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Tovább fejlesztjük városunkat
Tagintézménye lesz
a Városi Bölcsődének
A Knézich utcai óvoda mellett épülhet
a Városi Bölcsőde Tagintézménye. A
pályázati nyertességről a támogató levelet az Önkormányzat megkapta. Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírása van folyamatban. Első lépésként a
jogerős építési engedéllyel rendelkező
épület kiviteli terveit kell elkészíttetni
és csak azt követően indulhat meg a
kivitelezésre a közbeszerzési eljárás.
A tervezett ütemezés szerint év végén

adnánk át a munkaterületet a kivitelezőnek és reményeink szerint jövő év
szeptemberében már fogadni tudja a
gyerekeket az intézmény. A földszinten 5 csoportszoba épül, mindegyikhez külön átadó és fürösztő készül.
Mindegyik csoportszobát terasz köti
majd össze a játszóudvarral. A 70
gyermek befogadására alkalmas létesítményt egy tálalókonyha szolgálja
ki, amely a főbejárattól elkülönített
gazdasági bejáraton keresztül közelíthető majd meg. A bejárat feletti tetőszakasz beépített lesz, itt az irodák,

Megújul az
I. világháborús emlékmű
a Hősök terén
A Hősök terén felújításra kerül a
hetek óta elkerített I. világháborús
emlékmű. Az emlékmű ezen a helyszínen történő avatásának 80. évfordulója ez év szeptember 26.-án lesz.
Az 1937-es avatási ünnepség fotódokumentumai alapján igyekszünk
az eredeti állapot visszaállítására.
Megerősítésre és tisztításra kerül a
talapzat, felújítjuk a szobrot, a feliratokat, a zászlótartót. Elbontjuk
a kerítést és helyreállítjuk a szegélykövek közötti füves területet a
szobor környezetében. A szobor és
környezete az eredeti telepítéskori
állapotnak megfelelően méltó em-

Burkolatot kapnak
a MÁV-Alsó utcái
A MÁV-Alsó városrészen új burkolatot kap a Zágoni Károly
utca, a Kaszala Károly utca, Zsálya utca, a Levendula utca és a
MÁV-Alsó utca Levendula utca és
Pitypang utca közötti szakasza.
Az eddigi földutak útjavítására
4,5m szélességében útalappal, makadám jellegű útburkolat készül.
Az összesen 1.563 m hosszúságú új
burkolatú utak mellett 50cm szélességben mészzúzalékos útpadka
kerül kialakításra. A felszíni vizek szikkasztására az utak mentén
földmedrű árkok épülnek.

öltözők és a gépészeti terek kapnak
helyet. Az épület hasznos alapterülete
658,76m2. Az elnyert támogatás ös�szege: 397.909.188,- Ft. A támogatás
önkormányzati önerőt nem igényel.

Útburkolat felújítás
a Károlyi utcában

lékhelye lesz az I. világháborúban
elesett hős katonáinknak.

A Dunaharaszti
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola bővítése
A Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ közös beruházásával
a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Rákóczi F. u. 1-3.
szám alatti épülete 2 új tanteremmel
bővül.

A Jendrassyk utca csatlakozástól
kezdődően az M0 híd utáni korábban
megépült megfelelő minőségű aszfaltos szakaszig, összesen 958 m hos�szúságban újul meg a Károlyi utca
pályázati pénzből. A meglévő ros�szminőségű útburkolat profilmarását követően geotextília beépítés és
6cm vastagságú aszfaltkiegyenlítést
kap, melyre 5cm vastagságban kerül
rá az aszfalt kopóréteg. A felújítandó útburkolat szélessége – a műszaki
adottságok miatt 4m és 7m között
változik. A vízelvezetés a legnagyobb
részben a meglévő (Eötvös utca-Jókai utca) zárt csapadékcsatornára
történő rákötéssel történik. A mélyebb pontokon, az útburkolaton és
a gyalogjárda mellett víznyelő aknák
épülnek. A Dr. Pósta Sándortól Budapest felé szikkasztó árokban oldjuk
meg a vízelvezetést. Az út szélén a
lejtésviszonyokat figyelembe véve és
a vízelvezetési rendszerhez igazodva a HÉV oldalán „ K „ szegély, a
másik oldalon süllyesztett szegély, a
Jendrassyk utca elején, a járda oldalán, kiemelt szegély kerül beépítésre.
A HÉV megálló előtti P+R parkoló
térségében mindkét irányból 1-1 sebességmérő kijelző,
1-1 fekvőrendőr, 1-1 gyalogosok veszélyt jelző burkolati jelfestés, a fekvőrendőrt és a gyalogosokat jelző
veszélyt jelző kresz tábla lesz kihelyezve. A pályázat műszaki tartalmán kívül, önkormányzati forrásból,
a Jendrassyk és a Dr. Pósta Sándor
utcák között a gyalogjárda is felújításra kerül 1,2m szélességben.
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Laffert Kúria
Ki ne ismerné Akela, Bagira, Balú, Ká, Sir Kán, no
meg a dzsungelben felnevelkedett Maugli nevét? Augusztus 19-én, szombaton, 20 órától a családok minden tagját várjuk A dzsungel könyve című musicalre,
amelyet idén is a Pannon Várszínház társulata hoz el
a Laffert Kúriába.
Nyári terasz-záró koncertünkön, augusztus 27-én 19
órától Máté Pétert idézzük meg Balogh Gábor, Fehér
Nóra és a Local Voice (Kovács Erik - zongora, Csejtey
Ákos – szaxofon, Pengő Csaba - nagybőgő, Tuboly Roland - dob) előadásában. Tartsanak velünk egy felejthetetlen estére egy zenei legenda nagyszerű dalainak
társaságában!
Klasszikus nyárutó hangversenyre várjuk az érdeklődőket szeptember 10-én, vasárnap, 17 órától a Magyar
Virtuózok Kamarazenekarral. A koncerten többek
közt Vivaldi, Csajkovszkij és Elgar művei hangzanak
el a Laffert Kúria dísztermének barokk környezetében.
Nem szeretne lemaradni programjainkról? Iratkozzon
fel hírlevelünkre honlapunkon!
Kövessen minket Facebookon és Instagramon!
A rendezvények ideje alatt a Laffert Kávézó
fagylalttal, üdítővel és kávékülönlegességekkel
várja a vendégeket!
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
A nyárutón is folytatjuk helyismereti túránkat helytörténeti gyűjteményünk jeles darabján keresztül –
idézve a haraszti helytörténész, Dr.
Helméczy Mátyás: Dunaharaszti,
változó város az ország szívében című
könyvét –, kellemes sétákat téve a
város legtradicionálisabb részén, az
Alsóvárosban egészen a Kegyeleti parkig, majd a Hősök-, és a Baktay téren
át az Arany János utcáig.

100 éve hunyt el Gyóni Géza, újságíró, költő ( Gyón, 1884. június 25
- Krasznojarszk 1917. június 25. )
„Gyóni Géza 1905-től először jegyző
volt,- majd az alsódabasi szolgabírói
hivatalban közigazgatási gyakornok.
1910-1914 között Nagy-Magyarország több városában újságíróskodott.
1914-ben Szabadkáról vonult be lelkesen katonának. Az orosz ostrom
alatt álló Przemysl várában szolgált, ahol háborút méltató, hazafias dalaival buzdította a katonákat.
Kezdetben dicsőítette a háborút,
majd az átélt borzalmas szenvedések hatására lírájában az öldöklés
teljes elutasításához jutott el. A vár
elestekor orosz fogságba került és a
krasznojarszki hadifogolytáborban
halt meg. A Gyóni Géza utca 250
méter hosszú, észak-déli irányú utca
az Alsóvárosban: a Temető utcát és
a Kinizsi utcát köti össze. Déli folytatása a József Attila utca. A Gyóni
utcát árok nélküli széles padkák és
jól kiépített járdák, virágos beültetések, kedélyes atmoszféra jellemzik. Középső részéből a Gyóni köz

