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Mi történt 1956-ban?
Általános iskolában, majd középiskolában, néhányan
főiskolán, egyetemen sokat hallunk, tanulunk az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeiről, történéseiről,
szereplőiről. Vannak, akik szüleik, nagyszüleik, dédszüleik elmesélései alapján talán már gyerekkorukban megismerhetik ennek a különleges évnek a történetét, mégis évről évre felmerül bennünk a kérdés: Mi történt 1956-ban?
Erre kaphattunk választ a forradalom és szabadságharc
61. évfordulójára való megemlékezésen a József Attila Művelődési Házban. Az idei megemlékezés másként alakult a
tervezettnél. A rendkívüli időjárási körülmények ellenére
sokan gyűltek össze a Hősök tere fái alatt, hogy tiszteletüket tegyék a hősök előtt, de az ünnepi műsort sajnos itt
nem lehetett megtartani. Így a téren Dunaharaszti Város
Önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok, a dunaharaszti pártok, illetve a helyi civil szervezetek képviselői
elhelyezték az emlékezés koszorúit az 1956-os emlékmű
lábánál, majd az ünnepség a József Attila Művelődési
Házban folytatódott, ahol az intézmény igazgatója, Gáll
Sándor tartott beszédet, akitől választ kaphattunk „mi is
történt” kérdésünkre.
A dunaharaszti és a fővárosi eseményeket párhuzamba
helyező beszédben megismerhettük városunk és egykori
lakói, Brauswetter János, Gór Gyula, dr. Bollobás Béla
és Bollobás Emőke cselekedeteit, emlékeit:
Október 27-én Dunaharasztin a felkelők megtámadtak a
tököli bázisról utánpótlást biztosító szovjet szállítóoszlopot. Brauswetter János kilőtt két tartálykocsit. Az
akcióban két orosz katona halt meg. Október 28-án a
szabadságharcosok az orosz harckocsikat kísérő motorosokat támadták. Gór Gyula, 26 éves mozdonyvezető kézigránáttal egy orosz katonát megölt. A nemzetőrök egy
felderítő motorost lőttek le. Ezután az átvonuló szovjet
harckocsik lőtték a községet.
A beszédből megtudhattuk, hogy a dunaharaszti ellenállók nem a forradalom, hanem a szabadságharc küzdelmeihez csatlakoztak, továbbá a szabadságharc leverése után
is folytatódott az ellenállás:
„ (…) a vasútállomásnál mozdonyokat tettek üzemképtelenné, illetve síneket rongáltak Bohus Barnabás vezetésével. A HÉV síneket szintén több méter hosszan
felrobbantották Batisz Zsigmond és Csillag Miklós közreműködésével, hogy megakadályozzák a munkába utazást, támogatva ezzel az országos sztrájkot. Folytatódtak a röpcédulázások is, elsősorban Bollobás Emőkének
köszönhetően. Majd itt is elkezdődtek a letartóztatások.
A harcoló ellenállókat helyiek bújtatják, amíg sikerül elmenekülniük. Ilyen bátor haraszti volt a tavaly elhunyt
Karl Józsi bácsi, aki Brauswetter Jánosnak adott menedéket a legnehezebb napokban. Az ő emlékét is kegyelettel őrizzük.”
A beszédben szó esett a szabadságharc utáni megtorlásokról is, melynek keretében Gáll Sándor megemlékezett
a szeptemberben elhunyt Rácz József Sándor 1957-ben
halálraítélt tököli szabadságharcosról, aki 2001-ben a
dunaharaszti emlékmű avatóbeszédét mondta.
Nem csupán ünnepi gondolatokban emlékeztünk meg a
névtelen hősökről. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. b osztályos tanulóinak műsorában egy különleges
időutazáson vehettünk részt archív fotók és a gyerekek

előadásának segítségével, akik felkészítő tanáraikkal,
Galó Anitával, Ficzere Noémivel és Gregus Mártával közös kis színjátékban elevenítették meg a korabeli fotókat:
egyetemisták gyülekezése, fegyveres harcok, emigráció és
újjáépítés pillanatai keltek életre a József Attila Művelődési Ház falain belül.
Miért fontos tudnunk, mi történt 1956-ban? Az ünnepi beszéd és az előadás mind azt hangsúlyozta, hogy a
mára megvalósult szabadság és függetlenség korának
kényelmében se feledkezzünk meg azokról, akik életüket,
sorsukat áldozták az elnyomással szembeni harcban. A
forradalom és a szabadságharc emlékeit megőrizni a mi
feladatunk, és azt kötelességünk továbbadni gyermekeinknek, hogy ők is tudják, a ma megélhető szabadság
olyan érték, amit 56-os hőseinktől kaptunk örökbe.
Hommer Anna
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A Képviselő-testület 2017. október 30-i ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszakban történt eseményekről:
– A KMOP 5.2.1B-2f-2009-0011 azonosító számú „Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával” (Fő út) elnevezésű projekt fenntartására
vonatkozó kötelezettségek és vállalások vizsgálata kapcsán
2017. október 3-án záró után követéses helyszíni ellenőrzésre
került sor a Magyar Államkincstár részéről.
Az ellenőrzés során minden rendben találtak, hiánypótlásra
nem került sor, ezzel a projekt véglegesen lezárásra került.
– A VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00076 azonosító számú,
„Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének építése”
című pályázat megvalósítása érdekében 2017. augusztus 25.
napján aláírásra került a támogatási szerződés, amelyben az
Önkormányzat, mint Kedvezményezett kijelentette, hogy a
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban kívánja megvalósítani a projektet. Fentiek értelmében a
konzorciumi megállapodás aláírásra került a felek között. Ezt
követően, 2017. szeptember közepén azzal a megkereséssel
fordult a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az Önkormányzathoz, hogy a cég finanszírozásának megváltozása
miatt, amely előre nem látható okokból merült fel, szeretne
kilépni a konzorciumból. Figyelembe véve a megállapodásban
és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, az
Önkormányzat elfogadta a megállapodás felmondását, amely
beterjesztésre került az Irányító Hatóság felé. A Hatóság tájékoztatta a Hivatalt, hogy a támogatási szerződésre vonatkozó módosítási igény átvételre került a részéről. Mindezen
változás nem érinti a projekt határidőben történő megvalósítását: a közbeszerzési eljárások megindítását, lefolytatását;
a kivitelezést; a mérföldkövek szerinti pénzügyi elszámolást.
– Az A3 jelű belvízcsatorna pályázatához kért hiánypótlást határidőben benyújtottuk.
– A Százszorszép Óvoda korszerűsítésére, felújítására irányuló pályázatunkat 2017. 10. 19-én benyújtottuk.
– A Ráckevei Járásbíróság előtt 2017. október 27. napján jogerősen lezárult az Önkormányzat, mint alperes és
Kaltenecker József, mint felperes között 2010 óta húzódó
„birtokháborítási jogvita”. Miután a 2017. május 5. napján
megtartott bírósági tárgyaláson kértük, hogy az egyezségi
megállapodás megkötése céljából szünetelésre kerüljön a peres eljárás, 2017. augusztus 28. napján - mind két fél kölcsönös megelégedésére – létrejött az az egyezség, amelyet végül
a bíróság végzéssel jóváhagyott. A megállapodás értelmében
az Önkormányzat vállalta, hogy 2017. október 30. napjáig
a saját költségén kivágatja és eltávolíttatja a Kaltenecker
József tulajdonát képező 044/31. hrsz-ú ingatlannal, a Mandula utca felől párhuzamosan futó négy fasorból a 044/31.
hrsz-ú ingatlan felé eső két fasort, továbbá vállalta, hogy az
egyezség mellékletét képező vázrajz szerint három helyen 10
méter széles bejárót alakít ki a 7413. hrsz.-ú és a 044/31.
hrsz-ú ingatlan között.
– A Polgármesteri Hivatal 2017. október 15-től két új közterület-felügyelőt alkalmaz.
– A Polgármesteri Hivatal 2017 októberében kiírta a jegyzői álláspályázatot, melyre eddig egy pályázat érkezett.
– A Károlyi Mihály utca útépítése folyamatban van, valamint megkezdődött ezzel párhuzamosan a mellette húzódó
gyalogjárda építése is. A munka befejezése november közepére várható.

– A hétvégi viharos szél okozta károk elhárítása megkezdődött, a kidőlt fák főként a Sport-sziget területén adnak
számunkra feladatot.
– A város parkjaiban és a Polgármesteri Hivatal udvarán
8500 db árvácskát ültettünk ki.
– Elkészült a virágbolt a Városi Temető területén.
Testületi ülés
1. A 2017 évi költségvetésben átvezetett módosításokat
a Képviselő-testület elfogadta.
2. Hatályos díjrendeletünk – Az Önkormányzat illetékességi
területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés előirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról, 23/2013.
(XII. 20.) – szöveges része, illetve mellékletei tartalmazzák
azokat a díjakat, amelyek a város költségvetését részben
megalapozzák. Ezen helyi rendeletünk átfogó vizsgálatára, és
amennyiben szükséges, módosítására mindig az őszi testületi
ülések valamelyikén kerül sor. Ezt a munkát most is elvégeztük és megfontolásra, valamint döntésre benyújtottuk mind
a bizottságok, mind a képviselő-testület felé azzal, hogy új
rendelet megalkotását tartjuk kívánatosnak. Ennek oka éppen az, hogy az eredeti szöveget már annyiszor módosítottuk,
hogy mára elvesztette belső koherenciáját, és most is jelentős
változtatásokat kell eszközölnünk rajta. Megtartottuk viszont
a hatályos rendelet szerkezetét. (Az elfogadott díjszabások a
városi honlapon megtekinthetők )
3. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a következő
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: Dunaharaszti Szivárvány Óvoda,
Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház között létrejövő Munkamegosztási Megállapodást. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Aljegyzőt a
Megállapodások aláírására.
4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert, hogy a DHRV Kft. taggyűlése előtt
kezdeményezze, valamint szavazatával támogassa a gazdasági társaság meglévő vagyoni eszközeinek pontos felméréséről,
majd értékesítéséről történő döntéshozatalt, amely feladat
teljesítésére a taggyűlés Bíró Vencel ügyvezetőt bízza meg.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert, hogy miután a DHRV Kft. vagyonelemei értékesítésre kerültek, kezdeményezze, valamint
szavazatával támogassa a taggyűlés előtt a gazdasági társaság végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatalát.
5. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen átveszi a CCHBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104, Cégjegyzék száma:
Cg.13-09-067506, adószáma:10886861-2-44, Képviseli: Dr
Jakab János Miklós és Keszei Balázs), mint beruházó által
az 5201-es úttal párhuzamos terület 0100/6 hrsz, Napsugár
utca 8206 hrsz, Szennyvíztisztító telep és Homoktövis utca
0168/21,0168/23 és 0168/16 hrsz, A/3 belvíz elvezető csatorna 0170/6 közterületi ingatlanokon és az 5201-es út 084
hrsz, út 0173/18 hrsz és út 8631 hrsz nem Önkormányzati, de
közterületi ingatlanokon kiépített szennyvíz-vezeték vagyon
elemeit 18.754.311 Ft nettó értéken.
Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Beruházó a
fent nevezett beruházás összegét a könyveiből ugyanazon a
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napon kivezesse, mely napon az Önkormányzat a vagyonelemeket állományba veszi és törzsvagyonként aktiválja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
átadásról szóló megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a víziközmű szolgáltatást végző ÉDV Zrt-vel az üzemeltetési megállapodást módosítsa akként, hogy az I. pontban
megjelölt szennyvíz-vezetéket üzemeltetésre átadja.
6. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Paál László utat alkotó 0145/1 és 0146/10 utakat belterületbe csatolja.
Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Dunaharaszti Települési Arculati
Kézikönyve (TAK) és Településképi
Rendelete (TKR) tervezetének munkaközi véleményezésére 2017. november 22. (szerda) 17.00 órára a József
Attila Művelődési Ház (Dunaharaszti Táncsics M. u. 2.) klubtermébe

7. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Rendőrőrs 2017. január 1. és 2017. augusztus 31. közötti
munkájáról szóló beszámolót elfogadta és
jóváhagyta a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció
alapján Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság között 2017. december 1-től 2018. március 31-ig terjedő időszakra megkötendő megállapodást.
9. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda és a Dunaharaszti Mese
Óvoda működésről és gazdálkodásról szóló beszámolóját.

lakossági fórumot tüzök ki, ahol az
érdeklődők kifejthetik a tervezetekkel kapcsolatos véleményüket, vagy
írásban 2017. december 1. 12.00-ig a
Polgármesteri Hivatal Titkárságára,
vagy a titkarsag@dunaharaszti.hu
e-mail címre megadhatják azt.
A TAK és TKR tervezete a város

PÁLYÁZAT
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör
betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint: - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - a
hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás
rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, - döntésre
előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - tanácskozási joggal részt vesz
a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak
ülésén, - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény , valamint a Dunaharaszti Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy
igazgatásszervező főiskolai szakképzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes

honlapjáról
(http://www.dunaharaszti.hu) 2017. november 14-től letölthető és a fő építészi irodában papír alapon megtekinthető lesz.
Tisztelettel:
Dr Szalay László polgármester

körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• közigazgatási területen szerzett - legalább 5 év vezetői
tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• kiváló vezetői képesség, kiváló szervezőkészség
• jó tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, empátia, nagyfokú terhelhetőség és precizitás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása
• 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget, képestést igazoló okiratok másolata
• közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Szalay László polgármester nyújt, a 06-24/504-450 -es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Dr. Szalay László részére a titkarsag@
dunaharaszti.hu címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A
pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja. A kinevezéskor hat hónap próbaidő kikötésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 20.
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Amrita és Borisz Dunaharasztin

Szeptemberben mutatta be az indiai
Navjot Randhawa, színésznő Amrita
Sher-Gil, egykori indiai festőnő történetét a dunaharaszti Laffert Kúriában.
Természetesen nem a véletlen műve,
hogy hosszú útja során ide is elért a
darab. Az 1913-ban, Magyarországon
született és mindössze 28 évet élt Amrita néhány évig Dunaharasztin, a Laffert
Kúria szomszédságában is lakott.
Kiválni a tömegből
A magyar származású, indiai festőnő
a maga korában botrányhősnek számított. Az 1930-as években nem volt
szokás meztelen nőket ábrázoló képeket festeni. Amrita az elsők között volt,
aki fittyet hányva a szabályokra ruha
nélkül ábrázolta modelljeit. De nem
csak ettől vált ki a tömegből. Nem volt
egyszerű a gyermekkora. Amrita Budapesten született, édesanyja magyar
származású zenekedvelő, aki többször
szenvedett depressziótól, édesapja indiai, aki úttörő szerepet játszott az indiai
fényképészet megalapításában. Az első
világháború után a család több helyen
is élt, köztük Dunaharasztin is. Amrita
első nyolc évét Magyarországon töltötte, majd szüleivel és húgával együtt Indiába költözött. Festőművészi hajlamai
korán megmutatkoztak, már ötéves korában akvarelleket festett. Amrita SherGil halálának körülményeiről nem sokat
tudni. Feltételezik, hogy nem kívánt
terhesség megszakítása során vesztette
életét. Mindössze 28 éves volt, amikor
meghalt.
Küzdelem a szabadságért
Ez az elképzelés jelenik meg abban a
színdarabban is, melyet az életéről írt
Navjot Randhawa, indiai színésznő. A
Ladik Katalin rendezte darab premierje tavaly volt Franciaországban, de
Indiában is bemutatták már. Magyar-

országon először Budapesten mutatták
be májusban, szeptemberben a dunaharaszti Laffert Kúriában láthatták a
darabot a Baktay Ervin Gimnázium
diákjai.
„Elhatároztam, hogy elviszem ezt a
történetet azokra a helyekre, ahol Amrita élt, így jutott el most ide, Dunaharasztira, meséli a színésznő. A következő
helyszín Zebegény lesz, ahol gyerekkorában a vakációit töltötte. Misztikus az
a történet, amilyen úton-módon a darab közelébe kerültem. Párizsba küldtek, hogy ott kutassam Amrita SherGil életét, mert életének jelentős részét
töltötte Franciaországban. Ott találtam
valakit, aki ismerte Amrita és Boris történetét. Általa ismerkedtem meg Amrita és szerelme életének kevesek által
ismert oldalával. Úgy éreztem, fontos,
hogy ezt is megismerje a közönség, így a
történetet színdarabbá formáltam.”
A darabban Amritát játszó Navjot
Randhawa és a rendező Ladik Katalin a festő életének párizsi epizódját és
Borissal való kapcsolatát emeli ki az
életrajzból, a néző pedig a szabadsággal
vívott folyamatos küzdelmet élheti át a
történet során.
Indiai nagykövet a nézők között
A dunaharaszti előadás kiemelt vendége volt Rahul Chhabra, India magyarországi nagykövete és felesége is.
„ Nagyon erőteljes és megmozgató ez
az előadás. Természetesen Amrita életének egyes mozzanatait ismertem, de
a Borissal való kapcsolatát ilyen részletességgel még nem hallottam. Nagyon
tetszett.
De vajon Indiában mennyire ismerik
Amrita történetét? És milyen hatással lehetett munkáira a magyar vonal?
„ Természetesen tudjuk, hogy Amrita
édesanyja magyar volt. Elég nyilvánva-

lóan látszik a magyar hatás a munkájában. Ott van például az egyik leghíresebb festménye, a Vidéki piac, amely
egyértelműen magyar tájat ábrázol.” A
kép India legdrágább festményei közé
került, miután 69 millió rúpiáért, vagyis a mai számítások szerint majdnem
28 millió forintért vett meg egy indiai
üzletember. „ Van egy út Delhiben, ami
Amritáról van elnevezve. Ezen az úton
vannak a legnagyobb cégek, ez az egyik
leggazdagabb negyed. Az indiaiaknak
elsőként Amritáról ez az út jut eszükbe,
de a legtöbben tudják, hogy ki volt ő.”
Baktay Ervin nyomában
Amrita nagybátyja, édesanyja testvére, Baktay Ervin nagy hatással volt
a munkáira, jó kapcsolatban voltak.
A Dunaharasztin született író volt az
első magyar, aki találkozott Gandhival, személyesen ismerte Rabindranáth
Tagorét, a világhírű költőt, és Nehru
elnök kétszer is fogadta a neves tudóst. Indiakutatóként számos könyve
jelent meg, az India művészete alapműnek számít a szakmában, de a szerző Indiában sem ismeretlen. A Delhi
Magyar Tájékoztatási és Kulturális
Központ egyik célkitűzése, hogy minél
több indiaival ismertessék meg Baktay
Ervin nevét. Bízunk abban, hogy Amrita Sher-Gil története segíti majd ezt a
tiszteletreméltó törekvést.
Bredák Alexandra
Szeptemberben Rahul Chhabra, India
magyarországi nagykövete és felesége
meglátogatta a Laffert Kúriát. A küldöttség tagja volt Berki Eszter, az Indiai Nagykövetség és Amrita Sher-Gil
Kulturális Központ programmenedzsere. A vendégek megtekintették az Amrita és Borisz című színdarabot Navjot
Randhawa indiai színművésznő előadásában, majd uzsonna keretében találkoztak dr. Szalay László polgármesterrel és a képviselő-testület több tagjával.
A nagykövet úr és felesége, aki maga is
foglalkozik festészettel, nagy tisztelője
Amrita Sher-Gil művészetének, és ezen
keresztül az Indiát bejárt orientalista
nagybácsinak, Baktay Ervinnek. A délutáni beszélgetés után a Dunaharaszti
városatyákkal közösen átsétáltak a Polgármesteri Hivatalba, majd megtekintették az Indián-Cowboy múzeumot. A
nap záróeseményeként Rahul Chhabra,
nagykövet a városközpontban megkoszorúzta Baktay Ervin szobrát.
Hommer Anna
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Idősek napja a Művelődési Házban
„Húzzad csak kivilágos virradatig” – csendült fel a dal a Művelődési Ház színpadán az idei Idősek napja rendezvényen.
A hagyományokhoz híven zenével, tánccal, vendéglátással és
ajándékkal ünnepeltük városunk szépkorú lakóit.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1-jét az idősek világnapjává nyilvánította. Napjainkban számos, sőt, szinte minden településen rendezvénnyel emlékeznek meg a jeles napról
és köszöntik fel szépkorú lakóikat. Így szokás ez városunkban,
Dunaharasztin is, ahol a hagyományokhoz híven a világnaphoz
legközelebb eső hétfőn, azaz október 2-án rendezték meg az
Idősek napját a József Attila Művelődési Házban.
Zenei műsor és vendéglátás várta az érdeklődőket. Dr. Szalay
László polgármester köszöntőjét követően a megjelent képviselők átadták az ajándékokat, s a jelenlévők azt is megtudhatták, hány éves pontosan a legszebb korú résztvevő. Ebben az
évben 51 legidősebb vendéget leptek meg ajándékcsomaggal,
mert a sors szeszélye folytán két ötvenedik vendég született
szinte egyidőben.

