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„Kik messze voltak, most mind
összejönnek/apercetédesszóvalüt-
niel”–talánebbenakét,Kosztolányi
által leírtsorbanlehetmegfogalmaz-
ni leginkább a karácsonyi ünnep lé-
nyegét. „Szenteste”, mondjuk, mert
arrakészülünk,hogyegyüttlegyünk
szeretteinkkel,azokkal,akikalegtöb-
bet jelentik nekünk a világon, és ez
azalkalomvalóbankivételes,valóban
szent az év napjainak sorában. És
másnap már a születés ünnepe kö-
szöntránk,aMegváltóevilágraérke-
zése,amelytalánalegnagyobbtitok
avilágon.Mindannyiunkbanéllegbe-
lülavágy,hogyfeldíszítsüklelkünket,
ésmegtisztulvavárjuk Istengyerme-
kénekszületését.Eztpedigazegyütt-
lét,atalálkozás,azegymásfeléfordu-
lásmegéléseszolgáljaleginkább.Azt
gondolom, aKarácsonyezért azön-
zetlenségtisztáncsillogóünnepe,az
apárnap,amikoraharagot,asértõ-
dést, a rossz gondolatokat messzire
ûzzük magunktól, és nyitott szívvel
fordulunkatöbbiemberfelé.

Ne feledkezzünk meg azokról sem,
akiknél üres a karácsonyfa, vagy
nincs is talán, és fûtetlen szobában
dideregve várják az ünnepet! Te-
gyünkmegmindent, ami tõlünk te-
lik,hogynéhányóráraõket isbera-
gyogjaafény!Azönkormányzatésa
Vöröskeresztaz ideiévbenisvendé-
güllátjaésmegajándékozzaaváros
110, leginkábbrászorulócsaládjáta
mûvelõdésiházban,és700csomagot
osztszétolyanidõsemberekközött,
akikközülsokanegyedül,magányo-
santöltikelazünnepet.Egyretöbb
anehéz sorsú, nélkülözni kénytelen
család, segítsünk rajtuk, adjuk oda
nekik letett ruháinkat, gyermekeink
nemhasználtjátékait,adakozzunka
gyûjtéseken,amiketacivil szerveze-
tekésazegyházakmeghirdetnek.Ta-
pasztaljuk meg, milyen borzongató-
an jó érzés adni, segítenimásokon!
Engedjük be a karácsony legszebb
üzenetétszívünkbe,éséljükmegaz
önzetlenség,aszeretetnagyszerûér-
zését!

EnnekszellemébenkívánokÖnöknek
szeretetteljes karácsonyi ünnepet és
békés,boldogújesztendõt!

Dr.SzalayLászló
polgármester

KedvesDunaharasztiak!

Az em be rek lent a Föl dön de cem ber ha -
vát ír ják. Azt mond ják itt fent, hogy ha -
ma ro san el in dul ha tok a kö vet ke zõ cso -
port tal. Az Ün ne pi Csa pat tal! Olyan iz ga -
tott va gyok, mint még so sem. Ta lán ak -
kor vol tam en  nyi re ide ges, ami kor kris -
tál  lyá for má lód tam. Nem mind egy, mi -
lyen kül sõ vel ke rü lök az em be rek sze me
elé. Min den ki sze rint én let tem a leg -
szebb. Azt mond ják, sok örö met fo gok
okoz ni az em be rek nek.
Na gyon vá rom, mi lesz a fel ada tom. Ta -
lán egy er dõ be ke rü lök, ahol va la me lyik
fe nyõ fán csil log ha tok a hold fény ben. Az
is le het, hogy a vá ros ban se gí tek be fed -
ni az uta kat sok mil lió tár sam mal. Ha elég
hi deg lesz, so ká ig gyö nyör köd het nek
ben nünk az em be rek. Nem is tu dom, mi -
nek örül nék a leg job ban. A vá ros iz gal -
mas, in nen fent rõl is lá tom a ren ge teg
em ber nyüzs gé sét. Csak az éj sza kák
unal ma sak. Az er dõ ben vi szont cso dá la -
tos a csend. Ott éj jel zaj lik az élet.
Jaj, csak ne hogy egy ké mé nyen lan dol -
jak! Tönk re men ne szép sé ges fe hér sé -
gem! Brrrr! Nem is gon do lok rá. Lop va
le sem tár sa i mat – ugyan olyan iz ga tot tak,
mint én.
Na, vég re! In dul ha tunk! Is te nem, de gyö -
nyö rû ek va gyunk! Eny he szel lõ ló dít
egyet cso por tun kon. Kis sé mes  szebb
ke rü lünk egy más tól. Is me ret len hó pely -
hek sod ród nak mel lém, s csak szál lunk,
szál lunk le fe lé. Ha len ne ka rom, most ki -
tár nám, hogy ma gam hoz ölel hes sem ezt
a ha tal mas fe hér sé get! Ka var gunk, ker -
ge tõ zünk ön fe led ten. Az égen a Hold
hal vá nyan vi lá gít va mu tat ja az utat. Már

lá tom az er dõt! Ha tal mas fák, a fák kö -
zött kis ál lat kák sza lad gál nak, az elõ zõ
na pon ér ke zett tár sa im ál tal be ha va zott
táj ban.
Hir te len ér ke zik az észa ki szél. Vá rat la -
nul kap fel, meg for gat ben nün ket, s mi -
re el mú lik a szé dü lé sem, már a vá ros fe -
lett já runk. Mi lyen sze ren csés va gyok!
Lát tam az er dõt, és most a vá ros ban is
gyö nyör köd he tek!
Ke ve sen jár nak az ut cán. Gom bó cot
gyúr nak az elõbb ér ke zett hó pely hek bõl,
egy mást do bál ják ve le, s köz ben han go -
san ka cag nak. Haj szál hí ján egy ha tal -
mas ház pe re mén lan do lok, de si ke rül el -
ke rül nöm. Ahogy las san szál lok le fe lé, a
há zon lé võ nagy lyu ka kon les ke lõ dök.
Ott is em be rek van nak. Egy olyan fa kö -
rül éne kel nek, örül nek, mint ami lyet az
er dõ ben lát tam. Ezen a fán azon ban
sok-sok ru dacs ka ég, vé kony pál ci kák
pe dig szik rá kat hány nak.
A má sik lyu kon be néz ve egy öreg né nit
lá tok sír do gál ni. Meg áll nék
és meg vi gasz tal nám, de
nem le het. Vár nak lent a
töb bi ek. Már kö zel va gyok
a cé lom hoz. In nen majd
csend ben né ze lõd he tek né -
hány na pig.
Egy szer csak egy kis lány
áll meg a jár dán. Ke zé -
ben egy tö rött ar cú ba -
bát tart. Csep pet
sem lát szik bol dog -
nak, és va la mi fo -
lyik az ar cocs ká -
ján. Eszem be jut,

amit in du lás elõtt mond tak ott fent: egy
kí ván sá gunk le het, amit tel je sí te nek. Ar -
ra gon dol tam, most itt az ide je az én kí -
ván sá gom nak. Azt kér tem, szûn jön meg
a kis lány szo mo rú sá gá nak oka, hi szen
ma nincs he lye a sí rás nak. Nem csap tak
be. Ahogy a kis lány fel emel te a ba bá ját,
meg le pet ten lát ta, hogy an nak ar cocs ká -
ja új ra tel jes szép sé gé ben ra gyog. Ar ca
fel de rült, de sze me sar ká ból még el in dult
az utol só csep pecs ke. Én ab ban a pil la -
nat ban ér tem utam vé gé re, a lány ka ar -
cá ra, épp a csep pecs ké be. Me leg volt.
A kis lány oda nyúlt ke zé vel, le tö röl te ar -
cát. Ak kor vett ész re en gem. Va la mi ko ri
szép sé gem fogy tán volt már, szen ved -
tem a me leg tõl, de azt még hal lot tam,
ami kor azt sut tog ta: – Te vagy a leg -
szebb hó pe hely, akit va la ha lát tam!

Furján Rita
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BEIGLI

Négy ki sebb rúd hoz (gáztep si mé ret, ke -
resztbe):

Tész ta:

• 80 dkg si ma liszt
• 1 ká vés ka nál só
• 25 dkg Rama
• 5 dkg élesz tõ
• 3 egész tojás+1 to jás a ke nés hez
• 2 evõ ka nál tej föl 
• 1 dl tej, ami ben az élesz tõt fel fut tat juk
• ½–1 dl fe hér bor
• 25 dkg cu kor

Me leg cuk ro zott tej ben az élesz tõt el mor -
zsol juk és hagy juk, hogy ma gá tól fel fus son.
A lisz tet, sót és a cuk rot ös  sze ke ver jük,
majd el mor zsol juk ben ne a Ramát. Ös  sze -
gyúr juk a fel fut ta tott élesz tõ vel a to jás sal
és a tej föl lel, majd an  nyi fe hér bort te szünk
hoz zá, hogy kö ze pes ke mény sé gû tész tát
kap junk. A tész tát 4 egyen lõ rész re oszt juk
és gom bó co kat csi ná lunk be lõ le, amit me -
leg he lyen 1 órát ke lesz tünk. Ke lesz tés után
gáztep si mé re tû re nyújt juk, tölt jük fel te ker -
jük és szo ro san a sü tõ pa pír ral bé lelt tep si -
be tesszük. Hi deg he lyen még to váb bi 1 órát
pi hen tet jük. Pi hen te tés után a te te jét meg -
ken jük to jás sár gá já val, majd 15 perc múl -
va to jás fe hér jé vel, ol da la it vil lá val meg -
szur kál juk. Elõ me le gí tett sü tõ be 130 fo kon

egy órát süt jük, úgy, hogy alul egy hõ ál ló
tál ban vi zet pá ro log ta tunk. Sü tés után, még
for rón a beigliket egyen ként ki ves  szük a
tep si bõl és szo ro san folpakkba te ker jük és
hû vös he lyen hagy juk ki hûl ni.  A re pe dé se -
ket így gyö nyö rû en le het zár ni és re me kül
fa gyaszt ha tó.

Mák töl te lék 4 rúd hoz:

• 50 dkg da rál mák
• 30 dkg cu kor
• 1 na gyobb al ma re szel ve
• 2 evõ ka nál méz
• 3 evõ ka nál sár ga ba rack lek vár
• 1 cit rom hé ja és 2 kis ka nál cit rom lé
• 1 na rancs le ve és hé ja
• 15 dkg ma zso la
• 1-2 dl fe hér bor
• 1 cso mag va ní li ás cu kor
Sû rû re fõz ni és 4 fe lé osz ta ni.

Dió töl te lék 4 rúd hoz:

• 50 dkg da rált dió
• 30 dkg cu kor
• 3 evõ ka nál sár ga ba rack lek vár
• 1 cit rom hé ja és 2 kis ka nál cit rom lé
• 1 na rancs le ve és hé ja
• 15 dkg ma zso la
• 1-2 dl fe hér bor
• 1 cso mag va ní li ás cu kor
Sû rû re fõz ni és 4 fe lé osz ta ni.

Gesz te nye töl te lék 4 rúd hoz:

• 75 dkg gesz te nye pü ré re szel ve
• 10 dkg cu kor
• 3 evõ ka nál sár ga ba rack lek vár
• 2 pú po zott evõ ka nál ka kaó por
• 1 cit rom hé ja és 2 kis ka nál cit rom lé
• 2 na rancs le ve és hé ja
• 15 dkg ma zso la
• 1-2 dl fe hér bor
• 1 cso mag va ní li ás cu kor
Nem kell fõz ni csak ös  sze ke ver ni, majd 4 fe -
lé osz ta ni.

MÉ ZESKA LÁCS

Tész ta:

• 1 kg liszt
• 20 dkg cu kor
• 4 egész to jás
• 20 dkg Rama
• 50 dkg méz
• 25 dkg da rált
dió

• 1 cso mag
Kotányi mé zes sü te mény por

• 2 cit rom re szelt hé ja
• 2 na rancs re szelt hé ja
• 1 cso mag sü tõ por
• 1 ká vés ka nál szó da bi kar bó na
• 1 cso mag sü tõ por

A lisz tet, cuk rot, szó da bi kar bó nát, sü tõ -
port, di ót, re szelt hé ja kat tál ban ös  sze ke -
ver jük és el mor zsol juk ben ne a Ramát. Ez -
után jól össze gyúr juk a to jás sal és a méz -
zel. Nem baj, ha ra gad, folpackba cso ma -
gol juk és hû tõ be, pi hen tet jük 1 éj sza kát.
Más nap 3 fe lé oszt juk a tész tát, jól át gyúr -
juk és fél cen tis re nyújt juk. Kü lön bö zõ ka -
rá cso nyi for mák kal ki szúr juk, sü tõ pa pír ral
bé lelt tep si be tesszük és a te te jét meg ken -
jük to jás fe hér jé vel. Elõ me le gí tett sü tõ ben
aranybar ná ra süt jük. Sü tés után, te te jét
víz zel meg ken jük és do boz ba tes  szük. Az el -
ké szült mé zes ka lács for má kat dí szít het jük
to jás fe hér jé vel vagy be le márt hat juk fel ol -
vasz tott cso ko lá dé ba.

To jásmáz:

1 to jás fe hér jét és 15 dkg por cuk rot ke mény
hab bá ve rünk. A fel vert ha bot sar ká nál ki -
lyu kasz tott zsák ba tölt jük és min tá kat nyo -
munk a sü te mé nyek szé le i re. Szá ra dás után
do boz ban tá rol juk. Idõ el tel té vel, ha ki szá -
rad na a mé zes ka lács, 1 db meg pu colt és
négy be vá gott al mát te he tünk a sü te mé nyek
kö zé, ami tõl új ra vis  sza pu hul. 

PZS

Aho gyan én készítem…
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2012.DECEMBER–AHÓNAPMÛVÉSZE
WágnerMátyás
festmények

Wágner Má tyás va gyok. 1957-ben szü let -
tem Bu da pes ten. Je len leg Tak sony ban la -
kom, de Dunaharasztin is lak tam 6 évig.
A mun kám Dunaharasztihoz köt, hi szen 5
évig dol goz tam a Hétszínvirág Óvo dá ban
az Andrássy úton, majd az új óvo dá ban,
a Kné zich ut cá ban. Je len leg pe dig a Száz -
szor szép és a Nap su gár Óvo dák ban vég -
zem min den na pi fel ada ta i mat.
Részt szok tam ven ni az óvo dá sok ün ne pi
elõ ké szü le te i ben, hát tér ké pe ket, de ko rá ci -
ó kat fes tek. Az óvo da ud va ri ke rí tés ele me -
i re is én fes tet tem me se je le ne te ket, hogy
a gye re kek vi dám és szí nes kör nye zet ben
játsz has sa nak.
A raj zo lás már ál ta lá nos is ko lás ko rom óta
tet szett, és egyé ni leg pró bál tam ma gam
fej lesz te ni. Szo ba fes tõ is ko lát vé gez tem,
de a mun kám mel lett, ki sebb-na gyobb ki -
ha gyá sok kal min dig raj zol tam, fes tet tem,

olaj, tem pe ra és akril tech ni kák kal pró bál -
koz tam.
Még az 70-es évek ele jén, mun ka mel lett
jár tam ipar mû vé sze ti is ko lá ba, hogy rajz -
tech ni kám ja vít sam, és már ak kor is volt
rajz- és fes té sze ti ki ál lí tás ké pe im bõl.
Mind a két szer részt vet tem a meg hir de -
tett dunaharaszti mû ked ve lõ fes tõ ver se -
nyen, ahol el sõ al ka lom mal har ma dik he -
lye zést ér tem el, az idén pe dig kü lön dí -
jas let tem, a fel újí tott Kál vá ria-ká pol na
ké pem mel. Ez igen nagy si ker él ményt je -
len tett szá mom ra. Je len leg há rom fiú -
uno ká mat ava tom be a raj zo lás és fes tés
for té lya i ba.
Nem jel lem zõ rám, hogy mu to gas sam al -
ko tá sa i mat, en gem fel kell fe dez ni –
mond ják ró lam, azok, akik is me rik, vagy
lát ták már a ké pe i met. Nagy öröm mel fes -
tek, és bol dog gá tesz, hogy ha az al ko tá -

sa im mal má sok nak is örö möt tu dok sze rez -
ni. Szí ve sen mu ta tom meg leg szebb fest -
mé nye i met most egy hó na pig, a Vá ro si
Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban, mely re sze re -
tet tel vá rom az ér dek lõ dõ ket, is me rõ se i -
met, ba rá ta i mat, kol lé gá i mat.
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2013. ja nu ár tól új, 
hét fõn és szer dán 
meg hos  szab bí tott 

nyit va tar tá si idõ vel vár juk
a Városi Könyvtárban
kölcsönzõinket!

