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2011. NOVEMBER – A HÓNAP MÛVÉSZE
GELLÉRT ERZSÉBET

„Idõrõl idõre nézz meg jól magadnak valamit,
Amit nem emberi kéz alkotott:

Egy hegyet, egy csillagot,
Egy patak kanyarulatát.

Akkor bölcsesség és türelem tölt majd el,
És mindenek felett a bizonyosság,

Hogy nem vagy egyedül a világban.”

Sydney Lovett

A Kecskemét környéki tanyavilágban
nõttem fel. Innen hoztam magammal a
természet, a munka és az emberek sze-
retetét, és ezt próbálom festményeimen
megörökíteni.
Ez a vágy a szívem mélyén mindig élt
bennem, de csak az utóbbi 10 évben si-
került megvalósítanom a festésen ke-
resztül. Képeim fákat, tájakat, virágokat
ábrázolnak, de az emberekrõl szólnak.
Mestereim voltak Bálványos Huba grafi-
kusmûvész, Fiók László festõmûvész és
Koós Péter grafikusmûvész.

Eddig négy megyei kiállításon vettem részt Érden, Monoron, Vá-
cott és Dabason. Volt egy önálló kiállításom a Csepeli Nagy Im-
re Mûvelõdési Központban, valamint többször bemutatkoztam a
Dunaharaszti Könyvtár Mini Galériájában. Önálló kiállításom volt
még Tápiószentmártonban is két alkalommal. Csoportos tárlato-
kon vettem részt a Szigetszentmiklósi Alkotói Kör, valamint a
2010-ben alakult Dunaharaszti Mûvészbarátok Körének tagja-
ként.
Köszönet érte a családomnak, akik biztatnak és támogatnak, vala-
mint Dunaharasztinak és Tápiószentmártonnak, hogy munkáimat
már több alkalommal mutathattam be a kedves közönségnek.
Kiállításom megtekintésére szeretettel várom minden ismerõsömet
és az érdeklõdõ nagyközönséget.

2011. október 12-én ünnepelte a könyvtár olvasóival együtt, az
új könyvtárépület átadásának 13. évfordulóját. Ez alkalomból
különféle akciókat és kedvezményeket hirdettünk felnõtt- és
gyermekolvasóink részére. Megbocsájtottunk késõ olvasóink-
nak, és ötletes ajándékparádéval vártunk aznap mindenkit.
A legszebb színfolt a legrégebbi, leghûségesebb olvasók
meghívása és köszöntése volt. Grätzer Antalné, Szabó
Ferencné, Antoni Lászlóné, Szentes Lászlóné, Kuczik Lajos,
Gyetvai István.

Örömmel jöttek el hozzánk régi, több évtizede hozzánk járó,
leghûségesebb olvasóink, akiket névre szóló meghívóval in-
vitáltunk a könyvtárba köszöntésre és születésnapi tortagyúj-
tásra.
Reméljük, tudunk nekik örömet okozni a hétköznapokban, és
kellemes olvasásélményekkel színesíteni életüket.

Dunaharaszti Városi Könyvtár
munkatársai
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Könyvbemutató
a

Városi Könyvtárban

Tisztelt olvasók, kedves barátaim!

Szeretettel meghívok mindenkit
a Dunaharaszti Városi Könyvtárba
2011. november 26-án 15 órakor

kezdõdõ
„Szelek szárnyán” címû könyvem

bemutatójára.
Szép mûsorral készülnek erre a programra sztárvendégeim:

Szendy Szilvia és Peller Károly
operettmûvészek.

Másodszor jelentkezem, bízva abban, 
hogy ezúttal is sikerül kellemes perceket szerezni.

Ebben a könyvemben éppúgy, 
mint az elsõ kötetemben, jelen van a valóság és a képzelet.

Ajánlom mindazoknak, akik szeretettel fordulnak egymás felé,
akiknek fontosabb a másik ember boldogsága, 

mint önmaguké.

Gonda Margit
Cini

DUNAHARASZTIAK FIGYELEM!
Közkívánatra elkészült városunk szép, új

2012-es egyedi falinaptára
haraszti fotósok 

Bálint Tünde, Budai Enikõ, Heffter Norbert, Karl Dávid,
Kettererné Bauer Mónika, Márton Levente, Szabó Kitti,

Szabó Lajos, Szadai Roland, Szalánczi Viktória, 
Varga Irén dr., Varga Péter, Weinber Gábor

szebbnél-szebb haraszti képeivel.

Könyvtárunkban megvásárolható!

Ára: 600 Ft
A legszebb karácsonyi ajándék Önnek, 

barátainak, rokonainak, ismerõseinek – mindenkinek!

Dunaharaszti Városi Könyvtár

Márai-program 
a Dunaharaszti 

Városi Könyvtárban

A Márai-program keretében több száz magyarországi és ha-
táron túli magyar könyvtár gyarapíthatta állományát magyar
nyelvû szépirodalmi, ismeretterjesztõ és ifjúsági könyvekkel.
A program kiemelt célja volt, hogy népszerûsítse a kortárs
magyar irodalom és a gyermekirodalom olvasását. A Nem-
zeti Kulturális Alaptól könyvtárunk közel 700 000 Ft támoga-
tásban részesült, amelyet a nemzeti minimumot jelentõ
könyv-alapcsomag beszerzésére fordítottunk. Várjuk kedves
olvasóinkat, hogy keressék könyvtárunkban a Márai-program
logójával ellátott 270 darab új könyvünket.



Szeretettel köszöntjük 
Takács Istvánné 97 éves, Dunaharasztin élõ lakosun-
kat. Rózsika néni lenyûgözõ frissességben él, fiatalos
derûvel éli mindennapjait, pedig a megélt évek nem
csak egy ember életébe vésnek emlékeket, hanem
egy ország és városunk történelmében is maradandó,
mély nyomot hagynak. Ezúton fejezzük ki Dunaha-
raszti város vezetõinek és lakosainak tiszteletét és jó-
kívánságait, és kívánunk Takács Istvánnénak további
jó egészséget és hosszú életet!

Elõadó estre hangoló

Sudár Annamária
a pódiummûfaj elõadómûvésze, 

történelem–magyar szakos bölcsész, 
az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa,

sétavezetõ a Kerepesi temetõben…   

„A vers, a versmondás óvodás korom óta kísér: rendezvényeken, ver-
senyeken vettem részt, színjátszó körben szerepeltem. Nagy hatással
volt rám a budapesti József Attila Gimnázium (a „Jóska”, a mai Bu-
dai Ciszterci Szent Imre Gimnázium) és az iskola Lukácsi Huba ve-
zette – immár több mint negyedszázada mûködõ – Latinovits Zoltán
Diákszínpada.  
Az iskola szellemisége és a diákszínpad jó illatú elõadásai adták meg
a kezdeti bátorságot és a hitet, hogy a pódiummûfaj felé induljak. Ki-
állítás megnyitók, ünnepélyek, könyvbemutatók, egy-egy rövidebb
összeállítás.
1995-ben hivatásos elõadómûvészi engedélyt szereztem, majd 1996-
ban magyar és történelem szakos bölcsésztanári diplomát az ELTE-n.
Nyolc esztendõ a tanári pályán. Ajándék. A tanítás, az osztályfõnök-
ség és az iskolai munka hozta számos egyéb helyzet, új nézõpontokat
adott – a versmondónak is. 
2000 májusában önálló esttel búcsúztam a 41 diáktól, akiknek osz-
tályfõnöke lehettem. Végzõsöket vittem (és viszek) – folytatva az
egyik „jóskás” hagyományt – irodalmi, történelmi sétára a Kerepesi
temetõbe. Nagy örömmel megyek ma is rendhagyó magyarórákat tar-
tani iskolákba.”
Elõadásaiban partnerei: Eperjes Károly, Oberfrank Pál, Rubold Ödön,
Lázár Csaba  színmûvészek, Szabó András elõadómûvész, Heiczinger
Miklós és Török Máté (Misztrál Együttes) énekes-zenészek, illetve a
Fodor kamaraegyüttes.
A mûvésznõ fellép Dunaharasztiban december 1-jén, csütörtökön
este a Rendezvényházban. Partnere a Misztrál együttes énekes-zené-
sze, Heiczinger Mika. Info: fidu1@vnet.hu, illetve a 06 20 5134673-as
számon. 

Szabó Nóra, FiDu Egyesület
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JEGYFOGLALÁS A DISZNÓVÁGÁST KÖVETÕ BÁLRA:
– Kaltenecker József (20/219 6941), Kutas-Hús Hentesüzlet, Zöldfa utca

– Gerber Ferenc (30/203 1966), Ger-Ker Szerelvény szaküzlet, Fõ út



20 éves a Szent Cecília Kórus
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1887. augusztus 7.: Vágóhíd–Erzsébetfalva–So-
roksár kezelési állomás közötti 9,4 km hosszú
vonal üzembe helyezése. Ez volt a fõváros elsõ
HÉV vonala. 1887. november 24.: Soroksár ke-
zelési állomástól Harasztiig is megindult a for-
galom. 1892. november 5.: A Haraszti–Ráckeve
HÉV (HRV) Haraszti és Ráckeve közötti vonal
megnyitása. 1906. április 10.: Vágóhíd és Erzsé-
betfalva között 400 V egyenáram feszültséggel
áttértek a villamos üzemmódra. 1909. július 8.:
Erzsébetfalva és Soroksár, Templom tér között
400 V feszültségû egyenárammal megindult a
villamos üzemû vonatforgalom. 1910.
augusztus 3.: Dunaharasztiig elkészült a máso-
dik vágány és a felsõvezeték rendszer kiépítése.
Felépült és használatba vették a soroksári áram-
fejlesztõt. A villamos üzemmódban áttértek a a
1000 V feszültségû egyenáram használatra.
1926: Elkészült Dunaharaszti állomás felvételi
épülete. 1932. július 20.: A dízelüzemmód meg-
jelenése, elsõként egy átépített villamos moz-
donnyal. 1933. január 1.: A BHÉV és HRV a fõ-
város tulajdonába került. 1936. május 15.: Az el-
sõ sebesvonat indítása Ráckevére. 1938. január
30. : HRV vonal villamosításának kezdete. Szi-
getszentmiklósig áttérnek az új üzemmódra.
1939. szeptember 1.: A HRV vonalán megszûnt
a gõzüzemû személyszállítás. 1942. október 11.:
Szigetszentmiklósig elkészül a második vágány.
Gyártelepen négyvágányos állomás létesült.
1943. április 29.: Gyártelepig villamosították a
vasúti pályát. 1944. november 3.: A német had-
erõ felrobbantotta a dunaharaszti hidat. 1945.

március 12.: Vágóhíd-Pesterzsébet között gõz-
üzemmel megindult a vonatforgalom. 1945. má-
jus 1.: Pesterzsébet és Dunaharaszti között egy
vágányon gõzüzemmel vonatok indultak. 1945.
május 7.: Dunaharasztiig villamos üzemre tér-
tek át. 1945. május 24.: Soroksár, Ferenc térig
két vágányú közlekedést vezettek be. 1945.
szeptember 10.: Dunaharasztiig ismét két vágá-
nyon közlekedtek a vonatok. 1945. december 8.:
Duna-híd ideiglenes helyreállításával átszállás
nélkül lehetett utazni Ráckevéig. 1946. május
28.: Tökölig villamosították a HÉV vasúti pá-
lyáját. 1948. december 5.: Megszüntették Vágó-
híd és Soroksár, Szabadság tér közötti közvetlen
helyi vonatokat. 1949. október 1.: Fõvárosi ke-
zelésbe került a BHÉV és a HRV. Új neve Fõ-
városi Helyi Érdekû Vasút Községi Vállalat
(FHVKV). 1950. május 1.: Fõvárosi kezelésbe
került a BHÉV és a HRV. Új neve: Fõvárosi He-
lyiérdekû Vasút. 1952. január 1.: A ráckevei vo-
nal átkerült az államvasúthoz, MÁV Budapesti
Elõvárosi Vasút (MÁV-BEV) néven. 1958. júli-
us 1.: A MÁV-BEV megszûnt, a BHÉV-et újjá-
szervezték. 1968. január 1.: A BHÉV a Buda-
pesti Közlekedési Vállalat (BKV) része lett.
1979. október 29.: Szolgálatba lép az elsõ MIX-
es típusú motorvonat a ráckevei vonalon. 1980.
május 19.: Szolgálatba lép az elsõ MX-es típu-
sú motorvonat a ráckevei vonalon. 1981. június
25.: Utoljára közlekedett kéttengelyes acélvázas
motorkocsi. 1989. november 7.: Szolgálatba lép
az elsõ MX/A típusú motorvonat. 1991.
november 27.: utoljára közlekedett MVIII-as tí-

pusú motorvonat a ráckevei vonalon. 1995. de-
cember 2.: utoljára közlekedett MIX-es típusú
motorvonat a ráckevei vonalon. A megmaradt
MIX-es típusú motorvonatokat a csepeli vonal-
ra helyezték át. 1996. november 15.: Megszûnt
a teherforgalom a HÉV-nél. 2008-ban megszûnt
a Dunaharaszti–Külsõig közlekedõ betétjárat. A
HÉV szerelvények a napokban általában 3 ko-
csival, csúcsidõben munkanap 6 kocsival közle-
kednek. 2012. augusztus 7-én ünnepli a HÉV a
125. évfordulóját. Én már több, mint 25 éve já-
rok a ráckevei HÉV-vel. Én négy típusát a HÉV-
nek, amivel utaztam: MVIII-as 1991-ig közle-
kedett, MIX-es 1995-ig közlekedett, MX-es a
mai napokig közlekedik, MX/A mai napokig
közlekedik a ráckevei vonalon. Én 1982-ben
születtem, és a 1980-as évektõl jegyeztem meg
a HÉV-ek mindenféle típusát.