Az ajándékok átadása után fergeteges operett műsorral fakasztotta dalra (és szinte táncra) a közönség tagjait a Tihanyi
Vándorszínpad társulata, Bognár Rita és Tihanyi-Tóth Csaba
főszereplésével. Voltak, akik épp aznap ünnepelték születésnapjukat, őket a színész házaspár egy-egy dedikált CD lemezzel lepte meg.
A zenés műsort követően a Napfény tánccsoport és a Rocky
Nagyik együttese szórakoztatta a jelenlévőket. Míg a Napfény
tánccsoport tagjai kalocsai ruhában magyar néptáncot, a Rocky Nagyik fenséges báli ruhákban keringőt mutattak be a Művelődési Ház színpadán. A jóízűen elfogyasztott uzsonna után
pedig Fajta József zenélt a táncolni vágyóknak.
Ezúton köszönjük meg Ruff Istvánnak és Kaltenecker Józsefnek a minden évben elmaradhatatlan támogatást, valamint a
Területi Gondozási Központ dolgozóinak a szintén évek óta
nyújtott segítséget Idősek napja alkalmából.
Hommer Anna

8

Dunaharaszti - 2017. október

DUNAHARASZTI HÍREK

Ünnepi köszöntő a Laffert Kúriában

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntöttük a Laffert Kúriában Tornai József Kossuth-díjas
költőt, a Nemzet Művészét, Dunaharaszti díszpolgárát. A családias
megemlékezésen a képviselő-testület
több tagja mellett barátai, és a Dunaharaszti Polgári Kör tagjai, valamint a Kisduna Televízió vett részt.
Bevezetésként Horváth Kornél zongoraművész játéka után Nagyváradi Erzsébet színművésznő olvasta
fel az ünnepelt két versét. Dr. Szalay László polgármester köszöntője
után különleges élményben volt részünk: Tornai József saját műveit
olvasta fel legújabb válogatáskötetéből. Az elmondott összekötő szöveg segítségével élete nagyobb állomásai, jelentősebb eseményei, költői
korszakai elevenedtek meg a versek
nyomán.
Megtudtuk, hogy első nagy tanítómestere Szabó Lőrinc volt, és hogy
sosem törekedett könnyed, népszerű
versek írására. Filozofikus tartalmú,
a világ nagy kérdéseivel foglalkozó
költeményeiben megjelentek az ősiség, a népköltészet ihlette elemek,
a természet feltétlen szeretete és
tisztelete, a világ sallangoktól letisztított lényeglátása. „Modern
vagyok és ősi” – mondta, miközben
visszanézett emberiség azon pillanatára, amikor a kultúra csírája
megjelent, s ezt kívánta a huszadik
század modern költészetével láttatni; az ősi és a modern egységét bemutatni. Így születtek meg a világ
népköltészetét bemutató versei.

A Dunaharasztin született költő
mindig nagy szeretettel írt szülőhelyéről. A fővárosba költözése után
költőtársaival évtizedeken keresztül
táborozott nyaranta a Kálvária melletti kiserdőben, a Vadgalamb tisztáson, a maga készítette indián tipiben. Több prózai írásban és versben
is megörökítette Dunaharasztit. „A
lemenő nap dombja” című elbeszélés
kötetében megismerhetjük Harasztinak azt a varázslatos természeti környezetét, ami ma már nem létezik;
csak írásaiban él tovább.
A délután a kávézóban, egy kötetlen
beszélgetéssel ért véget. A köszöntést
viszonozva, a jelenlévők a legújabb
verseskötet dedikált példányát kapták ajándékba a költészet huszadik
századi mesterétől.
Gáll Sándor
Tornai József 1927. október 9-én
született Dunaharasztin, a mai
Táncsics utcában. Szüleivel és három testvérével éltek vasutassá lett
paraszti származású édesapja keresetéből. Az elemi és a polgári iskola
elvégzése után kereskedelmi iskolában érettségizett. Változatos élete
volt, a sertésvágóhídon volt segédmunkás, ahonnan antimarxista felfogása miatt elbocsátották. Ezután
a Csepel Vas- és Fémművek betanított munkása, majd a Csepel Autógyár diszpécsere volt. 1961-től
szabadfoglalkozású író volt, majd
1976ban a Kortárs munkatársa
lett. 1989-2001 között az Írószövetség elnökségi tagja, 1992-1995
között elnöke volt. Pályafutása
alatt ötvennél több verseskötete,
több regénye, esszékötete jelent
meg. Több nyelven beszél és olvas,
jelentősek a világirodalmi versfordításai. A Művészeti Akadémia
tagja, a Nemzet Művésze.
Munkásságát elismerő díjai:
József Attila-díj (1975), Alföld-díj
(1983), A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1997), Arany
János-díj (1998), Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj (2001),
Dunaharaszti díszpolgára (2005),
Balassi Bálint-emlékkard (2012),
Kossuth-díj (2013), A Nemzet Művésze (2014).
Gáll

TALÁN, HA ELMENNÉK
HARASZTIRA
Talán, ha elmennék Harasztira,
talán már a legelső pillanatban,
mikor a vonatról leszállok
s lábom megakad a haraszti homokban,
talán már a homokbánya sivár-fehér
teknőjében, hol régen marhacsont és vér rohadt,
talán már utcánk első akácfájától,
drótkerítésünk fekete roncs-árnyékától,
..........................................................................
mert mindenkinek van Harasztija,
és ha nincs, akkor méginkább szeretnénk
elmenni a magunk saját Harasztijába,
mit sejt-korunk óta keresünk,
más és más néven,
más és más istenként üldözünk,
agyrém-forma, nemlétező,
de annál inkább szomjazott, égető,
belső, elolthatatlan, eltaposhatatlan Haraszti,
anyánk, szerelmünk, rögeszménk,
egyedüllétünk és rémületünk
éjjel, mikor halljuk, hogy hívnak
a csillagok, vagy nem is a csillagok,
a halál porszemei,
és kinyílunk, mint árvíz-elöntött híd,
már visz is a piszkos, hideg semmi:
a saját szívburokból kizúduló álom-igézetünk,
talán, ha megint hallanám a vércse-sírást
az Egy-nyárfa-pagonyban,
ha elbámészkodnék az év-mélységekre
elfelejtett Tulipán-tér bádogkrisztusa előtt,
orgonabokor- és ribizkesövény-felhőben,
ha végiglihegnék a Táncsics Mihály utcán,
míg véget ér és beömlik
a hullámos szántóföldekbe,
fölkanyarodik a Lemenő-nap-dombjára,
talán, ha lekuporodnék a földre udvarunkon,
hogy megint kisházat ragasszak sárból
és cirokszárból,
este ott aludnék a vályogfal mellett,
a csuhéval tömött derékaljon
az öreg ágy petróleum szagában,
talán, ha füttyentenék és a zöld árokparton
körülcsapkodnának ricsajukkal a komáim,
ha megint ott dobálnánk a pénzt
Húsvét-hétfőn a kerítés tövében,
mikor méregszürkén szemel az eső
és egyetlen bánat önti le az Alföldet
a haraszti horpadásoktól a Kiskunság agyagáig,
talán, ha ott lesném apró ablakomon
a sarat napokig, hetekig
és véremet lassan-lassan rágná szét
a szomorúság, az a haraszti, lefejthetetlen,
céltalan, végejárhatatlan, mit a síksági
szél, a síksági hallgatás terít szét
szemcsés, nagy ujjaival
a fuldokló mellékutcákon, kockaházakon,
talán már az első, ismerős öregség-zúzott arctól,
a sziget első víznek-fordult nyárfájától
égre vágódna a kezem
és a szám hasadozna olyan jajdulással,
olyan igével,
ami halott már
s föltámaszthatatlan.
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Ültessetek el kicsi fákat!
Meghálálja majd nagy korára
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola
Tagintézménye két éve került átadásra.
A szép új épületet és természet közeli környezetét az idei tanévben több
mint 200 második-harmadik évfolyamos kisdiák szereti és védi. Igen, védi
is, mivel „Örökös Öko-iskola” lévén
folyamatosan és fokozottan figyelünk
a környezettudatosságra, természeti
értékeink védelmére.
Bár itt van közvetlen közelünkben a
„csati-part” és a kiserdő, a nyáriasan
meleg napokon oda sajnos nem mehetünk hűsölni - az iskola udvarán pedig
alig volt árnyat adó fa. Ráadásul az
épület előtt álló három hatalmas, de
menthetetlenül beteg tujánkat is ki kellett vágni nemrégiben.
Helyzetünket megismerve a dunaharaszti ROTARY Club három hete
kereste fel iskolánkat azzal, hogy jótékonysági céllal húsz darab fácskát
adományoznának nekünk: a 4 gyertyán
és 16 kőris közül 7 nagyobb, 2-3 éves
előnevelt, a többi fiatalabb csemete.
Nagylelkű ajánlatukat köszönettel elfogadtuk. A faültetés azonban komoly