Hétfõ: 10–12 13–19
Kedd: zárva 13–18
Szerda: 10–12 13–19
Csütörtök: zárva
Péntek: 10–12 13–18
Szombat: 9–13
Vasárnap: zárva

Születésnapja
alkalmábólköszöntöttük
a99évesAdyPálné
Marikanéni.

–

Istenéltesse!

Futónagyköveteink jelentik

Megjelent a tavaly nagy sikert
aratott falinaptár folytatása 

dunaharaszti mûkedvelõ 
festõk képeivel: 

Wágner Mátyás, Bánkuti Emese,
Fodor Árpádné, dr. Fertõiné

Demjén Gertrúd, Lövészné Nagy
Erzsébet, Berecz Károlyné, Gellért
Erzsébet, Ambrus Ferenc, Boldogné
Polgárdi Ilona, Kovács József,
Deladunay Deák László, Tomana
Mária, Péch Chikány Béla.
A gyönyörû naptár ideális
karácsonyi ajándék Önnek,
barátainak, rokonainak,

ismerõseinek - mindenkinek!

Megvásárolható a Dunaharaszti
Városi Könyvtárban 800 Ft-ért.

No vem ber hó na pot Hallo ween-
fu tás sal in dí tot tuk. Ezt kö ve tõ en,
fu tó ink két je len tõ sebb, vá ro sun -
kon kí vü li fu tó ese mé nyen vet tek
részt no vem ber hó nap ban. A hó -
nap má so dik va sár nap ján nõi fu -
tó ver senyt ren dez tek Pest er zsé -
be ten, ahol duna ha rasz ti részt ve -
võ nem in dult ugyan, de né há -
nyan szom szé do lás ke re té ben át -
fu tot tunk Pest er zsé bet re, hogy
szur kol junk a ver seny részt ve võ -
i nek. Ér ke zé sün ket a ver seny zõk
célbaérkezéséhez idõ zí tet tük.

A ren de zõk a lel kes be fu tó kat és a dunaharaszti ven dég szur ko ló kat
me leg te á val kí nál ták, ami na gyon jó le sett a hû vös idõ ben. A kö vet -
ke zõ hét vé gén szom bat-va sár nap ren dez ték Sió fo kon a 9. Intersport
Maraton és Fél ma ra ton ver senyt. Gra tu lá lunk a ki emel ke dõ ered mé -
nye ket el érõ fu tó ink nak, akik vá ro sunk hír ne vét öreg bí tik. Ve res Lász -
ló nagy sze rû egyé ni csú csot ál lí tott fel a kétna pos Maraton ka te gó ri á -

ban, ezen be lül va la mennyi rész tá von, köz tük a má so dik na pon ren de -
zett félmaratonon is. A va sár nap meg ren de zett egyé ni félmaraton ka -
te gó ri á ban a 10 dunaharaszti ver seny zõ kö zül Tömösy Gyu la és Feny -
ve si Ta más is egyé ni csúc  csal ér tek cél ba, és örö münk re szol gál, hogy
is mét vol tak olyan dunaharaszti fu tók, akik fel ké szü lé sük so rán el ju -
tot tak oda, hogy le fus sák éle tük el sõ fél ma ra ton ját: Ko vács Ri chárd és
Z. Nagy Kár oly. Hogy a fu tás men  nyi re nem ma gá nyos sport, bi zo -
nyít ja, hogy Dunaharaszti ki tu dott ál lí ta ni csa pa tot a pá ros Félmaraton
vál tó ka te gó ri á ban, Ha rasz ti Kettes fogat né ven (ta gok: Györ gyi Ka ta -
lin és Igaz Pé ter), a pá ros el sõ tag ja mi u tán vál tó tár sá nak át ad ta a csa -
pat idõ mé rõ chipjét, tel je sí tet te a félmaratont egyé ni ben is, a vál tó má -
so dik tag ja, Igaz Pé ter pe dig, nagy sze rû egyé ni csú csot fu tott az ál ta -
la tel je sí tett tá von. Ugyan csak gra tu lá lunk Gamplett Gá bor nak, aki
2012-ben a négy év sza kot fel öle lõ Félmaratonmánia ver seny so ro zat -
ban kor osz tá lyá ban az el sõ he lyet sze rez te meg idén.
A té li idõ szak ban is foly tat juk kö zös fu tá sa in kat csü tör tök es tén ként
és va sár nap reg ge len ként. Csat la ko zás a Dunaharaszti Fu tók hoz: 
Facebook/Dunaharaszti Fu tók ol da lon, il let ve emailben:
gamplett.gabor@gmail.com és/vagy gykata.fut@gmail.com,
telefonon: 06-20/495-2302
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Na pon ta több ször el sé tá lok, a pa ti nás II. Rá -
kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la elõtt, ahol jó lát -
ni, hogy min dig tör té nik va la mi!
A „Be ru há zás a 21. szá za di is ko lá ba” pá lyá -
zat ke re té ben di na mi ku san fej lõ dõ, és az „élet -
pá lya-épí tés kom pe ten cia ala pú ok ta tás” be -
ve ze té sé ben is jeleskedõ(!), „Rá kó czi -su li”
igaz ga tó ja min dig „ve võ” az olyan prog ra mok
meg szer ve zé sé re, ame lyek a pe da gó gu sok
szak mai fej lõ dé sét is elõ se gí tik. A be já ra tá nál
lé võ hir de tõ táb lán most is egy szo kat lan pla -
ká ton akadt meg a sze mem. 

AZ APA SZE RE PE A SZE MÉ LYI SÉG -
FEJ LESZ TÉS BEN 

A ven dég csa lo ga tó meg hí vón azt ol va som,
hogy a Lá nyok, As  szo nyok a Vá ro sért Egye -
sü let, köz is mert ne vén a LAVE:

Tisz te let tel meg hív ja az apu ká kat, anyu ká kat,
nagy szü lõ ket, óvo da- és is ko la pe da gó gu so kat
az ER KÖL CSI NE VE LÉS A CSA LÁD BAN
cí mû kreditpont-szerzõ elõ adás so ro zat má so -
dik elõ adá sá ra. A má so dik elõ adás cí me: „Az
apa sze re pe a sze mé lyi ség fej lesz tés ben.”.

No csak, a Lá nyok, As  szo nyok fel fe dez ték, hogy
a fér fi nem csak a „meg ter mé ke nyí tés hez szük -
sé ges szer vek kel ren del ke zõ egyed” ha nem a
csa lád vé dõ tör vény sze rint is egy fon tos, és te -
gyük hoz zá, ha nem a leg fon to sabb társ a „ter -
mé sze tes sze mé lyek ér zel mi és gaz da sá gi kö -
zös sé gé nek” kap cso lat rend sze ré bõl meg szü le -
ten dõ gyer mek egész sé ges ne ve lé sé ben?
Gon dol tam ezt nem sza bad ki hagy ni, és 2012.
no vem ber 22-én, es te 6 óra elõtt né hány perc -
cel, kí ván csi an men tem az elõ adás szín he lyé re.

REND HA GYÓ 
KREDITPONT-SZERZÕ ÓRA

A II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la kor sze -
rû en be ren de zett in for ma ti kai szak tan ter mé -
ben nagy volt a sür gés-for gás. A több nyi re pe -
da gó gus kö zön ség a „rend ha gyó kreditpont-
szerzõ óra” elõ adó ját, a négy gyer me kes csa -
lád anyát, Uzsalyné Dr. Pé csi Ri ta ne ve lés ku -
ta tót ér dek lõd ve vár ja.

A CSA LÁD MA GYAR OR SZÁ GON 
A LEG FON TO SABB 

NEM ZE TI ERÕ FOR RÁS

A vá ra ko zás per ce i ben, mi köz ben lá tom, hogy
meg ér ke zik a KiSDuNa TV is, Dienes Zsu -
zsan ná val a LAVE el nö ké vel, a csa lád vé del -
mi tör vény rõl, az apa csa lá don be lü li fe le lõs -
sé gé nek, sze mé lyé nek meg íté lé sé rõl, az apa -
sze rep szük sé ges vál to zá sá nak ten den ci á já ról
be szél get tem.

– El nökas  szony, a Lá nyok,
Asszo nyok a Vá ro sért Egye sü -
let mi ért tart ja fon tos nak,
hogy anya gi lag is tá mo gas sa
ezt az elõ adás so ro za tot?
– Egy fe lõl az Alap sza bá -
lyunk ban rög zí tet tük a csa lád
vé del mét, más fe lõl pe dig,
aktív tag ja ink kö zött egy re
több pe da gó gus te vé keny ke -
dik. A lel kes pe da gó gus tag ja -
ink, Du na ha rasz ti vá ros ön -
kor mány za tá nak anya gi tá -
mo ga tá sá val, éven te több al -
ka lom mal szer vez nek a hát rá -
nyos hely ze tû csa lá dok ban
ne vel ke dõ gye re kek ré szé re, –
ki fe je zet ten a sze mé lyi ség fej -
lesz tést, ezen ke resz tül az

„élet pá lya-épí tést” se gí tõ – egy re nép sze rûbb
prog ra mo kat. Ezek alap ján per sze öröm mel
tet tünk ele get a Dunaharaszti Nagy csa lá dos
Egye sü let fel ké ré sé nek, hogy szer vez zük meg
és fi nan szí roz zuk „Az apa sze re pe a sze mé lyi -
ség fej lesz tés ben” cí mû el adást.
– El nök as  szony, tény leg, mint jo gász nak, aki
az utób bi idõ ben több LAVE ta got is ered mé -
nye sen kép vi selt a bí ró sá gon, mi a vé le mé nye
a csa lád vé del mi tör vény kö rü li vi ták ról?
– A csa lá dok vé del mé rõl szó ló, jo gi ér te lem -
ben jól szer kesz tett 2011. évi CCXI. tör vényt
na gyon fon tos nak tar tom, de a po li ti kai vi ták -
kal kap cso lat ban nem kí vá nok egyik párt mel -
lett sem kor tes ked ni. 
– Nem, nem, ter mé sze te sen nem a po li ti kai,
csak úgy ál ta lá ban a csa lád vé de lem rõl, il let -
ve az anya és az apa vál to zó sze re pé rõl, a kö -
zös fe le lõs sé gük rõl sze ret ném a jo gi és szak -
mai vé le mé nyét megtudni…
– Mint a LAVE el nö ke és két gyer me ket fel -
ne velt anya el mond ha tom, hogy a tör vény 9. §
(1) be kez dé se sze rint: „A csa lád ban az anya
és az apa a szü lõi fe le lõs ség alapján…azonos
kö te le zett sé gek kel és jo gok kal bír”. Szá mom -
ra és biz tos va gyok ben ne, hogy a LAVE tag -
jai szá má ra is, akár há zas sá gi, akár élet tár si
kap cso lat ban ne ve lik a szü lõk a gye re kü ket,
gye re ke i ket az idé zett tör vé nyi tény ál lás ból az
olyan kulcs ki fe je zé sek re le ván sak, mint: pl. a
csa lád, az azo nos kö te le zett ség, az egyen jo -
gú ság.
– El nökas  szony mi ért hasz nál ja együtt a há -
zas sá gi és az élet tár si kap cso lat ki fe je zést, hi -
szen a csa lád vé del mi tör vény nem em lí ti az
élet tár si kap cso la tot? 
– Igen, tu dom. Ám, mint is me re tes a KSH ada -
tai sze rint ma Ma gyar or szá gon a meg szü le tett
gyer me kek több mint 40 szá za lé ka há zas sá gon
kí vül szü le tik és több sé gük nek a szü lei élet tár -
si kap cso lat ban él nek.
– Sta tisz ti kai ada tok sze rint a gyer mek szü le té -
sek szá ma is csök ke nõ ten den ci át mu tat, és ha
eh hez hoz zá ad juk a há zas sá gon kí vül szü le tett
gye re kek 40 szá za lé kát, ak kor ezek a ri asz tó
ada tok sze rin tem a há zas ság vál sá gát je len tik,
nem?
– Tény, hogy min den má so dik há zas ság vá lás -
sal vég zõ dik és so kan bol dog ta lan há zas ság -
ban él nek. En nek oka it tár sa da lom ku ta tók, jo -
gá szok, szo ci o ló gu sok, pszi cho ló gu sok ku tat -
ják. Ám a ku ta tá sok azt is iga zol ják, hogy a
nõk szá má ra, az ön meg va ló sí tá si tö rek vés és
fõ leg az anya gi biz ton ság mi att, egy re fon -
to sabb té nye zõ lesz a ta nu lás és a mun ka vál -
la lás! 
– Ak kor az eman ci pá ció mi att fel bo rul hat csa -
lá don be lül a ha gyo má nyos apa- és az anya -
sze rep?
– Szerintem igen. A ku ta tá sok töb bek kö zött
meg ál la pí tot ták, hogy a Ma don na nor mák,

mint a fér fi, az apa kö rül ren det te rem tõ, a vé -
del me zõ, a táp lá ló, a gon dos ko dó anyai-at ti -
tûd mel lett/he lyett egy re fon to sabb he lyet kap
a Nim fa- vagy Ama zon-at ti tûd, mint az in -
tel lek tu á lis, az ön meg va ló sí tó, a ma ga biz tos,
sõt az önál ló, a tö rek võ, a cél tu da tos, kar ri er -
jét épí tõ nõi ide ál. 
– El nökas  szony, Ön sze rit, mit te het eb ben az
új hely zet ben a fér fi, az apa?
– Nos, eze ket a nõi tö rek vé se ket meg ért ve, se -
gít ve egy re több együtt mû kö dõ, sze re tõ fér fi,
apa vál lal ja az anya pót ló sze re pet. Az apa
anya pót ló sze re pe vé le mé nyem sze rint na gyon
jó ha tás sal van a csa lád ös  sze tar tá sá ra, sõt a
gyer me kek sze mé lyi sé gé nek fej lõ dé sé re is.
– Egy ki csit rész le tez né, mit ért sünk pon to sab -
ban az apa anya pót ló sze re pén?
– Azt, hogy a mo dern pár kap cso la tok ban a ha -
gyo má nyos fér fi sze rep, mint pl. az el tar tói
funk ció, a fér fi as ság, a bá tor ság, a hõ si es ség
ugyan úgy át ala kul, mint a nõ sze re pé nek elõ -
zõ ek ben fel so rolt Ma don na-at ti tûd jei. Azt,
hogy a mo dern apa a csa lá di bé ke, a sze re tet,
az együtt mû kö dés fenn tar tá sá nak ér de ké ben
öröm mel fel vál lal ja, hogy amíg ked ve se, fe le -
sé ge ta nul, dol go zik, pl. õ gon doz za a gye re -
ket, gye re ke ket, ve ze ti a ház tar tást.
– Jó, fo gad juk el. De az em lí tet te ken túl, a gye -
re kek re néz ve, mi lyen elõ nyei van nak, ha egy -
ál ta lán van nak, az új apa sze rep nek?
– Az apák anya pót ló sze re pé nek ha tá sa it vizs -
gá ló ku ta tá sok ered mé nyei sze rint, a gye re kek
és ma guk az apák is nyer te sei le het nek en nek
az új csa lád mo dell nek. Az anya pót ló sze re -
pet vál la ló apák fi ai, lá nyai szin te min den te -
rü le ten fe lül múl ták a ha gyo má nyos sze rep osz -
tá sú csa lá dok ban ne vel ke dõ gye re kek tel je sít -
mé nyét. Pl. jobb a ta nul má nyi ered mé nyük, az
ér zel mi in tel li gen ci á juk, kor tár sa ik kö ré ben
nép sze rûb bek, a vizs gá la tok ke ve sebb vi sel ke -
dé si za vart mu tat nak ki.
– Ezek va ló ban biz ta tó ered mé nyek. De az
anya pót ló sze re pet vál la ló apák, mit nyer het -
nek ab ból, hogy le mon da nak a ha gyo má nyos
sze re pek rõl és kvá zi hi va tás sze rû en gon doz zák
a gye re ke i ket, ve ze tik a ház tar tást?
– Az anya pót ló sze re pet vál la ló apák sze mé -
lyi sé ge és tár sas ké pes sé gei is po zi tív irány ban
vál toz nak. Azok az apák, akik több évig gya -
ko rol ták az anya sze re pet, fe le lõs ség tel jes eb -
ben gon dol koz nak, ru gal ma sab bak, jobb a fi -
gye lem meg osz tó ké pes sé gük. Fel mé ré sek azt
ta nú sít ják, hogy az ál lás in ter júk al kal má val
jobb ered mé nye ket ér nek el és a cé gek szí -
ve seb ben al kal maz zák õket, mint a ha gyo má -
nyos csa lád mo dell sze rint élõ fér fi a kat. Az
anya pót ló sze re pet vál la ló apák nak, pl. jobb a
kom mu ni ká ci ós- va la mint a konf lik tus ke ze lõ-
és em pá tia ké pes sé gük is. Eb bõl ere dõ en job -
ban ke ze lik a mun ka he lye ken saj nos egy re in -
kább el ha ra pó dzó, a sze mé lyi sé get rom bo ló
úgy ne ve zett mun ka he lyi pszichoterrort is. 