ágazik ki, amely a Kegyeleti parktól
a Klapka utcáig tartó, kissé szabálytalan alakú, többrészes út itt az Alsóvárosban, sűrű beépítésű, egymás
mellett álló, családi házakkal.
125 éve hunyt el Klapka György ( Temesvár, 1820. április 6 – Budapest,
1892. május 17.) aki honvédtábornok
és emlékíró volt. Azt írja Helméczy
tanár úr a könyvében, hogy: „Bécsben, a testőrségben ismerkedett meg
Görgey Artúrral, akivel szoros barátságot kötött. Ezért a 48-as szabadságharc kitörése után elhagyta
az udvart – s honvédként – a pályája
felfelé ívelt. 1849-től már tábornok,
Komárom erődjének volt a parancsnoka. A várat csak a forradalom letörése után – több héttel a világosi
fegyverletételt követően, honvédjai
életét megvédve, szabad elvonulás
biztosítását követelve – adta fel. Törökországba, Olaszországba és végül
Svájcba emigrált, majd a kiegyezés
után tért haza. Országgyűlési képviselő lett Tisza Kálmán balközép
pártjában.
A Gyóni közből a Klapka utcába
tartunk, amely 700 méter hosszú a
Dózsa György utcától a Kegyeleti parkig. A bolgár kertek útjaként
alakult ki és az eredeti neve Bolgár-köz volt. 1930-ban kapta meg
Klapka György nevét. Jelentős forgalmú, mert a Baktay-lakótelep fő
megközelítési útja is. Szép, árnyas,
parkosított kertes, többszintes és
földszintes házak sorakoznak itt
egymás után. Mivel csapadékelvezető csatornával is rendelkezik, ezért
nyílt árok nem zavarja az utcaképet.
Több üzlet és egyéb szolgáltatás is

található itt; a Klapka György és a
Dózsa György utca kereszteződésében, és a Baktay téren is.”
A Klapka utcával szemben találjuk
a város főterét, a Baktay Ervin teret a nagy haraszti orientalista, író,
művészettörténész, asztrológus, festőművész mellszobrával, valamint
a Hősök terét, amely a nevét 80
éve, 1937-ben kapta. „1926 őszén
a Dunaharaszti Hősi Halottak Szoborbizottsága megbízta Dedinszky
Elemért, a neves szobrászművészt,
hogy pályanyertes gyönyörű művét,
a halálosan sérült honvéd megrázó
alakját a Hősi Emlék részére kőbe
öntse.” – írta 1926-ban Dr. Baradlay János Dunaharaszti és környékének története című kiadványában.
Rá tizenegy évre, 1937. szeptember
26-án történt meg a Hősi Emlékművet - hársfákkal, virágágyásokkal,
szökőkúttal, aranyhalas tavacskával,
lugasokkal - körülölelő Hősi Liget és
országzászló avatási ünnepsége. Honlapunkon ( www.dhbiblio.hu > Dh.
Hősi Liget ) megtekinthetik az erre
az ünnepségre kiadott album képeit,
amelyek hitelesen tudósítanak a
park gazdag szépségéről és a fényes
ünnepségről, amelyen jelen volt többek között az író, költő - vitéz
Somogyváry Gyula, „Gyula diák” is.
Az ő versének részlete olvasható az
emlékmű talapzatán. A Baktay téren
keresztül elérünk az Arany János
utcáig. Az idén ünnepeljük a nagy
magyar költő születésének bicentenáriumát. De, ebbe a hosszú utcába
majd a legközelebbi újságszámban
kalauzoljuk Önöket…
Az a jó az olvasásban, hogy ha kezünkbe veszünk egy könyvet, hogy
akkor térben és időben is kalandozhatunk. Aldous Huxley: A varjak és
a csörgőkígyó című meséjét ( Két
Egér Könyvek, 2016 ), ajánljuk
6-9 éves gyermekeknek. Mi a teendő, ha a falánk csörgőkígyó újra és
újra elrabolja a Varjúné tojásait?
Szerencsére Bölcs Bagolynak mindig nagyszerű ötletei vannak. Hogy
hogyan aratnak végül Varjúék teljes győzelmet a csörgőkígyó felett,
kiderül Aldous Huxley, a Szép új
világ írója egyetlen gyerekkönyvéből. A magyar kiadás különleges
atmoszféráját Máray Mariann illusztráció teremtik meg.
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Nyáron mindenki felszabadultabb,
ugyanakkor igényesebb is: szeretünk
kimozdulni, szeretünk tartalmasan
szórakozni, megerősödni érzéseinkben, vágyainkban, identitásunkban.
Mindezt egyszerre is elérhetjük, ha
elolvassuk Kassai Lajos: Lovasíjászat
(Budapest, Dee-Sigh, cop. 2001) című
könyvét. Hagyomány, filozófia, sport,
harcművészet és kihívás a lovasíjászat,
amely négy évvel ezelőtt hungaricum

„–Kígyó?–kérdezte Varjú. –
Miféle kígyó?– A kígyó, aki felfalta
az én drága kis tojásaimat – válaszolta Varjúné újra könnyekben törve ki.
Végül szép lassan megnyugodott an�nyira, hogy már el tudta mesélni, mi
történt. Varjú csak csóválta a fejét:
– Ez tényleg nem tréfadolog – mondta. – Itt valakinek tennie kellene
valamit.”…
Van, aki szürreális világot alakít ki,
van aki romantikusat, de olyan is
akad, aki ugyanazt olvasva, megtanul
jól élni.

Csinta Samu: Erdély újranemesítői
című két kötetes könyvében ( Budapest,
Heti Válasz, 2016 ) igazi kalandtúrára
invitál. A csodaszép Erdély sokunk kedvence - nemcsak Károly walesi hercegnek, aki rokoni szálak okán szerepel a
könyvben -; a szerző szakavatottan kalauzol bennünket a magyar történelmi
tudat mélyére, az épített múlt régi és
megújított kastélyait, kúriáit bemutatva. Él-e még az emlékezet, és a magyar
arisztokrácia életképes-e a huszonegyedik században Romániában? Izgalmas
kérdés és még izgalmasabb a válasz,
tessék elolvasni!

lett. Szülőatyja a most ötvenhét
éves kaposmérői íjkészítő mester,
Kassai Lajos. Lovasíjász-győzelmei
megszámlálhatatlanok, eddig öt Guiness-rekordot állított fel. A nagyvilágban tizenhat lovasíjász-központot
tartanak nyilván. A népszerű magyar
embert és sikereit, valamint ezt a
gyönyörű közösségi sportot megismerve az emberek szívesen követik
a „lovasíjászt”, pedig igen szigorúak
e sport követelményei. Azt mondja
Kassai Lajos, hogy „Nem az ősöket
kell követni, hanem azt, amit az ősök
követtek.” A mozgáskoodinációról, a
szellemi koncentrációról szól mindez,
állítják egyhangúan a rajongók. Az
élmény fokozható, ha a Lovasíjász
című, – Kaszás Géza rendező által
2016-ban alkotott – 118 perces, színes, magyar dokumentumfilmet megtekintjük. Ámulva gyönyörködünk a
varázslatos kaposmérői völgy harmonikusan kialakított organikus építészetében. Itt embernek, állatnak, növénynek tudatosan édeni környezetet
teremtett Kassai. Rend, szépség, erőfeszítés, fegyelem. Mit üzen nekünk
ez a különlegesen szép világ? Ki üzen
nekünk? Mert kétségtelen, hogy üzenete van a kaposmérői völgynek:…
mintha a paradicsomban lennénk!

A vörös teknős színes, szinkronizált,
francia-belga-japán 80 perces film,
egy nem mindennapi, lélegzetelállító
animációs DVD. Egy modern népmese családról, halálról, természetről.
Szavak nélkül mesél, inkább a látvány
által kiváltott érzelmekről szól, amelyek szinte a „vesénkig hatolnak”! A
Ghibli Stúdió Hayao Miyazaki után
is megmutatta, hogy tud maradandót
alkotni és a művészetnek igenis van
helye-értéke mai világunkban is!
Mini Galériánkban július-augusztusban a Dunaharaszti Művészetbarátok
Körének gyönyörű pasztellkiállítását
tekinthetik meg. Augusztus 21-től
rendes nyitvatartással működünk.
Elérhetőségeink, hiszen e-mailban
és telefonon is kérhetnek dokumentum-meghosszabbítást: dhbiblio@dhbiblio.hu; 06-24-531-040.
Második félévi előzetesünk: szeptemberben Hajdu Andrea selyemfestésű
tájképekkel, októberben Lukács Judit nemez-festményekkel, novemberben Márkusi Erzsébet festményekkel,
decemberben a Baktay Gimnázium
fotókkal mutatkozik be időszaki kiállításként. Szeptember 21-én 18.00kor Olach Zoltán dr. a Dunaharaszti
Környezetbarátok szervezésében, 28án 18.00-kor a kétszáz éve született
költőről, Tompa Mihályról Dr. Reisinger János tart előadást. Október első
hetében hagyományosan – az Országos
Könyvtári Napok – rendezvényeinek
haraszti programjaira meghívjuk
Önöket.
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Luther Márton (1)
Származása, gyermekkora
Luther Márton egyszerű parasztszülők
gyermekeként 1483. november 10-én
született Eislebenben. A szülők gyermeküket november 11-én, Szent Márton napján keresztelték, így kapta a
fiúcska a Márton keresztnevet.
A szülők hívő keresztény emberek,
gyermekeiket szigorúan nevelték. A kisebb csínyeket is keményen büntették.
Márton ennek ellenére szerette és tisztelte szüleit, akik sok áldozatot hoztak fiúk jó neveltetéséért. Ötéves volt,
amikor szülei először vitték iskolába. A
mansfeldi tanítókról csak rossz emlékei
voltak:” …azok a tirannusok semmit
sem tanítottak, csak botozást és rettegést, szorongást és sírást.”
Tanulóévek
1496-ban Magdeburgba került iskolába. Itt kiváló mesterek foglalkoztak a
gyermekekkel, s nevelték őket a keresztény szeretetre. Egy év múlva szülei az
eisenachi Szent György iskolába íratták. Luther különösen a latin nyelv, a
versírás, és a beszéd művészetének elsajátításában ért el kiváló eredményt. A
középiskolai tanulmányok befejeztével
1501-től az egyetemi évek következtek.
Az ifjú Erfurtban, a kor leghíresebb
egyetemén ismerkedett először a tudományok alsó fokával, a „triviummal”
(három út). A főbb tárgyak a grammatika, retorika és a logika voltak. Másfél esztendő után már a „qadrivium”
(négy út) tantárgyaival foglalkozott,
ezek: magasabmatematika, asztronómia, geometria és muzsika. 1505-ben
ezeket a tanulmányokat is befejezte, s

elnyerte a magisteri fokozatot. (Magister: mester, tudós, tanár.) Luther választás előtt állt, teológiai, orvosi, vagy
jogi pályára készül. Apja kívánságára a
jog mellett döntött. Ezzel a végzettséggel lehetett elnyerni a legjobb állami
és városi állásokat. Három és féléves
egyetemi tartózkodás után azonban
pályája más irányba fordult.
A sorsdöntő elhatározás
1505 nyarán megrázó esemény történt. „Egyszer Erfurt közelében Stotterheim falu mellett hatalmas vihar
lepett meg. Közvetlen mellettem csapott le a villám, s engem félelem fogott el, hogy hirtelen, megtérés nélkül
kell meghalnom. A haláltól körülvéve,
Szent Annát, a bányászok védőszentjét hívtam segítségül, és megfogadtam,
hogy kolostorba lépek: Szent Anna,