előkészítő munkálatokat igényelt, hisz
ahhoz, hogy a kis fák megeredjenek, és
évek múltán árnyas, nagy fákká váljanak, szakértelem is kell, nem csak lelkesedés. Ebben az előkészítésben páratlan
szülői összefogás jött létre, amiért nagyon hálásak vagyunk! Már napokkal a
faültetés előtt sorra érkeztek munkaidejük végeztével a lelkes és erős apukák és
anyukák, hogy kiássák a fák számára az
ültetőgödröket. Orosz Enikő és Szecsődi
György szülők támogatását külön is köszönjük: nagyon sokat segítettek szakértelmükkel és személyes jelenlétükkel,
munkájukkal! Orosz Enikő mérte ki a
20 fa helyét, és az ültetésnél is végig
jelen volt. Szecsődi apuka egy teherautónyi termőföldet hozatott, munkagépeket és munkáskezeket is biztosított
- így a faültetést megelőző napokban a
folyamat felgyorsult.
A Tagintézmény kisdiákjai már péntek
délelőtt nagy örömmel és közös munkával ültették el a kisebb facsemetéket,
így mind a 9 osztálynak lett egy saját
fácskája, amelynek sorsáért külön is felelnek majd a jövőben.
Október 20-a nyárias délutánjára min-

den készen állt az összes fa elültetéséhez. Miután a ROTARY Club tagjai is
megérkeztek, meghallgatták a kis műsort, amivel hálájuk jeléül a gyerekek
készültek, majd elültették a nagyobb
fákat is.
Munkánkat azután a természet is „támogatta”: a hétvégi nagy esők, reméljük, még több életet visznek új fácskáink gyökereihez! Mi pedig izgatottan
várjuk a tavaszt, amikor lombot eresztenek, pár éven belül pedig árnyat adnak és madárfészkeket ringatnak majd.
Tubákos Zsuzsanna
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
A novemberi esték már hosszúak, de
a nappalok a legszínesebbek – ez az
ősz fináléja - gyönyörködni hívjuk
önöket honismereti sétára a városban.
A Táncsics Mihály utca a Rákócziligeten, a MÁV-állomástól keletre található. Az első parcellázáskor, 1908ban létesült. Ekkor a neve Alkotmány
utca volt, a Táncsics nevet a második
világháborút követő utcanévváltoztatáskor kapta. A MÁV-aluljárónál ágazik ki a Némedi útból. E találkozási
pontnál van a József Attila Művelődési Ház saroképülete és átellenben
üzletek sora. Keresztezik a Kandó,
a Toldi, a Batthyány, a Rákóczi, a
Rózsa, a Széchenyi, a Kazinczy utcák és a Lehel köz. A Rákóczi-liget
1900-1910 között jött létre, egy szőlőültetvény felparcellázása során. Ma
az északi határ a Határ út, délen a
Némedi út, amelynek másik oldalán
található a Petőfi-liget.” – írja Dr.
Helméczy Mátyás helytörténész a
Dunaharaszti változó város az ország
szívében című könyvében.
Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk,
hogy ismét van térítéses fénymásoló-,
nyomtató-, szkennelő-, lamináló-, spirálozó-szolgáltatás könyvtárunkban!
Könyvet olvasni az igényes ember létformája. Különösen igaz ez azokra, akik
irodalmat olvasnak, azokra pedig pláne, akik verseket és drámákat, novellákat és regényeket, sőt néha cikkeket és
esszéket. Igen, ezekről az emberekről
többet árul el otthonukban a könyvespolcuk, mint autójuk, vagy ruházatuk.
A könyv nemcsak egy tárgy, hanem illatos, ízes, zamatos, hangzó és fénylő
világ. Az olvasó tudja ezt, s az író is,
s a könyvnek csak akkor van értelme,
ha része a nagy párbeszédnek, amelyet
az emberiség folytat az első barlangrajzoktól kezdve mindaddig, amíg értelmes élet akad a földön. A könyvtár
a kultúrát, a kitekintést ismeretlen
világokra teszi hozzáférhetővé az érdeklődőknek könyveken, történeteken,
szövegeken, előadásokon keresztül. A
könyves környezet varázserővel bír: kutatók által bizonyított tény, hogy ilyen
környezetben a gyerekek könnyebben
megtanulnak olvasni! A www.dhbiblio.hu-n és a facebook.com/dhbiblio.
hu-n is megtalálnak bennünket.
A hosszú novemberi estéken sem
kell unatkozni, mert a könyvtárból
hazavihetnek kitűnő olvasmányokat,
tartalmas anyagot továbbtanuláshoz,

könnyű-komolyzenei-,
hangoskönyv
CD-ket és remek filmeket is:
Felnőtteknek ajánljuk: Jókai Anna:
Átvilágítás című könyvét, Budapest,
Széphalom Könvműhely, 2017. Találó a
memoár címe, hiszen Jókai Anna nem
egyszerűen elbeszéli élete történetét,
hanem csakugyan átvilágítja önmagát
és a kort, amelyben élnie kellett.
Ilyen értelemben könyve egy lélek
fejlődéstörténete is, összefüggésben,
kölcsönhatásban emberi és társadalmi
környezetével. Rendkívül szuggesztív
lélekelemzéssel ábrázolja gyermekkorát,
amelyre
különc
édesanyjának
nyomasztó árnyéka borul; szánalommal
ír akaratgyönge, alkoholista édesapjáról,
és nem kevés öniróniával szól korán
kibontakozott és hatalmasra nőtt
egójáról. Jókai Anna élettörténete végül
is arról szól, hogyan lesz egy félrenevelt
kislányból a nemzet lelkiismeretét
megtestesítő nagyasszony, sikeres író
és népszerű közéleti szereplő. Nem
egyszerűen őszintén, hanem önelemző
módon számol be párkapcsolatairól,
megörökítve olyan személyiségek lélek
közeli arcképét, mint Bánky Róbert
színész és színigazgató, Wlassics
Tibor
műfordító,
Török
Endre
irodalomtörténész, egyetemi tanár és
Kopácsi Sándor közgazdász. Gyónással
fölérő módon vall kapcsolatainak
fordulatairól és a fordulatokat megelőző
lelki motívumokról, írói, szakmai,
politikai kapcsolatairól. A család, a
tanítás, az írás mellett folyamatosan
képezte magát; gondolkodására igen
nagy hatással volt az antropozófia és
a katolikus hit, miközben csaknem
folyamatosan a fönnálló rendszerrel
szembeni
passzív
rezisztenciát
képviselte.
Jókai Anna memoárja
voltaképp egy lélek fejlődéstörténete
és kapcsolati hálójának föltérképezése,
és ebben a fejlődésrajzban ott kavarog
a magyar múlt az 1930-as évek
elejétől kezdve napjainkig, ettől nem
függetlenül a magyar kultúrpolitika és
irodalomtörténet utóbbi fél évszázada.
Sikereiről és kudarcairól, emberi
csalódásairól, lelki megrázkódtatásairól
és a nagy egymásra találásokról
megkapó őszinteséggel vall. Különösen
megrázó a már elhunyt írónő írását
olvasni.
Gyermekeknek: Wéber Anikó: Az
osztály vesztese, Budapest, Pagony,
2016. Ez a könyv az iskolákban zajló
nagyon is valós eseményeket mutat

be. Azt, hogy sajnos mi is zajlik
gyermekeink iskolájában nap, mint
nap. Az éjszaka leple alatt furcsa kép
kerül az osztály facebook oldalára:
esetlen
alak
minionjelmezben,
felette a falra írt felirat: Az osztály
vesztese! Az osztályfőnök tombol, a
diákok gyanakodva méregetik egymást.
Tettesnek se jó lenni, de áldozatnak
még rosszabb. A regény folyamán
gyerekek és családjaik életét ismerjük
meg mindenestül, miközben velük
izguljuk és szorongjuk végig ugyanazt
a pár napot a felkeléstől a tanórákon
át a napköziig. Vajon ki tette és miért?
Megkapjuk a választ a regényből….
Korosztály: 11+

„A régi város” színes, szinkronizált,
131 perces amerikai filmdráma. Ez a
film nem kevesebbre vállalkozik, mint
az életre készít fel minket. Szeretnivalóan tökéletlen emberek szembesítenek
az elmúlással, a gyásszal, azzal, hogy
vannak dolgok, melyekre hiába hordunk földet, egyszerűen mindvégig velünk maradnak. Ez a típusú film, nem
az, ami lerohan, letaglóz, és alaposan
átmos, ez a film csendben csörgedezik, óvatosan megfogja a kezünk, a
szemünkbe néz, és azt mondja, hogy
„hazudnék, ha azt mondanám, hogy
minden rendben lesz, de tudod, az élet
már csak ilyen.” Mi pedig elfogadjuk.
Ennél nagyobb ajándékot keveset kaphatunk.
A világhírű bestseller alapján, azonos
címmel „A viskó” színes, feliratos, angol nyelvű, 127 perces film készült. Ismerjük a történetet: az eltűnt kislány
édesapja – tapasztalva a rendőrség
tehetetlenségét, ugyanakkor a családja és a saját lelkének állapotát – nyo-
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mozásba kezd. Különös, hogy éppen
ekkor egy rejtélyes levél meghívja a
kétségbeesett apát a tragédia helyszínére. Itt aztán három különös idegennel ismerkedik meg. …

Program-előzetesünk: Novemberben
Márkosi Erzsébet festményeit tekinthetik meg Mini Galériánkban: „Mindig lenyűgözött a szépség, vagy ami
érdekes és szokatlan. A vizuális élmé-

nyek különösképpen hatással vannak
rám. Ez lehet a természet, az épített
környezet, tárgyak és élőlények, vagy a
fantázia által létrehozott dolgok; részletek és az „egész”. Szeretem a képzőművészetet, gyakran elbűvöl egy-egy
kép, annak szerkezete, kompozíciója,
harmóniája, színei, forma- és gondolatvilága, de főleg a sokfélesége. Sűrű,
dolgos, aktív életem volt, de ez alatt
végig készültem arra, hogy ha majd
több időm lesz, kipróbálom, hogy esetleg én is tudnék-e rajzolni, festeni…
Már hét éve próbálkozom több-kevesebb sikerrel és nagyon nagy örömmel. Nem tudom, hogy gond-e, vagy
szerencse, de szinte minden technikát
megszeretek, szinte mindent ábrázolni
való témának látok. Szeretek kísérletezni, kipróbálni olyasmit is, ami nem
szokványos és első látásra talán rejtve
van a szépsége, érdekessége…. Örülök,
hogy megmutathatok néhány képemet
a Mini Galériában. Láttam, hogy itt
eddig általában festményeket állítottak ki a legtöbben. A változatosság
kedvéért a kiállítandó festményeim
mellett grafikákat is – főleg linó-metszeteket - szeretnék bemutatni. Fogadják szeretettel!”
November 9-én 10-12.00 lesz a kicsiknek és szüleiknek a Dühöngő, délután
16-18.00 a készségfejlesztő Játékdélután. November 17-én, pénteken
9-10.00. Kiss Ottó gyermekíróval találkozhatnak az alsósok. November
24-én, pénteken 18.00-tól találkozhatnak Szabó T. Anna és Dragomán