El nökas  szony, kö szö nöm a né ha pro vo ka tív
kér dé se im re adott, tu do má nyos igé nyes ség gel
meg fo gal ma zott vá la sza it. Vol na még né hány
kér dé sem, pl. hogy mit is je lent és fõ leg mi lyen
kö vet kez mé nyei le het nek a mun ka he lyi
pszichoterrornak, de lá tom, hogy meg ér ke zett
a mai est elõ adó ja Uzsalyné dr. Pé csi Ri ta. A
ne ve lés ku ta tó és négy gyer mek édes any ja,
nyíl ván más as pek tus ból fog ja meg kö ze lí te ni
ezt a na gyon so kun kat érin tõ apa sze rep vál to -
zá sá nak té ma kör ét. Azt is re mél het jük, hogy az
elõ adás ban eset leg vá laszt ka punk ar ra a
„köl tõi kér dés re" is, mi sze rint Ara nyo si Er -
vin: Apá nak len ni cí mû gyö nyö rû ver sé ben
kér de zi: Ho gyan is kel le ne apá nak len ni?

-KM-

HO GYAN IS KEL LE NE APÁ NAK LEN NI?



Dunaharaszti Hírek – december u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 7

ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

ABaktayErvinGimnáziumhírei

Törökországbanjártunk…

Az is ko lánk si ke res Comenius pá lyá za tá nak  –
„Viribus Unitis - Help The World With Joint
Effort” – kö szön he tõ en több or szág ba is el utaz -
ha tunk, meg is mer het jük a rész te võ or szá go kat,
s azok kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos te vé -
keny sé ge it. Multikulturális uta zá sunk el sõ ál lo -
má sa a tö rök or szá gi Yalova  vá ro sa volt. Öt fõ
kép vi sel te is ko lán kat: két pe da gó gus kí sért
min ket, Nagy-Gyõr Dalma ta nár nõ és Csépány
Szi lárd ta nár úr. A vál lal ko zó szel le mû di á kok
pe dig Új he lyi Re gi na, Helméczy Kár oly (11/A)
és Gá bor Csa ba (12/B).
Már az õszi szü net ben el kez dõd tek a nagy
mun ká la tok az uta zás hoz. El ké szí tet tem a be -
mu tat ko zó vi de ón kat, ami bõl a töb bi részt ve võ
or szág di ák jai, ta ná rai meg is mer het ték Ma -
gyar or szá got, Dunaharasztit, is ko lán kat, Ma -
gyar or szág vi ze it, Dunaharaszti víz el lá tá sát,
ugyan is e ta lál ko zó té má ja a víz, víz szen  nye -
zés volt. Re gi na ké szí tet te el Ma gyar or szág és
vá ro sunk víz raj zi tér kép ét, Kar csi pe dig is ko -
lánk tör té ne té rõl írt a pre zen tá ci ó ban.
No vem ber 5-én, hét fõn reg gel iz ga tot tan in dul -
tunk az is ko lá tól a mes  szi Yalovába, a Már vány-
ten ger ázsi ai part ja i hoz. Ko ra dél után meg ér -
kez tünk Isz tan bul ba, ahol egy kis „pi he nõ” után,
in dul tunk is to vább. Es te ha jó ra száll tunk, hogy
el ér jük vég re úti cé lun kat, Yalovát. Vég re meg -
ér kez tünk, ta lál koz tunk a min ket fo ga dó csa lá -
dok kal. Ké sõ éj je lig be szél get tünk ve lük, de a
ko rai ke lés mi att, vé gül a pi he nés mel lett dön -
töt tünk. 
Ked den dél elõtt az is ko la ve ze tõ sé ge fo ga dott
min ket, mi vel a töb bi ek – a finn, a gö rög, a len -
gyel, a szlo vén, a lit ván, a cseh cso port –  csak
a ked di na pon ér kez tek meg, ne künk sza bad
prog ra munk volt. Tö rök ba rá ta ink meg mu tat ták
ne künk Yalovát, és tet tünk egy hos  szú sé tát a
ten ger par ton is. Dél után ja in kat sok szor töl töt -
tük együtt, be szél get tünk. Ebéd re ki pró bál tunk
sok jel leg ze tes tö rök ételt és italt a ven dég lá tó -
im ká vé zó já ban. 
A szer dai nap már va ló ban a víz rõl szólt. Az
egész dél elõt tön át tar tó elõ adá so kon meg is -
mer het tük a töb bi or szá got, min den ki be mu tat -
ta sa ját pre zen tá ci ó ját, ter mé sze te sen an gol
nyel ven. Na gyon iz gul tunk az elõ adá sunk alatt,
de ha mar ki de rült, hogy a be mu tat ko zónk nagy
si kert ara tott! Szin te min den cso port kö zött be -
széd té ma volt a be mu ta tónk, min den ki di csér -
te! A dél utá nunk is mét sza bad volt, 7 or szág di -
ák ja i val együtt jár tuk vé gig a vá ros leg szebb
he lye it, a fi a ta lok ked venc szó ra ko zó he lye it. 
Csü tör tök reg gel elõ ször az elõ re el ké szí tett
víz tér ké pe ket mu tat ta be min den ki, s büsz kén
ál lít ha tom, hogy az öt le te sen meg ol dott tér ké -
pünk is mét el nyer te a töb bi ek tet szé sét. Ez után
meg lá to gat tuk Atatürk („a tö rö kök aty ja”) ten -
ger par ti nya ra ló ját. Jár tunk két víz tisz tí tó üzem -
ben is, ahol meg is mer tük a víz tisz tí tá sá nak fo -
lya ma tát, és a tö rök or szá gi ve ze té kes víz prob -
lé má ját. Vé gez tünk kü lön bö zõ mé ré se ket is a
vi ze ken (pl.: pH, víz ke mény ség). El lá to gat tunk

Yalova leg na gyobb be vá sár ló köz pont já ba, ahol
min den ki ked vé re vá sá rol ha tott. Dél után is mét
Atatürk egyik bir to kát lá to gat tuk meg, ahol nya -
ran ta több ko moly po li ti kai dön tés szü le tett. Egy
fi nom kö zös ebéd után egy iga zi tö rök für dõ be
men tünk. Az eg zo ti kus ki kap cso ló dást, a ter -
mál für dõt min den ki na gyon él vez te. Ké sõ es te
a bú csú va cso rán is mét tö rök éte le ket kós tol hat -
tunk, ki pró bál tuk az iga zi tö rök baklavát. A va -
cso ra után egy kis meg le pe tés sel ked ves ked -
tek ne künk a há zi gaz dá ink, egy kis film ben néz -
het tük meg az el múlt na pok él mé nye it! Ez után
a ze né szek gon dos kod tak a jó han gu lat ról, ta -
nul tunk tö rök tán cot, részt ve het tünk egy iga zi
tö rök „bu lin”, ahol ta nár, di ák együtt mu la tott a
tán cok ta nu lá sa köz ben! Saj nos ez az es te is
ha mar el telt.
Pén te ken tet tünk egy utol só sé tát, be jár tuk a
ba zá ro kat, aján dé ko kat vá sá rol tunk. Az es tén -
ket együtt töl töt tük a ba rá ta ink kal, el bú csúz tunk
tõ lük, ugyan is szom bat dél elõtt már a ha jó ál lo -
má son kel lett len nünk, in dul tunk visz  sza Isz tan -
bul ba. Az ál lo más hoz még ki kí sér tek min ket.
Hos  sza san bú csúz kod tunk, szo mo rú an vet tük
tu do má sul, hogy ilyen gyor san el telt ez a nagy -
sze rû hét. Szom bat es te lan dolt a re pü lõ gé pünk
a Liszt Fe renc re pü lõ té ren. 
Na gyon jól érez tem ma gam ezen a hé ten, meg -
is mer tem a tö rök kul tú rát, meg is mer het tem sok
ba rát sá gos di á kot, akik kel iga zán jól érez tük
ma gun kat. A tö rök di á kok na gyon köz vet le nek,
vendégszeretõek vol tak. Az óta is rend sze re sen
be szél ge tünk, és vár juk a nya rat, hogy ta lál koz -
has sunk. Jö võ no vem ber ben pe dig a Baktay
Er vin Gim ná zi u mon a sor, hogy meg ren dez ze
az it te ni ta lál ko zót, már na gyon vár juk, hogy
ven dé gül lát has suk új ba rá ta in kat. 
Kö szön jük ezt a fe lejt he tet len uta zást kí sé rõ ta -
ná ra ink nak, Nagy-Gyõr Dalma ta nár nõ nek és
Csépány Szi lárd ta nár úr nak.

Gá bor Csa ba
12. b

Uta zá sunk al kal má val most csak há rom ta nu -
lót vi het tünk ma gunk kal, de az elõ ké szü le tek -
ben sok se gít sé get nyúj tott csa pa tunk nak a 7/A
osz tály lel kes an go los cso port ja is, akik a kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos kér dõ ívet an -
gol nyel ven ol vas ták és töl töt ték ki. A ki ér té kelt
ered mé nye ket a pro jekt ben fel dol goz tuk és be -
épí tet tük elõ adá sunk ba. 
Fon tos nak tar tom, hogy a pro jekt tel kap cso la -
tos fel ada tok mi nél több di ák hoz el jus sa nak, s
hogy ily mó don a kö zös mun ka so rán bõ vül jön
kis csa pa tunk, s egy re na gyobb le gyen a kör -
nye zet tu da tos gye re kek tá bo ra is ko lánk ban. 
Az uta zás min dig sok él mén  nyel jár, a ba rát sá -
gok akár hos  szú idõ re is szól hat nak. Nem fe -
lejt jük az öröm kön  nye ket, a sze re te tet, ami vel
bú csúz tak tõ lünk, s di ák ja ink tól tö rök ba rá ta ink.

Nagy-Gyõr Dalma
projektkoordinátor

BaktayErvin,azazHeverőBölény
azindiánosdiról

„Játszom. Engedek a képzeletemnek, hogy
talán gyerekes, de páratlanul üdítő játékokra
vigyen. Ha-sonló hajlamú pajtásaimmal
nyaranta elmegyek elvarázsolt szigetemre,
hogy ott felüssük szabályos indián sátrainkat,
és elfeledve a civilizáció minden kétes áldását,
indián módra éljünk. Ezek a nyarak, a gyökeres
kikapcsolódások, a kis igényű élet a ter mé -
szettel való szoros kapcsolatban, erővel,
feszülő vibrációkkal tölt fel, és utána megint jól
bírom a következő tíz hónapot a civilizáció
kényszeredett keretei között. Az indiánosdi a
testi felújuláshoz a szellemi felfrissülést és a
játékos képzelet egészsé-ges örömét adja.
Lehet, hogy bolondság az egész, de nem árt
senkinek. Nekem pedig a biztos hatású testi-
lelki kúra.”
(Elhangzik a Századfordító magyarok sorozat
Baktay Ervinről szóló epizódjában.)
November 10-én a fönti gondolatok jegyében
tartottuk „Indiános” projekt napunkat. Már az
őszi szünet előtt megkapták osztályaink az
előzetes feladataikat: törzsi nevet és jelképet
kellett választa-niuk, valamint indián nevet
maguknak és az osztályfőnöküknek. Száz
kavicsot kellett megfesteniük a törzsi jelükkel,
és a könyvtárban leadni valamilyen ter mé sze -
tes anyagból készült szép zacskóban vagy
ládikóban Szombaton mindenkinek fekete
zokniban kellett megjelenni, mi így lettünk
„feketelábok”: Baktay Ervin és barátai is ennek
a törzsnek az életét „élték” az „elvarázsolt
szigeten” (Zebegény mel-lett). 
Az első órában az egész iskola Lorenz József
úr előadását hallgatta a rádión keresztül. Ez az
előadás tíz évvel ezelőtt hangzott el nálunk az
iskolai könyvtárban, az előadó még gyerekként
részt vett Baktayék táborában, így valóban
személyes visszaemlékezést hallhattunk Sas -
tolltól az indánosdiról Ezeknek a játékoknak állít
emléket a Kisorosziban lévő Baktay Ervin
Western Játékok Emlékhelye, amelyet szin-tén
Lorenz József úr hozott létre.
Második óránk a felkészüléssel telt: indián-
totót (történelmükről, szokásaikról stb.)
töltöttek ki az osztályok. A következő órákban
két részre osztódott a haraszti feketelábok
serege: az iskola egyik fele külső előadónk,
Sólyomfi Nagy Zoltán indián tárgyakkal,
eredeti felvételekkel, gazdagított előadásán
vett részt, közben a többi „törzs” akadályról
akadályra járt. Az egyik állomáson papírlovat
kellett harci jelekkel megfesteni, a másikon az
előzetesen beöl töztetett indián lánynak és
fiúnak egy mesét kellett megjeleníteni, a
további állomásokon gyógynövény-felis me -
rés, „izzasztó”(kérdések), igazi tollaslabdá val
célra dobás, indián gyöngyfűzés mo tí vu mai -
nak felismerése, indián nevek elmutogatása
várt a „harcosokra”.Végül egy kis film rész le -
ten igazi indián mese – a vízesés szü le té sé -
ről – adott új ismerete-ket min den ki nek. Ter -
mé sze te sen a programok cseréje is meg tör -
tént, így mindenki minden helyszínre és elő -
adás ra eljuthatott.
Legügyesebbek a Huitotó Kolibrik (11. A)
voltak, de szép eredménnyel zárt a Szárnyaló
Sasok (11. B) és az Arany Hal (9. A) törzs is.
Heverő Bölény, a játékosan indián, komolyan

India-kutató Baktay Ervin halálának ötvenedik
évfordu-lója 2013-ban lesz. Ebben a tanévben
az iskolánk, a haraszti gimnázium félszázados
jubileuma mellett erre az évfordulóra is
emlékezünk.

„Tékás Holdacska” (Tné KI)

Baktaysok Musztafa Kemal atatürk szobránál

A vízrõl szóló konferencián, Yalovában
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A Laffert ká vé zó már ha gyo má nyo san helyt
ad a he lyi és kör nye zõ kor társ al ko tók nak.
Je len leg Brauswetter Lász ló né ki ál lí tá sa te -
kint he tõ meg. Ka ti hosszú évek óta ak tív
sze rep lõ je a he lyi kul tu rá lis élet nek, de sok
olyan te vé keny sé ge van, amit ke ve seb ben is -
mer nek, ezt bi zo nyít ja, hogy ez az el sõ önál -
ló ki ál lí tá sa. A no vem ber ben nyílt tár lat
kap csán be szél get tünk az al ko tó val.