Szeptember 15 péntek 18 óra
Laffert Kúria
P’art nemzetközi művésztelep kiállításának
megnyitója
Szeptember 16 szombat délelőtt
Tájház: szüreti program és szüreti felvonulás
szeptember 16 szombat délután 15 órától
Baktay-tér: kézműves vásár, gyermeknek
népi fajátékok és ugráló vár
Nagyszínpad: néptánc fesztivál /magyar,
sváb, délszláv és bolgár táncok/

segíts, én szerzetes leszek!” Később
megbánta hirtelen tett ígéretét, apja
is megharagudott rá, Luther mégis kitartott fogadalma mellett. Egyetemi
barátait búcsúlakomára hívta, majd
1505. július 17-én Erfurtban belépett
az Ágostonos-rendiek kolostorába.
Luther könnyen megszokta a kemény
fegyelmet követelő szerzetesi életet.
A kolostor csendjében lelki vívódásokkal küzdött, az üdvösségért érzett
aggódás gyötörte. Böjttel, korbáccsal,
virrasztással, vég nélküli imádkozással
próbálta megnyerni a bűnbocsánat vigasztalását. Hasztalanul. A rendi vezetők korán felismerték szellemi képességeit, s továbbtanulásra késztették.
A magasabb teológiai tanulmányai
befejeztével 1508-ban pappá szentelték. Még 25 esztendős sincsen, amikor felettesei váratlanul Wittenbergbe
küldték, hogy az újjonan szervezett
egyetemen filozófiát tanítson. Az alig
2000-es település inkább falura, mint
városra emlékeztetett, de volt kastély
a templommal, a kolostor, az egyetem,
és egy városi templom. Bölcs Frigyes,
a környék fejedelme mindent megtett
a város fellendítésére, ezért alapította
az egyetemet is. Ez azonban nevezetessé, Európa hírűvé majd Luther
és tudóstársai nyomán válik. Luther
Wittenbergben nemcsak oktatott, de
befejezte saját hittudományi tanulmányait is. 1510-ben részt vesz egy római
zarándoklaton is, amely nagy hatással
volt rá. 1511-ben Luther végleg Wittenbergbe került. A rendfőnök, Johann Staupitz felszólította, készüljön
fel a teológiai doktorátusra. 1512-ben
doktorrá avatták, melynek költségeit
Bölcs Frigyes állta. Ezután Luthert kinevezték az egyetem szentírástudományi tanszékének professzorává.
Varsányi Ferenc

Vendég fellépők: tököli Délszláv néptáncegyüttes, Jantra Bolgár néptáncegyüttes,
Vidróczki néptáncegyüttes
20 órától: RETRO SZIGI DISCO Akócsi Géza
közreműködésével
Szeptember 17 vasárnap délelőtt
Baktay-tér: Futóverseny kicsiknek-nagyoknak, profiknak-kezdőknek
Nagyszínpad: 15 órától gyermektánc
17 óra: Kolompos együttes
19 óra: Kerekes Band koncert

RÉSZLETES PROGRAM A VÁROSI HONLAPON /www.dunaharaszti.hu/ és a facebookon.
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Tábor a természetről

megérett az idő arra, hogy élőhelyüket védelem alá vegyük.
Jártunk a Szent István Egyetemen,
a Budai Arborétumban, és másnap
a Tangazdaságában is. Furcsa, bizarr
látványt nyújtanak mikroszkóp alatt
a növényi kártevők, és nagyon szép
az arborétum. A Tangazdaságban
szagolgattunk, tapogattunk gyógynövényeket, szedtünk sárgabarackot,
láttunk kolbász fenyőt, de a nap fénypontja a minitraktorozás volt.
Ócsa
varázslatosan
szép
hely.
Megrendítő látni egész közelről milyen
kicsik, törékenyek a hálóval befogott
madarak. Kergettük és megfogtuk a
mocsári békát, fürgegyíkot. A tájház
igazi kincsesbánya az érdeklődőknek,
és kiderült milyen kemény munka a

Látható a TV csatornákon sokféle
izgalmas természetfilm, sorakoznak
a ragyogó felvételek, akciófilmbe illő
jelenetek, pompás színű virágok, veszélyes, vagy kevésbé veszélyes állatok, ropogós, zöld színű erdők.
Harasztinak is van ám erdője, (az
egyetlen igazi) a Kápolna-dombnál.
Ezt felfedezni indultunk el a Kőrösi

iskola 22 diákjával, az egyhetes táborunkban, s mondhatom, sok mindent
láttunk, tapasztaltunk, jobb volt,
mint a TV-ben.
Jólesett rágcsálni a sóskaborbolya
kellemesen fanyar ízű levelét, láttunk
sok tölgyfa gyereket is, de alig találtuk meg az egyetlen felnőtt példányt.
Megállapítottuk, hogy a nyárfák érzik

itt a legjobban magukat, hiszen akár
30 méterre is lenyújtják gyökereiket,
mélyen a homokdombok alá, hogy
vízhez jussanak. Derekasan harcolnak
a körülményekkel az egyébként tájidegen erdei fenyők is, igaz némelyikük
már a halálra készül, elárulja ezt a
lábuknál tömegesen heverő számtalan toboz. Örülnek ennek a vörös mókusok, (nyomaikat láttuk) mi pedig
annak, hogy még nem szorították ki
őket innen a szürke mókusok.
Izgalmas volt bekötött szemmel, tapogatózva, vagy a földön kúszva-mászva, egy szagösvényt követve felfedezni, milyen az ha más érzékszervünkre
és nem a szemünkre támaszkodhatunk. Elárulom, nem volt könnyű.
Persze volt számháború, és lehullott
faágakból viskót is építettünk.
Élnek itt gyurgyalagok is. (tessék rákeresni a Google-n!) Ez valódi büszkesége lehet Harasztinak! A világ 10
legszebb madara közé besorolható,
ritka, szigorúan védett madár a homokdomb oldalába vájja olykor másfél méter hosszú költő odúját. Talán

nemezelés, ha nagyban csináljuk.
Nincs hely és idő mindent felsorolni.
Ilyen, és ehhez hasonló volt az egész
hét. A tábor végén versek születtek.
Íme egy gyöngyszem:
A barátság
Elment a farkasalma az erdőbe,
Ott rátalált az esőre.
Ott volt a kakukk, a szürke gém
Így ültek hárman a barátság mezején.
Odarepült a széncinege is,
Barátságot kötöttek vele is.
Így ment tovább a négy barát,
Addig, míg az eső el nem állt.
Megjegyzés: a farkasalma egy növény.
Köszönettel tartozunk Fehér Orsolyának, aki lehetővé tette a budai barangolást, és a Szent István Egyetem
Tangazdasága minden dolgozójának,
valamint Drahosné Akócsi Ancillának
a Hunyadi János Ált.Isk. tagintézmény vezetőjének.
Vásárhelyi Gabriella, Józan Katalin
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Tokaj- Poroszló vízi vándortábor