György íróházaspárral. Estjük címe:
Páros mágia. Könyvárusítás nem lesz,
de a művészek szívesen dedikálnak.
Már október 16-tól regisztrálni lehet
– a könyvtár korlátozott számú férőhelye miatt - az előadásra. November
30-án, csütörtökön 16-18.00. a hagyományos-hangulatos városi adventi
koszorúkészítésre hívjuk szeretettel a
gyermekeket: koszorúalap van, viszont
díszekkel és gyertyával mindenki egyénileg készüljön! Decemberben a Baktay Gimnázium diákjainak fotóit láthatják Mini Galériánkban.
December 7-én, 18.00-tól folytatjuk
az Imedias Kiadó német nemzetiségről szóló könyvvásárral egybekötött
könyvbemutatóját. A korábban bemutatott sorozatok újabb részeit vásárolhatják meg ajándéknak karácsonyra.
Köszönjük Hajdu Andrea: Menedékhely című képét és a Zöld Korona árvácskabeültetését! Köszönjük a könyvajándékokat, de koszos könyveket
nem áll módunkban elfogadni! Várják
az érdeklődőket a könyvtárosok.

Bécsben jártunk
Bécsben járt a Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola 6. a osztálya 2017 áprilisában a 6.a osztály
anyukái nagy vállalkozásba fogtak.
A SPAR országos nyereményakciójába kapcsolódtak be, és megnyerték
osztályunknak a 800.000 Ft-ot, amit
osztálykirándulásra költhettünk el.
Azt is kitalálták, hogy ha már nemzetiségi németet tanulunk elsős korunk
óta, BÉCS legyen az úti cél.
Osztályunk életében ez volt az első
alkalom, hogy „ottalvós” kirándulásra
mentünk 2017. október 5-6-án. Már
hetekkel az út előtt” óriási gondjaink”
voltak: hányan és kivel kerülünk egy
szobába, izgi lesz-e vonattal utazni,
egyáltalán hogy fog tetszeni Bécs, és
még ezernyi kérdés foglalkoztatott
minket. Ezek az izgalmak egyre csak

fokozódtak, amikor a vonatról leszállva hirtelen csupa németül beszélő
ember között találtuk magunkat.
Bécs sok érdekességet tartogatott számunkra, ki-ki a maga módján próbálhatta ki az iskolában német órákon
tanultakat. Csodálatos volt a fényűző
Schönbrunni kastély parkja, amit a
Gloriett dombjáról is megcsodálhattunk, és a kastély maga belülről is
szép volt. Az állatkert különlegességei, a sokunkat lefröcskölő fókák, és
az esőerdőben közöttünk cikázó denevérek voltak. Menet közben megkóstolhattuk a Käsekrainer nevű bécsi
specialitást. Jártunk a bécsi egyetemen, megismertük a nevezetességeit.
A második napon a Természettudományi Múzeumban ásványokat, meteoritot, dínókat láttunk, interaktív

játékokat próbálhattunk ki. Városnézés után indultunk az ottani vidámparkba a Praterbe, ahol óriáskerékről
szemléltük a csodálatos panorámát,
és szörnyülködtünk a vidámpark játékain.
Hamar eltelt a két nap, és ismét
vonaton ültünk. Fáradtan, de élményekkel tele értünk haza.
Köszönjük szüleinknek, hogy pályáztak, nyertek, és többen el is
jöttek a kirándulásra, ahol fergetegesen éreztük magunkat.
Maruzsa Anna, Molnár Emese,
Csata
Róbert, Markovics Bence
6. a osztályos tanulók
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Cserjementesítés a Kápolna-dombon, a védett és fokozottan védett növények termőhelyének
megőrzéséért
Immár negyedik alkalommal hirdettük meg a Zöld Szív ITM szervezésében cserjementesítő akciónkat a
kápolna-dombi homoki gyep megmentése céljából. A Kápolna-domb
2007 végéig helyi jelentőségű természetvédelmi terület volt, sok védett,
és két fokozottan védett növény termőhelyeként. A védelem sajnos ezt
követően megszűnt, ezért kezelési
terv sem “vigyázta” a gyep fennmaradását, beülthetőségét más fajokkal.
A terület értékességét jelzi azonban a
természetvédelmi szakemberek folyamatos figyelme, a fokozottan védett
növények jelenléte pedig lehetőséget
biztosított a természetvédelmi hatóság számára, hogy lépéseket tegyen a
termőhely megőrzése érdekében.
2011 késő őszén az itt lévő cserje- és
facsoportot eltávolították, de kellő körültekintés nélkül. Ennek következtében a gyepet ellepték az invazív fák
és cserjék gyökérsarjai. Úgy éreztük
haladéktalanul tennünk kell valamit,
ha nem akarjuk, hogy az itteni természeti értékek a szemünk láttára ves�szenek el. Első sorban magunkra és a
természet iránt elkötelezett emberek-

re számíthattunk. Dr. Sziráki György,
Dunaharaszti és környéke természeti
értékeit szívén viselő szakember vezetésével kezdtük meg az akció szervezését.
2012 júniusában a “zöldhatóság”,
azaz a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség úgy rendelkezett, hogy a
Kápolna-dombon a kápolna falától
északra bármilyen tevékenység csak
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal egyeztetve végezhető. Ennek megfelelően
a DINPI illetékeseivel egyetértésben
kerültek meghatározásra a cserjementesítések időpontjai, és került kidolgozásra a megfelelő kíméletes és szakszerű eljárás. Ennek lényeges eleme,
hogy a gyökerekig lehatoló felszívódó
herbiciddel egyenként kell kezelni a
vágásfelületeket. Fontos, hogy maga a
gyep ne károsodjon. Ez az irtási mód
nagyon aprólékos, lassú, nagy figyelmet, türelmet követelt tőlünk.
Az első felhívásunkra 3 évvel ezelőtt
a Kőrösi Csoma Általános Iskola tanárai reagáltak és vállalták velünk
és Gyuri bácsival a “bozótirtást”. Az
első cserjementesítés óta egyre többen csatlakoztak hozzánk: óvodánk
zöldszíves dolgozói, családjaik, növendékeink és szüleik segítették ennek a
kicsiny, de sok értéket őrző, és jogszabályi védelmet érdemlő területnek a

megóvását. Meg kell említenünk, hogy
a gyökérsarjak képződését gátló vegyszert csaknem minden esetben a Zöld
Korona Garden Kft. Biztosította számunkra.
Idén ősszel a “Kőrösi iskola” tanárai
mellett felsős tanulók és egyikük édesanyja is csatlakozott óvodánk zöldszíves csapatához. Hogy munkánk nem
hiába való, azt az is mutatja, hogy a
fokozottan védett őszi kikerics ezen
az őszön minden eddiginél nagyobb
számban nyílott itt. Ugyanakkor ahhoz, hogy a Kápolna-domb természeti értékei hosszú távon, évtizedek
múltán is megmaradhassanak, szükséges, hogy ez a terület visszakapja
helyi védettségi státuszát. Szeretnénk
hinni abban, hogy városunk vezetői
számára is fontos természeti kincseink megőrzése, ami hosszú távon csak
az értékes természeti területek jogszabályi védelmével biztosítható. Mi
harasztiak pedig legyünk büszkék,
hogy Dunaharasztinak nem csak épített környezete bővelkedik új és régi
értékekben, hanem a természeti örökségünk is változatos, gazdag és csodaszép, amit megóvnunk, védenünk
kötelességünk!
Mester Andrea
Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa
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Mese Óvoda őszi táncai
Igen sok programmal indul óvodásaink számára az ősz
- lassan hozzá fogunk szokni. Nem könnyű feladat ezt az
óvodában a beszoktatás időszakában megoldani, de alapos
előkészítéssel – amit már a tavalyi tanévben kezdtünk el –
természetesen ezt a dolgot is sikerült megoldanunk.
4 csoport gyermekeivel készültünk és próbáltunk már az
első napoktól, hogy a Város Napok rendezésében megszervezett Szüreti programon a tájháznál bemutassuk
táncainkat. Gyönyörűen feldíszített tájházunkba már délelőtt érkeztek kicsik és nagyok, hogy megismerjék és kipróbálják a borkészítés körüli tennivalókat. Nem csak
daráltunk és préseltünk, hanem ügyes kis kezekkel őszi
hangulatot idéző lakásdíszeket készíthettünk. A menet indulása előtt a Sváb Dalkör éneklése után gyermekeink is
birtokukba vették az udvart és roptuk a táncot. Köszönjük a szervezőknek a finom ebédet és a sok kedvességet!
Szerencsére gyönyörű napsütéses időben indulhattunk el feldíszített kocsikkal a város utcáin, ahol kedves vendéglátók
kínáltak minket pogácsával, süteménnyel és innivalóval. A
Baktay téren pedig estig nyúlóan folytatódott a mulatság.
A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola
testületétől idén is meghívást kaptunk a Kinder-Oktoberfest programjukra. Ide már csak két csoport gyermekeit
vittük, mert az időnkénti magas létszámnál már nehezen
volt mozgatható a tánccsoport. A csoportok életkor szerinti megoszlása szerint ez idén a 10-es csoport gyermekeire nézve volt nagy feladat, hiszen szinte mindenkinek
ott kellett lennie! Külön köszönetet érdemelnek a szülők,
akik vállalták, hogy gyermekeiket eljuttatják a fellépésre!
Izgatottan készültünk a kijelölt tanteremben – ami persze
jó alkalmat adott arra is, hogy az iskolával ismerkedhessünk. 15 kisgyermekkel léptünk fel, akik mosolyogva, csengő hangon énekelték a táncainkat kísérő német dalokat. A
fényképezőgépek kattogása közben jókedvünkkel sikerült
vidámságot csalni volt óvodásaink arcára is. Gyermekeink

a vendéglátás után még érdeklődve nézték meg a nagyobbak táncait, bejárták az iskola apró zugait – hiszen néhányan jövőre itt kezdik majd az 1. osztályt.
Külön köszönöm Rötzer Anikó és Gál Edina kolleganőim
támogató munkáját! Köszönöm a szülők aktivitását és segítőkészségét!
Köszönöm gyermekeim mosolygós, bíztató tekintetét!
Somkuti Edit
német nemzetiségi óvodapedagógus