– Mit je lent cím, „a múlt ba me ren gõ ins tal -
lá ci ók”?
– A ki ál lí tás anya ga, mind ré gen ben nem lé võ
gon do la tok, em lé kek alap ján szü le tett. Szü le -
im nek, nagy szü le im nek olyan ré gi sé ge it, ami -
vel an nak ide jén dol goz tak, épí tem ös  sze a
sajátmagam ké szí tet te ke rá mi ák kal.
– Vagyis kom po zí ci ó kat ké szí tesz a ré gi tár -
gyak és a ke rá mi ák há za sí tá sá val?
– Igen, de ez mind egy-egy olyan tárgy, ami -
nek je len té se van. Pél dá ul – hogy ér zé -
keltessem –, egy csiz ma hú zón öt vöz tem a
Brauswet ter csa lá dot és az én csa lá do mat:
édes apám csiz ma hú zó já ra rá tet tem a
Brauswetterek órá ját.  Az én fel me nõ im föld -
mû ve sek vol tak – ké sõb bi kor ban ku lá kok
let tek, te hát ne kik is meg volt a ma guk ne héz -
sor sa –, a fér jem csa lád já ban pe dig mû sza ki
ki vá ló sá gok ta lál ha tók. Brauswetter Já nos
Sze ge den az 1800-as évek el sõ fe lé ben volt
ne ves órásmes ter, az ál ta la ké szí tett órák ma
is hí re sek. Kos suth La jos nak is adott órát, és
a Hor go son ál ta la épí tett vil lát, ma is órás -
ház nak ne ve zik. A te le pü lés ma Szer bi á hoz
tar to zik. Te hát ilyen meg ma radt tár gyak, em -
lé kek mel lé épí tem a ma ké szí tett mun ká i -
mat. Ez zel öt vö zõd nek a csa lá di em lé kek, ré -
gi han gu la tok a mai kre a tú rá val, így je le nik
meg pél dá ul nagy apám egy ko ri, mé zes ka lács
re cep te ket meg õr zõ kéz írá sa is egy kom po -
zí ci ó ban.
– Ezek ben az al ko tá sok ban a né zõ ta lán sa -
ját múlt ját is fel fe dez he ti, sa ját em lé ke it is
meg idéz he ti a lát vány?
– Igen, le het sé ges, bár ez na gyon ér zé keny do -
log, hi szen a kö zön ség elõtt el sõ sor ban még is
csak az én múl tam tá rul fel.
– Az a csa lá di múlt, ami tõl már Te is el sza -
kad tál?
– Igen, de na gyon ne he zen.  Bé kés me gyé ben,
Gyu lán szü let tem, ott is nõt tem fel, Okányban,
Vész tõn jár tam gim ná zi um ba. Érett sé gi után
ke rül tem fel a nõ vé rem hez Pest re. Ez az idõ -
szak nagy meg pró bál ta tás volt szá mom ra, nem
tud tam meg vál ni az ott ho nom tól. An nak ide -
jén fel vet tek Gyom ára ma te ma ti ka sza kos
gim ná zi um ba, de nem men tem, mert túl mesz -
 sze volt a szü lõi ház tól. 
– Ez a kö tõ dés meg ha tá roz ta a vi szo nyo dat
a vi lág gal?
– Igen. Én a Kö rö sök vi dé kén, az ott ki ala -
kult szo ká sok sze rint nõt tem fel. A édes anyá -
ink ide jé ben ott a fi úk nak ta nul ni kel lett, mert
õk vit ték to vább a gaz da sá got. A lá nyok is ta -
nul tak, õket kis as  szony ok hoz írat ták be, var -
rást és ház tar tá si is me re te ket el sa já tí ta ni. Szi -
go rú, pro tes táns szo kás rend mû kö dött. Apai
ágon re for má tus volt a csa lád, az anyai ág pe -
dig bap tis ta fe le ke ze tû, ahol na gyon erõs a ta -
nu lás, a ze nei, mû vé sze ti kép zés ha gyo má nya
és a csa lá dok kö zös sé gi éle te. Én is el vé gez -

tem a bap tis ta te o ló gi át, szo ci á lis lelki gon -
dozó sza kon.
– Vol tak, vagy van nak ilyen irá nyú ter ve id?
– Nem, er re ne kem volt szük sé gem, ah hoz,
hogy a min den nap ja i mat tel je seb ben tud jam
meg él ni. Olyan ta ní tá sok kal gaz da god tam
ott, olyan ma gya rá za to kat kap tam, ami a mai
hét köz na pi em be rek nek hi ány zik az éle té bõl.
A mai kor em be re azt hi szi, hogy egye dül áll
a vi lág ban, csak ne ki kell tel je sí te nie, bi zo -
nyí ta nia, ne ki kell min dent meg ol da nia, és
ami kor si ker te len ség éri, egye dül ma rad, mert
csak ma gá ban bí zott. A hí võ em ber nincs
egye dül, bí zik Is ten ben, és az õ ta ní tá sa sze -
rint ala kít ja az éle tét, ta lál ja meg a he lyét a
vi lág ban. Min den ki fel adat tal jön a vi lág ra.
Hi szem, hogy nem vé let le nül tör tén nek dol -
gok ve lünk, nem vé let le nül kap tam fel ada tul
pél dá ul a lá nyo mat. Sok idõ nek kell el tel ni
ah hoz, hogy ha szü le tik egy sé rült gye re ked,
mel let te tel jes ér té kû anyá nak, fe le ség nek és
nõ nek érez hesd ma gad, és bol dog csa lád ve -
gyen kö rül.
– Eb ben nagy sze re pe van a csa lád nak is…
– Igen, ezt egye dül nem le het el ér ni, eh hez kell
a társ.
– Az al ko tá sa id ezt su gall ják, hogy har mo -
ni ku san éled az éle te det. Te hogy ér zed ezt?
– Tö rek szem rá, de nem tel je sen tu da to san,
mert ez a kész te tés ben nem van, a ne vel te té -
sem, az ott hon ról ho zot tak alap ján. So ha
nem akar tam meg vál toz ni má sok ked vé ért,
min dig ar ra tö re ked tem, hogy úgy fo gad ja -
nak el, ami lyen én va gyok. Éle tem ben az iga -
zi vál to zást Ka ta hoz ta. Pak son dol goz tam
fér jem mel együtt, mi kor meg szü le tett. Két
le he tõ ség volt: vagy mint fris sen vég zett szá -
mí tó gép-prog ra mo zó  dol go zom to vább, vagy
tel jes em ber ként a gye re kem mel lé ál lok,
hogy meg kap ja mind azt, ami re szük sé ge van.
Ter mé sze te sen az el sõ vá lasz tás szó ba sem
jött.
– Ho gyan ju tot tál el a kéz mû ves sé gig?
– Ka ta 7 éves el múlt, mi kor is ko lá ba ke rült,
ek kor több lett a sza bad idõm, és el gon dol kod -
tam, mit is csi nál tam ré gen, gye rek ko rom ban,
ami örö met szer zett. Min dig ap róbb dol gok kal
vol tam el fog lal va. Szom ba ton ként ná lunk
nagy ta ka rí tás volt, eb ben én is, mint gyer mek
részt vet tem. Az asz ta lok ra tisz ta, va salt te rí tõ
ke rült, én pe dig a vi rá got tet tem a vá zá ba, vagy
gyü möl csöt tál ba, de azt min dig más kép pen
he lyez tem el, ki csit egye di en, szo kat lan mó -
don, ami tet szett a csa lád nak. 
– Ezek sze rint már gye rek ko rod ban is kom -
po zí ci ó kat épí tet tél, még ha nem is tel je sen
tu da to san. Ez ve ze tett el a patchwork-höz?
– Igen, el sõ sor ban a tex til hez, ami nek nagy
ha gyo má nya volt a csa lád ban. A kö tött hím -
zés min tá kat nem sze ret tem, in kább a dí szí tõ,
kre a tív var rást ta lál tam ma ga mé nak. Ké sõbb,
egy új ság ból jöt tem rá, hogy én tu laj don kép -
pen patchwork-öt ké szí tek. Ez után be irat koz -
tam egy tan fo lyam ra, sze ren csém re az egyik
leg jobb ok ta tó hoz. Na gyon jól ment, a cso -
port is jó volt, és utá na is együtt ma rad tunk.
Én let tem a cso port ve ze tõ, mert én min dig to -
vább akar tam lép ni, utá na ol vas tam, ku tat tam
a fej lõ dés le he tõ sé gét. A pes ti cso port mel lett
szer vez tem egy ha rasz ti tan fo lya mot is. Itt is
kér ték, hogy ma rad jak, és vál lal jam el a ve -

ze tést. Egy ide ig pár hu za mo san ve zet tem
mind két folt var ró csa pa tot, de sok volt, ma
már csak a ha rasz tit ve ze tem. Jö võ re le szünk
tíz éve sek.
– Ho gyan ve ze tett a patchwork a ke rá mi á -
hoz?
– Na gyon fon tos a patchwork, de nem ad ta
meg ne kem azt a sza bad sá got, amit sze ret tem
vol na. A fér jem már rég óta un szolt, hogy fog -
lal koz zak ke rá mi á val, de nem vál lal tam, mert
nem bír tam el vi sel ni, hogy agya gos a ke zem.
Az tán vé gül Ka ta ta nult ke rá mi át, és így õ ve -
ze tett be eb be a mû faj ba. Itt is ke re sem a sa ját
uta mat. Nem sze re tem a ko ron go zást, mert túl
sza bá lyos for má kat ad. En nek el le né re meg ta -
nul tam, de a ko rong ról le ke rü lõ tár gya kat „le -
bu tí tom” a ma gam kéz zel ké szült for ma vi lág -
ára.
– Mi lyen vál toz ta tást je lent ez?
– Kop ta tást, egy ré gi es fe lü let lét re ho zá sát. Így
ke rül nek a ke rá mia mel lé a ré gi, tár gyak. Itt is
a rusz ti kus tu laj don ság az, ami vonz, nem a
sza bá lyok.
– Szá mom ra ez tel je sen új do log.  Ké szí te -
nek má sok is ha son ló tár gya kat, vagy stí lus -
te rem tõ vagy?
– Itt hon nem ké szí te nek, il let ve én nem tu dok
ró la, de az interneten na pon ta fi gye lem a kül -
föld ön meg je le nõ ha son ló al ko tá so kat, és ta -
nu lom ezt a mû fajt. Ér de kes, hogy más or szá -
gok ban a szem lé let is tel je sen más, ott nem fél -
tik, tit kol ják a tech ni kát, ha nem to vább ad ják,
se gí tik egy mást az új for ma te rem tés ben, al ko -
tás ban, hogy má sok is si ke re sek le hes se nek.
– Él egy faj ta klub szel lem az ott élõ em be -
rek ben, hogy a kö zös te vé keny ség, si ker tá -
vol élõ ket is ös  sze köt het?
– Igen, bár itt is mû kö dik ha son ló. Be já rok
Pest re egy ha son ló szak kör re, ahol ki vá ló em -
be rek – or vos, ve gyész, ta nár, új ság író – kö -
zött agya go zok. Ne kik ez a ki kap cso ló dás.
Egy fa ze kas ve ze ti a szak kört, aki azt mond -
ta, hogy rend kí vül szo kat lan, amit én csi ná -
lok, ezért so ha ne irat koz zak be tan fo lyam ra,
nehogy el ront sam ezt a mód szert, ami ben sze -
rin tük ha tá ro zot tan fel is mer he tõ a patchwork
a múl tam ból.
– Ak kor ez is új si ker él ményt ho zott az éle -
ted be?
– Igen, még hoz zá oly mér ték ben, hogy fel kér -
tek gye rek fog lal ko zás tar tá sá ra is. Já rok ki
óvo dá ba is fog lal ko zá so kat tar ta ni. Fel eme lõ
ér zés, ami kor a gye re kek a vé gén felsikoltanak
örö mük ben, hogy mit si ke rült al kot ni uk.
– Elé ge dett em ber vagy?
– Hi szem, hogy az em ber nek el ren del te tett az
éle te, és ak kor bol dog, ha meg ta lál ja a ne ki
sza bott fel ada to kat, ha úgy éli az éle tét, hogy
ne sa ját ma ga le gyen az egyet len cél ja. A Bib -
lia is ar ra ta nít, hogy ne ag gódj a hol na pért,
ne élj ál lan dó stressz ben, le ten ni a ter het, le -
nyu god ni és ne csak ma gad ban bíz zál, hi szen
min den nap nak meg van nak a szép sé gei, éld
meg eze ket! A szá mom ra má sik na gyon fon -
tos do log, hogy ne tégy más sal olyat, amit
ma gad dal nem ten nél meg! Ez, ha né ha
eszünk be jut na, és úgy él nénk, hogy ezt gya -
ko rol juk, er re oda fi gye lünk, mindanyiunknak
jobb len ne.

Gáll Sán dor

Éldmegazéletmindennapiszépségeit
BeszélgetésBrauswetternéKatival
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AHunyadiJánosÁltalánosIskolahírei

AII.RákócziFerencÁltalánosIskolahírei

Játékossportvetélkedõ
aRákócziiskolában

No vem ber 6-án buz dí tás tól, él jen zés tõl,
taps vi har tól volt han gos is ko lánk tor na ter -
me. Az al só ta go za tos kis di ák ok mér ték ösz -
 sze is mét ügyes sé gü ket, rá ter mett sé gü ket
vál tó ver seny for má já ban, a ván dorku pá kért
két ka te gó ri á ban (1-2. oszt. és 3-4. oszt..). 
A ki csi el sõ sök újonc ként vo nul tak fel a
küz dõ tér re, de ko ránt sem úgy ver se nyez -
tek. Az osz tály fõ nö kök és a test ne ve lést
ta ní tók irá nyí tá sá val re me kül helyt áll tak a
leg ki seb bek is. Idén kü lön lép tek szín re,
elõ ször csak a há rom el sõ, majd csak a
há rom má so dik osz tály, vé gül a két év fo -
lyam gyõz te se kü lön is össze csa pott a fé -
nyes ser le gért. Az 1. b és a 2. a osz tá lyok
ver seny zõi kö zül az tán vé gül a má so di ko -
sok örül het tek szé les mo sol  lyal az ar cu -
kon. Öröm mel emel te ma gas ba a ku pát a
2. a osz tály csa pa ta. 
A 3-4. osz tá lyo sok pe dig ru ti no san, nagy el -
szánt ság gal áll tak fel a rajt vo nal mö gé.

Nagy volt a tét, hi szen a 3. b osz tály a ta -
va lyi év ben gyõz tes ként ün ne pel he tett, az
idei év ben pe dig már a ne gye di ke sek kel
kel lett meg küz de ni ük. Ha tal mas volt a han -
gu lat, a 4. a és a 3. b osz tály fej-fej mel lett
ha lad va ara szolt mind kö ze lebb a gyõ ze lem
fe lé. Az utol só fel adat nál azon ban el dõlt a
ku pa sor sa. Egyet len egy pon tocs ká val ma -
radt le a do bo gó leg fel sõ fo ká ról a 3. b osz -
tály, a 4. a csa pa ta pe dig öröm tán cot jár ha -
tott Zsu zsi ka né ni ve ze té sé vel.
Ügye sen helyt állt min den osz tály csa pa ta,
gra tu lá lunk min den ki nek. Se gí tõ tár sa im -
nak, kol lé gá im nak kö szö nöm a se gít sé -
get!
Ered mé nyek:

1.oszt. 2. oszt. 3-4. oszt.
1. hely: 1. b 2. a 4. a
2. hely: 1. a 2. b 3. b
3. hely: 1. c 2. c 4. b
4. hely: 3. a

Ko vács Gáborné

Márhároméve…

Szin te hi he tet len, de va ló ban, már har ma -
dik al ka lom mal ren dez tük meg is ko lánk -
ban az im már ha gyo mán  nyá vá ló sza va -
ló ver senyt, amit Kis kun-Far kas Lász ló
em lé ké re hir det tünk meg.
Nagy sze re tet tel vár tuk a Hu nya di és a
Kõrösi Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló it. A má so -
dik és har ma dik év fo lyam 3-3 kis di ák kal
kép vi sel tet te ma gát. Bár kis sé iz ga tot tak
vol tak a meg mé ret te tés mi att, a ver se ket
na gyon szé pen, kel lõ fel ké szült ség gel és
te het ség gel ad ták elõ. 
A zsû ri nek bi zony nem volt egy sze rû dol ga,
ne héz volt a dön tés a he lye zé sek meg ál la -
pí tá sá ban. Amíg a dön tés re vár tunk, egy kis
uzson ná ra in vi tál tuk a gye re ke ket.
Az tán vég re meg szü le tett a dön tés. Szív -
bõl gra tu lá lunk min den részt ve võ nek. A dí -
ja zot tak nak kü lön is. És kü lön kö szö net az
õket fel ké szí tõ ta ní tó né nik nek.
A ver senyt meg tisz tel te je len lé té vel a köl tõ
fia is, örül tünk, hogy is mét itt tu dott len ni.
Vé gül az ered mé nyek:
II. év fo lyam:
1. Ba logh Or so lya - Kõrösi Ált. Isk. 
2. Szokolics Sá ra - Hu nya di Ált. Isk. 
3. Adamcsik At ti la - II. Rá kó czi Ált. Isk.
III. év fo lyam:
1. Sinkó Jan ka - Hu nya di Ált. Isk. 
2. Tóth Ádám - II. Rá kó czi Ált. Isk. 
3. Hoffer Be á ta - Kõrösi Ált. Isk.
Kü lön díj ban ré sze sült: 
Herbély Bri git ta - Hu nya di Ált. isk.
Jö võ re új ra vá runk min den kit a meg mé ret -
te tés re.