Itt van végre a nyár, és ha nyár, akkor vízitúra! A DMTK
evezőseivel az idén a Tiszát választottuk. Tokajból indulva
a Bodrog-zug csodás vízi ösvényeit bebarangolva a Tisza-tó
volt az úti cél. A napi távok nem voltak hosszúak és megerőltetőek, ezért a szakosztály fiatalabb tagjai is részt tudtak
venni rajta, akik a 32 fős csapat felét tették ki.
A Tokaj-Hegyaljától keletre a Bodrogzug az ország egyik legszebb vízitúrázó területe. Szombaton, megérkezés és táborverés után, nekivágtunk első utunknak. Bebarangoltuk ezt
a csodás élővilággal rendelkező részt, miközben önkéntes véradóként a helyi szúnyogok tömegét is sikerült jóllakatnunk.
Vasárnap Tiszalökre érkeztünk, ahol a várostól kicsit távolabb, a Tisza partján épült Feketeszakáll strandon táboroztunk. A jó idő a fárasztó evezés után mindenkit fürdésre csábított.
A következő napi távunk a Tiszadobi pontonhídig tartott.
Innen 4 km-re a Tiszadob és Tiszalúc közötti Holt Tisza parti Tiszavirág kempingben sátoroztunk. Nagyon barátságosak
voltak vendéglátóink, szép és rendezett környezetben töltöttük a délutánt és a következő délelőttöt is. Dobbantóval ellátott stég és „majomhinta” is fokozta a vízi élményeket. Csodás színekben pompázó naplementét nézhettünk itt végig.
Innen Tiszaújvárosba vezetett az út. A Tiszának ezen a részén nem könnyű megfelelő szálláshelyeket találni. Itt a helyi kajak-kenu egyesület csónakházánál kaptunk helyet. A
megszűnt strand medencéjében focibajnokságot rendeztünk,
melynek eredményeként a miskolci kórházat is meglátogattuk. Szerencsére ne történt nagy baj, így a gipszet csak egy
napig használta „Meki”.
Tiszacsege volta következő állomásunk. A termálstrand melletti kempingben táboroztunk. Természetesen nem hagytuk
ki a strandolás élményét sem. A megfáradt evezősök korosabb
része jól érezte magát a meleg vízben, míg a fiatalok önfeledten hancúroztak az úszómedencében.
Innen utunk már a Tisza-tóhoz vezetett. A Tisza-tavat Tiszavalknál, a tó északi csücskében megbúvó kis településnél

értük el. Innen a nyílt vízterületek egyre zsugorodtak. A vízivirágok és vízimadarak szinte karnyújtásnyira voltak. Itt válik az evezős igazán a vízivilág részévé. Először a Nyárádkán,
majd az Eger patakon vezetett az út Poroszló felé. Poroszló
környéke a Tisza-tó egyik legváltozatosabb területét képviseli. Kiterjedt vízterületek, nádasok, apróbb szigetek, surranók
váltják egymást. Itt található egy egyedülálló vízi tanösvény,
mely cölöpökön áll, így gyalogosan is bejárható a tó egy része.
Poroszlón több napot töltöttünk. Pénteken a Poroszlói medencét jártuk be, szombaton pedig Tiszafüredre eveztünk
át, ahol éppen a Halas napok közepébe csöppentünk. Egy jó
strandolás után indultunk vissza Poroszlóra.
Szombat este az elmaradhatatlan avatási szertartás következett. Ebben az évben 4 fő matrózt és 1 fiatalt felnőtté avattunk, így váltak igazi vízitúrázóvá, közösségünk megbecsült
tagjaivá.
Összességében nagyon nyugodt, sok természeti szépséget rejtő szakasza ez a Tiszának. Nem könnyű azonban evezés közben megállni, partra szállni, nehezen lehet fürdésre alkalmas
helyet, esetleg fürdésre alkalmas homokpadokat találni. Ezt a
gyönyörű vidéket mindenkinek ajánljuk, hogy látogassa meg,
nem fog csalódni!
								
Leéb Éva
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Dinnyefesztivál a
Pónifarmon!
Hűsítő kikapcsolódás a
taksonyi Pónifarmon!

2017.
aug. 5.

Programok:
Dinnye Ötpróba: dinnye súly
saccolás, dinnyemag-gyűjtő verseny,
célba nyilazás, dinnye keresés, dinnye-kvíz, népi
játékok, lufibohóc, Jack a kalóz, arcfestés,
kürtőskalács, vattacukor, traktoros kocsikázás...
Belépők:
Felnőtteknek és gyerekeknek: 1990 Ft/fő, 2 éves
kor alatt ingyenes!
Gyertek dinnyézni!
Pónilovagolás és quadozás is lesz!
www.ponifarm.hu; Taksony, Forrás u. 6. 511-es út mellett.
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Tanulni tanultunk a Rákócziban
Hogyan lehetne a tanulás hatékonyabb, gyorsabb, eredményesebb és
kevésbé fárasztó ?
Minden diák arról álmodozik, hogy kevés ráfordítással tudja le a tanulást és
sok szabadideje maradjon. A szülők is
szívesen veszik, ha kevesebb vita van
otthon a tanulás kapcsán, kevesebbet
kell azzal foglalkozni, megtanulta-e
már a gyerek a leckét. És persze a
tanárok is a jól felkészült diákoknak
örülnek.
Mindez a motiváltságon túl azon múlik, van-e megfelelő módszere a diáknak a tanulásra, illetve rendelkezik-e
azokkal a képességekkel, amik segítik
őt ebben.
Mik is ezek a képességek? Ahhoz, hogy
meg tudjuk jegyezni, mit is mondott
töri órán Éva néni a hűbériségről, először is oda kell figyelni, meg kell jegyezni legalább a dolgozatig és pontosan fel
kell tudni idézni. Tehát, hogy csak a
legszükségesebb területeket említsem,
jól kell működni a figyelem, a koncentráció és a memória területének.
A másik fontos kérdés, hogy ismeri-e
azokat a módszereket, melyek segítségével lényegesen rövidül az az idő, ami
alatt megtanulja a gyermek a feladott
leckét.
Iskolánkban az elmúlt tanévben lehetőséget nyújtottunk 20 tanulónak
ezekbe a titkokba bepillantani. Az
eredményesebb munka érdekében két
tízfős csoportot indítottunk. Az ötödik
évfolyamosoknak hirdettük meg a heti
2 órás elfoglaltságot jelentő, szeptembertől május végéig tartó szakkört,
melyet Baloghné Gáspár Veronika,
Ficzere Noémi és Takács Irén, iskolánk
pedagógusai tartottak.
A foglalkozások első felében játékos
formában fejlesztettük a képességeiket.
Kivetítettünk rajzokat, számokat, szöveget, majd amikor már nem látták az
ábrát, fel kellett idézni a látottakat, pl.
milyen számok hiányoztak egy számsorból. Vagy elmeséltünk pl. egy színes geometriai alakzatokból álló ábrát,
amit el kellett képzelni és később emlékezetből lerajzolni. Ezek a változatos
és érdekes feladatok egyre nehezedtek,
ahogy haladtunk előre a 60 órás programban.
A foglalkozás második felében az éppen aktuális feladaton szemléltetve
megtanítottuk a tanulási technikákat.
Amikor irodalomból a János vitéz első
12 versszakát kellett megtanulniuk a

gyerekeknek, akkor a verstanulás módszerét, amikor történelem órán évszámokból következett számonkérés, akkor ehhez adtunk megfelelő módszert.
Másfajta trükk segít az angol szavak
memorizálásában, vagy ha természetismeretből a szarvasmarha és a sertés
összehasonlítása a feladat. Nem utolsó
sorban segítettünk a gyerekeknek abban, hogy tudjanak vázlatot írni, mert
a saját vázlat megírásával már félig
meg is tanulta a leckét.
A foglalkozásoknak kettős haszna
volt, aki a szakkörön megtanulta az
anyagot, azt otthon ennyivel kevesebb
feladat várta, plusz kapott egy módszert a tanuláshoz. Szerencsére mindig
volt megfelelő mennyiségű lecke, tehát
ezeket a technikákat sikerült kellően

megszilárdítani, reményeink szerint
annyira, hogy a következő években
már önállóan is megtalálják a tanulnivalóhoz illeszkedő hatékony módszert. De hogy ne csak ezek a gyerekek
tudják a titkot, ezért terveink között
szerepel, hogy minden évben meghirdetjük az ötödik évfolyamosoknak ezt
a szakkört.
Ez a tanulásmódszertani anyag sok éve
ismert Magyarországon „tanulnijó”
címmel, iskolánk az elmúlt tanévtől
kapcsolódott a programhoz, mint referencia iskola. Ha a kedves érdeklődők
több információhoz szeretnének jutni,
ez elérhető egyrészt a www.tanulnijo.
hu oldalon, másrészt a Facebookon Tanulni jó-Országszerte weblapon.
Takács Irén
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VÉGET ÉRT AZ ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI TÁBORA

Sok szülőnek gondot okoz, amikor
jön a gyerekek által várva-várt nyári szünet, hogy a 12 hétben hová és
mennyiért tudja gyermekét “elhelyezni”, milyen elfoglaltságot tud számára
biztosítani, hogy ne a négy fal között
töltse a nyarat.
A nyári szünetre érdemes jó előre felkészülni, megtervezni, mikor, hová,
kivel megy a gyermek, ki biztosítja
felügyeletét, ki gondoskodik róla.
Ezért kezdtük el öt éve Dunaharaszti
Város Önkormányzatának támogatásával a nyári tábort, melynek megszervezésével és lebonyolításával szolgálatunk lett megbízva.
Napközis nyári táborunkban a 2013as indulásunk óta tartott 20 turnus
során több száz gyermek fordult meg
és tért vissza boldogan nyárról nyárra. Hagyományainknak megfelelően a
nyarat idén is közösségépítő Ki-Mit
–Tud-dal és táborzáró bulinkkal zártuk. Minden turnus hétfőn kezdődik
és pénteken ér véget. Táborunk naponta reggel 7 és délután 5 óra között