Raibli Ádám

2012. AUGUSZTUS 7-ÉN 125 ÉVES LESZ A RÁCKEVEI HÉV

MX/A típus MX-s típus MIX-es típus MVIII-as típus

Dunaharaszti Szent István plébánia-
templomának kórusa, a Szent Cecília
Kórus, ez év szeptemberében töltötte be
huszadik életévét.
2011. október 16-án vasárnap a dél-
elõtti nagymisén köszöntötte az ének-
kart Láng András, plébános atya. Külö-
nös öröm volt számunkra, hogy ked-
venc misénkkel készülhettünk –
Halmos: H-moll miséjével – erre a szép
napra. Ezt a gyönyörû darabot már na-
gyon sok helyen énekeltük az ország-
ban, Erdélyben több város és falu

templomában elõadtuk, itthon azonban
elõször énekeltük.
A mise után a plébánián örömmel be-
szélgettünk a régi idõkrõl, és az elkövet-
kezendõ tervekrõl. A meglepetés sem
maradt el, András atya tortával kedves-
kedett a kórusnak, dalostársunk pedig,
szintén tortát készített a nagy napra, ami
magán viselte a violinkulcsot. 
Szerény és szûk körû összejövetel volt
ez, magunk között és a misén részt ve-
võ hívekkel ünnepeltünk. 
A születésnapi hangversenyt jövõ év
elejére tervezzük, erre az alkalomra már
meghívtuk a baráti kórusokat, reménye-
ink szerint együtt is énekelhetünk és
megoszthatjuk velük örömünket. 
Természetesen hirdetni fogjuk ezt a
szép eseményt és minden zenét szere-
tõ kedves érdeklõdõt hívunk és várunk
a hangversenyre.
Egy kórusnak nagyon fontos, de nem
elegendõ a megmaradásához az, hogy

folyamatosan tanul a próbákon, készül
a szolgálatokra és a fellépésekre. A leg-
fontosabb az, hogy jöjjenek közénk új
dalosok, akik friss erõt adnak a munká-
hoz. Szeretettel várjuk a fiatalokat is, hi-
szen nagy részben tõlük függ mindenütt
és mindenkor a közösségek sorsa. 
A jó Isten adjon még nagyon sok boldog
évet és születésnapot a kórusnak, hogy
szolgálatával örömöt, szépséget és lelki
nyugalmat tudjon adni a hallgatóságának.

Hollóssy Imréné
kórustag



Mint arról már értesülhettek kedves
olvasóink, október 1-én került meg-
rendezésre a TEA Egyesület szervezé-
sében az I. Gasztro-Zenei Fesztivál
Dunaharasztin, a Duna-parton. A
TEÁsok igencsak kitettek magukért,
színvonalas mûsorral, zenei fellépõk-
kel és nem utolsó sorban a lecsófõzõ
verseny minden
kellékével készül-
tek. Nem tudni ho-
gyan, de még az
Idõjárásalakító Hi-
vatalhoz is van
kapcsolatuk, mert
októberi idõjárás
helyett augusztusi-
ban volt részünk. A
Lokálpatrióták csa-
pata kissé késve
érkezett meg a reg-
geli piacozásból,
ahol a mû alap-
anyagait szereztük
be. Mire nekiálltunk,
a többi csapat már
javában fõzte a fino-
mabbnál-finomabb,
klasszikus, vagy kü-
lönleges ízesítésû le-
csókat. Az esélyte-
lenek biztonságá-
val kezdtünk neki
az alkotásnak, de
ez egy csöppet sem
szegte jókedvün-
ket. Gasztronómiai
szempontból fon-
tos anyagokat fo-
gyasztottunk a fõ-
zés közben (rozé-
fröccs és pálinka)
melyek kellõ ihle-
tet és energiát ad-
tak az alkotáshoz.
A zsûrizési idõ-
pont közeledtével
azt vettük észre,
hogy egyre többen
jelennek meg a
bográcsunk körül
és „csak egy kis
kóstolót” kérnek.
Mi jószívûen ad-
tunk is minden ér-
deklõdõnek. A vé-
ge az lett, hogy a
zsûrihez küldött
adagon kívül ép-
pen a csapatnak
jutott egy-egy tál-
nyi lecsó. A zsûri
eredményhirdetés-
ét egyre növekvõ
hitetlenséggel fo-
gadtuk, mert csak
nem hallottuk a
csapat nevét sem
az ötödik, sem a
negyedik, sem sa
harmadik, sem a
második helyen.

Amikor elhangzott a csapatunk ne-
ve, elõször nem hittünk a fülünknek.
De mikor a csapatkapitány és elsõ
segítõje (dr. Szalay polgármester úr
és Fényes képviselõ úr) átvették az
oklevelet, a serleget és a nyeremé-
nyeket, már elhittük, hogy gyõz-
tünk.

Nagyon kellemes napot töltöttünk a
Duna-parton, köszönjük a TEA
Egyesületnek az ötletet és a szerve-
zést, a versenyzõknek a sok finom-
ságot. Reméljük, hogy ez az össze-
jövetel hagyományt teremtett és jö-
võre is kifõzünk együtt valamit!

LL
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I. Gasztro-Zenei Fesztivál Dunaharasztin
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Beszámoló a két ülés között 
történtekrõl

1. Elkezdõdött a temetõ utcai MÁV-át-
járó építése és a napokban elkészül
az átjáróhoz kapcsolódó Temetõ fe-
lõli és a Piac tér felõli járda építése.

2. Befejezõdött:
– Domb utca csapadékvíz átemelõ

építése
– Fõ úton a H-2-0 jelû árok átépíté-

se
– A-3-7 jelû árok meghosszabbítá-

sa az Orgona utcától a Kikelet ut-
cáig

– A-3 jelû árkon 3 db áteresz átépí-
tése, 300 fm hosszban, meder-
kotrással

– Kinizsi utca–Mátyás király utca
csapadékvíz átereszek cseréje.

3. Október 15-én, idén második alka-
lommal lakossági veszélyes hulla-
dékgyûjtésre került sor, mely sike-
resen lezajlott.

4. Hõsök terén, Kegyeleti park terüle-
tén balesetveszélyes fák karbantar-
tására, szükség szerinti kivágására
került sor.

5. Átadásra került a Napsugár Óvoda
energetikai fejlesztésébõl az EU-s
kivitelezés I. üteme.

6. Végéhez közeledik a csapadékvíz
elvezetések építése.

7. Lezárult az 5 utcás projekt (KMOP-
2.1/B-09-2009-0013), melynek Zá-
ró Kifizetése is megtörtént október-
ben – 4 541 251 Ft támogatási ösz-
szegben.

8. Városközpont Záró Kifizetési Kérel-
me benyújtásra került, és a hozzá
tartozó Hiánypótlás is.

9. A 18 utcás – KMOP-2.1.1/B-2007-
0003 – projekt lezárását követõ el-
sõ év Fenntartási Jelentésének be-
nyújtása megtörtént.

10. A Baktay Ervin Gimnázium
Comenius pályázat támogatási ösz-
szege szeptember végén átutalásra
került – 4 625 631 Ft (16 000 Euro)
– elõleg jogcímként.

11. A Napsugár Óvoda – KEOP-
5.3.0/B/07 projekt Támogatási elõ-
leg igénye benyújtásra került.

12. Átutalásra került 200 000 Ft támo-
gatási összeg a Laffert-kúriához
kapcsolódó iparmûvészeti kályha
tervezésére.

Sürgõsségi elõterjesztés

Döntés közbeszerzési eljárás 
eredményérõl

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete a 99/2011.(IX.26.) sz. Kt.
határozata 3. részét módosítja. A „Kü-
lönféle élelmiszertermékek beszerzé-
se” tárgyában közzétett közbeszerzési
eljárás nyertesének a  szárazáruk tekin-
tetében a Natur-Rost Kft.-t (1211 Bu-

dapest, Farönk u. 1.) jelöli meg nettó
21 244 06 Ft + áfa, azaz összesen:
26 555 008 Ft összegben.

A Képviselõ-testület felhatalmazta a
Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel
való vállalkozási szerzõdés megköté-
sére.

Napirendi pontok 

Döntés a ciklustervben megfogalma-
zott kiemelt feladatok forrásbiztosí-
tási lehetõségére

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete Dunaharaszti Város Önkor-
mányzatának 2011–2014. évekre szóló
gazdasági programjában meghatáro-
zott fejlesztési célok közül kiemelten ke-
zeli a városi uszoda beruházást, amely-
nek várható összes bekerülési költsége
bruttó 800 millió forint. A kiemelt feladat
várható bekerülési költségének fedeze-
teként a Képviselõ-testület zártkörû köt-
vény kibocsátását rendeli el. Abban az
esetben, ha az Önkormányzat tulajdo-
nában lévõ, forgalomképes ingatlanok
értékesítése révén bevétel származik,
azt kizárólag kötvény elõtörlesztésre le-
het fordítani.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a kötvénykibocsá-
tásról szóló döntés elõkészítéseként in-
dikatív ajánlatokat kérjen. 

A 2012. évi út- és csapadékvíz terve-
zési elõirányzat biztosítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete kötelezettséget vállal, hogy
a jövõ évi út- és csapadékvíz-elvezetés
tervezéséhez szükséges 10 000 000 Ft
elõirányzatot a 2012. évi költségvetés-
ében biztosítja.
A Képviselõ-testület a tervezési felada-
tok 2011. évi teljesítményeinek elszá-
molásához 5 000 000 Ft pótelõirányza-
tot biztosít az Önkormányzat 2011.évi
költségvetésében. A pótelõirányzat fe-
dezetéül az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérõl szóló 5/2011.(III.1.)
rendelet 2.g.számú mellékletének
III.20-as tételén jóváhagyott  céltartalék
elõirányzatot jelöli meg.

A 2012. évi belsõ ellenõrzési ütem-
terv meghatározása

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete jóváhagyja az Önkormány-
zat stratégiai ellenõrzési tervét és a
2012. évi belsõ ellenõrzési ütemtervét a
kockázatelemzéssel alátámasztott for-
mában az 1. számú mellékletben foglal-
tak szerint.
A határozat a Csepel- Sziget és Környé-
ke Többcélú Önkormányzati Társulás
elfogadó határozatának megküldését
követõen lép hatályba.

A feladatok elvégzésének határideje:
2012. december. 1.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
többletbevételének jóváhagyása

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete az Önkormányzat 2011.
évi költségvetésérõl szóló 5/2011.
(III.1.) rendelet 36. § d) bekezdésének
rendelkezése szerint a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola többletbevételét
1 830 000 Ft összegben elfogadja és
egyben a többletbevétel terhére jóvá-
hagyja 
– tanári elektronikus napló használatá-

hoz (laptop) program beszerzését
1 030 000 Ft értékben,

– különféle sporteszközök vásárlását
800 000 Ft értékben

A Képviselõ-testület elrendeli a megfele-
lõ elõirányzatok átvezetését az Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésérõl szó-
ló 5/2011.(III.1.) rendelet érintett tételein.

Öt intézmény módosító okiratának
és módosított alapító okiratának jó-
váhagyása

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete az alábbi intézmények mó-
dosító okiratait és módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okira-
tait jóváhagyja:
– Dunaharaszti Város Polgármesteri Hi-

vatala,
– Dunaharaszti Városi Bölcsõde,
– Városi Könyvtár és József Attila Mû-

velõdési Ház,
– Dunaharaszti Humán Szolgáltató In-

tézmény,
– Területi Gondozási Központ,
– Baktay Ervin Gimnázium.

A dunaharaszti közoktatási intézmé-
nyek 2011. évi beszámolói

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete elfogadja a dunaharaszti
közoktatási intézmények 2011/2012-es
tanév kezdésekor esedékes éves be-
számolóit.

Oktatási, Mûvelõdési és Sport bizott-
ság beszámolóját a Képviselõ-testü-
let elfogadta. 

A határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót a Képviselõ-testület egy-
hangúlag elfogadta.

DHRV Kft. konténerkút telepítési ké-
relme

Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a
DHRV Kft. az Önkormányzat tulajdonát
képezõ – dunaharaszti 0168/21 hrsz.
alatt található – Szennyvíztisztító telep-
re konténer kutat (üzemanyag kutat) te-
lepítsen, üzemeltessen.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. október 24-én megtartott ülésének napirendi pontjai
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Az idei ünnepnap õszi, borús, esõre álló
délutánján kezdõdött el a városi megem-
lékezés a Hõsök terén. Az emlékmû mel-
lett, hagyományõrzõ nemzetõrök díszõr-
sége mellett csendültek fel a Himnusz
hangjai. R. Kárpáti Péter színmûvész rö-
vid verse után Szmola Beáta, a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozója köszöntötte az
egybegyûlteket, majd Dr. Tömösy László
mondta el ünnepi beszédét, melyet rövi-
dítve és szerkesztve ismertetünk:

„Tisztelt Megemlékezõk, 
kedves egybegyûlt ünneplõ közönség!

55 éve múlt,
hogy elsõ éves
egyetemistaként
ott álltam a Mû-
egyetem aulájá-
ban, az 1956-os
forradalmi ese-
mények nyitá-
nyaként számon
tartott diákgyûlé-
sen, október 22-
én. Életem egyik
legemlékezete-
sebb eseménye
volt. A Mûegye-

tem hatalmas aulája zsúfolásig tele volt fi-
atalokkal, egyetemi oktatókkal, dolgozók-
kal. A diákságot érintõ problémákat tár-
gyaltak […] forróvá vált a hangulat, ke-
mény követelések kerültek megtárgyalás-
ra. […] megszavazták, hogy a diákság
csatlakozik az Írószövetség által szerve-
zett szolidaritási tüntetéshez a Bem-szo-
bornál. Egyre keményebb követelések
hangzottak el… Követelték a Kossuth cí-
mer visszaállítását, nemzeti függetlensé-
get, március 15. és október 6. nemzeti ün-
neppé nyilvánítását. A csúcspontot a
„Vonják ki az orosz csapatokat” követelés
jelentette, amit tomboló tapsvihar és éljen-
zés fogadott.
Mi váltotta ki e radikális tiltakozási hullá-
mot? 
Röviden fogalmazva: a Rákosi rendszer
kíméletlen diktatúrája. […] A kommunista
kormány széleskörû államosítást hajtott
végre, s a mezõgazdaságot ellehetetlení-
tõ beszolgáltatási rendszert vezetett be.
Gondoljuk csak meg: a saját ellátásra ne-
velt disznót nem lehetett levágni, mert ha
az kitudódott, a szabályszegõre börtön-
büntetés várt. Elõfordult, hogy a gazdák a
boltban kényszerültek tojást vásárolni, a
feliratát lemosni, s azt leadni, hogy a be-
szolgáltatási kvótát teljesítsék. A proletár-
diktatúra jegyében koncepciós politikai
perek folytak, amelyekben koholt vádak,
embertelen kényszervallatással kikény-
szerített vallomások alapján, hosszú bör-
tönbüntetésre, halálra ítéltek embereket.
Bárkinél megjelenhettek éjszaka az ÁVH-
s legények, hogy lefüggönyözött autón
fogházba, munkatáborba hurcolják. Elég
volt, hogy valakinek a lakására szemet
vessen egy befolyásos párttag, hogy csa-
ládostul embertelen körülmények közé a
Hortobágyra telepítsék ki.
Sztálin halála […] enyhített a terroron. […]

A szovjet rendszer számos országában
kezdõdtek változások, tiltakozások. Ná-
lunk 1956-ban értelmiségi vitakörök ala-
kultak. A Petõfi-kör vitáin több ezer fõ vett
részt. […]
Mit láttam én a 22-i éjszakába nyúló diák-
gyûlést követõ nap reggelén? Az Egyetem
olyan volt, mint egy felbolydult méhkas.
[…] Mindenki a délutáni tüntetésre ké-
szült. …
A pesti Duna-parton a pesti diákság töme-
geit láttuk vonulni, valamennyien csatla-
kozni akartunk az Írószövetségnek a len-
gyel felkelõket támogató szimpátia-tünte-
téséhez a Bem téren.
Hogyan fejlõdött a diákgyûlés forradalom-
má? […]
A kivonuló diákokhoz csatlakoztak a ha-
zatérõ dolgozók; a felvonulók tömege
gyorsan gyarapodott, és mindenütt igen
lelkesen, nagy ovációval üdvözölték a tün-
tetõket. A zászlókból kivágták a Rákosi cí-
mert, így születtek meg az elsõ lyukas
zászlók.
A Bem tértõl a tüntetõk nagy tömege a
Kossuth térre vonult, s mintegy kétszázez-
ren követelték Nagy Imrét.
A másik csoport a felvonulási térre ment a
szovjet hatalom monumentális jelké-
péhez: a Sztálin szoborhoz, hogy ledönt-
se a gyûlölt alkotást.
A tüntetõk harmadik csoportja a Rádióhoz
érkezett, hogy a követeléseiket beolvas-
tassa. A Rádió akkori elnöke, Benke Va-
léria ezt megtagadta. […] A tüntetõk nem
tágítottak, igyekeztek az épületbe behatol-
ni, ahol akkor már több száz, könnygáz-
zal, lõfegyverekkel ellátott ÁVH-s volt. Du-
lakodás támadt, eldördültek az elsõ lövé-
sek: a feldühödött tömeget az ávós védõk
válogatás nélkül lõni kezdték. 
A spontán tüntetés ekkor felkeléssé ala-
kult.” 