Széplakiné Hal mai Ri ta

Híradása2012.éviHunyadibálról

2011 no vem be ré ben lel kes szü lõk, gye re -
kek és kol le gák ös  sze fo gá sá val, hos  szú
szü net után új ra ala pít vá nyi bált ren dez tünk
a Hu nya di ban. Az ös  sze fo gást lát ván a kép -
vi se lõ-tes tü let is se gí tõ ke zet nyúj tott. Tá mo -
ga tá suk és a bá li be vé tel hoz zá adá sa ré vén,
si ke rült meg va ló sí ta nunk cé lun kat. Az ad dig
po ros, kor sze rût len ud vart a kis is ko lá ban
gyö nyö rû ud var lát vá nya vál tot ta fel. Kö szö -
net ér te min den tá mo ga tónk nak. 
A ta va lyi si ke re ken fel buz dul va, szü lõk, gye -
re kek tü rel met len ké ré se i nek ele get té ve
2012. no vem ber 17-én is mét fel csen dült a
ze ne a Hu nya di tor na ter mé ben. 
Ven dé ge ink – köz tük dr. Szalay Lász ló pol -
gár mes ter úr és a Kép vi se lõ Tes tü let tag jai
– kö szön té se után, az es te di ák ja ink tánc -
be mu ta tó já val kez dõ dött. Versánszki An na
(Nusa né ni) ér de me a sok csil lo gó gye rek -
szem, amely büsz kén ha jolt meg az el is me -
rõ taps hal la tán. A nép tán co so kat kö ve tõ en
a mazsorett szak kör lé pett szín pad ra. Õket
Gallaszné La da No é mi ké szí tet te fel. Pro fi
tán co sok is ven dé ge ink vol tak a bá li for ga -
tag ban. Duna var sány ból ér ke zett az M & M

TáncSport Egye sü let csa pa ta, akik re mek
han gu la tot te rem tet tek a mu lat ság kez de té -
hez. La tin for má ci ó kat, sambát, chachachát,
rum bát, pasodobblét és jive-t mu tat tak be. A
lel kes kö zön ség zumba lé pé se ket is el sa já -
tít ha tott tõ lük.
Az est fo lya mán a talp alá va lót a
Mondschein Kapelle Ze ne kar szol gál tat ta,
akik Pilis vö rös vár ról ér kez tek a Hu nya di ba
és egé szen haj na li 2.00 órá ig szó ra koz tat -
ták a kö zön sé get. Sze re tet tel és nagy öröm -
mel üd vö zöl tük kö rünk ben a bál sztár ven -
dé gét Xantus Bar ba ra szín mû vész nõt, aki
szín vo na las mû so rá val emel te az est fé -
nyét. Bar ba ra Szín ját szó Stú di ót mû köd tet
a Laffert Kú ri á ban, aho vá sze re tet tel vár
min den 8-16 év kö zöt ti, szín ját szás iránt ér -
dek lõ dõ gyer me ket.
Az idei bá lunk si ke re új fent el kép zel he tet len
lett vol na tá mo ga tó ink, a szü lõk, a gye re kek
és a kol le gák ös  sze fo gá sa nél kül. Kö szön -
jük a sok se gít sé get, a ren ge teg tom bo la-
fel aján lást, azt, hogy tá mo ga tó je gyek vá -
sár lá sá val gya ra pí tot ták ala pít vá nyunk be -
vé tel ét. Örö münk re szol gál, hogy szín vo na -
las és ez zel együtt kel le mes prog ra mot tud -
tunk biz to sí ta ni ven dé ge ink nek. 

Az 2012. évi bál be vé tel ét a fel sõ ta go zat
ud va rá nak par ko sí tá sá ra sze ret nénk for -
dí ta ni. Öröm mel és kö szö net tel tá jé koz tat -
juk e so rok ol va só it ar ról, hogy a be lé põ -
je gyek bõl, a tá mo ga tó je gyek bõl és a tom -
bo lák ból 638.000 Ft gyûlt ös  sze, ami nek
se gít sé gé vel to vább szé pít het jük a Hu -
nya dit.
Vé get ért a mu lat ság, csen des a tor na te -
rem, tü rel met le nül vár ja a jö võ tan évet,
ami kor új ra meg ren dez zük az Ala pít vá nyi
Bált a Hu nya di ban, újabb sztár ven dé gek -
kel, szí nes prog ra mok kal, sok-sok meg le -
pe tés sel.

Kor be li Csil la
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Egészségnapaziskolában

Ah hoz, hogy fel tud juk ku tat ni az egész -
sé ges élet mód mo ti vá ci ós esz kö ze it,
szük sé ges pon to sí ta ni, hogy mit is je lent
ez va ló já ban. Az egész ség re ne ve lés ma -
gá ban fog lal ja a gye re kek tes ti, lel ki, szel -
le mi és szo ci á lis fej lõ dé sé nek, a be teg sé -
gek meg elõ zé sé nek elõ se gí té sét, az
egész sé ges ál la pot, a har mo ni kus élet vi -
tel ér ték ként va ló tisz te le té nek köz ve tí té -
sét, a ve szé lyez te tõ té nye zõk és a ve -
szély hely ze tek he lyes ke ze lé sé nek, a
szen ve dély be teg sé gek és a men tá lis kór -
ké pek el ke rü lé sé nek meg is me ré sét, a
csa lá di és tár sa dal mi élet re va ló fel ké szí -
tést. Ha zánk saj nos nem ar ról hí res, hogy
az itt élõk egész sé ges élet mó dot foly tat -
ná nak. A sta tisz ti kai ada tok sze rint a vi lá -
gon el sõk kö zött va gyunk a szív- és ér -
rend sze ri, a da ga na tos és a cu kor be teg -
ség te kin te té ben. Fon tos, hogy a gye re -
kek meg is mer jék az egész sé ges élet mód
alap el ve it, ép pen ezért ren dez vé nyünk
ge rin cét al kot ta ezek nek a té mák nak
szak em be rek se gít sé gé vel va ló fel dol go -
zá sa.
2012. ok tó ber 27-én tar tot tuk egész ség -
na pun kat. Olyan prog ra mot igye kez tünk
ös  sze ál lí ta ni, mely ben min den a tes ti és
lel ki egész ség gel kap cso la tos volt: fi zi kai
ál la pot fel mé rés, teszt fel ada tok, ön is me re -
ti já ték, hegy má szás sal kap cso la tos is me -
re tek és él mény be szá mo ló, száj hi gi é nia,
fog ápo lás, test hi gi é nia, egész sé ges táp -
lál ko zás, stressz ol dás, drogprevenció,
szív- és ér rend sze ri be teg sé gek, rák meg -
elõ zés, az al ko hol ká ros ha tá sai, sze xu á -
lis fel vi lá go sí tás, gyü mölcs sa lá ta ké szí té -
se, gyer mek jó ga, bûn meg elõ zés, el sõ se -
gély, új ra élesz tés, va la mint men tõ au tó-
be mu ta tó vár ta di ák ja in kat. A dél elõtt fo -
lya mán több mint négy száz di ák vett részt
a prog ra mo kon.
Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni
ven dé ge ink nek na gyon szín vo na las és
lel kes mun ká ju kat, név sze rint:
– Budapesti Or vos tan hall ga tók Egye -
sü le té tõl: Zelei Edi na, Tarr Bet ti na,
Fû tõ Ró zsa, Bak Ág nes

– Koraszülött men tõ: Pákozdy Ri chárd,
Her ceg Já nos

– Országos Men tõ szol gá lat 81-es eset -
ko csi: Bí ró Ti bor, Makács Já nos

– Jahn Fe renc Dél-pes ti kórház Tü dõ -
gon do zó: dr. Hangonyi Csil la fõ or -

vos, Patakiné Ba logh Györ gyi ve ze tõ
as  szisz tens, Fa ze kas Eri ka szak asz -
 szisz tens

– Gyermekjóléti Szol gá lat: Dán An na,
Mol nár Ani ta

– Szigetszentmiklósi Rend õr ka pi tány -
ság: Mol nár Gá bor

– Magyar Hegy- és Sport má szó Szö vet -
ség: Burucs Má ria, Burucs Bá lint,
Krivarics Dó ra, Far kas Éva

– Védõnõink: Livagyin Zsoltné,
Horváthné V. Ka ta lin

– Stresszoldás: Bé res Krisz ti na
– Gyermekjóga: Némethné Il di kó
Egy na gyon tar tal mas na pot tud ha tunk
ma gunk mö gött, ezt se gí tõ ink és az is ko -
la va la men  nyi dol go zó ja ös  sze fo gá sá nak
kö szön het jük.

Nagy Ág nes, 
Vá sár he lyi Gab ri el la

RIEGERSBURGBANJÁRTUNK

Ha gyo má nyos õszi ki rán du lá sun kat ez út -
tal Stá jer or szág ba szer vez tük. Eb ben a
tar to mány ban még nem jár tunk, úgy gon -
dol tuk, itt az ide je ott is egy ki csit kö rül -
néz ni

Reg gel na gyon ko rán kel tünk, mert a bu -
szunk 6 óra kor in dult. Elég gé fá rad tak vol -
tunk, de jó tár sa ság ban re pül az idõ. Ezért
az a röp ke öt óra uta zás fel sem tûnt!
Vég re meg ér kez tünk az el sõ ál lo más hoz.
Ez volt a „Bo szor kány-vár”. Sik ló val kö ze -
lí tet tük meg a vá rat. Az épít mény ha tal -
mas volt. Ér de kes dol go kat tud hat tunk
meg a bo szor ká nyok ról, a kö zép ko ri bo -
szor kány ül dö zé sek rõl.
Mi u tán kör be jár tuk a vár mú ze u mot, el in -
dul tunk a csokigyárba. Kap tunk ka na lat,
ami vel meg kós tol tuk azt a ren ge teg cso -
ko lá dét! Elõ ször egy fil met néz tünk a ka -

kaó bab ter me sztésé rõl, ki szá rí tá sá ról. Itt
meg kós tol hat tuk a nyers ka kaó ba bot. Fur -
csa, ke se rû íze volt. Utá na ehet tünk
100%-os, fo lyé kony cso kit is. Ké sõbb
meg kós tol hat tunk min den fé le íze sí té sû
cso ki kat: men tást, ep rest, ró zsa szir most,
chi list, na ran csost stb. A gyár lá to ga tás
utol só ré szé nél több fé le ízû for ró cso ko lá -
dét ihat tunk. A leg vé gén vá sá rol hat tunk a
cso ko lá dé bolt ban. 
Tú ránk be fe jez té vel in dul hat tunk ha za.
Ezen a na pon sok jó em lék kel let tünk gaz -
da gab bak.

(Ba gó Bog lár ka, Fo dor Li li á na, 
Hor váth Zsó fia 7. b)

Saj nos az idõ já rás ez út tal nem volt ke -
gyes hoz zánk, de en nek el le né re jól érez -
tük ma gun kat.
És így leg alább el mond hat tuk: ide még
vis  sza jö vünk!

Ko má ro mi Ka ta lin

Mártonnap

Sok éves is ko lai ha gyo má nyunk a Már ton
nap meg ün nep lé se. Rö vid mû sor ban fel -
ele ve nít jük a szom bat he lyi szü le té sû
Szent Már ton éle tét. Ki csit el ka lan do zunk
a ko ra kö zép kor vi lá gá ban, majd fel idé -
zünk né há nyat a Már ton nap já hoz kap -
cso ló dó sok-sok szo kás ból és ha gyo -
mány ból.
Nem csak ha zánk ban, de szer te Eu ró pá -
ban ré gi ha gyo má nya van no vem ber 11-
ének. 
A nap hoz egy há zi és po gány ün ne pi
szo ká sok egy aránt kap cso lód nak, me -
lyek kel meg is mer ked ni min den ki nek ér -
de kes.
A rá di ós mû sor után kö vet ke zik az el ma -
rad ha tat lan lám pás fel vo nu lás az is ko la
kö ze li ut cá kon, ahol a haj dan volt Már ton
ka to na fe ke te pa ri pá ján, vö rös pa lást ban
és pán cél si sak ban ve ze ti né pes csa pa -
tun kat.
A kel le mes és han gu la tos kör sé ta után
min den év ben vár már ránk az is ko lá ban
a fi nom ka lács és ka kaó. Ez a kis sze re -
tet ven dég ség a szü lõi kö zös ség aján dé -
ka. 
Nagy sze rû ér zés lát ni a ve lünk együtt ün -
nep lõk szé les tá bo rát. Itt van nak a ré gi ta -
nít vá nyok, a szü lõk, nagy szü lõk, kis test -
vé rek.
Iga zi kö zös sé gi meg moz du lás, me lyen
min den ki ön ként és nagy öröm mel vesz
részt.
Kö szö nöm a szü lõk, Ró nai Já nos és
Krecskó Kár oly se gí tõ együtt mû kö dé -
sét; Nuber Lil la, Fe jes An na, Schwarz
Lea, Ady Bar na, Nagy La u ra, Tóth Dó -
ra, Kár olyi An na, Pa tai Vi vi en 8. b osz -
tá lyos di á kok ki vá ló Már ton na pi mû so -
rát.

