz neki. A fűszerezésnél ez esetben 
is érvényes a saláta-szabály: az ecetet a zsugori, az olajt a 
tékozló adagolja!

Schwarz Volker

Esti falatozás
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Március, eljöttél 

Még barnában ácsorognak a fák,
de valami mintha mozdulna már,
tél magába rejtette foltos havát,
tavasz enyhülő szele csókot fúj rám.

Csíp még, behúzom kabátom,
míg számolásba kezd ritkás hajam,
oly közeli lett vágyakozó álmom,
nyílj mező, nyílj, te virágtalan!

Járjon át részeg, ámbra illatod,
töltsön el száz kánon madárdal,
szivacs lettem, látod, itt vagyok,
eggyé válok az ébredő határral!

Március, kopogj, én nyitok neked,
gyere, már nem fordíthatsz hátat,
hisz a körforgás örök titka vezet…
Semmit nem várok jobban tenálad.

A század közepén fellendülő ma-
gyar festőművészet kezdeti kor-
szakának Barabás mellett Borsos 
József a legkiválóbb alakja. Borsos 
a magyar biedermeier legnagyobb 
ígérete volt. 
Tehetségét bizonyítja, hogy a bé-
csi versenytársak között is megállta 
a helyét; pályája azonban, sajnos, 
korán derékba tört. Egyik legis-
mertebb képe a „Nemzetőrtiszt”, 
amelyen a polgári forradalmár tí-
pusát sikerült megörökítenie. Nem 
tudjuk, kit ábrázol a kép. Első pil-
lantásra a meleg színezés tűnik fel. 
A karszalagot viselő és kardjára 
támaszkodó középkorú férfi tekin-
tetét a kép jobb szélén kívüli pont-
ra szegezi. Arcán feszült várakozás, 
elfojtott izgatottság tükröződik. A 
pillanatfelvétel szerűen közvetlen 
és természetes portrén minden az 
egyéniség megragadásának van alá-
rendelve. De megnyilvánul rajta 
Borsos kiváló anyagfestő képessége 
is; a szövetek pompás megfestése 
mellett érdemes például megfigyel-

ni a kesztyűs és fedetlen kéz hatá-
sos ellentétét.
Ez a kép jól mutatja, hogy Borsos 
József már ahhoz a nemzedékhez 
tartozik, amelyik a modellel kap-
csolatos közösségi érzelmeket is 
közvetíteni képes a portréban - épp 
azzal, hogy ő maga, mint festő a 
háttérbe húzódik. Sötét alapból 
tűnik elő a fényben sárga felöltőt 
viselő férfi, aki egyik kezével kesz-
tyűjét fogja, a másikkal kardját 
markolva néz ki a képből. 
Tekintetéből egyszerre sugárzik ag-
godalom és magabiztosság; az erős 
figyelem komolyságot árasztva su-
gallja azon ügy, az ország függet-
lensége iránti elszántságát, amely-
nek védelmében fegyvert fogott és 
karjára nemzeti színű karszalagot 
kötött. 

Forrás: Rózsa György: A Történel-
mi Képcsarnok legszebb festményei, 
Magyar Helikon - Corvina, 1977, 
19. és 33. oldal

Nemzetőr
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