Az ünnep szónoka ezután, napról napra
követve az eseményeket, szemléletesen
mutatta be a forradalom és szabadság-
harc csatáit, küzdelmeit egészen a buká-
sig és a bosszúig:

„A véres megtorlásban 2-3-szor annyi em-
bert végeztek ki, és közel harmincszor
annyian kerültek börtönbe, internáló tá-
borba, mint Haynau alatt. Nyugatra mene-
kült mintegy 200 ezer ember.
Mi értelme volt a felkelésnek? Hogy gon-
dolhatta egy tízmilliós nemzet, hogy a vi-
lág legnagyobb hadserege ellen eredmé-
nyes lehet? Nem gondolta senki. Minden
spontán történt. […]
Elbukott szabadságharcunk 55 év távlatá-
ban a mai ember szemében már csak egy
dicsõ, vagy szomorú lap a magyar törté-
nelemben? 
Állítom, sokkal több! Az 1956-os magyar
forradalom nem egy kis szeg volt csupán
a kommunizmus koporsóján, hanem a
kommunista ideológiának a tövére mért
megrendítõ fejszecsapás! A történtek kap-
csán rengeteg újságíró, haditudósító jött
ide, akik fényképeket, hangfelvételeket,
sõt filmfelvételeket készítettek, és mutat-
ták be a nyugati világban a szovjet rend-

szer hazug, embertelen, gyilkos voltát. Ak-
koriban jelentõs tömegeket képviseltek a
nyugati országokban a Moszkvából pén-
zelt kommunista pártok. Tagjait a Magyar-
országon készült tudósítások, majd a
nagyszámú menekült tanúságtétele ráéb-
resztette a szovjet propaganda hazug vol-
tára, aminek hatására a francia, az olasz
és más nemzetek kommunistái csapatos-
tul adták vissza tagkönyvüket. Ezzel meg-
szakadt a kommunista eszmék világhódí-
tó útja.
Mit ad nekünk 1956?
Elsõsorban hitet ad. A „pesti srácok” ren-
geteg példát szolgáltattak. A lehetetlennek
tûnõ feladatok megoldásához tenniaka-
rásra, kreativitásra, összefogásra, szoli-
daritásra volt szükség akkor, és van szük-
ség ma is. Higgyük, mi is úrrá tudunk len-
ni mai nehézségeinken!
Ötvenhat példát ad erkölcsi tartásról, be-
csületrõl, amire bizony, igen nagy szüksé-
günk van a mai liberális felfogású, erköl-
csöket semmibe vevõ világunkban! Mert
erkölcs- és értékalapú világszemlélet nél-
kül nincs felemelkedés; nem tudjuk felépí-
teni az új Magyarországot!
Végezetül: mint a Dunaharaszti '56-os
Emlékbizottság elnöke kérem, ismerjük
meg és õrizzük meg 1956 történelmét,
emlékeit!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!”

A beszéd el-
hangzása után
R. Kárpáti Péter
és Major Róbert
elõadók Pilinsz-
ky János, József
Attila, Veres Pé-
ter, Albert Ca-
mus verseinek,
írásainak felidé-
zésével kölcsö-
nöztek ünnepi
hangulatot a ren-
dezvénynek. A mûsor után az önkormány-
zatok, pártok és társadalmi szervezetek
helyezték el a megemlékezés koszorúit,
majd a Szózat eléneklése után a jelenlé-
võk gyújtották meg a kegyelet gyertyáit,
mécseseit. Így emlékeztünk mi, dunaha-
rasztiak 2011. október 23-án.

Fáklyák fényénél emlékeztünk
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Az idõseket köszöntöttük

Az idén is egy kis mûsorral kedveskedtek
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ta-
nulói a nagymama és a nagypapa korúak-
nak. A gyerekek Reinhartné Bognár Zsu-
zsa tanító néni segítségével készültek fel
az ünnepélyes köszöntõre, amit október
3-án tartottunk a Területi Gondozási Köz-
pontban.

A kis elõadók az 1. b és a 2. b osztályok
tanulói, akik nagy lelkesedéssel várták,
hogy az erre az alkalomra megtanult ver-
seket és dalokat elõadhassák. Név sze-
rint: Dékány Barnabás, Desbordes-
Korcsev Lea, Drobilich Alexandra, Tatár-
ka Adél, Apáthy Márk, Balogh Rebeka,
Barna Marcell Botond, Berecz Bianka,
Erdõdi Csenge, Gyõri Fanni, Horváth Kin-
ga, Madocsai Karolin, Maróti Brigitta, Mo-
nostori Nóra, Nemes Júlia, Parai Bálint,
Pázmándi Levente és Rácz Vivien.
A mindössze 20 perces mûsorban gyö-
nyörû verseket, furulyán játszott és közö-
sen énekelt dalokat hallhattunk. Ezek a 7-
8 éves gyerekek nemcsak ünnepi öltözet-
tel tisztelték meg az idõseket ezen a na-
pon, hanem a felkészülésre szánt idõvel
is. Ennek tükrében sikerült olyan ügyesen
és szépen szerepelniük. 
Zsuzsa néni készítette saját kezûleg a kis
organza tasakokat, amibe levendulát ra-
kott. Az illatozó ajándék mellé készített
még könyvjelzõt, amelyre bibliai idézetek
kerültek. A mûsor végén a gyerekek eze-
ket az ajándékokat átadták az idõs nénik-
nek és idõs bácsiknak. 
Ezután a gondozási központ dolgozói

megvendégeltek minket egy kis harapni-
valóval és üdítõvel. Én magam boldogan
néztem, hogy két különbözõ korcsoport
miként talál egymásra és okoz kölcsönös
örömöt egy ilyen találkozás alkalmával.
Mikor kijöttünk az egyik kislány azt kér-
dezte tõlem, hogy: „Miért sírtak a nénik?”
A válasz az volt, hogy a nénik bizony örö-
mükben sírtak…

Krájnyák Éva, tanító

Az ÕSZ KINCSEI 
témahét a Rákócziban

2011. októberében iskolánkban az alsó
tagozaton témahetet tartottunk, mely-
nek címe az Õsz kincsei volt. A témahét
a tananyag komplex elsajátításának
egyik lehetséges formája, amikor az
adott tárgykört a diákok három-öt taní-
tási napon, esetleg hosszabb idõkeret-
ben iskolai és iskolán kívüli helyszíne-
ken, rugalmas idõkeretek között, válto-
zatos tevékenységtípusok és sokszínû
módszertani eszközök segítségével dol-
gozzák fel.

A hét nyitásaként az osztályok látogatást
tettek a helyi piacon, ahol megfigyelhették
milyen zöldségek, gyümölcsök, virágok
kaphatók. Vásároltak is. Ebbõl készítettek
zöldség- és gyümölcssalátát, melyet jó-
ízûen elfogyasztottak. Voltak, akik mustot
is készítettek. Levelekbõl, termésekbõl, vi-
rágokból szép képeket, bábokat alkottak a
tanulók. Gyakorolták közben a csoportok-
ban való munkát, az együttmûködést is.
A témafalakon idõjárás megfigyeléseket,
maggyûjteményeket is láthattunk. A gye-
rekek gyûjtöttek õsszel kapcsolatos mesé-
ket, közmondásokat, verseket, találós kér-
déseket. Gyakorolták a mértékegységek-
kel és a pénz használatával kapcsolatos
ismereteiket. A 4. b osztály körbejárta az
alsósokat és egy angol nyelvû õszrõl szó-
ló dallal ismertették meg õket.
A hét zárásaként összegyûltünk a napkö-
zi udvarán, ahol közösen énekeltünk és
táncoltunk.
Képeket gyûjtöttek az elsõsök, betûket a
többiek, amikbõl szavakat lehetett kirakni.
Az ügyesek beválthatták azokat némi ju-
talomra.
Utolsó mozzanatként közösen szavaltuk
Kányádi Sándor: Jön az õsz címû versét.

„Jön már az ismerõs
széllábú, deres õsz.
sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat
s harapja, kurtítja
a hosszú napokat.”

A délelõtti munka a délutáni napközis fog-
lalkozásokon folytatódott, ezzel munkánk
hatékonysága jelentõsen nõtt, a tanulók fi-
gyelme egy témára koncentrálódott.

Természetesen a napköziben is figyelem-
mel kísértük Az õsz kincsei témahét fel-
adatait. Sétálni mentünk a közeli parkba,
és a Szigetre.
Õszi dalokat, verseket tanultunk, szebbnél
szebb képeket készítettünk préselt levelek-

bõl, papírból melyeket részben a nebulók,
részben a tanító nénik gyûjtöttek. Dolgoz-
tunk csoportban, párban és egyénileg is. 
Megtanultuk, hogyan kell levéllenyomatot
készíteni. Ceruzával a levelekrõl satíro-
zással levelet színezni. Csodaszép mun-
kák születtek, melyek a Baglyos épület fa-
lát és folyosóit díszítik. Nagy örömmel ké-
szítették a gyerekek az alkotásaikat. Ké-
szült levélróka, levélsüni, levélpáva, levél-
veréb, deres falevél, hullócsillagot figyelõ
levélemberke.  A gyerekek büszkén mu-
tatták egymásnak mûveiket, jó látni, hogy
tudnak örülni egymás sikereinek.
A témahétnek vége, azonban az õsznek
még nem. Sok új szép dolgot fogunk még
készíteni a napköziben a lurkókkal, melyet
már nagyon várnak!

Alsós és napközis 
munkaközösség

Idõutazás az EMESE Parkban

Szeptember utolsó napján 46 alsós tanuló-
val indultunk el Szigethalomra, az Emese
Parkba. Mindnyájan nagyon izgatottak vol-
tunk, hiszen a legtöbbünk még sosem járt itt.
Amikor megérkeztünk, a hatalmas bejára-
ti kapunál egy érdekes ruhába öltözött bá-
csi várt bennünket. Megkért minket, hogy
most felejtsük el a XXI. századot, hagyjuk
azt a hátunk mögött és lépjünk be az idõ-
kapun.
Amikor elindultunk befelé, furcsa hang ütöt-
te meg a fülünket. Egy különös öltözékû ifjú
egy csontból készült kürtöt szólaltatott meg.
Letettük táskáinkat – melyeket a XXI. szá-
zadból hoztunk – és a vezetõnk bekísért
bennünket a lovagterembe. Hatalmas volt,
tele mindenféle fegyverrel, páncéllal. 
Kísérõnk elmesélte, hogy az Árpád-kori Ma-
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gyarországon vagyunk, és amit a teremben
látunk meg az udvaron, az egy államalapí-
tás kori ispáni vár életét mutatja be. Renge-
teget megtudtunk errõl a korról. Megtanul-
tuk, mi a dárda, lándzsa. Megértettük, mi a
különbség a kard és a szablya közt. A be-
szélgetés végén a gyerekek felöltözhettek
korhû lovagruhákba.
Ezután három részre oszlott a csoportunk.
Az egyik csapat íjászott, a másik csónaká-
zott, a harmadik pedig játszóházba ment. 
Nagyon ügyesen íjászkodtak a gyerekek,
bár a fegyver kifogott néhányuk erején.
A csónakázásnál a fiúk és a lányok egyaránt
evezhettek. Kormányosunk néha úgy meg-
billentette a jármûvünket, hogy még a felnõt-
teket is kiverte a víz az ijedtségtõl.

Csónakázás után szembe jött velünk egy
arab kereskedõ, aki jó ízû levessel, pogá-
csával és frissen sütött házi kenyérrel ven-
dégelt meg bennünket. Nagyon fincsi volt!
Ami pedig megmaradt a bõséges ennivaló-
ból, azt egy edénybe öntöttük, hogy a ma-
lacok se éhezzenek.
Teli hassal nagyon furcsa hangra lettünk fi-
gyelmesek. A hang irányába indulva egy né-
nit találtunk, aki egy teknõbõl készített gor-
donon zenélt, melynek húrjai juhbélbõl ké-
szültek. A meglepõdésünket csak növelte

az, hogy a hangszer vonója egy fakanál volt.
El is húzta a nótánkat a kedves hölgy, nem
is egyet! Magunk is kipróbálhattuk ezt a nem
mindennapi hangszert.

További utunk egy játszótéren át vezetett,
ahol láthattuk, milyen egyszerû dolgokból le-
het „szuper” játékokat készíteni. A játszótér-
rõl hangos lónyerítés csalogatott minket a
karámhoz, ahol tíz szebbnél szebb paripa
csodálkozott ránk. Mellettük leltek otthonra
a mangalicák, csirkék, kakasok és libák, az-
az a városi gyerekek számára csodaszám-
ba menõ állatok.
De innen is indulnunk kellett tovább, mert
vártak ránk a kézmûves foglalkozások. Két
lány segített szõni, fonni, gyertyát mártani.
Délután négy órakor fáradtan, de élmények-
kel tele léptük át az idõkaput, ahol már várt
minket a XXI. század autóbusza.
Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük
kolléganõnknek, Csegeiné Kovács Erzsé-
betnek, hogy megszervezte ezt az idõuta-
zást. Köszönettel tartozunk Wagner Magdol-
nának, és Szabóné Kovács Évának, akik fé-
lelmet nem ismerve vezették át tanulóinkat
a „Csillagkapun”. Természetesen a legna-
gyobb köszönettel az EMESE Park „lakói-
nak” tartozunk a sok programért. Csak aján-
lani tudjuk mindenkinek, hogy lépjen át pár
órára a X-XI. századi Magyarországra.