Zimmermann An na
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Az ülés elején dr. Szalay László polgármester köszöntötte Kis Tiborné
Évát, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájának vezetõjét, nyugdíjba
vonulása alkalmából. Kis Tiborné 31 évig szolgálta a várost, felügyelte
az önkormányzat költségvetését és vigyázta pénzügyeit. Dr. Szalay
László ezt követõen bemutatta Sziron Tündét, aki  a továbbiakban vezeti
majd a Pénzügyi Irodát.
Fényes István kért szót napirend elõtt, nehezményezve a
szemétszállítást végzõ Multiszint Kft. által, a késedelmesen fizetõk
részére kiküldött, 1200 forintos bírságokat. Pékó Zoltán hozzátette, a
vízszolgáltató cég ugyanakkor két hónapot egyben számlázott ki, jó
lenne, ha lehetõvé tennék a részletfizetést. Dr. Szalay László jelezte,
mindenkinek engedélyezik a részletfizetést, aki igényli. A Multiszint Kft.
ügyvezetõje, Molnár Zoltán elmondta, a rendelkezésükre álló adatbázis
hibáit folyamatosan javítják, a rossz címre kiküldött számlákat
sztornózzák. A jó helyre kiküldött, de meg nem fizetett számlák esetében
30 napon belül kell felszólítást küldeniük, ezt a 29. napon szokták
megtenni. Ennek adminisztrációs költsége van (pl. a tértivevény díja),
amit megpróbálnak érvényesíteni a nem fizetõk felé, ebbõl adódik az
1200 forintos bírság. 1300 levél ment ki, ebbõl 300 jött vissza, „nem
kereste” jelzéssel. Ezeket kivitték személyesen. Januárra rendbe teszik
az adatbázist, és nem tértivevénnyel, hanem ajánlott levélként mennek
majd ki a felszólítások. 90 napos nem fizetés után kell a NAV-ot
megkeresniük. A polgármester hozzátette, azért volt, aki rögtön, 5 nap
késedelem után felszólítást kapott. Az ilyen esetekben az önkormányzat
átvállalja a bírság megfizetését. Pékó Zoltán kérdésére, miszerint hogy
áll a tevékenységet késõbbiekben elvégzõ, közös cég létrehozása,
elmondta, hogy már csak a hatósági engedélyekre várunk. 
Knapp Tibor – szintén napirend elõtt – Pethõ Zoltán jegyzõ egy korábbi
válaszára reagált. Elmondta, hogy akkor szokott testületi ülésen
felszólalni, ha új információ birtokába jut, vagy a bizottsági ülésen
elfogadottaktól eltér a véleménye (az óvodabõvítéssel kapcsolatban
fogalmazott meg korábban kérdéseket). A hivatal szakértelmét nem
kérdõjelezi meg, de szeretne több információt kapni a folyó be ru há zá -
sok ról. Megjegyezte, volt olyan pályázata az önkormányzatnak, ahol
olyan cég nyert el százmilliós megbízást, amely 1 évvel korábban alakult
meg. Utánanézett a tulajdonos elõzõ cégei múltjának, és azt találta, hogy
végelszámolás, adószám-bevonás is elõfordult. Közben olyan vállal ko -
zás meg nem kapott meghívást, amely 2001-ben alakult. Pethõ Zoltán
válaszában elmondta, nem százmilliós, hanem tízmilliós nagyságrendû
volt a jelzett megbízás, és Zsigmond Károly iskolaigazgató kifejezetten
szerette volna, ha ez a cég nyer, mert korábban is kifogástalanul, korrekt
áron és határidõre elvégezték a munkát. Nekünk az a fontos, mondta,
hogy olyan jól dolgozzanak, hogy még garanciális javításra se legyen
szükség, és a NAV-tól beszerzett nullás igazolást mutassák be. Korábban
Knapp Tibor képviselõ is ajánlott egy céget, azok például nem fejezték
be a munkát. A jegyzõ hozzátette, a jogos észrevételeket mindig
elfogadja, és részletes tájékoztatást nyújt az érdeklõdõ képviselõknek,
ez természetes, hiszen ez a dolga. A polgármester annyit fûzött ehhez
hozzá, hogy eléggé síkos ez a pálya, bízzuk rá ezeket a dolgokat a
hivatalra. 
Ezt követõen tért rá a testület a napirendi pontok tárgyalására. A 2012.
évi költségvetés módosításait, illetve a végrehajtásról szóló tájékoztatót
elfogadták. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság vezetõje jelezte, hogy
egyhangúlag támogatták az elõterjesztéseket. Dr. Szalay László
polgármester beszámolt az eltelt egy hónap történéseirõl, majd a 2013.
évi költségvetési koncepciót vázolta fel. Elmondta, hogy az állam
elvonja az eddig részünkre átengedett központi adókat, ez 419 millió
forint mínuszt jelent az önkormányzatnak. Rengeteg feladatunk marad
az oktatással kapcsolatban is, mivel nálunk maradnak az épület fenn tar -
tás sal, -üzemeltetéssel összefüggõ feladatok, a gyermekétkeztetés, és a
technikai dolgozókat nem veszi át az állam. A járások kialakítása miatt a
polgármesteri hivatalt is átszerveztük, több munkatárstól meg kellett
válni. Nagyon nehéz egy olyan költségvetést összerakni a jövõ évre,
amely egyensúlyt mutat. Kücsön Sándor a Pénzügyi Bizottság tá mo ga -
tá sá ról biztosította a koncepciót. 
A testület módosította a gyermekvédelemrõl szóló helyi rendeletét abból
a célból, hogy segítse az ételallergiával küzdõ gyermekek étkeztetését.
Hajdú Zsolt példaértékûnek nevezte a kezdeményezést. A testület
ugyanakkor – összhangban a hatályos törvénnyel – hatályon kívül
helyezte az állattartásról szóló helyi rendeletét. A Humánszolgáltató
Intézmény vezetésével Schuszter Antalt bízta meg a testület.
Ezt követõen a helyi tömegközlekedés megszervezésében be kö vet ke -

zõ változás generált komoly vitát (az elõzmény az, hogy a sorozatos
panaszok nyomán az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a
testületnek azt javasolja, hogy a jelenlegi szolgáltatóval – közös
megegyezéssel – bontsa fel a szerzõdést). Knapp Tibor szóvá tette, hogy
a kiküldött anyagban az szerepelt, hogy a közös megegyezés alá van
írva, holott akkor még nem is volt így. Pethõ Zoltán jelezte, hogy a cég
vezetõivel mindenben megállapodtak személyesen, így ez a Polgári
Törvénykönyv értelmében szerzõdésnek minõsül, és a cégvezetõk
kérték, hogy ezt mielõbb szentesítsék okirati formában, amit õk azonnal
aláírnak, aztán ezt végül a bizottsági ülések elõtt tették meg. Knapp Tibor
megkérdezte, hol szerepel az emlegetett „elõzetes döntés” a testület
részérõl; Pethõ Zoltán emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatási szer-zõ -
dés ben szerepel az, hogy amennyiben az önkormányzat nem elégedett,
a képviselõ-testület felhatalmazza a hivatalt a szer zõ dés bon tás elõ ké szí -
té sé re. Knapp Tibor megjegyezte, valóban folyamatosak voltak a pa na -
szok, de az üzemeltetõ „csapatot cserélt”, azóta a minõség javult, a
gazdaságosság is. Nem érti, miért nem kaptak még egy kis idõt. Pethõ
Zoltán elmondta, megígérte ugyan, hogy nem részletezi itt a problémákat,
de most rákényszerül: a hivatal munkatársai személyesen ellenõrizték a
járatokat, a vizsgált idõszakban 57 esetbõl 40-szer fordult elõ késés, ami
a HÉV-járatok indulása miatt igen komoly probléma. A buszok a ligeti
fordulónál nem állnak be a megállóba, ami bal eset ve szé lyes. Július óta
nem is a cégnek fizetünk a szolgáltatásért, hanem egy lízingcégnek,
akitõl a buszokat bérlik. Õk maguk is elismerték a problémákat, és 2-3
hónapos kifutást szerettek volna. A szolgáltatás biztonsága miatt nem
várhattunk tovább. Ideiglenesen – a pályázat kiírásáig – a Ventona Kft.
látja el a feladatot, ugyanazon az árszinten, mûszakilag kifogástalan
buszokkal, ráadásul ez haraszti vállalkozás.
Fényes István érthetetlennek nevezte Knapp Tibor hozzászólását, hiszen
a panaszok folyamatosak voltak, és egy helyi cég kap most teret. Az
általa vezetett bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Drscsákné
Kerekes Gabriella jelezte, hogy õ is végzett ellenõrzéseket, és ta pasz -
tal ta, hogy önkényesen menetrendet változtattak. Kücsön Sándor szerint,
ezt nem lehetett tovább tolerálni. Knapp Tibor továbbra is azt firtatta, miért
nem adtunk még idõt a szolgáltatónak, és természetesen nincs a haraszti
cég ellen. Úgy tudja, küldtek új menetrendre javaslatot szeptemberben,
de az nem került tárgyalásra. Nõttek a jegybevételek, a sofõröket jól
megfizették, a színvonal nem csökkent. Dr. Szalay László hangsúlyozta,
hogy a problémákat dokumentáltuk, de mivel a cég máshol is szolgáltat,
felajánlottuk a közös megegyezéssel történõ szer zõ dés bon tást, õk ezt
elfogadták. Knapp Tiborhoz fordulva megjegyezte, hogy a Fidesz-frakció
évekig kritizálta a céget, nem érti, most miért védik õket. Kücsön Sándor
úgy látta, a cég igyekezett a költségeit csökkenteni, de ez már a szol gál -
ta tás rovására megy. Knapp Tibor és Hajdú Zsolt is sajnálkozását fejezte
ki a diszpécser-irodában dolgozó házaspár bizonytalanná váló sorsa
miatt, a polgármester ezt megértette, de jelezte, hogy neki a lakosság
érdekeit kell néznie. Két járatot is megszüntettek önkényesen, ez csak
egy példa. Fényes István elmondta, a szakbizottság egyhangúlag tá mo -
gatta az elõterjesztést. Végül így tett a testület is.
A városközpont-rehabilitáció folytatásáról döntöttek a képviselõk, majd egy
szoborállítási javaslat került napirendre. A Petõfi-Ligetért Baráti Kör 2006-
ban alakult meg, és már akkor célul tûzte ki, hogy alkalmas helyen szobrot
állít a városrész névadójának. Ez az igény került végre napirendre, a nemes
ügyet a Lokálpatrióta Egyesület is felkarolta. A szobor a Némedi és az
Andrássy út torkolatában található füves területen kerülne felállításra. Az
egyik kezdeményezõ, Kücsön Sándor elmondta, hogy a szakemberek is
megfelelõnek találták a helyszínt. A Fényes István vezette szakbizottság
egyhangúlag támogatja a tervet, a polgármester pedig elmondta, hogy a
szomszéd tulajdonos vállalta, hogy a rek lám-táb lá kat eltávolítja a kerítésrõl.
Hajdú Zsolt üdvözölte a kezdeményezést, a pedagógusok nevében is. Pékó
Zoltán felvetette egy közadakozás lehetõségét, és jelezte, egyhavi tisz te let -
dí ját felajánlja a nemes célra. Ez összehozná az embereket. Dr. Szalay
László jelezte, az árvízkárosultak javára is volt korábban ilyen akció, de nem
volt túl sikeres. Drscsákné Kerekes Gabriella is támogatja a szoborállítást,
de a közadakozást a mai válságos idõszakban nem tartja jó ötletnek. Ezt az
ügyet a városnak kell finanszíroznia. Dr. Szalay László felemlítette, hány
esetben támogatott az önkormányzat nemes célokat: ilyen volt a református
templom tervezése, a Szent István-szobor létrehozása, stb. Kücsön Sándor
emlékeztetett, hogy a város közalapítványát is azért kellett megszüntetni,
mert alig érkeztek rá befizetések, de támogatja az adakozás lehetõségét.
A polgármester is támogatta végül, hogy hir des sünk meg egy számlaszámot,
ahová majd be lehet fizetni a hoz zá já ru lá so kat.

A képviselõ-testület úgy döntött, közös megegyezéssel szerzõdést bont a buszközlekedést végzõ céggel. 
Szobrot kap a Ligeten a Nemzeti Dal költõje. 

A 2013. évi költségvetés koncepciója jelentõs állami elvonásokkal számol. 

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületéneknovemberiülése
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A testület elfogadta a 2013. évi útépítési és csapadékvíz-elvezetési
elõirányzatokat, majd az önkormányzat tulajdonában álló Du na ha rasz ti
Va gyon hasz no sí tó Kft. került napirendre. A továbbiakban Hargitai Péter
eddigi ügyvezetõ fõállásban intézné tovább a cég ügyeit, ugyanakkor
megszûnne köztisztviselõi jogviszonya. Knapp Tibor ezt támogatta, de
felvetett ugyanakkor néhány kérdést a cég mûködésével kapcsolatban.
Drágának találja a könyvelést és a könyvvezetést, és a felügyelõbizottság
tagjainak tiszteletdíja is a duplájára emelkedett. Javasolta, határozzák
meg az ügyvezetõnek feladatul, hogy a személyi kiadásokat 2 millió
forinttal csökkentse. Pethõ Zoltán jelezte, a felügyelõbizottság tisz te let -
díjait a testület határozza meg, a többi pedig dologi jellegû kiadás, azt
lehet csökkenteni. Hargitai Péter jelezte, a könyvelést pályáztatták, a
díjait csökkentették. Knapp Tibor szerint negyedéves könyvvizsgálat
elegendõ, a könyvelésre is kevesebb kéne. Végül azt javasolta, hogy az
ügyvezetõ ezeket a kiadásokat 1,4 millió forinttal csökkentse. Ezt nem,
Hargitai Péter megbízását viszont megszavazta a testület. 
Közbeszerzési eljárás indításáról és a jövõ évi szúnyog gyé rí tés rõl
döntöttek ezt követõen a képviselõk, majd Karl József alpolgármester
vezette fel azt az elõterjesztést, amely szank cio nál ná, ha egy tag nem
jön el a bizottság ülésére, és ezt nem jelzi elõre, illetve utólag nem
igazolja a távollétét. Pékó Zoltán szerint a javaslat nem jogszerû, arra
kell gondolni, hogy a kisebbségben lévõ képviselõket akarják disz kva li fi -
 kál ni. Ez egy rosszindulatú javaslat, ami visszaüthet. Aki nem kapott

meghívót, annak ezt igazolnia kell? Aki orvosnál volt, igazolnia kell? –
kérdezte, majd felvetette, mi van akkor, ha szökõnapon lesz pont a
bizottsági ülés, vagy valamely képviselõ jutalomúton vesz részt, amit nem
halaszthat el. Kérte, hogy kezeljék õket felnõttként, és szerinte a javaslat
súlyosan sérthet személyiségi jogokat. Dr. Szalay László megnyugtatta,
hogy nincsenek politikai okai az elõterjesztésnek. Megegyeztek a
választások után a bizottsági helyek elosztásában, ehhez õ tartja magát.
De többször elõfordult, hogy õ is az utolsó pillanatban tudta meg, hogy
nem jön el valaki a testületi ülésre. El kell jönni, ebben egyetértenek, de
ha valakinek halaszthatatlan dolga van, az szóljon elõre. A szankcióra
azért van szükség, hogy a képviselõk vegyék mindezt komolyan. Hajdú
Zsolt korábban azt javasolta, álljon össze egy ad hoc bizottság, amely
kidolgozza a részleteket; õ ezt támogatja. Kücsön Sándor szerint is meg
kell tisztelni a lakosságot azzal, hogy ellátják a feladatot, amivel
megbízták õket. Fényes István megjegyezte, igen szokatlan lenne bár -
mely munkaadónál, ha nem vinnének pl. orvosi igazolást a be teg állo -
mány ban lévõk. Hajdú Zsolt jelezte, hogy az SZMSZ már tartalmaz
elõírást erre az esetre, nem kéne azt módosítgatni folyton. A képviselõk
végül megegyeztek abban, hogy feláll egy bizottság Pékó Zoltán
vezetésével, melynek tagjai a bizottsági elnökök lesznek, és a januári
testületi ülésre beterjeszti javaslatát.
A testület áttekintette a peres ügyek állását, majd egy zárt ülést igénylõ
napirenddel fejezte be a munkát. 