és szempontot figyelembe véve elgondolkodtunk:
Mikor jó egy tábor a gyerekek szerint? Ha van benne kaland, új barátokat lehet szerezni, sok finomság
készül, sok jó program van, érdekes.
Mikor jó egy tábor a szülők szerint?
Ha biztonságban vannak a gyerekeik,
törődnek velük, családias és rugalmas,
új tudásra tesznek szert, mosolyogva
mennek haza és tele vannak élménnyel.
Mikor jó egy tábor a szervezők szerint? Ha évről évre visszatérnek a
gyerekek, ha láthatjuk, hogyan lesz
egy kis elsősből kamasz, aki minden
nyáron visszavágyik hozzánk.

tartott nyitva. A szervezett előadásokon, programokon kívüli időben versenyeket, vetélkedőket, játékokat és
sokféle sportos programot rendezünk.
Minden nap valami más programmal
találkozhatott nálunk a gyermek: a
ping-pong, vagy cso-csó versenytől a
focibajnokságig, süti készítésig sok
érdekes elfoglaltságot kínáltunk hétről-hétre.
Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek tartalmasan töltsék el a szabadidejüket, megismerjék városunk
múltját és jelenét. Amikor elkezdtük a
tábort szervezni, minden lehetőséget

Ezeket szem előtt tartva állítottuk
össze a programjainkat és ehhez segítségül hívtuk a városban működő
civil szervezeteket is, akik immáron
ötödik éve kitartó partnereink a tábor programjainak szervezésében.
Volt könyvtárlátogatás, sportfoglalkozások, vetélkedők, kézműves foglalkozások, volt hajókázás a Kis-Dunán,
kókuszgolyó készítés, ugráló vár, bábszínház, játszóház, kutyás bemutató,
MÉTA játék, néptánc oktatás, madárodú készítés, stb. Reméljük, hogy
a gyerekek egy percig sem unatkoztak
a négy hét alatt. Nagyon élvezték a
nagy melegben a vízibomba versenyt,
a vizipisztoly csatákat, és felfrissülhettek a párakapu alatt.
Sok új élménnyel gazdagodtak a
gyerekek, ismeretségek, barátságok
kötődtek. Igyekeztünk élményekhez
juttatni őket, de elegendő időt hagyni a szabad foglalkozásokra, a kreatív
játékokra is.
Július közepén ért véget a tábor,
melyre 184-en jelentkeztek a négy
hétre. A heti turnusokban átlagosan
95-en vettek részt.
Csapatunk gondosan válogatott, felkészült szakemberekből áll, akik mindenkire kellő figyelmet fordítanak,
hiszen e nélkül nem működne jól ez a
rendszer. Ezért szeretnék köszönetet
mondani kollégáimnak, a konyhai kisegítőknek, a középiskolásoknak, akik
vállalva ezt a nem könnyű feladatot,
segítették munkánkat. Köszönjük a
Hunyadi János Német Nemzetiségi
Általános Iskolának, hogy befogadtak
minket és helyet biztosítottak; a táborozóknak, Weinber Róbertné Edina néninek a segítséget és a kreatív
délutánokat, Rónai Jánosnak (Jani-
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kának) a hajókázást, Farkas Miklósné Erzsike néninek a szórakoztató
és gondolkodásra inspiráló társasjátékokat, Schubert Gyula bácsinak a
sakkfoglalkozásokat, Lugosiné Költő
Erzsike néninek az ellátásban való segítséget. Szlekovics Csabának a hangosítást és a szórakoztató délutánt,
és nem utolsó sorban a Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának, akik komoly háttérmunkával segítik a tábor zavartalan megtartását.
Hálásan köszönjük a foglalkozásokat
vállaló civil szervezeteknek:
Alkotók Dunaharaszti Egyesületének, Dunaharaszti Gyermekbarát
Mozgalomnak, Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületnek, Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesületnek,
Foltvarázslóknak, LAVE egyesület
tagjainak,
HSS-táncegyüttesnek,,
Nőegyletnek, Dunaharaszti Művészeti Egyesületnek, DÖME és az A
- Pavilon művészeinek, Dunaharaszti
Rotary Club tagjainak, Dunaharaszti
Református Gyülekezetnek és Váradi
Erzsébetnek, Szent Erzsébet Karitász
Dunaharaszti Szervezetének, Teérted
Baptista Gyülekezetnek, Német Nemzetiségi Tájháznak és Nusa néninek,
Dunaharaszti Városi Könyvtárnak,
a Csillagszemű néptánccsoportnak,
DMTK Asztalitenisz Szakosztály

sportolóinak és Szlekovics Csabának
a programok szervezését.
Segítségükre a következő tábor során
is számítunk. Köszönjük a családok és
gyermekek nevében a város önkormányzatának és dr. Szalay László Polgármester Úrnak, hogy évről- évre támogatják táborunkat, lehetőséget biztosítva a
gyermekek nyári pihenéséhez.

Minden táborozó gyermeknek és szülőnek további jó nyarat, tartalmas pihenést kíván a táborvezetők csapata:
Anna néni, Nóra néni, Éva néni, Gabi
néni, Kriszti néni, Móni néni, Niki
néni, Feri bácsi, Erzsi néni.
Dunaharaszti
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kulturális élmény és Zenés Pizza Parti
A Petőfi-ligetért Baráti Kör szervezésében idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a „Szeptember végén” Petőfi
Sándor szavalóverseny, melyre gyerekek
és felnőttek jelentkezését várjuk.
Nézőként is érdemes eljönni a művelődési házba és végighallgatni a szavalatokat. Az elmúlt években páratlan élményben volt része a megjelenteknek.
A versenyt követően a költő szobránál
a zsűri által kiválasztott vers hangzik
majd el és főhajtással tisztelgünk Petőfi
Sándor előtt. Hagyomány, hogy a fontos ünnepi események után a résztvevőket vendégül látjuk.
Az idei verseny után Zenés Pizza Partira várunk mindenkit, ahol a nagy nyilvánosság előtt elhangzanak a nyertes
szavalatok. A szabadtéri rendezvényt a
Nagy Lajos utca elejére tervezzük, de
rossz idő esetén sem marad el, a kultúrház nagy termében tartjuk meg.
Legyenek a verseny résztvevői, nézői és
szórakozzunk együtt a Baráti napon.
Kücsön Sándor
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Micsoda buli…Karitásztábor ’17

legyen a kis lábaknak. Többen egy hét szabadságot vettek
ki, mint Herceg János, aki a technikát szolgáltatta egész
héten keresztül. Sőt: barátjával Cziffra Attilával azon a bizonyos viharos éjszakán is ott voltak, és próbálták menteni
a sátrakat a szélviharban – a villámlás közepette. Rengeteg
támogatást kaptunk, amelyet szívből megköszönünk, mert
enélkül nem szervezhettünk volna ingyenes karitásztábort a
gyerekeknek. Köszönjük Dunaharaszti Város Önkormányzatának a pályázati támogatást, külön megköszönve, hogy
Hajdú Zsolt képviselő úr a tiszteletét tette a táborban! Köszönjük személy szerint a shéfek pénteki bogrács-partiját
és vetélkedőjét: Asztalos István, Alföldi Tamás, Kelemen
Helmut, Szűcs Károly, Józsa Miklós, Fekete József, Déry
Gábor, Déryné Ly. Zsuzsa, Schwarcz András, Balázs András, Medvei Károly, Szappanos Viktor, Lacza Levente igazi buli-hangulatot teremtettek, s mindezt még betetőzte a
kedves bohócok Nagy Vívien és Széchényi Eszter jelenléte.
Minden segítőnknek a sziporkázó ötleteket és nagyvonalú támogatást, engedjék meg, hogy név szerint is megköszönjük: Bácsi Imréné, Pappné Eta, Szigeti Klári, Lőrinczi
Zsike, Marcsányi Mária, Bánfalvi Bella, Gyógyforrás Patika, Ruff Pékség, Palyaga Bolt, Chef Tropolis Kft., H Plaza Kft., Béresné Vadászi Piroska, Gondos Brigi, Gintner
Neszta, Gintner Hajna. Köszönet a közösségi szolgálatot a
táborban végző diákoknak, kiemeljük a legjobbakat: Herceg Tamást, Marosi Petrát és Rácz Vivient. Néhány fotóval
- amelyet Helméczy Ricsi készített – szemléltetjük a tábori
hangulatot. További szép nyarat kívánva, szeretettel:
Szent Erzsébet Karitász

Június 26-30-ig tartott a 13. nyári karitásztábor a Szent
István Plébánián 115 gyermek és fiatal részvételével. A
gyerekek – úgy tapasztaltuk -, hogy jól érezték magukat.
Mindenesetre a tábor végén kapott „nyári-élmény-befőttesüvegükbe” sok színes „élménygyümölcs” került, amelyet,
ha majd a hűvösebb időben elővesznek, feleleveníthetik a
nyár vidámságait. Ez a tábor is, mint minden más tábor,
hosszú előkészület után jöhetett létre. Például a programokat fél éven keresztül szerveztük, vagy Gintner Orsi a
májusi-júniusi, eső nélküli másfél hónapban esténként öntözte a gyepet, hogy ki ne száradjon, hogy puha szőnyeg