Cseh Katalin

Iskolánkban három hetes projektet tartot-
tunk Egészségedre címmel.
Minden héten egy-egy témát jártunk körül:
környezetünk védelme, egészséges táplál-
kozás és lelkünk egészsége. Íme egy kis
ízelítõ a programokból: reggel közös tánco-
lás az iskola udvarán; ismerkedés a jóga
jótékony hatásaival Molnár Erika és Né-

meth Ildikó Tünde oktatók segítségével; vé-
dõnõnk irányításával dramatizált foglalko-
zás keretében beszéltünk a káros szoká-
sokról és az agresszív viselkedés kezelé-
sérõl; Kovács Krisztina kozmetikus elõ-
adást tartott a bõrápolásról; egészséges
ételeket, például kecskesajtot készítettünk;
a víz tulajdonságaival ismerkedtünk az
esztergomi Duna Múzeumban, végül, de
nem utolsósorban hulladékokból tárgyakat
készítettünk és ezeket kiállítottuk. 
A gyakorlati feladatokon kívül azt is célul
tûztûk ki, hogy feltárjuk, milyen napi szo-
kásaik vannak a diákoknak.
Ezt a feladatot a hetedikesekre bíztuk,
akik összeállítottak egy kérdõívet a három
témakörben és kiértékelték azokat. A pro-
jekt zárásakor beszámoltak a diákoknak

az eredményrõl. Ezt a felmérést szeret-
nénk most közzétenni, és így felhívni a fi-
gyelmet a hiányosságokra, amelyeken ja-
vítani szándékozunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Molnár Erika és Németh Ildikó jógaokta-
tóknak, valamint Kovács Krisztina kozme-
tikusnak a közremûködésért.

Egészségedre!
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

1956. október 23.

A haza nem azon darab föld, melyen szü-
letünk. Nem a hegylánc, melynek kékellõ
csúcsaira a gyermek vágyódva feltekinte,
nem a térség, mely az ifjút nõni látta, nem
a folyó, melynek hullámzatából az ifjú szí-
vét vágyok tölték … A haza több!

Honszerelem! Vess tiszta lángot!
Jöjjön, ki vélünk érez és akar:
És meghódítjuk a világot
E szóval, hogy: magyar!

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Õk, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

1956 hõseire emlékeztünk.

Erdei iskola

Iskolánk ötödik osztályos tanulói ebben a
tanévben voltak elõször erdei iskolában. Vá-
lasztásunk a Fekete Harkály Erdei Iskolára”
esett. Az osztályfõnökök elõzetes látogatá-
sa során kapott programajánlat izgalmas na-
pokat ígért, és azt hiszem, nem is csalód-
tunk. Vámossy Virág, 5. b osztályos tanuló,
így számolt be a 3 nap eseményeirõl: 
„Szeptemberben mentünk elõször erdei
iskolába. Püspökszilágyon voltunk az 5. a
osztállyal. Amikor megérkeztünk, minden-
ki választott magának egy ágyat, majd vi-
rágkötészetre és bõrdíszmûveshez men-
tünk. Este karaoke volt, meg éjszakai
szafari. Másnap egy solymász mutatott be
nekünk egy sólymot és egy héját. Estefe-
lé elindultunk az A-sok tábora felé, ahol
tábortûz fogadott minket. Amikor már jó
sötét lett, a közeli fenyvesben bátorság-
próba volt. Másnap reggel összecsoma-
goltunk, majd gyógynövény bemutatóra
mentünk. Dél körül falujárás volt, felada-
tokat kellett megoldani. Eredményhirdetés
után elindultunk hazafelé. Nagyon jól
éreztem magam!”
Idézet néhány további beszámolóból:
„…Elmentünk túrázni az erdõbe és ott ér-
dekes dolgokat tanultunk meg. Utána el-

mentünk íjászkodni meg métázni. Elõtte
volt nálunk egy solymász, és mindenki
megfoghatta a sólymot. Úgy láttam, min-
denki nagyon jól érezte magát. 

…Este volt karaoke és nagyon jó volt a
hangulat. Utána a sötétben egy dzsippel
az erdõn-mezõn keresztül szafariztunk.
…Remélem, jövõre is eljöhetek, mert na-
gyon jól éreztem magam!”
Tartalmas napokat töltöttünk Püspökszilá-
gyon. Megismertük egy kis falu (750 la-
kos) mindennapjait, szokásait; tanulmá-
nyoztuk az erdõ életét; tapasztalatokat
gyûjtöttünk a tábori élet kellemes és néha
nem annyira kellemes pillanatairól. A kö-
zös élmények erõsítették az osztályközös-
séget. Igen, jövõre is szeretnénk erdei is-
kolába menni!

Komáromi Katalin

Továbbtanulási fórum 
iskolánkban

2011. 10. 06-án került megrendezésre is-
kolánkban a szokásos éves pályaválasz-
tási tanácsadó.
Évek óta, immáron hagyományt teremtve
közös rendezvényünk ez a Hunyadi János
Általános Iskolával.
Sok érdeklõdõ szülõ és középiskolába in-
duló diák tisztelte meg rendezvényünket
mindkét iskolából.
Igyekeztünk eltérõ profillal bíró iskolákat
felkérni a bemutatkozásra, hogy a tanulók
képességükkel, jövõbeli elképzeléseikkel
összhangban levõ középiskolákkal talál-
kozhassanak.
Az alábbi intézményeket köszönthettük:

– Baktay Ervin Gimnázium (Dunaha-
raszti)

– Csete Balázs Gimnáziunm és Szak-
középiskola (Csepel)

– Bocskai István Református Gimnázi-
um és Szakközépiskola Szakiskola
(Halásztelek)

– Fodor József Szakképzõ és Gimnázi-
um (Csepel)

– Kossuth L. Kéttannyelvû Gimnázium
(Pestszenterzsébet)

– Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki
Középiskola

– Pesterzsébeti Közgazdasági Szakkö-
zépiskola

– Erzsébet Királyné Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Szakközépiskola (P. Er-
zsébet)

– Pataky István Fõvárosi Gyakorló Hír-
adásipari és Informatikai Szakközép-
iskola (Bp.)

– Garabonciás Kommunikációs és Üz-
leti Szakközépiskola (Bp.)

– Mándy Iván Szakképzõ és Speciális Is-
kola (vendéglátás, könnyûipar) (Bp.)

Köszönjük a megjelent intézményveze-
tõknek, pályaválasztási felelõs pedagó-
gusoknak az értékes útmutatást, tájékoz-
tatót.
Reméljük, sok család kapott használható
információkat, praktikus tanácsokat.
A fórum szervezõmunkáját az érdeklõdõk
nevében Vásárhelyi Gabriella tanárnõ-
nek köszönöm.

Zimmermann Anna

Beszámoló a 2009-es évi adó 
1% felhasználásáról

Tisztelt Olvasó!

A 2011. évben alapítványunk a befolyt tá-
mogatást a következõkre használta fel:

Bevétel
Személyi 
jövedelemadó 1% 864 000 Ft
Vállalkozástól kapott 
támogatás 40 000 Ft
Lakossági támogatás            455 000 Ft

1 359 000 Ft
Banki kamat                            1 000 Ft
Összesen: 1 360 000 Ft

A támogatás felhasználása:

OSB falburkolat 574 190 Ft
Tisztasági meszelés 440 000 Ft
Szaletli javítása 250 000 Ft
Kültéri padok, asztalok 
vásárlása 79 950 Ft
Összesen: 1 344 140 Ft

Kedves Támogatóink!

Az Önök anyagi segítsége nélkül mind-
ez nem valósulhatott volna meg. Alapít-
ványi felajánlásukkal évrõl évre lehetõ-
vé teszik, hogy iskolánk tovább szépül-
jön, gazdagodjék.
Köszönjük, hogy bíznak bennünk, és
velünk vannak az egyre nehezedõ hét-
köznapokban.
Reméljük a jövõben is számíthatunk
segítségükre, támogatásukra.
Köszönetet mondunk együttmûködé-
sükért, munkájukhoz sok sikert, jó
egészséget kívánunk!

Kulcsár Ferenc Zimmermann Anna
kuratóriumi elnök intézményvezetõ

Hogyan szereztünk 
félmillió forintot?

A recept nagyon egyszerû. Leírom, és le-
het követni.
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Hozzávalók: 
– egy iskolányi gyerek
– a gyerekek szülei
– jó SZMK elnök
– dolgos apukák serege
– egy papírhulladék átvevõ cég
– 20 és fél tonna papír

A munka menete:
Ki kell tûzni a célt. Ez a mi iskolánkban ha-
gyományosan az év végi sportnap rende-
zési költsége és a kirándulások segítése.
SZMK értekezleten egyeztetni kell az idõ-
pontokat (okt. 11. és 12.).
Az SZMK elnök igen sok utánjárással
megszervezi az apukákat a konténerek
mellé segíteni. 
A srácok a szülõkkel két napon keresztül,
délután folyamatosan hozzák a papírt.
Az apukák váltásban tornyozzák a három
konténernyi papírhulladékot.
A cég elszállítja, és kifizeti a több, mint 500
ezer forintot.
Ez egyszerûen hangzik, de nagyon sok
munka van mögötte. Sok-sok éve rende-
zem a papírgyûjtést az iskolában, de ilyen
szervezésben és segítségben még nem
volt részem. Köszönöm a szülõk irányítá-
sát Farkas Ágnes SZMK elnöknek.
A gyerekek nevében köszönet az apu-
káknak: Brezniczky Istvánnak, Balogh
Tibornak, Kovács Lászlónak, Boruzs
Istvánnak, Farkas Dezsõnek, Ponczok
Lászlónak, Skrach Lászlónak, Becskei
Józsefnek, Fodor apukának, Szekeres
Viktornak, Kozma Szalahaddinnak, Ör-
dög Richárdnak, Nádas Gábornak,
Doboróczky Gábornak és az anyukák-
nak: Horváthné Hevesi Ilonának és
Kléner Katalinnak. Õk mindannyian a
konténerek mellett dolgoztak.
Külön köszönöm a nagyon finom szendvi-
cseket, muffinokat, almás pitéket, teát és
kávét az anyukáknak. Nagyon finom volt. 
Úgy dolgoztunk ott a konténerek mellett,
mint egy nagy család. Észre se vettük,
hogy telik az idõ, és nehéz a munka.
Bízom benne, hogy a segítõ szándék ki-
tart egész évben, és találkozni fogunk ha-
sonló körülmények között májusban is. 
Addig is kérem az iskola környékén lakó-
kat, ha lehetõségük van rá, tárolják ne-
künk a hulladékpapírt. Biztos menni fo-
gunk érte, mert nagyon nagy szükségünk
lesz rá. 

Farkas Katalin
DSN

Napközis kirándulás
Soroksár, Harmónia háza, 2011. 10. 21.

„De jó volt a pénteki kirándulás! Jó volt a
Harmónia Házában!” Ilyen és hasonló fel-

kiáltásokkal fogadtak a gyerekek hétfõn
délután a napköziben. 
Nekünk, tanítóknak – Irénke nénivel és
Kati nénivel – az volt a legjobb érzés, hogy
a hétvége eltelte után is így megmaradt
az az élmény, mely az iskola épületébõl
való kimozdulás mellett, rengeteg tanulsá-
gos ismerettel is szolgált.

– Ízelítõt kaptunk a hagyományos szüret-
bõl, és nemcsak hogy szõlõt préselhet-
tünk, de még a friss mustot is megkós-
tolhattuk.

– Megsimogathattuk háziállatainkat, me-
lyeket már falun is ritkán látunk.

– Kaptunk zsíros kenyeret hagymával,
meleg teával.

– Házigazdánk (Tóth) Csaba bácsi éne-
kelt, gitározott. 

A gazdag program végén mind a negyven-
három gyereket meglovagoltatták. 
Bár a terepre ráférne egy alapos rende-
zés, ez csak a felnõttek szemét zavarta; a
tanya vezetõit tisztelet illeti azért az oda-
adó munkáért, mellyel vendégül láttak
bennünket.

Czafrangóné Bandl Mária
napközis munkaközösség-vezetõ

Együtt vagyunk!

Fontos, hogy gyermekeink megismerked-
jenek a tõlük eltérõ érzékszervi adottság-
gal rendelkezõ emberekkel, megtanulják
helyesen kezelni azt a mindennapokban.
Erre teremt kiváló gyakorlati lehetõséget a
Népligetnél található Láthatatlan kiállítás,
ahol a nem látó emberek helyzetébe kép-
zelhetjük magunkat. Október 21-én hete-
dikeseimmel jártunk ott. Megtanulhattuk a
számukra kifejlesztett Braille – írást, leír-
hattuk a nevünket is így. Számukra nagy
segítség a hangoskönyv, a számítógép
használatát nekik is lehetõvé tevõ hangos
számítógépes program, amely minden bil-
lentyûérintést hangosan ismertet. Talán
furcsa, de õk is tudnak játszani, dominóz-
ni és kártyázni az ezeken elhelyezett
Braille írás segítségével. 

Hatalmas élmény volt egy nem látó sze-
mély vezetésével való kalandozás a telje-
sen sötét termekben, ahol a látás hiányát
más érzékszerveink segítségével kellett
pótolnunk. Járhattunk a réten, a fészer-
ben, a konyhában, …, s még ehettünk is
így, ugyanúgy, mint máskor, csak teljesen
másként. Megtapasztalhattuk, hogy mit
érzékelnek a vakok a világból.  Teljesen
átértékeltük a hallás, a szaglás, a tapintás
fontosságát, s a társaink iránti bizalom is
erõsödött a túra során. 
Jól esett visszatérni a fénybe, a látók vilá-
gába. Mély nyomot hagytak bennünk az
ott látottak, tapasztaltak. Rengeteg új dol-
got megismerve tértünk haza, s alapvetõ-
en megváltozott az ezzel kapcsolatos
gondolkodásmódunk. Tanultunk valamit
egy életre!
Ajánljuk mindenkinek, hogy kortól függet-
lenül egyszer látogasson el ide, hogy
mindezt átélhesse személyesen is!

Weinber Róbertné
7. a osztályfõnöke

Evezzünk!

Kellemes õszies idõben indult meg két
összeforrt hetedik osztályunk a csónak-
házba, egy kis péntek délutáni evezésre.
A hosszú bemelegítõ séta után lepakol-
tunk, majd Czompa Gyula bácsi és segí-
tõi segítségével elõkészítettük és vízre
helyeztük a csónakokat. 