Múltidézés a Napsugár Óvodában

Nagy megtiszteltetés ért bennünket, hogy
ebben az évben ünnepelhettük a Napsugár
Óvoda 60. születésnapját. Ennek
keretében a szokásos Őszi játszóházunkat
is már a „Régi korok játékai” címmel
hirdettük meg, ahol a szülők, nagyszülők
gyermekkorának kedvenc foglalatosságait
gyűjtöttük össze. A felnőttek örömmel
üdvözölték többek között a gombfocit,
ugróiskolát, üveggolyózást, csutkavár
építést, lengőtekét, babzsák katapultot,
kötélhúzást, célbadobót, és a többi
„retro” játékot. A délelőtti nyüzsgésben
megfáradt családokat szintén a múltat
idéző büfével és frissítővel vártuk. A
délután során „Öreg ovis találkozó”
keretében az óvoda történetét ismerhették
meg a hozzánk látogatók. Régi játékokból
álló kiállításunk mellett, folyamatos
diafilm és fénykép vetítésen, valamint
a folyosókon elhelyezett tablókon
elevenedtek meg az óvodai élet neves
eseményei.
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A kiállítások célja az utóbbi 60 év
bemutatása volt, holott maga az intézmény
ennél jóval idősebb. A feljegyzések szerint
már az első világháború előtt is működött,
később pedig az I. számú általános
iskolához
tartozó
napköziotthonos
óvodaként üzemelt. Ezen a születésnapon
tehát nem a valódi megalakulására
emlékeztünk, hanem arra az évre, amikor
a jelenlegi épületbe költözött. 1957-ben a
Dózsa György úti magánvilla lett második
otthona a város 6 év alatti gyermekeinek.
Itt kezdték az akkori óvónők a valódi,
érdemi nevelő-fejlesztő munkát, ahol
már nem csak a gyermekek „megőrzése”
volt a cél, hanem az életkori sajátosságok
figyelembevételével történő valódi óvodai
nevelés. A kezdeti négy csoport után
-15 év alatt 120%-os kihasználtsággal
működő, hat csoportos, két nagy
udvarral rendelkező intézménnyé nőtt.
Az olajkályhákat közben felváltotta a
központi fűtés, az épület minden zugát
belakták a gyermekek és nevelőik. Amikor
lehetőséget kaptak a pedagógusok saját
pedagógiai program választására, akkor
a Tevékenységközpontú óvodai nevelési
programot választották. A csoportokba
a gyermekeket már korosztályok szerint
válogatták, elindultak a Zeneovis
foglalkozások, a hittan és a logopédiai
fejlesztés. Az ezredfordulóra pedig nem
csak Dunaharaszti vált várossá, hanem az
I. számú Napköziotthonos Óvoda neve is
megváltozott Napsugár Óvodára.

Az elmúlt két évtizedben hasonló volumenű fejlődés következett be az intézmény életében, mint az első 40 évben, az
alapok azonban mit sem változtak. Az épület továbbra is megőrizte zegzugos hangulatát, hiszen a gyermeklétszám továbbra is
magas maradt, és a termek sem lettek nagyobbak. A mindenkori nevelőtestület követte a már kialakult hagyományokat, és
megőrizte a pedagógiai program szellemiségét. A régi ünnepek és szokások mellett
azonban időről időre újakat teremtettünk
és teremtünk napjainkban is.
Ezen a napon örömmel fogadtuk a régi
kollégákat, valamikori és jelenlegi óvodásokat, és az óvoda méltán nagy múltú

60 évesek lettünk!
Mi, akik a Dunaharaszti I-es számú
Általános Iskolában ballagtunk 1971ben. Mi voltunk a 8. a, osztályfőnökünk Farkas Feri bácsi volt, már csak
fentről láthatta, milyen sokan jöttünk
össze a találkozóra. Több alkalommal
találkoztunk már, hiszen a ballagás óta
eltelt ”néhány” év! Most is, mint min-

dig jót beszélgettünk, nevettünk régi
sztorikon, egymáson és bizony sokat
nosztalgiáztunk. Jó volt újra együtt
lenni! Csuti Rozália meghívta az egész
osztályt egy kerti partira. Előkerültek
a finomabbnál finomabb sütemények,
italok, vendéglátónk pedig kemencében sült csirkecombbal kedveskedett

vezetőit. Ezúton is köszönetet mondunk,
hogy megtisztelték jelenlétükkel kis ünnepségünket, ahol újra találkozhattak a
régi kollégák, és felidézhették az elmúlt
évtizedek eseményeit. Tanúi lehettünk torokszorító találkozásoknak és számtalan
vidám és tanulságos történetet hallhattunk
Tőlük. Büszkén és meghatódva emlékeztünk azokra a nagyszerű emberekre, akik
az elmúlt 60 évben ezt az intézményt
működtették, és nevelték az ide érkező
több generációnyi gyermeket. Példájuk,
emberségük követendő példa számunkra
mindenkor.
Zupkáné Nyiri Zsófia, tagóvoda vezető
nekünk. Van olyan osztálytársunk,
aki Németországból jött haza a találkozóra, Wágner János. A jó hangulat,
a fényképek nézegetése, a múlt felidézése úgy érzem mindenkiben jó érzéseket váltott ki. A közös gyermekkor,
az általános iskola összekapcsolt minket, jó tanári gárda tanított: Csáki Illés, Hermann Antal, Hegedűs Béláné,
Tarjáni Béla, a Schreiber házaspár,
Helméczy Mátyás, Fazekas Lajosné,
Nagy Flórián, Rocskai Jánosné,
Ipacs Sándor, Kovács Zsuzsa, Kovács
András, Dr. Sziráki Györgyné, Böbe
néni … és még sorolhatnám tovább.
Sajnos már sokan nem élnek közülük,
de a találkozón felidéztük őket,
emlékeztünk Rájuk. Igen, mi mondhatjuk, hogy jó útravalót kaptunk tőlük, iskolánktól, szüleinktől, s nagyon
igaz a szállóige: „ …ha nincsen gyökerünk, elfúj a szél…”
Jó volt újra együtt lenni így 60
évesen is!
Kókánné Stefkó Mária
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Városunk tanulói a kutatók éjszakáján
Eiffel torony 3D-s nyomtatóval
2017. szeptember 29-én egy különleges "éjszakán" vehetett
részt 36 felsős diákunk, ugyanis idén először ellátogattunk a
Kutatók Éjszakája elnevezésű programra. Iskolánk tanulóival
mi az Ericsson Magyarország helyszíneit néztük meg, de az
ország számos pontján rendeztek aznap este programokat.
Láthattunk érdekes kísérleteket, illetve mindenki
megtalálhatta a neki tetsző programot, és ami a
legfontosabb, kedvére alkothatott. Müller Maja és
Budinszky Emilia, nyolcadik osztályos tanulóink egy
3D-s nyomtató segítségével elkészítették az Eiffel torony
apró mását. Izgalmas volt kipróbálni a szimulátort, VR
szemüvegben létezni, robotot irányítani.
Ezúton köszönjük minden bennünket elkísérő szülő
segítségét: Gutti anyuka, Pekár apuka, és a Segyevi
házaspár tartott velünk, segítettek a gyerekek biztonságos
közlekedtetésében. Reméljük, mindenki nagyon jól érezte
magát, jövőre újabb helyszínek, újabb kalandok várnak
ránk a természettudomány világában.
Bordásné Nyáry Nikolett,
Elek Márta szervező és kísérő tanárok

Láss Ne Csak Nézz!
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fizika
szakkör diákjai hűen a hagyományokhoz idén szeptemberben is meglátogatták a Kutatók Éjszakája rendezvény sorozatot. Ebben az évben az Óbudai Bánki Donát Egyetem
programjain vettünk részt. Többek között teszteltük egy
száraztésztából készült híd terhelhetőségét. Érdekes kísérleteket néztünk végig egyszerű konyhai eszközökkel, valamint
egy gáz meghajtású kis vonatot is kipróbálhattunk. Szerintem elmondhatom, hogy remekül szórakóztunk idén is.
Szikora Georgina és a szakkör

Kisállat-kiállítás a Rákóczi iskolában

Az Állatok Világnapját Szent Ferenc emléknapján ünnepeljük. Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje, a legenda
szerint értette az állatok nyelvét és beszélni is tudott velük.
Október 4. az ő halálának évfordulója és 1931 óta az Állatok
Világnapja is. A kezdeményezés célja először a vadon élő
állatok pusztulásának megfékezése volt, később fontos szere-

pet kaptak a háziállatok és a felelős állattartás hirdetése is.
Ezért rendezünk iskolánkban már 15 éve kisállat-kiállítást,
ahol a gyerekek bemutatják társaiknak házi kedvenceiket.
Tanulóink számára már természetes, hogy ezen a napon elözönlik a tornatermet és az udvart a legkülönbözőbb állatok.
Mindenki szívesen hozza be és mutatja meg háziállatát.
Nagyon népszerűek a nyulak, hörcsögök, tengeri malacok,
teknősök, halak, de volt kaméleon, gekkó, texasi patkánysikló is. Öröm nézni, milyen odaadással és gondoskodással
bánnak állataikkal. Jó példa ez a társaik számára. Nagy
örömmel jönnek minden évben az óvodások is. Ezen kívül
egy kiállítás is helyet kap a tornateremben, amelyet minden
év más tematika szerint készítenek el gyerekek. Idén az év
állatai szerepeltek a tablókon. Lelkes tanulóink még keresztrejtvényt is készítettek a látottak játékos felidézésére.
Az Állatok világnapja egész évre azt üzeni, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel és a természettel.
Mezei Erzsébet
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Újra nagy az öröm!!
Ha október, akkor SPAR futás a Rákóczi iskola diákjainak!
Idén 32. alkalommal rendezték meg a SPAR Budapest Maraton
Futófesztivált, melynek szombati eseményein iskolánk ismét szép
számú nevezővel képviseltette magát. A több ezer induló, a remek hangulat hamar magával ragadja a sportolni vágyókat. Vannak, akik minden évben nagy kedvvel, lelkesedéssel neveznek erre