Tanévkezdő gyűjtést, ingyenes
ruhaosztást és ruha-átvételt (lehetőleg
gyermekholmit) tartunk augusztus
18-án (pénteken), 16.30-18.00 óráig a
karitász-boltban (a Fő út 73-ban, a
Szent István Főplébánia mellett).
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
Szent Erzsébet Karitász
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Idén is megrendezésre került Dunaharasztiban, az NIHD által
megszervezett néptánctábor, melynek a Dunaharaszti Sváb
Tájház adott otthont. Szervezőink igyekeztek a gyerekek
1 hetét minél jobban megszínesíteni és változatossá tenni.
A hét első napja lazább, kicsit szabadabb volt, ez volt az
ismerkedés napja, de ahogy minden délelőtt a tánc és a
kézműves foglalkozás aznap sem maradhatott el.
Kedden Kun-Péti Erika vezetett be bennünket a magyar
néptánc rejtelmeibe, délután pedig vízibombáztunk. Szerdán
ellátogattunk a Hősök terére, ahol egy kis sorversenyt rendeztünk, eztán fagyival ünnepeltünk meg a csapatok sikereit.
Csütörtökön Ambrus Jakabné Nusi néni segédletével preckedli sütésen vehettünk részt. Pénteken délelőtt Szabó Julianna tartott nekünk sváb táncoktatást, mely nagyon érdekes
volt, hiszen itt a Biatorbágyi szokásokat ismerhettük meg.
Minden nap voltak kézműves foglakozások is, melyet Ambrus
Krisztina tartott meg nekünk. Sokat társasoztunk régi társasjátékokkal, és kártyajátékokkal is. Az ebédünket a Liget
Falatozóból kaptuk, ami minden nap változatos, és nagyon
ízletes volt. A finom reggelinket és uzsonnánkat a Bezerédi
ABC-nek, a Kutas Hús Kft-nek, a Grünhoff Zöldség & Gyümölcsnek, és a Ruff Pékségnek köszönhettük.
Böcskey Lászlóné Rózsika nénitől minden nap finomabbnál
finomabb házi készítésű süteményeket kaptunk.
Nagyon jól éreztem magam a táborban, sok új dolgot megtanulhattam, és új ismeretségeket is köthettem.
Dori Lili az NIHD táncosa

VII. Gasztro-zenei
fesztivál
Lecsófőző verseny a TEA szervezésében
Helyszín: Dunaharaszti Sport sziget, Nomád kemping
Időpont: 2017.08.26. szombat
Kezdés: 9.30
Nevezési díj: 2.500Ft/csapat
Tűzifát, sátrat, padokat biztosítunk!
Érdeklődni, jelentkezés: Janák Farkas szervezőnél
0630/469 92 07
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki áldozatos munkáját, aki a tánctábor megszervezésében, és az egy hét lebonyolításában részt vett. Szabadidejüket nem sajnálva vállalták az
állandó felügyeletet: Prockowné Vincze Éva, Ambrus Krisztina, Nagy Lászlóné Ági, Rábli Annamária, Vinczekné Szalai
Judit, Pánczél Tímea, Weinber Ilona, Kun Gergely, ifj. Nagy
László és a Baktay Ervin Gimnázium diákjai.
Hálásan köszönjük a támogatását még az Agro Garden Kftnek, a Zöldkorna Kftnek, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, és a Heimatland Harast Alapítványnak.
Jövőre, ugyanitt, az iskola befejezését követő héten találkozunk!
Papp Ágnes
NIHD Alelnök
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Határtalanul! Eötvös

Idén is, lassan már hagyományként, a pesterzsébeti BGSzC Eötvös Loránd Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának tanulói külföldre utazhattak a HATÁRTALANUL!
pályázat keretében. Az iskola 30 tanulója és 3 kísérő pedagógusa idén, áprilisban az erdélyi Ditróba utazott. Iskolánk partnerintézménye ez úttal a Puskás Tivadar Szakképző Líceum volt. A Romániában eltöltött 4 nap alatt a
két iskola résztvevői ellátogattak a Libán-tetőre, a Csicsaj
dűlőhöz, részt vettek egy medvelesen, majd megtekintették a Parajdi Sóbányát, Tamási Áron sírját, valamint sétát
tehettek Nagyváradon. A Líceumban tanulóink megismerkedhettek a fafaragás rejtelmeivel, illetve a Puskás Tivadar
Líceum címerének elkészítésével tapasztalatot is szerezhettek a fával történő munkával.
2017 májusában az Eötvös Loránd Szakgimnázium és
Szakiskola fogadta a partneriskola diákjait és kísérő pedagógusait, akik szintén 4 napot töltöttek fővárosunkban. A
Budapesten eltöltött idő alatt a ditrói csoport a fémmeg-

munkálás, a gépészet és az informatika rejtelmeibe tehettek betekintést.
A közösen elöltött 8 nap meghatározó élmény volt a két
iskola számára, melynek eredménye feltétlenül pozitív,
mind a tanulók, mind az iskolai élet számára. A pesterzsébeti BGSzC Eötvös Loránd Szakgimnáziumának és
Szakközépiskolájának feltett szándéka, hogy a jövőben is
pályázzon a legkülönfélébb projektekre, – közöttük is a
HATÁRTALANUL! pályázatra – hogy minél több diáknak
tudjon maradandó élményt szerezni és, hogy határainkra
túl tudja vinni mind az Eötvös Loránd SZKI, mind pedig
Magyarország jó hírét.
Az Eötvös Loránd SZKI diákjai a kolozsvári Mátyás szobor előtt.
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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Kettős évforduló
Dunaharaszti község 152 hősi halottat adott a haza védelmére az I. világháborúban. Emléküket kegyelettel őrizte a
község, tiszteletükre nyolcvan évvel ezelőtt szobrot állított,
majd 10 év múlva impozáns hősi ligetet épített, hogy az
emlékmű méltóbb környezetben szolgálja az emlékezést.
Ugyan már 1917-ben rendelkeztek az ország házában „a
most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének
megörökítéséről”, de mindennek valódi megünnepléséről
csak 1924-ben született törvény: „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi
világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben
a magyar nemzetnek
dicsőséget és hírnevet
szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha
el nem múló hálája és
elismerése jeléül, az
élő és jövő nemzedékek
örök okulására és hősi
halottaink dicsőségére
minden esztendő május hónapjának utolsó
vasárnapját nemzeti
ünneppé avatja. Ezt
az ünnepnapot - mint
a „Hősök emlékünnepét” - a magyar nemzet mindenkor a hősi
halottak
emlékének
szenteli.” A cikkely
egyúttal előírta azt is,
hogy „Minden község
(város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti
meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.”
Ennek hatására beindult az állam gépezete is. Alispáni utasításra felszólították a településeket a hadisírok összeírására és
folyamatos gondozására, majd az emlékművek létesítésére.
1925-ben a Dunaharaszti Elöljáróságtól is jelentést kért a járási főszolgabíró az emlékmű állításáról.
Ennek megfelelve a község főjegyzője, Zlöbl József
közadakozást hirdetett, melynek eredményeként év végére
270 000 korona gyűlt össze.
1926-ban megalakult a Dunaharaszti Hősi Halottak Szoborbizottsága, elnöknek vitéz Bányay Géza alezredest választották. A képviselő testület kijelölte a megfelelő helyet,
a Fő utcán, a Duna lejáró mellett ‒ szemben az Erzsébet
utcával. Kialakították a szobor helyét, majd pályázatot
írtak ki, és az év őszén a bizottság megbízta Dedinszky
Elemér szobrászművészt, hogy „pályanyertes gyönyörű
művét, a halálosan sérült honvéd megrázó alakját a Hősi
Emlék részére kőbe öntse.
1927-ben megkezdődtek a munkálatok, majd október 30án ünnepélyes keretek között avatták fel az emlékművet,
talapzatán bronztáblákba vésve hősi halottaink nevét. A
Polgári Iskola évkönyve így emlékezik az eseményre: „Október 30-án részt vettünk a helybeli hősök szobrának a
leleplezésén. A község apraja-nagyja ott volt az ünnepsé-
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gen, mely pompás és lélekemelő volt, Beszédet mondtak:
József királyi herceg Őfensége, Vass József miniszter úr
Őexcellenciája és Dr. Fitz Artúr, kerületünk országgyűlési
képviselője. Iskolánk három énekszámmal és egy szavalattal szerepelt az ünnepen. Nagyon tetszett az iskola nevében a szobor talpazatán elhelyezett irredenta virágtérkép
és fiaink precíz díszfelvonulása.” A szobor 10 éven át állt
a Fő út mellett.
A harmincas évek derekán Földváry Aurél főjegyző és Havasi András bíró társadalmi mozgalmat indított el a község közepén éktelenkedő ingoványos, mocsaras terület hősi
ligetté alakítása érdekében. (1914-ig innen bányászták ki
az agyagot a régi vályogházak építéséhez.) A falu lakosai
– parasztcsaládok, iparosok, kereskedők, munkások, napszámosok - egyként sorakoztak fel a kezdeményezés mögé,
amelynek eredményeképpen létrejött a község szívében
az „országos viszonylatban is egyedülálló
gyönyörű, virágdíszes
Hősök-ligete”.
A ligetben minden hős
emlékére fát ültettek,
a fa tövében pedig zománctábla örökítette
meg a nevüket. A hősi
szobor nagyobb, magasabb talapzatra került, a régire turul került. A szobor mögött
magas
zászlórúdon
félárbocra helyezett
országzászló lengett,
mely a ligettel együtt
1937. szeptember 26án lett felszentelve.
Jelen voltak Bornemissza Géza miniszter
és felesége - aki a zászlóanyai tisztséget vállalta - illetve dr.
Krüger Aladár és vitéz Somogyváry Gyula országgyűlési
képviselők, akik beszédükben méltatták az ünnepély jelentőségét: „Halott katonák emlékére teremtették meg ezt a
ligetet és ez mégsem temető. … Nem a halottak helye ez,
hanem az élő hősök temploma, kiknek lelke itt suttog a fák
leveleiben, itt él a nap játszi sugaraiban. … hőseitek élő,
halhatatlan szelleme.”
A Hősök tere hamar kedvelt helye lett a harasztiaknak.
Vasárnapi séták, randevúk, bimbózó szerelmek, családi
fotók színhelye lett a sziklakerttel, rózsakapuval, később
csobogós és aranyhalakkal teli medencével hívogató park.
Azóta sok idő telt el; a Hősök-ligetét sem kímélték a történelem viharai, átélte a diktatúra alatti pusztulást, a rendszerváltozást követő újjászületést. Alkotói, alapítói már
rég eltávoztak közölünk, ránk bízva, hogy óvjuk, ápoljuk,
amit egykor létrehoztak, adózva a két világégés háromszáz
haraszti hősének. A kettős – 70 és 80 éves – évforduló jó
alkalom arra, hogy emlékeztessen az avatási ünnepen elhangzó intelemre:
„Halottaink dicső emléke arra intsen mieinket és utódainkat, hogy a hazát szeretni tőlünk tanuljuk!”
Gáll Sándor
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Országos Atlétikai Diákolimpia
2017. Debrecen