Egy kis tájékoztatás után evezõt ragad-
tunk és mentõmellényt húzva beszálltunk
a csónakokba. Kezdõdött a kaland és a
„munka”. Jó lenne egyszerre evezni! –
gondoltuk sokszor, amikor a kormányos
hiába próbálta összehangolni az evezést.
Megvallom – a gyerekek nagy örömére –
éppen a mi hajónk járt a legtöbbet az el-
kerülendõ nádasban, néha akadt némi
technikai gondunk. Senki sem tökéletes.
Nekünk is van mit fejlõdnünk. A gyerekek
egyre ügyesebben, összehangoltabban
kavarták a vizet, s haladtak elõre. Nagyon
lelkesen, jó hangulatban telt a vízen töltött
idõ, s még azok is élvezték, akik félve
szálltak be a csónakokba. Gond és boru-
lás nélkül sikerült kikötnünk, s néhány vi-
zes nadrágtól eltekintve mindenki élvezte
a kalandot. 
A csónakok, evezõk és mellények helyre-
tétele után kellemes fáradtsággal a karja-
inkban indultunk haza, s megbeszéltük,
hogy tavasszal egy egész napos evezõs
programra visszatérünk ide.

Vásárhelyi Gabriella 
és Weinber Róbertné

osztályfõnökök
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

Nem könnyû összehozni egy pályázatot úgy, hogy a partnerek
nem ismerik egymást személyesen, meglátásaik, életfelfogásuk,
iskolarendszerük, módszereik, nyelvtudásuk, és nem utolsó sor-
ban kultúrájuk, hagyományaik nagymértékben eltérnek egymás-
tól. Másrészt viszont, ami egy pályázatot érdekessé tesz, az pon-
tosan annak sokszínûsége, mely a különbségekbõl ered. Hála
Istennek, nem vagyunk egyformák, szürke unalom lenne a két
év keretei közé beszorított projekt-élet. 
A nálunk 2011. 10. 15–19. lezajlott rendkívüli projekt-találkozó
színes, hangos, és izgalmas volt. Azért volt rendkívüli, mert a hét
pályázó országból három (Észtország, Románia és Törökország)
kiesett, így a 2011 februárjában leadott pályázatot teljes egészé-
ben át kellett dolgoznunk, a feladatokat újra kellett osztani, a pro-
jekttalálkozók, és a mobilitások számát minden egyes helyszí-
nen újratervezni. Mindezt e-mailben elintézni képtelenség, au-
gusztus és szeptember az értetlenkedés jegyében zajlott, ezért
úgy döntöttünk, személyesen is kell találkoznunk ahhoz, hogy a
pályázatot sikeresen útjára tudjuk indítani. Hosszas huzavona
után Haraszti lett a mindenki által jóváhagyott színhely, mert mi,
a Baktay Ervin Gimnáziumban, nagy tapasztalattal rendelkezünk
a külkapcsolatok terén, és sikeres Comenius pályázatot is bo-
nyolítottunk már le. Színes, hangos és izgalmas azért, mert a
négy nemzet reprezentánsai tették azzá. 
A három nap feszített tempóban telt. Az elsõ ülést a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében tartottunk, ahol dr.Szalay László üdvö-
zölte a görög, olasz és lengyel delegációkat. A rövid fogadás után
azonnal munkához láttunk, mert tudtuk, sok lesz a feladat. Re-
ménytelennek tûnt az elsõ pár óra, zûrzavaros, hadonászós-ki-
abálós, mint a tõzsde, és nem mentes az idegeskedéstõl sem:
nehéz volt úgy felállítani a projekt-találkozók menetrendjét, idõ-
pontjait, hogy azok mindenkinek megfeleljenek. A görög és olasz
iskolák szeptember közepén kezdik a tanévet, a lengyelek else-
jén, mint mi, a vizsga idõszakok is eltérnek, a nemzeti ünnepek
és a szabadnapok sem egy idõben esnek, de estére a dátumok
feletti döntések megszülettek, a kõ legurult szívünkrõl, íme az
eredmény:
Olaszország: 2012. 05. 04–09. (8 baktays utazik)
Lengyelország: 2012. 09. 24–28. (10 baktays utazik)
Görögország: 2013. 03. 04–09. (8 baktays utazik)
Magyarország: 2013. 05. 06–09. (16 külföldi érkezik)
A második napon újraosztottuk a feladatokat, megbeszéltük a kö-
zös honlap, a projekt szlogen és a jelkép létrehozását, a harma-
dik napon összegeztük az eredményeket, így az utazás napjára
minden elkészült: remek munkát végeztünk! 
Jó házigazdaként természetesen szabadidõ programokat is szer-
veztünk partnereinknek. Az idõ szép, napsütéses volt, az idõzítés
is jó: kora délután indultunk Budapestre, és mire végigjártuk a

Csarnokot, lesétáltunk a Váci utcán egész
a Vörösmarty térig, meghallgattuk az ott ját-
szó utcai zenészeket, körbejártuk a Hõsök
terét, beesteledett, kigyúltak a fények, így a
Várból a legcsodálatosabb látványban ré-
szesültek barátaink. Olasz és görög módra
(zajosan, gesztikulálva) fejezték ki megha-
tottságukat, bámulatukat, és a visszafogott,
természetébõl fakadóan hallgatag lengyel
Jadwigával együtt arra jutottak, hogy ez a
legcsodálatosabb hely szerte e világon.
Egyetértettem. Lenyûgözte õket a kivilágí-
tott középületek sokasága, a fényben úszó
hidak, és a Parlament, a meghitt kávézók,
de legfõképpen a tisztaság! Giuseppe
Orlando szicíliai igazgató úr a Várban már
a második, igazi „sokknál” (ahogy Tiziana
jellemezte állapotát) tartott, amikor lenézett
a Halászbástyáról, és megpillantotta a lé-
legzetelállító panorámát. Az elsõt a Hõsök
Tere mögötti illemhely okozta: beléptetõ ka-

pu, növények, zene, meleg, jó illat, ragyogó tisztaság, udvarias,
szelídmosolyú néni. Giuseppe áradozik a látottakról, azt mondja
tagoltabb olaszsággal, hogy én is megértsem: „Én még ilyen tisz-
ta WC-t nem láttam! Ha meg akarod tudni, milyen egy nép, meny-
nyire tiszta, civilizált, nézd meg a nyilvános illemhelyeit. Brava!”
Igen, ezt én is így gondolom. 
Haraszti is nagyon tetszett nekik, dicsérték a magyar konyhát, a
szállást, a Kis Duna Panzió vendégszeretetét. A szerdai piacon, a
Város parkjaiban és
a Szigeten sok fotót
készítettek, majd
megcsodálták gim-
náziumunk könyv-
tárát és frissen dí-
szített termeit (a
kárpát-medencei vi-
lágörökség-dekorá-
ciónk nagy sikert
aratott!), és a két
igazgató kolléga,
Giuseppe Orlando
és Sziráki György
szakmai megbe-
szélést tartott. A
Kisduna TV-nek
adott közös interjú
után megköszön-
tem mindenki rész-
vételét és munkáját,
és, hogy picit feled-
tessem a sok vitával töltött órákat megígértem, 2013-ban a mun-
ka mellett lesz szórakozás is, csónakázás, gulyásfõzés, kirándu-
lás, minden, amire most nem jutott idõ.
Izgalmas a pályázatok világa, hisz nem csak a téma változik,
hanem a helyszínek, emberek is. Az elkövetkezendõ két évben
diákjaink megismerkedhetnek a Mediterrán Térség izgalmas vi-
lágával, és megtekinthetik a czestochowai Fekete Madonnát, a
lengyel katolicizmus és függetlenség szimbólumát, melynek má-
solatát a lengyelek 1994. május 15-én a Gellért-hegyi Szent Gel-
lért-sziklatemplomnak ajándékozták. Mindez viszont kötelez: ko-
moly felkészülés, sok-sok munka vár a résztvevõ diákokra, és a
felkészítõ tanáraikra egyaránt. Valamit valamiért, hisz az a tudás,
amit a közvetlen kapcsolat, az utazás, és nem utolsó sorban az
angol nyelv használata ad, aranyat ér. Egy virtuális, felbecsülhe-
tetlen arany pénzérmét!

Bucskó Marianna
projektkoordinátor

Egy pénzérme utazásai Európában: dráma(-pedagógia), játék, történelem
Elsõ (rendkívüli) projekt-találkozó Dunaharasztin
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Magyarország másfél évszázaddal ezelõtt
erdõkkel, vizekkel tarkított vadregényes
vidék volt. Az Alföld nagy részét hosszan
elterülõ vadvizek, mocsaras, lápos terüle-
tek uralták. Sokszor ezeken a területeken
találta meg a szegény ember az élethez
szükséges táplálékot. A vadászat és halá-
szat szabályozott tevékenység volt, mûve-
lõik a tulajdonosok és a hatóságok enge-
délyével folytathatták tevékenységüket,
õk voltak a vadászok és a halászok. De
kik is voltak a lápokhoz, vadvizekhez köt-
hetõ pákászok? Az alföldi lápos területe-
ken, vagy a dunántúli Hanság mocsárvilá-
gában voltak egykor fellehetõk a halászat-
tal, vadászattal, gyûjtögetéssel foglalkozó
jellegzetes alakok. Nevüket a párnák tö-
méséhez használt pelyhes buzogány, a
páka gyûjtésébõl eredeztetik. Tájegysé-

genként válto-
zóan rétes em-
bernek,
nádlacinak is
nevezték õket.
A pákász a lá-
pon lakott maga
építette nád-
kunyhójában,
melyet lehetõ-
ség szerint szá-
raz helyen, né-
ha azonban az
ingoványon állí-
tott fel. Többsé-
gük magányos
volt, de akadt,
aki családjával
élt a vadvize-
ken. Nem je-

gyezték õket, a jobbágykötelezettségeket
sem teljesítették, nem fizettek dézsmát,
nem végeztek robotot. Szinte a társadal-
mon kívül éltek. Nyáron folyamatosan
vándoroltak el messze téli szállásuktól.
Élelmüket gyûjtögetéssel, zsákmányolás-
sal szerezték, maguk szerkesztette íjjal,
csapdával, hurokkal, varsával, horoggal,
ejtették el a kisebb vadakat, madarakat és
halakat. Ha volt családja, azok szedték az
ehetõ mocsári növényeket, vadmadarak
tojását, piócákat, gyógynövényeket.
Egyes pákászok méhészkedtek is. Idõn-
ként felkeresték a falvakat, ahol ruhára,
lisztre cserélték „portékájukat”. A pákász a
lápon lassan, óvatosan, háromlábú bottal,
vagy zsombékról zsombékra bogdácsolva
járt, a vízen nádtutajjal, vagy maga készí-
tette lapos fenekû ladikkal közlekedett.
A mocsaras vidék nagy természet- és
helyismeretet követelt. A pákászathoz tar-
tozik az a történet, mely szerint a Hanság
mocsarában egy tíz év körüli fiúcskát ta-
láltak. Ruha nélkül volt, beszélni nem tu-
dott, csak nyers ételt evett. Kapuváron az

anyakönyvbe is bejegyezték. Az Eszter-
házyak kastélyában lakott, majd megszö-
kött. Alakjához gazdag mondakör társult,
Jókai Mór a Névtelen vár címû regényébe
illesztette alakját.
A történelmi Magyarország területén Er-
dély sóban gazdag vidékein alakult ki a
sóbányászattal kapcsolatos mesterség,
melynek szavai máig élnek nyelvünkben,
mert e mesterséget mindig magyarok ûz-
ték. A középkorban kialakult szakmai szó-
kincsük megõrizte munkaszervezetük fel-
építését is. Maguk választotta aknabírájuk
és dékánjuk volt. A sóbányászat szigorú
rendjébe illeszkedtek a sóhivatalok, me-
lyet a bányahadnagy – más néven kama-
raispán – irányított. A bányászokat
sóvágónak nevezték: voltak a posztós

sóvágók és
a vendégvá-
gók. Elõbbi-
ek pénzt és
posztót
(ugye milyen
ismerõs kife-
jezés?) is
kaptak a só
mellé, utób-
biaknak
csak só járt
fizetségül. A
kivágott
sótömböket
a millyések,

kerekesek bõrtömlõkbe és kosarakba, a
gépelyesek pedig a lovak által mûködte-
tett felvonószerkezeten vontatták a fel-
színre, ahol azokat a máglások számlál-
ták. Késõbb õket nevezték mázstisztek-
nek, vagy felõröknek, illetve bányaõrök-
nek. A sóvágók szerszámait, a verõcsá-
kányt, vagy a rúgatóvasat a bányakovács
tartotta karban. A kibányászott só szállítá-
sában a cellérek, azaz a „sószállító hajó-
sok” vagy „sóhajó csinálók” közremûköd-
tek. A sókereskedelem és sófuvarozás
már az Árpád-korban is fontos tevékeny-
ség volt, mert a só a királyi jövedelemfor-
rás volt. A cellérek az erdélyi sóházakba
szállították a sót. A XVII. századtól a sze-
keres szállítókat is celléreknek nevezték.
A kereskedelmi utak mellett kialakított só-
házak és sóhivatalok ellenõrizték a
sókereskedelmet. Az azért is volt fontos,
mert a középkorban a só fizetõeszközként
is szolgált. A sókereskedelem folyamatos
átszervezése miatt a sóhivatalok a XVIII-
XIX. században fokozatosan elvesztették
szerepüket, létjogosultságukat. Üresen ál-
ló épületeik gúny tárgyává váltak a népi
nyelvhasználatban: „Ha nem tetszik, me-
hetsz a sóhivatalba…”
A mészárosmesterség a magyarság törté-
netében a honfoglalás elõtt ismert volt,

nyelvemlékeinkben húsos, vágó, majd a
török eredetû kaszab volt a nevük. Mészá-
ros (mezáros) néven a XV. századtól em-
lítik. A városi mészárosok a leggazdagabb
iparosok közé tartoztak, mert a tõzsérek
mellett marhakereskedéssel is foglalkoz-
tak. Fõ tevékenységük azonban a mé-
szárszékek mûködtetése volt. A tehetõ-
sebb iparosok segéderõt is tartottak, az ál-
latok leölését a vágólegények, a hús ki-
mérését pedig a székálló legények végez-
ték. Az régi mészárosok elsõsorban mar-
havágással foglalkoztak, szaktudásuk jel-
képe az ökörvágás volt, ezért cégérük,
céhjelvényeik az ökörfõ, valamint a bárd
volt. A falusi mészárosok kedvezõtlenebb
körülmények között mûködtek, a falusi
emberek elsõsorban disznó- és baromfi-
húst ettek, marha csak ünnepek idején ke-
rült az asztalra. A falusi mészárosok hely-
ben vásárolták fel az állatot, és a feldol-
gozott húst – fõleg sertést – a közeli fal-
vakba, városokba is elvitték, jobban alkal-
mazkodva a vásárlói igényekhez, így a
mai értelemben vett hentesek elõfutárai-
nak is tekinthetõk. A céhek gondosan
ügyeltek arra, hogy a mészárszékek csak
egészséges húst mérhessenek, ezért
csak azt az állatot lehetett levágni, ame-
lyet a húslátó mester megtekintett és en-
gedélyezett. Ezt a feladatot a XIX. század-
tól a hatósági állatorvosok végezték.
A hentesek a XIX. századtól alapíthattak
csak céheket, de mûködésük régebbre
vezethetõ vissza. A sertésvágás már a XV.
században elkülönült a mészárosságtól, s
azt faluhelyen a böllérek végezték. Ez az
állat levágásából és feldarabolásából állt,
míg az értékesítéssel foglalkozók a disz-
nó hentesek voltak. Nevük elsõ alakjával
a Hendes névvel 1517-ben találkozunk
elõször. Eredete a német hentel – disznót
öl régi szavunkból származik. Hentesek-
nek nevezték a középkorban a céhen kí-
vüli, engedély nélküli sertésvágással fog-
lalkozókat. Az õ latin eredetû a Hentler,
henteller elnevezésükbõl alakult ki a him-
pellér kifejezés, ami mai használatban is
megtartotta pejoratív jellegét az eredeti je-
lentés elvesztése mellett. 
Ezt a barangolást régi korokban az akko-
ri életformák és egyes mesterségének je-
gyeinek – a teljesség igénye nélkül – tör-
ténõ felemlítésével ízelítõnek szántuk a
magyar néprajz hihetetlen gazdagságú
tárházából, és zajos világunkban néhány
pihentetõ percet, kikapcsolódást kívántuk
szerezni kedves olvasóinknak.