2012.december13-iképviselõ-testületiülés
Az ülés ele jén dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
sür gõs sé gi elõ ter jesz té sé ben ar ról szá molt be,
hogy csu pán a Ma gyar Fej lesz té si Bank in dult
el az óvo da épí tés hez szük sé ges hi tel fel vé tel
cél já ból ki írt köz be szer zé si el já rá son. Va ló szí -
nû sít he tõ, hogy in gat lan fe de ze tet kér nek majd,
er re a cél ra az uszo da és sport köz pont cél já ra
ki je lölt te lek a leg al kal ma sabb. A tes tü let tá mo -
gat ta az elõ ter jesz tést.
Ez után a köz ne ve lé si in téz mé nyek ál lam szá -
má ra tör té nõ át adá sát tár gyal ták a kép vi se lõk.
2013. ja nu ár 1-jé tõl a Klebelsberg In téz mény -
fenn tar tó Köz pont hoz tar to zik az alap- és kö zép -
fo kú is ko lai ok ta tá si, az alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si és a pe da gó gi ai szak szol gá la ti in téz mé nyek
fenn tar tá sa. Ez a köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
ki ne ve zett pe da gó gu sok, va la mint a köz ne ve -
lés rõl szó ló 2011. évi CXC. tör vény 2. mel lék le -
te sze rin ti, pe da gó gi ai mun kát köz vet le nül se gí -
tõk (is ko la tit kár, pe da gó gi ai as  szisz tens, könyv -
tá ros, gyer mek- és if jú ság vé del mi fe le lõs, rend -
szer gaz da) mun kál ta tói jo ga i nak gya kor lá sát,
bér- és já ru lék fi nan szí ro zá sát, a szak mai mun -
ka irá nyí tá sát-el len õr zé sét, il let ve az in téz mé -
nyek új tan esz kö zök kel va ló el lá tást je len ti. Az
in téz mé nyek in gó és in gat lan va gyo na az In téz -
mény fenn tar tó Köz pont in gye nes hasz ná la tá ba
ke rül át, de azok üze mel te té se, kar ban tar tá sa,
az ok ta tás-ne ve lés tár gyi fel tét ele i nek és az ah -
hoz kap cso ló dó sze mé lyi fel té te lek nek a biz to -
sí tá sa to vább ra is az ön kor mány zat fel ada ta
ma rad. A Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz -
pont tal meg kö ten dõ meg ál la po dás ba az ön kor -
mány zat ké ri kü lön is be le fog lal ni, hogy a Hu -
nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko lá ban a né met nem -
ze ti sé gi ok ta tás ra és a ju do ala pú test ne ve lés -
re, a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban az
emelt szin tû ma te ma ti ka, il let ve an gol ok ta tás ra,
a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban pe -
dig az emelt szin tû an gol és né met ok ta tás ra,
test ne ve lés-ok ta tás ra és ki fu tó jel leg gel a né met
nem ze ti sé gi ok ta tás ra to vább ra is le he tõ ség
nyí lik (vi ta csak az utób bi in téz mény ese té ben
volt). A Ne ve lé si Ta nács adó lét szá mát meg eme -
lik, és a Pol gár mes te ri Hi va tal két köz tiszt vi se -
lõ je a Klebels berg Köz pont ban fo lya tat ja mun -
ká ját. Ne kik vin ni ük kell ma guk kal a szá mí tó gé -
pü ket és az iro da bú to ru kat is. 
Haj dú Zsolt ér zé kel tet te az át adás-át vé tel lel já -
ró fel adat nagy sá gát és meg je gyez te, hogy az
ön kor mány zat ok fe le nem vál lal ta a fenn tar tást.
Dr. Szalay Lász ló sze rint jó dön tés a fenn tar -
tást vál lal ni, mert va la mi lyen be fo lyá sunk így
meg ma rad az ok ta tá si in téz mé nyek fe lé.

Ezt kö ve tõ en az ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek
szá má ra biz to sí tan dó elõ i rány za tot tár gyal ta
meg a tes tü let. A pol gár mes ter hang sú lyoz ta,
hogy az in téz mé nyek ben dol go zó 32 fõ tech -
ni kai sze mély ze tet nem ve szi át az ál lam. 9 fõ
a Hu mán Szol gál ta tó hoz, 1 fõ a mû ve lõ dé si
ház hoz ke rül, 3 fõ megy nyug díj ba, 1 gye sen
van. 19 fõ jog vi szo nyát kö zös meg egye zés sel
meg szün tet jük, kö zü lük 15-en át ke rül nek a ta -
ka rí tást vég zõ cég hez, ket tõt más hol he lye -
zünk el, és csu pán két fõ tõl kell kö zös meg -
egye zés sel meg vál nunk. 32-bõl te hát 30 fõ
sor sát meg ol dot tuk. Az el bo csá tan dó két fõ is
fel men té si pénz zel és vég ki elé gí tés sel tá vo zik.
Nem mi akar tuk ezt, de al kal maz kod ni kell az
új hely zet hez, ez most a kor mány zat tö rek vé -
se, csök ken tik a köz szfé ra lét szá mát, ta ka ré -
kos kod nak. Mind ezek az át szer ve zé sek azért
20 mil li ó já ba ke rül tek az ön kor mány zat nak.
A kü lön jut ta tá so kat (ét ke zé si jegy) a jö võ hó -
nap ban is oda ad juk a dol go zók nak. Haj dú
Zsolt sze rint a kö zép is ko lá nak to vább ra is
szük sé ge len ne a por ta szol gá lat ra, er re a kér -
dés re a ké sõb bi ek ben vis  sza kell tér ni. Knapp
Ti bor örö mét fe jez te ki, hogy si ke rült en  nyi em -
bert meg men te ni, de a por tá sok ra sze rin te is
szük ség van. A gim ná zi um ban ki-be jár nak az
em be rek, mú ze um is van. Ja vas la tot tett a
szük sé ges pénz elõ te rem té sé re: a DV Kft.
köny ve lé se és könyv vizs gá la ta drá ga, ol csób -
ban is meg le het ne ol da ni, így sza ba dul na fel
pénz. Kücsön Sán dor er re re a gál va ar ra em lé -
kez te tett, hogy az Ok ta tá si és a Pénz ügyi Bi -
zott ság ülé se in ala po san át tár gyal ták az elõ -
ter jesz tést, amit a Pénz ügyi Bi zott ság egy han -
gú an tá mo ga tott. Az a lát szat ala kul hat ki, hogy
az ön kor mány zat járt el ke gyet le nül, mi köz ben
az egész át szer ve zés re az ál lam mi att ke rült
sor, mert nem tar tott igényt 32 em ber re. Kö zü -
lük 30-nak ren dez tük a sor sát. Ezt a mun kát
meg ké ne kö szön ni in kább, és nem a DV Kft.-
re vis  sza mu to gat ni.
Pethõ Zol tán jegy zõ hoz zá szó lá sá ban szin tén
ar ra em lé kez te tett, hogy nem mi ta lál tuk ki ezt
az át ala kí tást. Nem ka punk pénzt ezek nek az
em be rek nek a bé ré re, és a mû kö dés re sem kap
már for rást az ön kor mány zat. Po zi tív pél da ként
em lí tet te Zsig mond Ká rolyt, a II. Rá kó czi Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ját, aki az ECDL-
képzést pi a ci ala pok ra he lyez ve tar tot ta meg.
A gim ná zi um igaz ga tó ja is ke res he tett vol na ál -
lást ezek nek a dol go zók nak, pél dá ul az in téz -
mény ben mû kö dõ Szil top ma gán is ko la kö te lé -
ké ben. A ze ne is ko la igaz ga tó ja is kér het ne több

pénzt az ott ta nu ló, nem ha rasz ti il le tõ sé gû di -
á kok tól. Az au tós is ko la és a bü fé is fi zet het ne
több bér le ti dí jat, így együtt elõ le het ne te rem -
te ni a por tá sok bé rét. Az ön kor mány zat meg -
lép te, amit le he tett. Knapp Ti bor hoz for dul va
utalt ar ra, hogy foly ton a költ sé gek csök ken té -
sé re szó lít ják fel az ön kor mány zat ve ze té sét,
ezért meg is tet tek min dent most is. Lép je nek
most már az igaz ga tók. Knapp Ti bor em lé kez -
te tett, hogy di csért is. A DV Kft.-nél nem az ügy -
ve ze tõ igaz ga tó val van gond ja. Ja vas la to kat
tett a por ta szol gá lat meg men té sé re, en  nyi tör -
tént. Dr. Szalay Lász ló ar ról be szélt, hogy az
ál ta lá nos is ko lák ban sin cse nek por tá sok. Az
üze mel te tés prob lé má it meg fog juk ol da ni,
ahogy ed dig is. Az át szer ve zést nem mi ta lál -
tuk ki, amúgy 318 mil lió fo rint mí nuszt je lent ne -
künk ez az egész, mert az ál la mi el vo ná sok
után en  nyi az „egyen leg”. A hos  szas vi ta után
egy tar tóz ko dás sal fo gad ta el a tes tü let az elõ -
ter jesz tést.
Ezt kö ve tõ en az in téz mé nyek ala pí tó ok ira ta it
mó do sí tot ta a tes tü let, majd dön töt tek ar ról,
hogy meg hos  szab bít ják az ön kor mány zat fo -
lyó szám la-hi tel ke ret ének ren del ke zés re ál lá sát
2013. jú ni us 30-ig. A pol gár mes ter hang sú lyoz -
ta, hogy ezt még so ha nem vet tük igény be, ez
csu pán biz ton sá gi kér dés.
A kép vi se lõk ezt kö ve tõ en tér tek rá az ön kor -
mány za ti szol gál ta tá sok dí ja it sza bá lyo zó ren -
de let meg tár gya lá sá ra. A sze mét szál lí tás
4,2%-os eme lé sé vel kap cso lat ban Knapp Ti bor
ne hez mé nyez te, hogy az elõ ter jesz tés sze rint
a díj eme lés egy je len tõs ré szé ért a kor mány a
fe le lõs. Dr. Szalay Lász ló je lez te, hogy eb be a
kér dés be most nem kí ván mé lyeb ben be le men -
ni, mert a hul la dék szál lí tás a ké sõb bi ek ben
még té ma lesz. 
A tes tü let dön tött ar ról, hogy a KisDuna Tv-vel
kö tött mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést 2014. de -
cem ber 31-ig meg hos  szab bít ja. Knapp Ti bor
fel ve tet te, hogy a te le ví zió mû so ra le het ne po -
li ti ka i lag ki egyen sú lyo zot tabb, meg hív hat ná nak
el len zé ki kép vi se lõ ket is. Haj dú Zsolt meg kér -
dez te, hogy a té vé mi ért nem kér tá mo ga tást
más ön kor mány zat ok tól is, ha már ott is su gá -
roz és ve lük is fog lal ko zik. Fü löp Lász ló, a te -
le ví zió ve ze tõ je el mond ta, hogy csu pán
dunaharaszti té mák kal nem le het ki töl te ni a mû -
sort.
A 2013. évi költ ség ve tés elõ ké szí té sé nek tár -
gya lá sa kor Kücsön Sán dor meg je gyez te, hogy
ilyen ne héz dol gunk még nem volt, na gyok a
vál to zá sok, új a rend szer. Pethõ Zol tán el mond -
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Helyitömegközlekedésátszervezése
Dunaharasztiban a he lyi au tó busz já rat
üze mel te té sét 2007. má jus 18-tól a
Weekendbus Köz le ke dé si Zrt. (je len le gi
cég ne ve: VO-LAN KAR Köz le ke dé si
Zrt.) lát ta el köz szol gá la ti szer zõ dés
alap ján. A Szol gál ta tó – fel me rült je len -
tõs ne héz sé ge i re hi vat koz va – kér te,
hogy 2012. de cem ber 31-i ha tál  lyal a
köz szol gá la ti szer zõ dést kö zös meg -
egye zés sel szün tes sük meg.
Ezt az Ön kor mány zat sem bán ja, mert a
köz le ke dé si szol gál ta tás mi nõ sé gét az
uta zók ese ten ként ki fo gá sol ták.
A he lyi já rat fo lya ma tos biz to sí tá sa kö -
te le zõ ön kor mány za ti fel adat, mely nek
el lá tá sát a ki íran dó köz be szer zé si pá -
lyá zat nyer te se kap hat ja meg. A ké rés -
tõl az év vé gé ig ren del ke zés re ál ló idõ
ke vés lett vol na egy pá lyá zat le bo nyo -
lí tá sá ra, ezért az Ön kor mány zat a Pest
Me gyei Kor mány hi va tal Köz le ke dé si
Fel ügye le té vel tör tént egyez te tést kö -
ve tõ en dön tött a VO-LAN KAR Köz le -
ke dé si Zrt szer zõ dé sé nek meg szün te -
té sé rõl és ar ról, hogy ide ig le ne sen –
2013. ja nu ár 1-tõl 2013. má jus 31-ig,
de leg fel jebb a pá lyá zat ered mé nyes

el bí rá lá sá ig – meg bíz za a Ventona
Trans Kft-t a szak né ven „me net rend
sze rin ti he lyi já ra tos sze mély szál lí tás”
el lá tá sá val
Az Ön kor mány zat nak az új meg ál la po -
dás sal le he tõ sé ge nyílt a két he lyi já rat
kis mér té kû job bí tó mó do sí tá sá ra. (A pá -
lyá zat ki írá sa szin tén e mó do sí tás nak
meg fe le lõ en tör té nik.)

HÉV-ál lo más – Némedi út – TESCO
1. Meg szû nik az a hát rány, hogy a

Bezerédi ut cai la kó te rü let re tar tó já ra -
tok Szent Lász ló u.-Némedi út ke resz -
te zõ dé sé nél nem áll tak meg, pe dig
ezt az uta zó kö zön ség igé nyel te vol -
na. 2013. ja nu ár 1-tõl min den já rat
meg áll itt.

2. Az új me net rend sze rint a Bezerédi ut -
cai la kó te rü le tet érin tõ já ra tok a Szent
Lász ló u - Haraszty Fe renc u. - Mun -
kácsy u. út vo na lon jut nak vis  sza
Némedi út ra, így a la kó te rü let vé dett
(kor lá to zott se bes sé gû öve zet) út ja i -
hoz szo kott, gyak ran az ut cán ját szó
né pes gye rek se re gét jó val ke vés bé
ve szé lyez te tik.

3. A já rat mó do sí tás sal ki küsz öböl he tõ
a jog sza bá lyi elõ írás sze rint vi tat ha -
tó hely zet: „Tö meg köz le ke dé si já rat
út vo na lai csak ki vé te le sen ve zet he -
tõk át a kor lá to zott se bes sé gû öve -
ze ten.”

MÁV-al só – HÉV-állomás – Ha tár út –
TESCO
1. A já rat nem ki szá mít ha tat la nul, ha nem

min dig a Fõ út fe lõl a Ma gyar ut cán
ér ke zik a MÁV-al só ál lo más ra, visz -
 sza fe lé pe dig a Ki rály u. – Vá sár he -
lyi u. út vo na lon ke resz tül.

2. A Csen des u. – Ki rály u. és a Vá sár -
he lyi u. – Ki rály u. ke resz te zõ dé sé ben
egy-egy új meg ál ló hely lé te sül, így
Vá sár he lyi ut ca kör nyé kén, a kö ze li új
la kó te rü le te ken élõk is sok kal köny -
 nyeb ben igény be ve he tik a busz köz -
le ke dést.

Az Ön kor mány zat ki fe je zett cél ja, hogy
a jö võ ben he lyi já ra tok pon tos sá ga,
meg bíz ha tó sá ga és szín vo na la nagy ban
ja vul jon. Re mél jük, hogy a bus  szal já rók
új ra elé ge det tek lesz nek.

Tisz telt Dunaharasztiak!
Ja vá ban fo lyik ha zánk ban a köz igaz ga tás át szer ve zé se, szám ta lan in for má ció lát
nap vi lá got eb ben a té má ban az írott és az elekt ro ni kus saj tó ban, és sok szó be széd
is ke ring ez zel kap cso lat ban. Szük sé ges nek lát juk, hogy el osz las sunk né hány fél re -
ér tést a ha rasz ti em be re ket leg in kább érin tõ té mák ban.
A leg fon to sabb vál to zás az, hogy ja nu ár 1-jén meg kez di mun ká ját a já rá si hi va tal
Szigetszentmiklóson, Dunaharasztira is ki ter je dõ il le té kes ség gel. Szá mos fel adat el -
vég zé se át ke rül oda, így a Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal ki sebb lét szám mal,
és ke ve sebb ha tó sá gi ha tás kör rel foly tat ja a mun kát to vább. Ami a la kos sá got kü -
lö nö sen érin ti, azok a kö vet ke zõk:
1. Az ok mány iro da a he lyén (Bá tho ry u. 1.) ma rad, nem köl tö zik el, vég zi to vább ed -

di gi fel ada ta it, az zal a kü lönb ség gel, hogy a to váb bi ak ban nem Dunaharaszti Vá -
ros Jegy zõ je, ha nem a já rá si hi va tal ve ze tõ je fe le lõs a szak mai irá nyí tá sért. Át -
ke rül nek ide a lak cím be je len tés sel, né pes ség-nyil ván tar tás sal kap cso la tos ügyek
is.

2. A gyám hi va tal is ma rad az ed di gi he lyén (Andrássy u. 14.), és – ha son ló an az
ok mány iro dá hoz – a já rá si hi va tal szer ve ze té be in teg rá ló dik. 

3. Az épí tés ha tó sá gi ügy in té zés Dunaharasztin meg szû nik, a ki emelt fel ada to kat a
já rá si hi va tal, az ál ta lá nos épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat (ez érin ti in kább a la -
kos sá got, pl. csa lá di há zak épí té si en ge dé lye zé se) pe dig Szigetszentmiklós Vá -
ros Jegy zõ je lát ja el. Ezek az ügyek 2013. ja nu ár 1-tõl ki zá ró lag elekt ro ni ku san
in téz he tõk. 