Miközben kitört a nyári szünet és a diákok többsége a
strandon sütette a hasát vagy a házi medencében lubickolt, valaki az atlétika pályán rótta a köröket, mérte a
távolugrás rohamát vagy éppen a kislabdát hajigálta jó
messzire. Ez a diák nem más, mint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója, Zakar Dávid, ő, aki bejutott idén (is) az Atlétikai Diákolimpia országos döntőjébe.
Hosszú volt az út idáig, hiszen kétszer kellett ahhoz a dobogó legtetejére felállnia, hogy elindulhasson a döntőben.
Először Kiskunlacházán, a körzeti, majd Albertirsán a
megyei fordulón szerezte meg az elsőséget. Kitartóan készült, gyakorolt, mert szerette volna túlszárnyalni 2 évvel
ezelőtti eredményét, amikor egy fiatalabb korcsoportban,
de szintén ott volt az országos versenyen. A döntőt június
24-én rendezték egy fülledt, meleg napon Debrecenben egy
színvonalas szervezés keretében. Méltó és rendkívül tehetséges ellenfelekkel versenyezve végül a 23. helyet szerezte
meg közel 150 atlétából.

Egyéni összetett 1. helyezés megyei döntő, Albertirsa 2017. május

Büszkék vagyunk rád Dávid és jövőre egy dobogós helyezés
megszerzése lebegjen a szemed előtt!
Sier Tamásné

Műszerfejlesztés a Szemlátomás Optikai Szalonban
A Dunaharaszti városban működő Szemlátomás Optikai
Szalon szemészeti szakrendelő fő profilja, a szemészeti
betegek teljes körű szakellátása és szemészeti szűrése. A
fenti tevékenység bővül a jelenleg legkorszerűbb szemészeti vizsgáló eszközök alkalmazásával 2017. szeptember
1-től.
A zöldhályog időben történő felismerése népegészségügyi
szempontból is nagy jelentőséggel bír. A betegség észrevétlenül alakul ki, s felismerése az előrehaladott stádiumban már csak állapotmegőrzést jelenthet.
A korai szűrés intézményes megoldását célozza a megvásárolt – a szem érintése nélkül működő – szemnyomásmérő
készülék. A műszer használata egyszerű, fájdalommentes,
gyors, pontos és higiénikus. Alkalmas tehát folyamatos,
nagyszámú páciens szemnyomás ellenőrzésére.
A szűrés igénybevételét díjmentesen kívánjuk nyújtani
Dunaharaszti város és a vonzáskörzetébe tartozó települések pácienseinek ellenőrzésére.
A szemészeti optikai eltéréseinek vizsgálatához for-

radalmian új fejlesztéssel rendelkező computerizált
mérőeszközt vezettünk be.
Az elektronikai eszközök folyamatosa alkalmazása a mai
ember tevékenységének szükségszerű velejárója. A közeli
és távoli látásélesség javítása a teljesítőképesség határait kitolja, a munkaszemüvegek használata rendeletben is
szabályozott lehetőség. Az új vizsgáló eszköz sötét és világos körülmények közötti méréskülönbséget képes megkülönböztetni, ezáltal a megvilágítás hatására módosuló
dioptria eltéréseket a látás korrigálásának (javításának)
optimalizálására használhatjuk fel. További lehetőség a
szem optikai rendszerében lévő magasabb rendű eltérések,
homályok (szemlencse, üvegtest) pontos, a páciens számára is láthatóvá tétele. Az eszköz kibővíti a szemészeti
gondozás és a munkahelyi szűrések (számítógépes munkavégzés könnyítése) lehetőségeit.
				

Dr. Munkácsi Györgyi
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Képeslap a Táborból

Kedves Olvasó!
2017. július 17-től 21-ig 29 társammal együtt táboroztunk
Balatonszárszón a Gyermekbarátok Egyesület táborában.
A tábort 11. éve Kücsön Sanyi bácsi szervezi a 10- 13 éves
gyerekeknek. Nagy izgalommal készültem az útra, mert
én először vehettem részt. Már az indulást megelőző este
sem tudtam aludni az izgalomtól. Egész héten verőfényes
napsütés volt, nagyon sokat fürödtünk a Balatonban és a
tábor saját medencéjében. Az első napon csapatokat alkottunk, minden nap vetélkedtünk egymással a vízi olimpián,
a kidobós játékban, a számháborúban, melyeknek zárása
mindig valamilyen jutalom volt. Fő ajándékul a vízi olimpia utáni vízibiciklizést kaptuk. Egyik délután meglátogattuk a József Attila Múzeumot. Minden nap várt ránk
valamilyen meglepetés program. A legizgalmasabb talán
a Zamárdi Kalandpark volt, ahová a hét közepén mentünk. Vonattal és komppal is utaztunk. A Tihanyi Apátsághoz városnéző emeletes busszal mentünk fel, melynek
nyitott volt a teteje. Kipróbáltuk, működik-e a tihanyi
visszhang. Sokáig próbálgattuk, kiabáltunk, fütyültünk,
mire rájöttünk, ha csendben maradunk, meghalljuk. És
meghallottuk… A napot mindig esti fürdőzéssel zártuk,
és az elmaradhatatlan pótvacsorával. Nagyon szuper volt
minden program. Utolsó napon fürödtünk még egyet a
Balatonban, fagyiztunk, majd megtartottuk a táborzárót.
Csoportképpel búcsúztunk Szárszótól, a Balatontól és egymástól. Jövőre is szívesen eljönnék.
Üdvözlettel: Bence
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Közélet

Kedvesek!
2017. júniusi újszülöttek

2017. június hónapban
elhunytak neve és életkora:

Károlyi Mariann Barbara 2017. 06. 02.

Szeretettel

Bán Jánosné		

élt 101 évet

Gerber Lajos Péter

2017. 06. 06.

köszöntjük

Bikás Ernőné		

élt 87 évet

Horváth Liza Viktória

2017. 06. 06.

Horváth László		

élt 78 évet

Paulikovics Bence Nathan 2017. 06. 06.

Horváth Gézáné

élt 85 évet

Kalecz György		

2017. 06. 08.

Hegyes József		

élt 61 évet

Kalecz Júlia		

2017. 06. 08.

Járosi Antal		

élt 92 évet

Dóra Bella		

2017. 06. 09.

Juhász István		

élt 59 évet

Sólyom Péter Dominik 2017. 06. 10.

Kindert Lászlóné

élt 94 évet

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

Szűcs Vince Dániel

2017. 06. 10.

Kovács Nándor Béla

élt 69 évet

Tállai Titusz		

2017. 06. 10.

Mersics István		

élt 77 évet

Barabás Patrik		

2017. 06. 12.

Orvos Tóth Gyula

élt 96 évet

Darabos Artúr		

2017. 06. 14.

Simon Gábor		

élt 81 évet

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

Keczer Dóra		

2017. 06. 14.

Szakács Sándor		

élt 75 évet

Szobonya Levente

2017. 06. 15.

Szakály Jánosné

élt 83 évet

Varga Bence		

2017. 06. 15.

Varga Gyula		

élt 80 évet

Galicz Johanna		

2017. 06. 17.

Varga Károly		

élt 77 évet

Nagy Bence		

2017. 06. 17.