III.Haraszti Futóparty
A Dunaharaszti Nádor Egyesület és a Fut a Haraszti Egyesület
a Városi Napok keretein belül idén is megrendezte a Haraszti
Futóparty-t.
A közös bemelegítés után, a különböző távokon ( 1,3,7,14,
21 és 28 km) a gyerekek, a családok, a rövidebb és a
hosszabb távokat futni képes versenyzők is egyaránt
megtalálhatták kedvükre valót. Sajnos az időjárás nem
kedvezett a szabadtéri programoknak, ennek ellenére
több mint fél ezren futottak és kb. ugyanennyi szurkoló
biztatta őket. A futóknak a két frissítőponton vizet,
izoitalt, szőlőcukrot és gyümölcsöt kínáltunk, hogy új erőre
kaphassanak. A jó hangulatról, a futókat jól ismerő Speaker
Sziszkó gondoskodott. Amíg a futók futottak, a nézőket a
Haraster Dorfmusik is szórakoztatta sváb zenével.
Minden távot teljesítőnek járt a befutóérem. Különösen
nagy öröm volt látni, a gyerekek szülőkkel együtt, egymást is
bíztatva teljesítették a távokat.A hosszabb távok győzteseinek
a díjakat a háromszoros Spartathlon résztvevő, Török-Ilyés
László adta át. A Hősök terén idén is a három általános
iskola diákjainak váltófutása zajlott, 52 gyerek versenyzett
egymással, nagyon szoros versenyben idén a hunyadis gyerekek
nyertek, öregbítve ezzel az iskolájuk hírnevét.
A rendezvényre meghívtuk a dunaharaszti Bárka Alapítvány
képviselőit és lakóit is. A futók a sporttal egyidejűleg
jótékony célt is szolgáltak, a 3 km táv teljes nevezési díját az
alapítványnak ajánlottuk fel.
Az eseményt a két civil szervezet tagjai és segítői rengeteg
munkával támogatták, az Önkormányzat, a helybeli és
környékbeli cégek, így a Coca-Cola Testébresztő, Andrásik
Sándor, Jaf Holz Kft, Diego Dunaharaszti, a Banner Batterien
Hungária Kft, az I.D.C. Hungary Kft- Moments nápolyik
forgalmazója, a Mannheim Squash Club, a POLAR futóórák,
Lipóti Pékség Dunaharaszti, Dreher 24, Ensport, Bio Tech
USA, Bio Kuckó cipőbolt, Vitaminsziget-Némedi út, Chio,
Tani zöldséges, Andrássy Pékség, a szomszédos szigethalmi,
ócsai, ráckevei futóklubok termékkel vagy más módon járultak
hozzá a rendezvényhez. Segítségüket ez úton is köszönjük!
a szervezők

a sporteseményre iskolánkból, és természetesen mindig vannak új
arcok, nevek a nevezők között, ami nagy örömünkre szolgál!
Minden évben nagy a küzdelem az EMMI suli futamokra kiírt fődíj, a 100000.- Ft értékű SPAR vásárlási utalványok elnyeréséért,
melyet idén is sikerült elhoznia iskolánknak!
Köszönet és hála minden futónak, nevezőnek, kicsiknek és nagyoknak, akik iskolánk győzelméhez hozzájárultak nevezésükkel!
Kollégáinknak szintén köszönjük segítséget!
Takácsné Mezei Erzsébet és Kovács Gáborné
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Üzemlátogatáson a Rákóczi Iskola diákjai
A Ruff pékségben

Meghívást kaptunk egy üzemlátogatásra, melyet Balogh Nikolasz (Balogh
Norbert és Molnár Ilona) szülei szerveztek meg az osztályunk számára.
Végtelenül kedves, barátságos, mosoly-

gós és türelmes dolgozók fogadták kis
csoportunkat. Jól esett bent a meleg és
a leírhatatlanul finom illat.
Megtanultunk néhány fogást, pl. tésztából hogyan lehet madarat, teknősbékát,
ökörszemet, krokodilt formázni. Láttuk
a zsömle-, majd a kiflikészítő gépet, a
kenyértésztát 20 egyenlő részre osztotta
a másik gép, mellette beindult a hatalmas kenyérdagasztó gép, mely egy zsák
lisztet nyelt el pillanatok alatt. Egy kis
tornádó keletkezett az üzem közepén és
hirtelen mindenki lisztes lett.
A kemence is természetesen már
modern és gigantikus. Egyszerre 4
emeleten 24 óriási tepsiben sülnek
a finomabbnál – finomabb pékáruk.
Megkóstolhattuk a friss, ropogós, íz-

Lantmännen Unibake sütőüzem

Egy hónappal később lehetőségünk
nyílt meglátogatni Európa egyik vezető sütőipari vállalatát, a Lantmännen
Unibake-t.
Kiváló minőségű péksüteményeket állítanak elő, legyen szó kenyérfélékről
(bagett, ciabatta), édes péksüteményekről (csiga, korona, croissant) és
sós termékekről (hamburger zsömle,
HotDog kifli). 150 éves tapasztalatú
a cég. Így hagyományaik és szakértelmük ötvöződik a legmodernebb sütési
technikákkal.
A vállalatnál szívélyesen fogadtak. A
finomságokból, amit számunkra az
asztalra tettek, kóstolhattunk. Rövid történetet hallottunk az üzemről.
Megtudtuk, hogy 7 éve alapították
Pestszentlőrincen, a Besence utcában.
Majd balesetvédelmi oktatásban részesültünk. Ezután a szigorú szabályokat
betartva a kötelezően előírt munkavédelmi ruhát, sapkát, cipőt kellett
magunkra ölteni. Következett a kézmosás 1. fázisa. Egy gépbe nyúltunk
bele, amely folyékony szappant adagolt tenyereinkbe. Majd 2. fázisként a
másik gép fertőtlenítő szert folyatott
a kezünkbe. Ezután egyenként léptünk
be egy kapun, amely szigorúan ellenőrzött.(személyes tárgyakat tilos volt

bevinni). Már az ajtóban szembeötlő volt, hogy a hatalmas csarnokban
hegyekben sorakoztak a sütőlemezek,
oszloponként más és más formákkal. A
kovászolóban a lisztet, cukrot, sót átszitálják, kimérik, majd liszttel, vízzel,
élesztővel összedolgozzák. Ebből készül
a kovász, ami nagy csészékben (óriások
részére fönntartott) 3-4 órát pihen.
Itt kóstolhattunk élesztőt. Íze nem
nyerte el a tetszésünket. Óriási gépek, amelyek több méter magasan
dagasztották a tésztát. Egy ügyes
szerkezet (osztógép) kis gombócokat
vág le a tésztából. Egy másik kilapította, pontosan akkorára, amekkorák
a sütőlemezen a mélyedések. Óriási
futószalag-pályán megkezdték utazásukat a hamburger zsömlék. Elsőként
a kelesztőbe kerültek: itt 35-40 °C fok
volt. Nagyon meleg és párás a levegő.
Egy óra alatt a tészták megkeltek.
Kifli vagy zsömle formájúvá váltak.
Innen továbbjutottak a zuhanyhoz. Ez
azért szükséges, hogy a szóróanyagok
rátapadjanak a tetejükre. Mi szezámmag-esőt láttunk. Következett a kemence, amely hihetetlen, de 28 m hos�szú alagút. Itt a nagyon forró levegő
9-10 perc alatt megsüti a termékeket.
A végén gyönyörű, halványbarna csodák gurultak ki. Ezután bementünk
egy olyan terembe (nekem ez tetszett
a legjobban), ahol oválisan 8000 db
zsömle utazott a szalagon a fejünk fölött. Látványnak csodálatos volt. Itt
hűltek le kb. 30 °C-ra a termékek.
A hűtőpályáról a csomagológép fölé
haladtak. Vigyázó szemek ellenőrzik,

letes kifliket, kakaós csigákat, túrós
süteményeket. Natúr csokoládét is ropogtathattunk, mellyel az édes sütiket
szórják meg. Úgy éreztük magunkat,
mint Jancsi és Juliska a mézeskalácsház előtt. Mindenből szabad volt venni
és enni, amit megkívántunk.
Ezután az összes gyerek kapott egy
kis tésztát a kezébe és saját fantáziája
szerint készíthetett egy formát. Kifelé
menet a kérdésemre: Ki szeretne pék
lenni? A fél osztály jelentkezett. Így legyen!
Köszönjük szépen a szeretetteli, vidám
fogadtatást:
Korom Sándornak, György Lajosnak
és Szabó Nikolettnek.
hogy csakis kiváló minőségű, tetszetős
termékek kerüljenek ki. Fóliázás után
24-esével kartondobozokba helyezték a
zsömléket. A csomagra, kartonra föliratok kerültek: összetevők és a termék
fogyasztási határideje. A formátlan,
nem megfelelő kifliket - zsömléket ládákba gyűjtötték össze. Utolsó állomás
a fagyasztó. Ide csak benézhettünk. A
kiflikkel – zsömlékkel teli kartonok raklapokra kerültek. Befóliázták és targoncával a fagyasztóba vitték. Innen
4-5 nap múlva kamionokkal elszállításra kerülnek a vevőkhöz. A fagyasztóban -28 °C az állandó hőmérséklet, így
gyorsan el is köszöntünk „Szibériától”.
A fiúk kedvence: a „Foci” hamburgerzsömle lett. Megtudtuk, hogy több,
mint 50 %-a a termékeknek külföldön
talál vevőre. Az aznapi zsömlék az
Egyesült Arab Emirátusokba kerültek.
Köszönettel tartozunk a program létrejöttéért László Attila édesanyjának
Tompos Emőkének, Lengyel László üzemvezető-helyettesnek, Putnoki
Boglárka termelésszervezőnek, Simkó
Barbara CI koordinátornak, Kazup
Zoltánné termelési adminisztrátornak,
Kaltenecker Péter műszakvezetőnek és
Kaltenecker Péterné Andrea pedagógiai asszisztensnek, valamint az összes
dolgozónak, akik a segítségünkre voltak.
Emlékezetes élménnyel gazdagodtunk,
ami semmi mással össze nem hasonlítható. Köszönjük szépen.
Szabóné Kovács Éva o.f.
és a 4.A osztály
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GYÓGYTORNA
KUTYÁKNAK?!