Gáll Sándor

Felhasznált irodalom: Selmeci Kovács
Attila: Elfeledett magyar mesterségek és
népélet

Letûnt mesterségek, életformák
A mikroelektronika, és a génsebészet korában egy évszázad is fényévnyi távolságnak tûnik, 

amikor felidézzük az elfeledett foglakozásokat és a korabeli emberek hétköznapi életét. 
Nyelvünk egyes kifejezései még emlékeztetnek a régi foglalatosságokra, használjuk is azokat, 
bár nem biztos, hogy ismerjük eredeti jelentésüket. Ki tudja már, hogy kik voltak a cellérek, 

ki az igazi himpellér, és hol található a sóhivatal? 
Induljunk tehát egy kis idõutazásra a régi mesterségek és népélet nyomában 

Selmeczi Kovács Attila etnográfus kiváló munkáinak felhasználásával.

sóvágók

pákász

pákásztanya
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Tisztelt Szülõk, Támogatók! 

A Hunyadi János Általános Iskola „A Ta-
nulókért, az Oktatásért, a Holnapért Ala-
pítványa” részére az APEH 2010-ben
730 395 Ft-ot utalt át, mint a 2009. évi

személyi jövedelemadó 1%-a kedvezmé-
nyezettjének.
A felajánlott összegbõl az iskola 603 330 Ft
értékben számítógépeket vásárolt, továbbá
127 056 Ft-ot német nemzetiségi népvise-
let varratására fordította. 

Köszönjük Önöknek, hogy felajánlásaik-
kal támogatták alapítványunkat.
Tisztelettel

Karlné Purczeld Erika
igazgató 

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Decemberi 
adózási határidõk

December 12., hétfõ
A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg 
– az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja elõleget, 
– a járulékokat: az egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulékot, a nyugdíjjá-

rulékot, a fizetendõ tb-járulékot, 
– az egészségügyi szolgáltatási járulékot,az egészségügyi hozzájárulást
– a magánnyugdíjpénztári tagdíjakat,
– a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 10-20% já-

rulékot,
– az egyszerûsített fogalakoztatás napi 500/1000 Ft közterhét, 
– a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat.

A fenti befizetések bevallás párjai kifizetõnél a 1108-as, egyszerûsített foglalkoz-
tatás esetén a 1108E, illetve egyéni vállalkozónál saját magáról a 1158-as szá-
mú bevallások.

December 15., csütörtök
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adat-
szolgáltatást ad.

December 1. és 20. között
Eddig lehet nyilatkozni az egyszerûsített vállalkozói adó (EVA) be- és kilépésrõl.
Ez a nyilatkozat szankció nélkül visszavonható december 20-ig, a határidõ azon-
ban jogvesztõ, ezután még igazolási kérelemmel sem módosítható a választás.
Az EVA alanyoknak lehetõségük van arra, hogy a járulékaikat a kötelezõnél ma-
gasabb, önként vállalt járulékalap után fizethessék, illetõleg a korábban vállalt
magasabb járulékalap is visszacsökkenthetõ december 20-ig.

December 20., kedd
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befize-
tése, játékadó befizetése és bevallása, a havi ÁFA befizetése és bevallása, a
1101-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési tá-
mogatás igénylése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén megha-
tározott adóalanyok 1186-os számú bevallásának benyújtása, ideérve a más tag-
államából személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzé-
sét is.

A kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetõségû társasági adó alanynak és a külföl-
di vállalkozónak a társasági adó elõlegét az adóévi várható fizetendõ adó össze-
gére ki kell egészítenie, ha az adóévet megelõzõ évben az árbevétele (nem egész
évi mûködés esetén évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió forintot. A
társasági adó kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparûzési adóelõleg te-
kintetében is van feltöltési kötelezettsége ugyanazokkal a szabályokkal. Az EVA
alanyának is feltöltési kötelezettséget kell teljesítenie (bevétel nagyságától füg-
getlenül), amelynek mértéke szintén a várható éves fizetendõ EVA összege.

December 31., (szombat) helyett Január 2., hétfõ 
Az adóévet megelõzõen december 31-ig lehet önkéntes választásról változás be-
jelentõ lapot benyújtani az ÁFA kört érintõ ki- vagy belépésrõl, vagy az alanyi
mentesség választásáról, a könyvvezetési kötelezettség megváltozásáról. Az ÁFA
kört érintõ egyéb választásairól is eddig tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet
pl. az ingatlan bérbeadási tevékenységre ÁFA fizetõ státusz (és levonási jog gya-
korlásának) választása. 

NAV Közép-magyarországi 
Regionális Adó Fõigazgatósága

Uzsorások és nyerészkedõk 
az adóhivatal látókörében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Kö-
zép-magyarországi Regionális Adó Fõigaz-
gatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete (PSZÁF) jelzése, illetve közér-
dekû bejelentések alapján fél tucat olyan bu-
dapesti, illetve Pest megyei magánszemélyt
vizsgál, akik 20–40, esetenként 50%-os ka-
matra nyújtottak kölcsönt más magánsze-
mélyeknek, vagy hitelközvetítõként károsí-
tották meg ügyfeleiket. Az eljárások között
akad olyan, amelyben több mint húsz káro-
sult érintett, fejenként 72 ezer Ft-tól közel
9 millió Ft-ig terjedõ uzsorakölcsönnel.
A vizsgálatok eddigi tapasztalatai alapján el-
mondható, hogy az uzsorakölcsönök mene-
te az esetek többségében igen hasonló volt;
az általában banki, vagy egyéb kölcsöntör-
lesztéssel hátralékban lévõ adósok – ingat-
lantulajdonaik megmentése érdekében – hir-
detés, vagy ismerõs útján jutottak el az uzso-
rásokhoz, akik a kért összeget jellemzõen rö-
vid (2-3 hónapos) futamidõre, magas kamat-
ra adták kölcsön. 
A jövedelemszerzés látszatát kerülendõen
– a közjegyzõ által is hitelesített – szerzõdés-
ben kamatot nem tüntettek fel, de hitelösz-
szegként nem a ténylegesen nyújtott, hanem
a már kamatokkal terhelt összeget tüntették
fel és ennek erejéig az adósok ingatlanjaira
jelzálogjogot jegyeztettek be. Az adósok az
uzsorakölcsön törlesztéséhez – és az erõ-
szaktól sem visszariadó „behajtást” megelõ-
zendõen – újabb hitel felvételére kényszerül-
tek és így egyre jobban eladósodtak.
Az ellenõrzések során egy új jelenségre is
felfigyelt az adóhatóság. Elõfordult olyan
eset, hogy egy hitelközvetítéssel foglalkozó
társaság tulajdonosa a cégéhez forduló ügy-
feleket – a banki kölcsön elbírálásáig, illet-
ve folyósításáig – 12–20%-os kamatra adott
magánhitellel „segítette ki”. A magánköl-
csönhöz kapcsolódóan a kamatkikötés mel-
lett szerzõdési díjat és folyósítási jutalékot is
felszámított, amelyek plusz bevételekhez
juttatták amellett, hogy a pénzintézetek ter-
mészetesen a hitelközvetítõnek járó jutalé-
kot is megfizették a társaság számára.
Az ilyen jellegû vizsgálatokat nehezíti, hogy
a kölcsönt igénybe vevõ adósok többnyire
megfélemlített személyek, akik nem minden
esetben mernek nyilatkozatot tenni. Az
azonban már az ügyek jelenlegi állása mel-
lett is megállapítható, hogy a kölcsönt nyúj-
tó magánszemélyek nem szerepeltettek be-
vallásukban akkora jövedelmet, amely fede-
zetet nyújtott volna a kihelyezett hitelekre,
továbbá a kölcsönnyújtásból származó jöve-
delmüket nem vallották be és adót sem fi-
zettek utána. Mindezzel esetenként több tíz-
millióval károsították meg az állami költség-
vetést.
Az ügyekben folyik az eljárás.



JÓL SZEREPELT AZ ORSZÁGOS ASHIHARA KARATE BAJNOKSÁGON
A DRAGON FORCE TEAM

EGY EZÜSTÉRMET ÉS KÉT BRONZÉRMET NYERTEK AZ ASHIHARA KARATÉSOK
A BELGRÁDI EURÓPA KUPÁN
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2011. szeptember 30. és október 02. között Belgrádban rendezték meg
az Ashihara Karate Európa Kupát, melyre Magyarország 8 fõ ver-
senyzõvel nevezett, amely 8 fõbõl, három versenyzõ a Kisdunamenti
Ashihara Karate (Dragon Force Team) Egyesület sportolója.
Piacsik Zsófia junior lány, Ujszászi Csaba junior fiú, Lacházi János pe-
dig felnõtt férfi kategóriában képviselte hazánkat és egyesületünket.
A hosszú felkészülésnek meg is lett az eredménye, mindhárom ver-
senyzõnk dobogóra állhatott a verseny végén.
Hat ország (Szerbia, Románia, Dánia, Svájc, Ausztria és Magyaror-
szág) versenyzõi vettek részt a megmérettetésen.
Egyesületünkbõl Lacházi János kezdte a küzdelmeket és nagyon szé-
pen menetelt elõre, egész az elõdöntõig. Elsõ ellenfelét erõteljes üté-
seivel, második ellenfelét combrúgással, KO-val gyõzte le. Sajnos az
elõdöntõben egy fejsérülés miatt, az orvos nem engedte tovább küz-
deni, így bronzéremmel zárta a versenyt.   
Ujszászi Csaba elsõ nemzetközi versenyén vette részt. Izgalomnak a
jelét sem mutatta, nagyon szépen küzdött és fejrúgásokkal nyerte el-
sõ három küzdelmét. Sajnos az elõdöntõben egy magyar (gyõri) csa-
pattársával került össze, akivel szemben nagyon kíméletesen küzdött,
nem úgy mint a korábbi ellenfeleivel. Így Csaba az elõdöntõt elvesz-
tette és egy szép bronzérmet szerzett.
Piacsik Zsófia zárta a versenyzõink sorát. Zsófi tapasztalt verseny-
zõ, számtalan nemzetközi versenyen indult. Ezen a versenyen is szé-

pen dolgozott, de sajnos a döntõben kikapott a nála jóval nehezebb
román lánytól, így ezüstérmet szerzett.
A 8 fõs magyar válogatott 7 tagja éremmel tért haza Magyarországra.
Gratulálunk a versenyzõknek! 
Versenyzõink Belgrádba történõ kiutazását és nevezési díját a Magyar
Ashihara Karate Szövetség, a Fazon Bútor és a Ger-Ker támogatta,
amit ezúton is köszönünk!
Következõ versenyünk október 15-én Gyõrszentivánban az Országos
Ashihara Karate Bajnokság, majd november 12-én Bukarestben az
Ashihara Karate Világbajnokság, ahol egyesületünk négy fõvel
(Csurka Gergõ, Piacsik Zsófia, Cseh-Szakáll Tímea, Csurkáné
Döcsakovszky Mária) képviseli hazánkat küzdelem és formagyakor-
lat versenyszámokban.
Továbbra is várjuk szeretettel a sport és a karate iránt érdeklõdõket
egyesületünkbe. Edzések a Hunyadi János Általános Iskola felsõ tago-
zatának tornatermében kedden és csütörtökön gyerekeknek 17.30, fel-
nõtteknek 18.30 órától. Web: www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu,
facebook: ashihara karate-dragon force team.

MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!

Csurkáné Döcsakovszky Mária vezetõedzõ
Csurka László edzõ

A Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidõs Sport Közhasznú
Egyesület (Dragon Force Team) 2011. október 15-én Gyõrszentiván-
ban részt vett a XII. Rehab Rába Kupa elnevezésû Országos Ashihara
Karate Bajnokságon.
A versenyen többféle karate stílus képviselte magát. Küzdelem és for-
magyakorlat versenyszámokban indulhattak a versenyzõk a gyermek
korosztálytól egész a felnõttig bezárólag.
Egyesületünk versenyzõi szépen szerepeltek, az alábbi eredmények
születtek:

Formagyakorlat versenyszámban:
1. hely: Csurka Gergõ, Kovács Levente
2. hely: Király Zsófia, Szántai Attila
3. hely: Ujszászi Csaba

Küzdelem versenyszámban:
1. hely Király Zsófia, Király Mátyás, Cseh-Szakál Tímea
2. hely: Csurka Gergõ, Schwarczenberger Klaudia, Bak Benjamin,

Kovács Levente, Piacsik Zsófia, Gyulai Zoltán
3. hely: Lacházi János, Ujszászi Csaba

Az egyéni versenyeredmények alapján egyesületünk a csapatverseny-
ben bronzérmet szerzett.
Gratulálunk a versenyzõknek!

Következõ versenyünk a november 10–14. között Bukarestben meg-
rendezésre kerülõ Ashihara Karate Világbajnokság, ahol egyesüle-
tünkbõl Cseh-Szakál Tímea, Piacsik Zsófia, Csurka Gergõ és

Csurkáné Döcsakovszky Mária képviselik Magyarországot kumite és
kata versenyszámokban. 

Továbbra is várjuk szeretettel a karate és a sport iránt érdeklõdõket.
Edzéseinket a Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatának tor-
natermében tartjuk kedden és csütörtökön gyerekeknek 17.30, felnõt-
teknek 18.30 órától. Web: www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu.

MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!