Török Lorin		

2017. 06. 18.

Dezső Adél		

2017. 06. 19.

Kreisz Flórián Ottó

2017. 06. 19.

Nagy Mirabella		

2017. 06. 20.

Bódi Loren		

2017. 06. 21.

Heim Lilla Flóra		

2017. 06. 21.

Lemák Barbara		

2017. 06. 22.

a 90 éves
Végh
Kálmánné, Margit nénit
Gyógyszertárak

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 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

Sztanó Gergő Bertalan 2017. 06. 22.
Kővágó Dominik

2017. 06. 28.

Tahcherer Hanna

2017. 06. 29.

Előző újságban tévesen jelent meg
Pulugor Lara született 05.22.
„SÉRELME A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse,
hozzátartozója jogait megsértették a
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy a 9. sz. körzet betegeit –
miután Dr. Komoróczy Zoltán
a praxist átadta - 2017. július
1-től Dr. Révész Mária Katalin
doktornő látja el, a Damjanich u.
23. sz. alatt.
Rendelési ideje a következő:
Hétfő 14-18
Kedd 8-12
Szerda 14-18
Csütörtök 8-12
Péntek 12-16

Elérhetőségei:

406-179, 06-20-319-4476

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára”
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető
a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb vállalkozások közé tartozunk. Nyolc országban rendelkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven
országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk:
villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek gyártása és forgalmazása az építőipar számára.
Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe
keresünk munkatársakat:

BETANÍTOTT MUNKÁS
és GÉPKEZELŐ

Elvárások:
• 8 általános és/vagy szakmunkás végzettség
• 2 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
Előny:
• gépkezelői munkakörben szerzett tapasztalat
• rajzolvasás, mérőműszerek használata

GÉPBEÁLLÍTÓ

Feladatok:
• berendezések, gépek technológia szerinti beállítása
• szerszámcserék lebonyolítása
• a termelés folyamatos biztosítása
• minőségi követelmények szerinti gyártás
Elvárások:
• középfokú műszaki végzettség
• 3 műszakos munkarend vállalása
Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások,
• korszerű géppark,
• hosszú távú, biztos munkahely, stabil nemzetközi háttér,
• munkába járás támogatása céges buszjáratokkal a következő
településekről: Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi, Majosháza,
Délegyháza, Dunavarsány, Felsővány, Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza,
Apaj, Dömsöd, Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Felsőbabád, Alsóbabád,
Táborfalva, Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Dabas.

Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu

A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)

Önéletrajzát e-mailben vagy postán küldheti el
az alábbi címekre: oneletrajz@obo.hu vagy
OBO Bettermann Hungary Kft.,
Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.

+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu
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WE WORK TOGETHER
YOU CAN TOO!
A Platform Specialty Products leányvállalata, a MacDermid Performance Solutions, valamint
a cég egyéb leányvállalatai széles választékát gyártják speciális vegyi anyagoknak és olyan
anyagoknak, amelyeket többlépcsős technológiai folyamatokban használnak fel, melyek
célja, hogy fejlesszék a mindennapok során használt termékeket. Innovatív anyagaink és
folyamataink több lehetőséget és nagyobb hatékonyságot biztosítanak a legfontosabb
iparágak – többek között az elektronika, a grafikai megoldások, a fém és a műanyag
felületkezelés és a tengeri olajkitermelés – számára.
A MacDermid Performance Solutions munkavállalói a következő elv mentén végzik
munkájukat: „Ha nem ad hozzá értéket, ne is csináld.” Ez a meggyőződés olyan egyedi
kultúrát teremt, ahol a csapat minden tagjának van lehetősége ötletelni, alkotni,
megvalósítani, optimalizálni. Meg van benned, ami ehhez kell? Csatlakozz egyre növekvő
csapatunkhoz, amely már több mint 4000 fő szakemberből áll, több mint 50 országban; a
kutatás, pénzügy, ügyfélszolgálat, termelés területén várunk nyitott pozíciókkal.

INNOVATE. ACHIEVE. INSPIRE.
MacDermid Hungary Kft. már 17 éve sikeresen működik Dunaharasztiban. MacDermid
Performance Solutions-nek három üzletága van Magyarországon: Alpha Assembly
Solutions, MacDermid Enthone Industrial Solutions, és Fernox. Operátorokat
keresünk, akik részt vennének az újonnan induló gyártásunkban, de egyéb területen
is van nyitott pozíciónk, úgy mint health and safety, beszerzés, raktár, karbantartás,
minőségellenőrzés.

Csatlakoznál hozzánk?

Lépj kapcsolatba a HR osztályunkkal - recruitmenteu@AlphaAssembly.com

www.macdermid.com
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MINDÖRÖKKÉ P’ART
Tomajmonostora, 2017. június 1. Kecskeméti Zoli nagyszerű birtoka a faluszélen.
Gyülekeznek a művészek a Piri, a Mikó, az Uzsák, a Ghyczygyuri, a Voli, a Botárlaci, Acsaba, a Zolicska no és a
Lehelbandi, a P’Art lelke, fáradhatatlan motorja, mindannyiunk inspiráló telepvezetője.
A helyszín rendhagyó, a P’Art Dunaharasztihoz tartozik.
Úgy is tűnhet, hogy hűtlenné vált a városhoz, pedig nem,
éppen egy települések között kezdődő, gyümölcsözőnek
ígérkező együttműködés része volt a „kitelepülés”.
Nem tudok elfogulatlan lenni, nem is szeretnék, hiszen
harmadik éve magam is a P’Art gyermeke vagyok.Természetesen írhatnék agyonkomolykodott, mélyre szántó, akár
teoretikus gondolatokat is, de az megint csak illetlenség
volna, mert belülről nézve az ember mindig maga felé billenti a mérleg serpenyőjét. Ezt a föladatot hagyjuk meg
annak, aki a Tomajmonostorán készült munkákból nyíló
szeptemberi kiállítást vezeti majd föl a Laffert kúriában.
Megpróbálom inkább néhány kulcsszóval érzékeltetni a
kilenc együtt töltött napot: alkotás, munka, művészet,
kreativitás, filozófia, nevetés, borozás, sörözés, beszélgetés, vita, viccmesélés, ugratás, színek, fények, meghittség,
segítség, elfogadás, megértés, tisztelet, szeretet…
Mindezek együtt a barátság és a kollegialitás jegyében,
mindig jókedvűen. (No és jóllakottan, mert a jó kunok tudták, hogy alkotni csak teli gyomorral lehet. Alaposan elláttak hát bennünket válogatott étkekkel.) És folyt a munka.
Pont úgy, mint minden P’Arton, mert az itt egybegyűltek
folyamatosan ösztönzik egymást az alkotásra. Nincs pihenés, lazsálás, csak pauza, de a munka halad tovább. Voli
remek ötlete, a tóban elhelyezett installáció is megvalósult,
Botárlaci és Lehelbandi hathatós közreműködésével, ismét
a barátság és a kollegialitás jegyében. Ghyczygyuri postára adta kis méretű képeit, pedig eredetileg csak ugrattam
vele, hogy ez a méret éppen képes levelezőlapnyi. Mire
hazaértünk várt ránk a tomaji meglepetés Gyuri-módra.
Közben acélból kivágott szürkemarha csordánk is művészi
díszbe öltözött.
A „szürke” a környék jelképe íródott át, nyert új értelmet
általunk. Végül a búcsúestén megjelent a gulya a határban, a maga lenyűgöző fenségességében.
Nekünk reggelre maradt az elválás, azzal a megnyugtató
tudattal, hogy ismét kiállításra való friss műtárgy született
a művésztelepen.
Feszengve ültük körbe az asztalt, várva ki kezdi a búcsúzkodást, aztán csak fogyott-fogyott a társaság. Végül csak a
„mi” P’Art-szürkéink maradtak ott egy újabb, termékeny
együttlét emlékeként.
Fábián Zoltán
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2017 Augusztus 19-20.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Szent István Napi Rendezvénye
Augusztus 19-én
Piac téren

18.05 órától
DIE műsora
Dance Feeling táncbemutató
Rocky Nagyik
Szerekes Adrienn előadóművész műsora
Cherwood együttes műsora

Laffert Kúria

20 órától
A dzsungel könyve
musical, szabadtéri előadás /esőnap: 20-án/

Augusztus 20-án

Délelőtt:
10.00 órától:

Szent István Napi Ünnepi Szent Mise és kenyérszentelés a Szent István Templomban.
Mise után Városi Ünnepség a templomkertben
a Szent István szobornál
Beszédet mond: Hajdu Zsolt
Közreműködik: Molnár Gusztávné, vers
Blumenstrauss kórus, ének

Piac téren

16.20 órától
Blondy Busters Dance - Dangerous Step Dance - Napfény Tánc�csoport - Dance Feeling táncbemutató - Rocky Nagyik - Ashihara
Karate küz dősport bemutató - Dh. Hastánciskola műsora - Felföldi
Szabolcs küzdősport - bemutató - Latintánc Show Matics Laura és
táncpartnere - Hard Steppers táncbemutató
20.00 órától
Élő TNT koncert
Tűzijáték
Retro Disco

www.dunaharaszti.hu