Rendelőnkben egyre gyakrabban fordulnak elő a nagy és
bonyolult csontműtétek, amelyek során nem egyszer, nem
kétszer fűrészelünk át csontokat vagy építünk be lemezeket. Ezekből a felépülés és lábadozás általában több hét
szokott lenni. Mind a kutyusnak, mind a gazdinak nagyon
sokat számít, ha kis kedvence minél hamarabb elkezd
mozogni és visszanyeri régi formáját. Ezért augusztustól
egy új szolgáltatással bővültünk, ami nem más, mint a
kutya-fizioterápia. Kevesen tudják, hogy ma már ugyanúgy elérhetők állatok számára az emberek esetében oly
természetesen alkalmazott kezelések, mint a fizioterápia,
masszázs, gyógytorna, elektroterápia, mágneses kezelés és
a hidroterápia is. Fizioterápia célja az önálló, koordinált,
fájdalommentes mozgás elérése. Ennek eszköze a gyógytorna, minden más alkalmazott kezelés, kiegészítésként ezt segíti elő. A fizioterápia nem csak műtét után alkalmazható,
hanem egy nagyon széles körű terápiás
eljárás. Magára a műtétre is felkészíthető a kutya izomzata, ezáltal lerövidítve a rehabilitációs időszakot. Alkalmazható például izomsorvadás esetén is, vagy idős, nehezen
mozgó állatoknál a letapadt izmok feloldására, így segítve
a fájdalommentes mozgást, de alkalmazható gerincproblémák (pl. porckorongsérv) és ízületi problémák esetén (pl.
diszplázia) is. Az aktívan sportoló kutyák esetében a sérülések megelőzésében és a teljesítmény növelésében van
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szerepe. Az ortopédiai műtétek után, amikor hosszú hetekig kímélni kell az állatot ahhoz, hogy ne legyen visszaesés,
sokszor okoz fejtörést a gazdinak, hogyan fárasszon le egy
energikus kutyát. A fizioterápia erre is megoldás, hiszen a
speciális gyakorlatok egyfajta koncentrációs feladatok és
alkalmasak arra, hogy a kutyust kellően el is fárassza. Túlsúlyos kutyáknál is sokat segítenek a fizioterapeuták által
tartott úgynevezett kutya- fitness órák, hiszen az ízületeket kímélve tudják mozgatni a kutyát és ezáltal a fogyókúra részei lehetnek a diéta mellett.
A fizioterapeuta a terápiás tervet a már meglévő állatorvosi diagnózis alapján állítja össze. Ezáltal többféle módszerek és eszközök közül válogat. Ezek közül most csak néhányat említünk meg. A meleg termoterápiával a véráramlás
növekszik, a kötőszövetek fellazulnak, az izomtónus csökken, az idegek vezetőképessége fokozódik, de ezeknek ellenkezőjét éri el a hideg hőmérséklet hatásaival. Gyógytorna
során passzív kimozgatás, asszisztált mozgások, stabilizációs gyakorlatok és aktív mozgás (eszközök segítségével is)
történik. Az előbb említett kutya-fitness a gyógytorna egy
bonyolultabb ága, melyet leginkább egészséges, sportoló
vagy túlsúlyos kutyáknak javasolt. Masszázskezeléssel fájdalomcsillapítás, izomcsomók oldása, izomtónus befolyásolása, lazítás, letapadások megszüntetése, izomaktivitás
elősegítése, stresszoldás érhető el.
A kezelések sikeréhez nagyban hozzájárul, ha a gazdik becsülettel elvégzik a kapott házi
feladatot!
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Közélet
Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:
9.00 – 18.00

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

DUNAHARASZTI HÍREK

Kedvesek!
2017. szeptemberi
újszülöttek névsora
Szilágyi Hermina
Urbán Emma		
Tóth Abigél		
Kaszás Dávid Benett
Tóth Zétény		
Várkonyi Mór		
Sztojka Jázmin		
Szigeti Zita		
Hriazik Laura		
Kiss Emese Eszter
Szilágyi Ákos Zétény
Sebők Dávid		
Jakab Amira Alexandra
Pántos Emília Szonja
Varga Laura		
Karl Kristóf		
Sultész Teodóra		
Szabó Lora		
Cser Márton		
Kovács Péter		
Csahóczi András
Nagy Kinga		
Nagy Tímea		
Zsirai Márk Levente
Balogh Martin Péter
Kóczé Benett Tamás
Kóczé Bianka Barbara
Brezovszki Sára		
Pál Sámuel		
Bratu Benett		
Gál László Dominik

09. 01.
09. 02.
09. 06.
09. 07.
09. 07.
09. 07.
09. 09.
09. 11.
09. 12.
09. 12.
09. 12.
09. 13.
09. 14.
09. 15.
09. 18.
09. 19.
09. 19.
09. 19.
09. 20.
09. 20.
09. 21.
09. 21.
09. 21.
09. 21.
09. 23.
09. 25.
09. 25.
09. 26.
09. 27.
09. 29.
09. 29.

Javítás
Wágner Viktória		
Golmitz Adrienn		
Apáthi Milán		
Witzing Bella		

07. 25.
08. 04.
08. 11.
08. 30.

Rendőrautót vett a város ...
... és ünnepélyes keretek között át is adta azt a helyi rendőrőrs állományának. A Suzuki Vitara személygépkocsi az előző, szintén a város
által vett, mára becsületben kiszolgált jármű helyébe lép, és reményeink
szerint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tovább növekedjen a rendőri
jelenlét a városban. A címlapon balról jobbra: Király András alezredes,
szigetszentmiklósi rendőrkapitány, dr. Mihály István dandártábornok,
Pest megyei főkapitány és dr. Szalay László polgármester.

2017. szeptemberben
elhunytak névsora
Bánfalvi Klára		

élt 86 évet

Bordás Dénesné

élt 95 évet

Dobóczi Pálné		

élt 92 évet

Herling László Mihály

élt 71 évet

Horváth Sándor		

élt 58 évet

Lakatos Lajos		

élt 78 évet

László János		

élt 63 évet

Nagy György		

élt 93 évet

Nagy Mihály		

élt 65 évet

Nyul Rudolf		

élt 89 évet

Olasz Istvánné		

élt 74 évet

Orsós Tibor		

élt 61 évet

Peczár Antal		

élt 82 évet

Rózsa Endre Béláné

élt 74 évet

Tar Ibolya Mária		

élt 55 évet

Vas Jánosné		

élt 85 évet

ELADÓ ERDŐTERÜLET
Eladó Dunaharaszti külterületén, a
0111/1 helyrajzi szám alatti, 11,08
hektár (ha) nagyságú erdő kb. 4/7
(2004/3546) tulajdoni hányadú
része, tulajdonos testvérpártól (magánszemélyektől).
Az erdő Dunaharasztit Alsónémedivel összekötő, szilárd burkolatú
közút mellett, attól délre található.
Három oldalról földutak határolják
(Erdőszél utca). Nyugati oldalán fut
a szomszédságában elhelyezkedő
ingatlanokat ellátó elektromos szabadvezeték.
Érdeklődni a (+36) 24/ 491079 vagy
a (+36) 30/845-2734 telefonszámokon lehet.
Google térkép:
https://goo.gl/maps/M2hrkD8djSC2
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Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu
+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu

22 Dunaharaszti - 2017. október

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti - 2017. október

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük a 90 éveseket

Bieber Józsefné, Olga néni

Körmendi Sándorné,
Eszti néni

Golcs Jánosné, Borika néni

Ingyenes
szűrővizsgálat
Dunaharasztin

Dr. Bereczki Péter
egészségügyért
felelős alpolgármester

Street food ételek
Catering szolgáltatás
Hidegtálak
Szendvicstálak
Sültes tálak

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

D

Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy az önkormányzat által a 2017.
évre szervezett prosztataszűrés
második féléves, őszi időpontjai a
következő napokon lesznek:
november 7., november 21.
és december 5. 17 órától kezdve.
A szűrővizsgálatra ismét a
Damjanich utca 23. sz. alatti
rendelőben fog sor kerülni.
A vizsgálatokat Dr. Török Péter
urológus főorvos végzi el.
Előzetes bejelentkezés nem
szükséges. A vizsgálaton
dunaharaszti állandó lakosok
vehetnek részt, az 50 év feletti
férfiak tartoznak a rizikócsoportba,
ezért számukra a részvétel
különösen ajánlott!

ah
un

araszt
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3 Település – 3 Böllér – 3 Malac

Dunaharaszti / Dunavarsány / Törökbálint
Német Nemzetiségi Önkormányzatainak részvételével
Program:

A DUNAHARASZTI NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZNÁL:





9 órakor a köz ös disznóv ágás kez dete, szúrás, böllérmunka
bemutatás a tradi cionális eszköz ökkel
hagyományos
ételek
fogy asztása
párhuz amosan
a
feldolgozással
kézműves foglal koz ások a gy ermekek részére
pálinka, tea és borkóstol ás a felnőttek részére

A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:






19 órakor kapunyitás, 20 órától disznóv ágó bál disznótoros
vacsorával,
és
a
három
település
gasztronómi ai
megmérettetésével
vendég tánccsoportok fellépése
hurka és kol bászve rseny a vendégek bevonásáv al
zsűrizés, eredmény hirdetés, tombola

2017.
NOVEMBER
18. Szombat
Zenél a HEIMATKLANG zenekar

A báli belépőjegy ára: 2500 Ft (mely tartalmazza a disznótoros vacsorát)

Sok szeretettel vár minden érdekl ődőt a Heimatland Harast Alapítvány,
és a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat!
Asztalfoglalás és jegyelővétel:
Gerber Ferenc: 06 30 203 1966

www.svabhaz.hu

Mannheim Squash Club

www.facebook.com/svabhaz

www.dunaharaszti.hu