Csurkáné Döcsakovszky Mária vezetõedzõ
Csurka László edzõ
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ASZTALITENISZ
HÍREK

2011. II. félév
Nyári Tábor: 11 héten át, heti 5
edzésen (24 óra/hét)
összes résztvevõ: 775 fõ.

Augusztus 20–21.
Dunaegyházi Régiós-verseny: 
1. Török A., 3. Pató A.–Kis T. 2. Sós T.
3. T. Kiss T. 4. Takács II. L.
Párosban: 3. Kis–Sós
Összesítésben elsõ a DMTK!

Augusztus 26–27.
Városi Tizek:
Nõi: 1. Török A., 2. Marosi P., 3.
Kovácsné Mester Ágnes. 
B kategória: 1.Takács II. L., 2. Szertics
A., 3. Aczél I.
A kategória: 1. Sós T., 2. Kis T., 3.TÖ-
RÖK ANNA.

Szeptember 03-tól
Pest Megyei CS B – „B”-déli csoport: 5
forduló, 5 GYÕZELEM!
Elkezdte újra a versenyzést: Patóné
Wirth Veronika, 13 év után. 4 gyõze-
lemmel már az elsõ mérkõzésen a
DMTK II. csapatában.

INFO: MOATSZ-Régió,
Közép-Magyarország – Szept. 13. 
1 új PINGPONGASZTALT kaptunk a
jó utánpótlás nevelésért a RÁKÓCZI-
Iskolával! A MOATSZ – Pest Megyei
Asztalitenisz  Szövetségtõl!

TÖRÖK ANNA újra jól szerepelt a
DUATLON sportágban (is)! Diák-
olimpiai Budapest döntõn csapatban
1., egyéniben 3. lett! 

ORSZÁGOS DÖNTÕN Balassagyar-
maton 60 indulóból a 15. helyezett
„B” kategóriában, IV. korcsoport (2 km
futás–8 km kerékpár–1 km futás) or-
szágos 29:07 idõvel. INFO: Diáksport.

Csik Miklós
edzõ, szakosztály vezetõ

Egészség hét 2011

2011.október 10-14-ig, a Mese Óvodában ismét megrendeztük, az „Egészség he-
tet”, melynek nagy sikere volt a gyerekek és a szülõk körében.
12 csoportban, egy hét alatt 60 különbözõ tevékenységet szerveztek az óvodape-
dagógusok a gyermekeknek, hogy az ismereteiket, és a tapasztalataikat bõvítsék,
az egészséges életmód területén.
A gyermek programok szervezésében részt vettek a szülõk is. Pl: gyermekfogásza-
ti foglalkozást tartottak, gyógytorna foglalkozást tartottak.
Beszélgettünk az egészségrõl, a betegség megelõzésrõl. A gyerekek babákon gya-
korolták a tisztálkodást.
Öröm volt látni, hogy a gyermekek, a maguk készítette gyümölcs-salátákat, gyógy-
teákat, gyümölcs kompótokat, és salátákat, magvakat, csírákat, jó étvággyal fo-
gyasztották el.
Nagyon köszönjük a szülõknek a sok almát, körtét, paprikát, uborkát, retket, sárga-
répát, és más gyümölcsöt, zöldséget, amit az óvodába hoztak.
Külön köszönjük, dr. Hégely Tivadarnak, és a Szigetszentmiklós és környéke Men-
tõalapítvány dolgozóinak, hogy pénteken elhozták a mentõautót az óvodába, és mind
a 350 gyermek megnézhette a mentõ autót, és a benne található felszerelést, és
megismerhette a mentõsök munkáját. 

Schuszter Gyöngyi

DUNAHÁZI ESTÉK
beszélgetések életünk

fontos kérdéseirõl

Novemberi téma:

Elfogadás – Megfelelés
Helyszín:

Kék Duna Üzletház
Dunaharaszti, Fõ út 92

Idõpont:
2011 november 25. péntek 

18–20-ig
Témavezetõk:

Erdõs Ibolya & Hunyadi L. Attila

Hozzájárulás: 600 Ft
Érdeklõdés:

Erdõs Ibolya 06 20 2279931 

Szeretettel várunk mindenkit !

FELHÍVÁS 
TÜDÕSZÛRÉSRE

A József Attila Mûvelõdési Ház-
ban, 2012. január 3.–február 6.
között, minden kedden, csütörtö-
kön, és pénteken 8–14 óráig, hét-
fõn és szerdán 12–18 óráig tüdõ-
szûrést tartunk.
A szûrés kizárólag 18 éven felü-
liek részére lehetséges.

Személyi igazolványt, lakcímkár-
tyát, TAJ kártyát, az elõzõ évben
kapott tüdõszûrõ igazolást hozzák
magukkal!

Ne feledjék, a tüdõbetegségek a
szûrés segítségével megelõzhetõk!
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Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874

2 0 1 1 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

2011. október hónapban
elhunytak neve és életkora

Bakos Imre élt 62 évet
Gyurgyik Béláné élt 91 évet
Kaltenecker Magdolna élt 70 évet
Mojzes Pál élt 75 évet
Szegedi Gyõzõ élt 71 évet
Wohner Mária Julianna élt 64 évet
Wolf András élt 61 évet

2011. októberi újszülöttek

Bóna György Valentin 10. 24.
Bugyi-Molnár Gergõ 10. 25.
Csanaky Lili 10. 07.
Csák Csaba Attila 10. 22.
Dankó Csenge 10. 05.
Domokos Botond Attila 10. 16.
Farkas Sára 10. 21.
Fekete Anna Tímea 10. 11.
Frank Bertalan 10. 01.
Glász-Fiák Roland 10. 15.
Gyimesi Liza 10. 24.
Gyõrvári Diána Hanna 10. 05.
Kaltenecker Bendegúz 10. 09.
Keczer Zsófia 10. 18.
Kiss Lili Hanna 10. 03.
Nagy Róbert 10. 07.
Nyikus Gergõ Attila 10. 01.
Pánfy-Verbay Csanád 10. 04.
Pécsi Dorka 10. 17.
Pécsi Hanna 10. 29.
Pénzes Balázs 10. 30.
Polgár Benke Bálint 10. 20.
Szabó Eszter 10. 07.
Szinyei Botond 10. 11.
Vasuth-Bognár Ella 10. 06.

Mit csináljunk 
a használt sütõolajjal?

Biztosan nem csak nekem okoz gondot,
hogy hová tegyem a használt sütõolajat.
Odáig még eljut az ember, hogy össze-
gyûjtse egy nagyobb edénybe, de aztán
ott árválkodik a konyhában hetekig. A le-
folyóba nem önthetjük, mert az olaj meg-
tapad a csövek belsejében és dugulást
okoz, nem beszélve az élõvizek szeny-
nyezésérõl: ha belejut, állítólag egy
csepp használt sütõolaj ezer liter élõvi-
zet elszennyezhet. 
Ezért megörültem, amikor azt olvastam,
hogy a „Kisütöttük: ide vele!” program ke-
retében száz MOL-töltõállomáson le le-
het adni a használt sütõolajat. Az
internetes oldalukon megtalálható a
programban részt vevõ töltõállomások
listája. Megörültem, amikor kiderült,
hogy Dunaharasztin is van ilyen lehetõ-
ség. Az is kiderült a honlapról, hogy tíz-
ezer újrahasznosított mûanyagból ké-
szült, formatervezett tároló edényt oszta-
nak ki június elejétõl a készlet erejéig
100 kijelölt benzinkúton ingyenesen
azok között, akik készek visszahozni a
sütõolajat, és elkötelezettnek érzik ma-
gukat a további folyamatos gyûjtés mel-
lett. 
Fogtam hát a nagy flakont, amibe eddig
az olajat gyûjtöttem, és elvittem a Fõ úti
MOL-töltõállomásra, ahol át is vették.
Szilágyi Dávid, a töltõállomás vezetõje
elmondta, hogy a használt sütõolajat egy
feldolgozó üzembe viszik, ahol biodízel
készül belõle. Kérdésemre, hogy sokan
élnek-e a lehetõséggel, például hozta fel,
hogy a napokban egy hölgy nyolc liter
sütõolajat adott le. „De azt meg kell je-
gyeznem – mondta –, hogy cégektõl
nem, csak magánszemélyektõl áll mó-
dunkban elfogadni az olajat.”
Gyûjtõflakont végül nem kaptam, de leg-
alább a használt sütõolajtól sikerült vég-
re megszabadulnom. 

A programban részt vevõ töltõállomások
listája letölthetõ a www.mol.hu oldalról.

Kertész Edina
Dunaharaszti Környezetbarátok

Egyesülete
www.dhke.hu

A közlekedés széndioxid-kibocsá-
tásának mérséklésére az egyetlen
technológiailag rendelkezésre ál-
ló, ipari méretekben alkalmazható
lehetõséget a bioüzemanyagok je-
lentik. A biodízel növényi olajokból
elõállított észter alapú bioüzem-
anyag dízelmotorok számára, ami
önmagában, fosszilis hajtóanyag
helyettesítéseként, vagy azzal ke-
verve annak pótanyagaként hasz-
nálható. Azért számít zöld üzem-
anyagnak, mert az alapanyagául
szolgáló növények hozzávetõleg
ugyanannyi szén-dioxidot kötnek
meg növekedésük során, mint
amennyi elégésükkor kijut a lég-
körbe. Magyarországon a legko-
molyabb biodízel-elõállító kapaci-
tással jelenleg a Mol Rt. vegyes-
vállalatának komáromi üzeme ren-
delkezik. Az európai uniós energia-
politika irányelve szerint a következõ
években a hagyományos benzin- és
gázolaj-forgalmazásban egyre nö-
vekszik a növényi eredetû alap-
anyagok szerepe azzal, hogy növé-
nyi eredetû komponenseket kever-
nek a kõolaj alapú (fosszilis eredetû)
üzemanyagokhoz. Ezáltal nemcsak a
légkörbe jutó széndioxid többletmen-
nyisége csökken, hanem az a fontos
energiapolitikai következmény, hogy
a bekevert, megújuló komponens
mennyiségének arányában csökken
a közlekedés, és ezen keresztül a
gazdaság olajfüggõsége is.

OKTATÁS
Vegyész és informatikai végzettséggel, valamint oktatási gyakorlattal rendelkezem. Kémia,
informatika, matematika korrepetálást; pótvizsgára, középiskolai felvételire,
érettségire, versenyre való felkészítést vállalok. Személyre szabott módszerek gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt, részletes, szemléletes magyarázat a megértésig, az önálló
feladatmegoldásig, a sikerélményig. Tel.: 06-30-729-8881
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A felnõtt csapat eredményei:

1. forduló Dunaharaszti MTK–Tisza Volán SC 1-1
A bajnokság elsõ fordulójában a szegedi Tisza Volánt fogadtuk
hazai pályán. Sokáig vezettünk Kovács Márton találatával, ám a
hajrában egy szabadrúgás góllal egyenlítettek a vendégek, így
meg kellett elégednünk az egy ponttal.  

PMK 2. forduló Szigetszentmárton–DMTK 0-12
Könnyed sikert arattunk a Pest Megyei Kupa második körében
Szigetszentmártonban. Gólszerzõink: Dobesch Bálint 2, Varga
Csaba 2, Patkó György 2, Wágner András Gusztáv 2, Dabasi
Károly, Kovacsik Tibor, Szemán Lajos, Mészáros Dániel.

2. forduló Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK 1-1
Az Alföld-csoport második játéknapján Gyulára utazott az együt-
tes. Jobban kezdtünk, mint a hazaiak és Ughy Márk pontos fe-
jesével az elõnyt is megszereztük. Szemán Lajos kiállítása miatt
hatvan percet kellett emberhátrányban játszanunk, és egy sze-
rencsés lövéssel egalizált a Gyula. 

3. forduló Dunaharaszti MTK–Monor SE 4-0
Egy héttel késõbb a Monort fogadtuk és nem adtunk kegyelmet
ellenfelünknek. Patkó György elõbb fejjel, majd tizenegyesbõl
volt eredményes. Lázár Szabolcs egy szöglet utáni kavarodás
végén zörgette meg a hálót, míg a 78. percben Pató György volt
újra pontos, így kialakult a 4-0-s végeredmény. 

PMK 3. forduló Kiskunlacháza–Dunaharaszti MTK 0-12 
A Pest Megyei Kupa harmadik körében a Kiskunlacházát ütöttük
ki. Gólszerzõink: Szemán Lajos 3, Varga Csaba 3, Dobesch Bá-
lint 2, Kovacsik Tibor, Patkó György, Ughy Márk, Szappanos Pé-
ter. A következõ fordulóban a Diósddal mérhetjük majd össze tu-
dásunkat 2012. április 4-én.

4. forduló Szolnoki MÁV FC II–Dunaharaszti 0-2
Szeptember 10-én a Szolnok otthonában lépett pályára a
Dunaharaszti. Az egész mérkõzést kézben tartotta a csapat, és
az elsõ félidõben Dobesch Bálint révén vezetéshez is jutottunk.
A második játékrészben Ughy Márk révén sikerült megduplázni
góljaink számát, így magabiztosan gyûjtöttük be a három pontot. 

5. forduló Dunaharaszti MTK–Pilis Sport 6-0
A következõ fordulóban a jó erõkbõl álló Pilis látogatott
Dunaharasztira, ám ezúttal nem kegyelmezett a csapat, hiszen ala-
posan elpáholtuk vendégeinket. Mászáros Dániel 2, Patkó György 2,
Lázár Szabolcs és Dabasi Károly góljaira nem volt válasza a Pilis-
nek, így megsemmisítõ, hatgólos verést mértünk rájuk. 

6. forduló Jánoshida–Dunaharaszti MTK 0-2 
Nyögvenyelõsen indult a mérkõzés a sereghajtó otthonában, ám
végül kijött a különbség a két gárda között, ami ez alkalommal
két gólban mutatkozott meg. Elõbb Mészáros Dániel, majd nem
sokkal késõbb Dobesch Bálint talált be, így megérdemelten hoz-
tuk el a három bajnoki pontot. 

7. forduló Dunaharaszti MTK–Dabas 0-1
A listavezetõ elleni rangadó izgalmasra sikeredett, hiszen so-
káig nem találtak fogást a másikon a felek, ám nem sokkal a
szünet elõtt kiállította a játékvezetõ – tévesen – Dobesch Bá-
lintot, tehát emberhátrányba kerültünk. Ezt a terhet nem bírták
el a fiúk és végül egy góllal ugyan, de jobbnak bizonyult nálunk
a Dabas. 

8. forduló Dunaharaszti MTK–Hódmezõvásárhely FC 2-1 
Szoros meccset játszottunk az olykor durván futballozó HFC-vel.
Sokáig úgy tûnt nem bírnak majd egymással a felek, de
Kopvacsik Tibor lövésével vezetéshez jutottunk. Igaz, elég gyor-
san válaszoltak a vendégek, viszont Mészáros Dániel a 84. perc-
ben végképp eldöntötte az összecsapást. 

A DMTK II eredményei:

PMK 1. forduló Szigetcsép SE–Dunaharaszti MTK II 7-3 (Gól-
szerzõk: Trikkál Zsolt, Hegyes Zoltán, Kaltenecker Tamás) 

2. forduló Farmos SE–Dunaharaszti MTK II 0-3 (Gólszerzõk:
Balogh Zsolt 2, Varga Gábor) 

3. forduló Dunaharaszti MTK II–Vasadi RSC 3-0 (Gólszerzõk:
Riba Zoltán Dániel, Varga Gábor, Hegyes Zoltán)

4. forduló Péteri KSK–Dunaharaszti MTK II 2-0
5. forduló Dunaharaszti MTK II–Albertirsa SE 2-0 (Gólszerzõk:

Hegyes Zoltán 2)
6. forduló Abony KID FC–Dunaharaszti MTK II 6-1 (Gólszer-

zõ: Balogh Zsolt)
7. forduló Dunaharaszti MTK II–Kakucs KSE 1-6 (Gólszerzõ:

Balogh Zsolt)

A DMTK U19 eredményei:

2. forduló Tápiószecsõ FC–Dunaharaszti MTK 3-3 (Gólszer-
zõ: Bajzáth Martin 3)

3. forduló Dunaharaszti MTK–Dunakeszi Vasutas 0-3  
4. forduló Jánoshida SE–Dunahraszti MTK 0-2 (Gólszerzõk:

Farkas Tamás, Kardos József Tamás)
5. forduló Dunaharaszti MTK–Gyöngyös AK 1-2 (Gólszerzõ:

Steingruber Richárd)
6. forduló Gyöngyöshalász SE–Dunaharaszti MTK 0-0
7. forduló Dunaharaszti MTK–Tura VSK 19-0 (Gólszerzõk:

Bajzáth Martin 5, Steingruber Richárd 3, Lugosi Bence 2, Ten-
gely Dávid 3, Kardos József Tamás 3, Balogh Abdellah 2,
Vlasits Bence)

8. forduló Dunaharaszti MTK–Maglódi TC 3-0 (Gólszerzõk:
Dobesch Bálint 2, Bajzáth Martin)

A DMTK U17 eredményei:

2. forduló Tápiószecsõ FC–Dunaharaszti MTK 7-1 (Gólszer-
zõ: Kovács Richárd öngól) 

3. forduló Dunaharaszti MTK–Dunakeszi Vautas 7-1 (Gólszer-
zõk: Pavlisz Patrik 2, Jenei Áron 2, Spaczér Tamás 2, Bábik
Dominik )

4. forduló Jánoshida SE–Dunaharaszti MTK 1-1 (Gólszerzõ:
Erdélyi Rudolf) 

5. forduló Dunaharaszti MTK–Gyöngyös AK 0-8
6. forduló Gyöngyöshalász SE–Dunaharaszti MTK 1-1 (Gól-

szerzõ: Farkas Balázs)
7. forduló Dunaharaszti MTK–Tura VSK 1-1 (Gólszerzõ:

Pavlisz Patrik)
8. forduló Dunaharaszti MTK–Maglódi TC 0-5

A DMTK U15 eredményei:

1. forduló Bugyi SE–Dunaharaszti MTK 0-4 (Gólszerzõk:
Pavlisz Patrik 2, Milcsevics Márk, Raj Márk) 

2. forduló Dunaharaszti MTK–Örkény SE 14-1 (Gólszerzõk:
Pavlisz Patrik 6, Egyed Róbert 3, Dékány Szabolcs, Bábik
Dominik, Spaczér Tamás, Balogh Abdellah, Firnigel Péter)

5. forduló Dunaharaszti MTK–Régió SC 1-0 (Gólszerzõ:
Pavlisz Patrik)

FELHÍVÁS! 

Felhívjuk minden 1993-ban – különös tekintettel a
2003-as, valamint 2004-es születésû gyermek – és

azután született Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosz-
tálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének.
A folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják! Érdeklõd-
ni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti,
Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy telefonon/e-
mailben: 06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com.

DUNAHARASZTI MTK HÍREI

SZEPTEMBER
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A felnõtt csapat eredményei:

5. forduló Dunaharaszti MTK–Pilis Sport 6-0
Magabiztos játékkal rukkolt elõ a csapat és végig ráerõltette aka-
ratát ellenfelére, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Mé-
száros Dániel 2, Patkó György 2, Lázár Szabolcs és Dabasi
Károly góljával könnyedén nyertünk. 

6. forduló Jánoshida SE–Dunaharaszti MTK 0-2
Izgalmas meccset vívtunk a hazaiakkal, de kijött a két gárda köz-
ti tudáskülönbség, mivel Mészáros Dániel és Dobesch Bálint ta-
lálatával kettõ nullára gyõztünk.

7. forduló Dunaharaszti MTK–FC Dabas 0-1
A listavezetõ Dabas ellen nem volt könnyû dolgunk, mert masz-
szívan védekeztek vendégeink. A játékvezetõ – tévesen – még
az elsõ félidõben kiállította Dobesch Bálintot, így a második já-
tékrészben sikerült minket felõrölnie a Dabasnak.

8. forduló Dunaharaszti MTK–Hódmezõvásárhely FC 2-1
Sokáig izgalmas volt a találkozó, mivel nem találtak fogást
egymáson a felek. Hiába szereztünk vezetést Kovacsik Tibor
révén, azt hamar kiegyenlítette a HFC, ám végül Mészáros
Dániel 84. percben szerzett góljával itthon tartottuk a három
pontot. 

9. forduló Szarvasi FC–Dunaharaszti MTK 0-2
Szarvason taktikusan, okosan futballozott a csapat és amennyi-
ben kicsivel több szerencsénk van, akár nagyobb arányú is le-
hetett volna a gyõzelem, de így sem panaszkodhattunk, hiszen
Ughy Márk és Patkó György találatával nyertünk. 

10. forduló Dunaharaszti MTK–Tököl VSK 2-2
A Tököl elleni elsõ félidõben rosszul játszottunk, ezért megérde-
melten vezettek a vendégek. A második játékrészben aztán talp-
ra álltunk és Szemán Lajos, valamint Patkó György lövésével for-
dítottunk, de egy erõsen véleményes tizenegyessel egalizált a
Tököl. 

11. forduló Tápiószecsõ FC–Dunaharaszti MTK 4-1
Tápiószecsõn alaposan beleszaladtunk a „késbe”, mivel ugyan
Dobesch Bálint révén még mi vezettünk, azonban a hazaiak
gyorsan fordítottak és szinte minden próbálkozásuk gólt eredmé-
nyezett, míg mi mindent kihagytunk azon a délutánon. 

12. forduló Dunaharaszti MTK–Üllõ SE 0-0 
Az Üllõ masszív együttesének betonbiztos védelmét nem tudtuk
feltörni. Kiegyenlített mérkõzésen, igazságos döntetlen született,
bár a DMTK kicsivel közelebb állt a gyõzelemhez. 

A DMTK II eredményei:

3. forduló Dunaharaszti MTK II–Vasad 3-0 (Gólszerzõk: Sze-
mán Lajos, Varga Gábor, Hegyes Zoltán) 

4. forduló Péteri KSK–Dunaharaszti MTK II 2-0 
5. forduló Dunaharaszti MTK II–Albertirsa SE 2-0 (Gólszerzõ:

Hegyes Zoltán 2)
6. forduló Abony KID FC–Dunaharaszti MTK II 6-1 (Gólszer-

zõ: Balogh Zsolt) 
7. forduló Dunaharaszti MTK II–Kakucs KSE 1-6 (Gólszerzõ:

Balogh Zsolt)
8. forduló Dunaharaszti MTK II–Monorierdõ 4-2 (Gólszerzõk:

Trikkál Zsolt, Varsányi Zsolt, Varga Gábor, Balogh Zsolt)
9. forduló Dánszentmiklós KSK–Dunaharaszti MTK II 3-3

(Gólszerzõk: Hegyes Zoltán 2, Ráti Tamás)
10. forduló Dunaharaszti MTK II–Tápióság KSK 2-3 (Gólszer-

zõk: Hegyes Zoltán, Kaltenecker Tamás)
11. forduló Dunavarsányi TE–Dunaharaszti MTK II 2-1 (Gól-

szerzõ: Balogh Zsolt)

A DMTK U19 eredményei:

5. forduló Dunaharaszti MTK–Gyöngyös AK 1-2 (Gólszerzõ:
Steingruber Richárd)

6. forduló Gyöngyöshalász SE–Dunaharaszti MTK 0-0   
7. forduló Dunaharaszti MTK–Tura VSK 19-0 (Gólszerzõk:

Bajzáth Martin 5, Kardos József Tamás 3, Steingruber Richárd
3, Tengely Dávid 3, Lugosi Bence 2, Balogh Abdellah 2, Vlasits
Bence)

8. forduló Dunaharaszti MTK–Maglódi TC 3-0 (Gólszerzõk:
Bajzáth Martin, Dobesch Bálint2)

9. forduló Rákosmenti KSK–Dunaharaszti MTK 3-0
10. forduló Dunaharaszti MTK–FC Hatvan 1-0 (Gólszerzõ:

Bajzáth Martin)
11. forduló Üllõ SE–Dunaharaszti MTK 4-3 (Gólszerzõ: Bajzáth

Martin 3)
12. forduló Dunaharaszti MTK–FC Dabas 0-3 

A DMTK U17 eredményei:

5. forduló Dunaharaszti MTK–Gyöngyös AK 0-8
6. forduló Gyöngyöshalász SE–Dunaharaszti MTK 1-1 (Gól-

szerzõ: Farkas Balázs)
7. forduló Dunaharaszti MTK–Tura VSK 1-1 (Gólszerzõ:

Pavlisz Patrik) 
8. forduló Dunaharaszti MTK–Maglódi TC 0-5
10. forduló Dunaharaszti MTK–FC Hatvan 0-10
11. forduló Üllõ SE–Dunaharaszti MTK 3-1 (Gólszerzõ:

Frankovics Attila)
12. forduló Dunaharaszti MTK–FC Dabas 3-2 (Gólszerzõk:

Pavlisz Patrik 2, Jenei Áron)

A DMTK U15 eredményei:

2. forduló Dunaharaszti MTK–Örkény SE 14-1 (Gólszerzõk:
Pavlisz Patrik 6, Egyed Róbert 3, Bábik Dominik, Dékány Sza-
bolcs, Spaczér Tamás, Balogh Abdellah, Firnigel Péter)

5. forduló Dunaharaszti MTK–Régió SC 1-0 (Gólszerzõ:
Pavlisz Patrik) 

6. forduló Ráckevei VAFC–Dunaharaszti MTK 2-1 (Gólszerzõ:
Erdélyi Bálint)

7. forduló Dunaharaszti MTK–Szigetújfalu 21-2 (Gólszerzõk:
Pavlisz Patrik 5, Jenei Áron 5, Erdélyi Bálint 3, Egyed Róbert
3, Firnigel Péter 3, Kerekes Balázs, Kaizer Antal)

4. forduló Dömsödi USE–Dunaharaszti MTK 0-0
9. forduló Dunaharaszti MTK–Gyáli BKSE 0-1
10. forduló Dunaharaszti MTK–Bugyi SE 1-0 (Gólszerzõ:

Egyed Róbert)

A DMTK U13 eredményei:

1. forduló Bugyi SE–Dunaharaszti MTK 1-6 (Gólszerzõk: Lász-
ló Dominik 3, Mannheim András 3)

2. forduló Dömsödi USE–Dunaharaszti MTK 5-6 (Gólszerzõk:
László Dominik 5, Dékány Szabolcs)

4. forduló Délegyháza KSE–Dunaharaszti MTK 0-6 (Gólszer-
zõk: László Dominik 2, Csesznák Ádám 2, Mannheim András,
Dankó Krisztián)

5. forduló Dunaharaszti MTK–Szigetszentmiklós-ERIMA 1-3
(Gólszerzõ: Vereckei Csaba (öngól) 

6. forduló Kiskunlacháza SE–Dunaharaszti MTK 0-7 (Gólszer-
zõk: Nagy Olivér, Hujder Zsolt, László Dominik, Andró Tamás,
Dankó Krisztián, Kecskés János, Mannheim András)

7. forduló Dunaharaszti MTK–Ráckevei Vitézek 1-0 (Gólszer-
zõ: Gruttó Levente)

8. forduló Taksony SE–Dunaharaszti MTK 1-3 (Gólszerzõk:
Szöllõsi Márk, Dékány Szabolcs 2) 

Az õsz folyamán kétszer is a Dunaharaszti futballpálya adott ott-
hont a Bozsik program tornáinak, ahol hat egyesület U7-es, U9-
es és U11-es csapatai korosztályonként két-két csoportban mér-
kõzött meg egymással. A közel 200 gyermek mind nagyon ügyes
volt, és a klubok legjobbjai különdíjban részesültek. Mivel ezek-
nél a korosztályoknál még nem az eredmény, hanem maga a já-
ték a fontos, így nem volt eredményhirdetés. Együtteseinkbõl
mindenki a legjobb formáját hozta, ezért több sikernek is örülhet-
tünk!

Csapó László 

NOVEMBER
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GAZDÁT KERESÜNK
Az elsõ fotón lévõ kutyust
Szigethalmon találtuk.
Másfél év körüli fiúcska,
aki nagyon barátságos és
kedves házõrzõ. A másik
fotón lévõ négy kutyus (fi-
úk-lányok vegyesen) is na-
gyon várják új gazdijuk je-
lentkezését.
Sajnos, mindig vannak
újabb és újabb kidobott
szerencsétlenek,
akiknek igyekszünk
gazdit találni. Kérjük,
hogy csak felelõs-
ségteljes, állatbarát
gazdik jelentkezze-
nek, akik egy életre
gondolják az örökbe-
fogadást!

Kérem azokat az ál-
latbarátokat is, akik
tudnak segíteni, tá-
mogassanak anyagilag, hogy tudjam etetni, orvosilag el-
látni ezeket az utcára kidobott kutyusokat. Meleg plédek-
kel, forgáccsal, faanyaggal is nagyon sokat tudnának az
árvákon segíteni. Köszönöm a kutyusok nevében.
Kutyák, macskák ideiglenes elhelyezésében is tudok segíte-
ni.

Telefon: 06-20-803-0543









TÛZOLTÓ–VAGYONÕR MUNKAKÖRBE,
CSEPEL KÖRNYÉKÉRÕL KERESÜNK

MUNKAVÁLLALÓT, 
TÛZOLTÓ KÉPZETTSÉGGEL!

VAGYONÕRI KÉPESÍTÉS MEGLÉTE 
TOVÁBBI ELÕNY! 

BÉREZÉS, ALKALMAZOTTI MUNKAVISZONY. 

Jelentkezés önéletrajzzal 
tender.job@gmail.com címre.





Az október 23-i városi ünnepség képekben