To váb bi in for má ci ót az át szer ve zés sel kap cso lat ban szí ve sen nyúj tunk a pol gár mes -
te ri hi va tal ban, a ké sõb bi ek ben pe dig rész le tes tá jé koz ta tást nyúj tunk az ön kor mány -
zat hon lap ján.

Köszenetnyilvánítás

Idén is 2012.december 6-án a Du na -
ha ras zti Hétszínvirág Tag óvo dá ba el lá -
to ga tott a Mi ku lás.
Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da -
ni a dunaharaszti Vá ro si Ön kor mány -
zat nak a Mi ku lás ra ka pott igé nyes,
szép gyer mek köny ve kért.
A Mi ku lás cso ma go kat az aláb bi cé -
gek, vál lal ko zók és ma gán sze mé lyek
jó vol tá ból vi het ték ha za a gye re kek:

- Cookson Electronics / Laufer Zol tán
- Erdélyi Ru dolf Autószervíz
- Hidrográd Kft. / Se res Jó zsef
- Ildi Di vat – Gye rek ru ci
- Karl és Tár sa Kft.
- Zöld Ko ro na Garden Kft.
- Ambrus Ja kab
- Donáth Attiláné Sza bó Mó ni ka
- Mannheim Zol tán
- Payaga Fe renc és csa lád ja
- Táncsics And rea

Hétszínvirág Óvo da 350 óvo dá sa 

ta, hogy dél elõtt egy ál lam tit ká ri szin tû tá jé koz -
ta tón vet tek részt, ahol an  nyit tud tak meg, hogy
a köz pon ti költ ség ve tés 40–66 fõ kö zöt ti lét szá -
mot fi nan szí roz majd a pol gár mes te ri hi va tal -
ban, az óvo dai tech ni kai dol go zók ra vi szont
sem mit sem ad nak. Az a prog ram, ami az ön -
kor mány zat ok adós sá gá nak át vál la lá sát cé loz -
za az ál lam ál tal, Dunaharasztit a jö võ év ben
biz to san nem érin ti, ké sõbb is csak ma xi mum
40% le het.
Mannheim Lé nárd me zõ gaz da sá gi ta nács nok
be szá mo ló ját el sõ kör ben nem fo gad ta el a tes -
tü let, így azt majd új ra be kell nyúj ta nia. 
Az ülés vé gén dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter

ju tal ma zá sát vi tat ta meg a tes tü let. Az elõ ter -
jesz tõ Fé nyes Ist ván, a Vá ros fej lesz té si, Kör -
nye zet vé del mi és Köz biz ton sá gi Bi zott ság el -
nö ke írás ban ala po san meg in do kol ta a ju ta lom
oda íté lé sé re vo nat ko zó ja vas la tát. Dr. Szalay
Lász ló el mond ta, meg tisz te lõ nek tart ja a ju tal -
ma zást, és az ös  szeg fe lét jó té kony cél ra, a vá -
ros ál tal fel ál lí tan dó Pe tõ fi-szo bor meg va ló sí tá -
sá ra ajánl ja fel. Knapp Ti bor nem tá mo gat ta a
ju tal ma zást, a DHRV Kft. „szét esé sét” a pol gár -
mes ter hi bá já nak tart ja. Hi ba volt sze rin te az
irá nyí tást át ad ni a ki sebb sé gi tu laj do nos nak, a
fel ügye lõ bi zott ság ve ze tõ jé nek pe dig nem volt
meg fe le lõ vég zett sé ge. Dr. Szalay Lász ló er re

re a gál va em lé kez te tett, hogy a nem kí vá na tos
hely ze tet az egyik tu laj do nos ha lá la és az azt
kö ve tõ, a ha gya ték kö rül tá madt vi ták okoz ták.
A vá ros ugyan ak kor nem jött ki ros  szul eb bõl,
a még meg lé võ prob lé má kat is meg fog ja ol da -
ni, ak kor majd egy váll ve re ge tést el vár majd.
A kép vi se lõ-tes tü let 6 ha vi ju tal mat sza va zott
meg a pol gár mes ter nek, en nek fe lét õ a szo -
bor ál lí tás ja vá ra aján lot ta fel, így azt az ös  sze -
get nem is utal ják át ne ki. A ré szé re kfizetendõ
ju ta lom ös  sze ge brut tó 1 637 400 fo rint. A pol -
gár mes ter ezt kö ve tõ en a kö zel gõ ün nep re te -
kin tet tel jó kí ván sá ga it fe jez te ki a je len lé võk fe -
lé, majd be zár ta az év utol só tes tü le ti ülé sét.
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Az NB III-as fel nõtt csa pat ered mé nyei: 
13. for du ló DMTK – Nagy kõ rös 1-1 
Az idei utol só NB III-as mec  csün kön a Nagy kõ rös lá to ga tott Du na ha rasz ti ra.
A szin tén az el sõ hely re pá lyá zó ven dé gek sze rez tek ve ze tést, ám az utol só
per cek ben Kovacsik bün te tõ jé vel egyen lí tet tünk, így az el sõ hely rõl vár hat juk
a ta va szi foly ta tást.

Az NB III Al föld-cso port ál lá sa: 
1. DUNAHARASZTI MTK 13 8 3 2 20 11 9 27
2. TÖ KÖL VSK 13 7 4 2 26 14 12 25
3. NAGY KÕ RÖ SI KI NI ZSI TL FC 13 7 4 2 27 18 9 25
4. MONORI SE 13 7 2 4 24 15 9 23
5. ÜL LÕ SE 13 7 2 4 22 25 -3 23
6. VÁR FÜR DÕ-GYU LAI TER MÁL FC13 6 4 3 21 11 10 22
7. FC DABAS 13 6 2 5 23 18 5 20
8. SO ROK SÁR SC 13 4 5 4 15 14 1 17
9. MÓRAHALOM VSE 13 4 3 6 19 19 0 15

10. KECS KE MÉ TI TE 13 4 2 7 20 25 -5 14
11. VECSÉSI FC 13 4 2 7 19 26 -7 14
12. MA KÓ FC 13 2 6 5 16 21 -5 12
13. TI SZA VO LÁN SC SZE GED 13 2 3 8 8 21 -13 9
14. HÓD ME ZÕ VÁ SÁR HELY FC 13 0 4 9 7 29 -22 4

A DMTK II ered mé nyei: 
13. for du ló Dél egy há za – DMTK II 5-1 (Gól szer zõ: Se res) 
14. for du ló DMTK II – Dabas-Gyón 0-5
15. for du ló Tá bor fal va – DMTK II 0-1 (Gól szer zõ: Gaj di)

A Pest me gyei II. osz tály Dé li cso port ál lá sa:
1. Tak sony SE 14 11 1 2 53 12 41 34
2. Rác ke ve VAFC 14 10 1 3 46 21 25 31
3. Her nád SE 14 9 2 3 35 17 18 29
4. Pe reg SE 14 9 1 4 49 22 27 28
5. Dél egy há za KSE 14 9 1 4 47 21 26 28
6. Dabas-Gyón FC 13 8 2 3 48 23 25 26
7. Dömsödi SE 14 7 5 2 25 13 12 26
8. Ül lõ SE II. 14 7 1 6 50 53 -3 22
9. Újhartyán ISE 13 6 2 5 41 25 16 20

10. Bu gyi SE 14 5 3 6 29 28 1 18
11. Dunaharaszti MTK II. 14 3 1 10 13 38 -25 10
12. Gyáli BKSE-Legea 14 2 3 9 15 33 -18 9
13. Tá bor fal va KSE 14 2 2 10 20 47 -27 8
14. Kakucs KSE 14 2 1 11 26 53 -27 7
15. Dánszentmiklósi KSK 14 1 0 13 5 96 -91 3
16. Dunavarsányi TE

A DMTK U19 ered mé nyei: 
13. for du ló Diósd – DMTK 4-0 
14. for du ló DMTK – Jász apá ti 4-0 (Gól szer zõk: Er dé lyi R., Sipos, Far kas T.,

Kar dos) 
15. for du ló Tö köl – DMTK 2-1 (Gól szer zõ: Mol nár K.) 

Az NB II U19 Kö zép-Ke le ti cso port ál lá sa: 
1. TÁPIÓSZECSÕ FC 15 12 1 2 93 25 68 37
2. XVII. KER. RÁKOSMENTI TK 15 11 2 2 54 16 38 35
3. GYÖN GYÖS AK 15 9 3 3 50 33 17 30
4. DUNAHARASZTI MTK 15 9 2 4 44 29 15 29
5. TÖ KÖL VSK 15 8 3 4 60 23 37 27
6. FC DABAS 15 8 1 6 48 32 16 25
7. KE LEN SC 15 8 0 7 57 25 32 24
8. DIÓSDI TC 15 5 8 2 46 27 19 23
9. MAGLÓDI TC 15 6 3 6 26 27 -1 21

10. NAGYBÁTONYI SC 15 6 1 8 38 52 -14 19
11. DU NA KE SZI VAS UTAS SE 15 5 4 6 49 33 16 19
12. GÖ DÖL LÕI SK 15 5 3 7 45 38 7 18
13. JÁSZ APÁ TI VSE 15 4 2 9 22 43 -21 14
14. RÁKOSMENTE 15 3 1 11 25 71 -46 10
15. ÜL LÕ SE 15 2 2 11 29 120 -91 8
16. RAFC 15 1 0 14 19 111 -92 3

A DMTK U17 ered mé nyei: 
5. for du ló Gö döl lõ – DMTK 10-0  
6. for du ló DMTK – Ke len 0-7 
7. for du ló Tápiószecsõ – DMTK 3-3 (Gól szer zõk: Pa tai, Pa ta ki, Zsifkovics)
8. for du ló DMTK – Mag lód 3-2 (Gól szer zõk: Milcsevics 2, Firnigel)
9. for du ló RKSK – DMTK 5-2 (Gól szer zõ: Pa ta ki 2) 

10. for du ló DMTK – Ül lõ 0-2 

11. for du ló Gyön gyös – DMTK 7-0 
12. for du ló DMTK – RAFC 2-4 (Gól szer zõk: Vlasits M., Milcsevics)
13. for du ló Diósd – DMTK 7-0 
14. for du ló DMTK – Jász apá ti 3-2 (Gól szer zõk: Milcsevics 2, Bábik) 
15. for du ló Tö köl – DMTK 7-1 (Gól szer zõ: Ba logh A.) 

Az NB II U17 Kö zép-Ke le ti cso port ál lá sa: 
1. GYÖN GYÖS AK 15 13 2 0 130 24 106 41
2. KE LEN SC 14 11 2 1 127 12 115 35
3. NAGYBÁTONYI SC 15 11 2 2 73 24 49 35
4. TÁR NOK BOL HA 15 10 1 4 70 26 44 31
5. XVII. KER. RÁKOSMENTI TK 15 10 0 5 74 20 54 30
6. RÁKOSMENTE 15 9 2 4 115 33 82 29
7. GÖ DÖL LÕI SK 15 9 1 5 69 31 38 28
8. TÖ KÖL VSK 15 8 1 6 77 60 17 25
9. FC DABAS 15 8 1 6 48 48 0 25

10. TÁPIÓSZECSÕ FC 15 6 2 7 85 62 23 20
11. RAFC 15 5 1 9 54 63 -9 15

(-1 pont)
12. ÜL LÕ SE 14 4 0 10 47 89 -42 12
13. DUNAHARASZTI MTK 15 3 1 11 19 65 -46 10
14. MAGLÓDI TC 15 3 0 12 36 135 -99 9
15. JÁSZ APÁ TI VSE 15 1 0 14 17 203 -186 3
16. DU NA KE SZI VAS UTAS SE 15 0 0 15 11 157 -146 0

Fel hí vás! 
Fel hív juk min den 1994-ben és azu tán szü le tett Du na ha -
rasztin és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ gyer mek fi gyel mét,
hogy a Dunaharaszti MTK lab da rú gó szak osz tá lya sze re tet -
tel vár ja mind azo kat, akik fut bal loz ni sze ret né nek. A fo lya -
ma tos fej lõ dést szak kép zett edzõ ink biz to sít ják! 

Ér dek lõd ni: sze mé lye sen a DMTK fut ball pá lyá ján (2330 Dunaharaszti,
Mindszenty u. 16/B) hét köz nap dél utá non ként, vagy telefonon/e-mailben:
06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com 

Csa pó Lász ló

DMTK foci hírek 
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+ 2012. novemberi újszülöttek

Bóna Júlia 11. 13.
Csötönyi Dóra Anna 11. 05.
Egyed Anna Zsófia 11. 07.
Fajta Viktória Anna 11. 23.
Géczi Gergő 11. 28.
Jócsák Emili 11. 04.
Kemény Anna Róza 11. 08.
Lovric Lana 11. 27.
Maruzsa Mária Borbála 11. 19.
Müller Zsófia 11. 27.
Nagy Leila Flóra 11. 23.
Nyári Vanessza 11. 20.
Pecznik Zara Viktória 11. 22.
Szinai Ferenc Ferdinánd 11. 23.
Szűcs Lilien Zsófia 11. 30.
Vámosi Petra Veronika 11. 27.
Zsikla Dávid 11. 05.
Zsiliván Laura 11. 07.

2012. november hónapban
elhunytak neve és életkora

Acélvári Ferencné élt 91 évet
Balogh József élt 80 évet
Bodnár András élt 58 évet
Gál Sándorné élt 61 évet
Havasi Istvánné élt 94 évet
Illés Tamásné élt 56 évet
Leéb Mihály élt 62 évet
Leébné Paizs Szonja élt 69 évet
Medgyes János élt 83 évet
Medgyesi Sándor élt 36 évet
Nagy Gábor élt 51 évet
Oberfrank Antalné élt 77 évet
Sallai-Balogh István élt 71 évet
Sándor Mária élt 86 évet
Sarnyai Sándorné élt 72 évet
Szabó Ferencné élt 64 évet
Tamás Jánosné élt 61 évet
Váradi Lajosné élt 58 évet
Vollár Gyula élt 66 évet

Világbajnokiezüstérmetszerzett
CsurkánéDöcsakovszkyMária

azAshiharaKarateVilágbajnokságon
Belgrádban.

2012. ok tó ber 25. és 28. kö zött ke rült meg ren de zés re Belg rád ban
az Ashihara Ka ra te Vi lág baj nok ság. 18 or szág kö zel 300 ver seny -
zõ je vett részt a meg mé ret te té sen.
Ma gyar or szág ról 8 ver seny zõ kép vi sel te ha zán kat, me lyek kö zül
4 fõ a Dunaharaszti Dra gon Force Te am (Kisdunamenti Ashihara

Ka ra te Egye sü let) spor to ló ja.
Lacházi Já nos küz de lem, Csurkáné Döcsakovszky Má ria és Csurka

Ger gõ for ma gya kor lat, Piacsik Zsó fia küz de lem és for ma gya kor lat ver seny szám ok -
ban in dult.

A ver seny el sõ nap ja a for ma gya kor -
lat ver seny szám ok kal kez dõ dött.
Egyé ni fel nõtt nõi for ma gya kor lat ban
sok in du ló volt. Piacsik Zsó fia nem ju -
tott be a leg jobb négy be.
Csurkáné Döcsakovszky Má ria szin -
tén a fel nõtt nõi for ma gya kor lat ban
sor ba ver te orosz, ro mán és dán el -
len fe le it, majd  a dön tõ ben a ta va lyi
vi lág baj nok ro mán hölg  gyel mér te
ös  sze tu dá sát, de a bí rók a ro mán
lányt lát ták jobb nak, így Csurkáné
Döcsakovszky Má ria ezüst ér met
szer zett.

Az egyé ni for ma gya kor la tok után a csa pat for ma gya kor lat kö vet ke zett. A csa pat tag -
jai Csurka Ger gõ, Csurkáné Döcsakovszky Má ria és Piacsik Zsó fia vol tak. Csa pa -
tunk a fel nõtt me zõny ben in dult. Szé pen együtt mo zog tunk mind a hár man egy szer -
re, na gyon jól si ke rült be mu tat ni a ki hú zott for ma gya kor la tot, azon ban a zö mé ben
ro mán bí rók ból ál ló bí rói gár da el len fe lün ket a ro mán csa pa tot hoz ta ki gyõz tes nek,
így nem jut hat tunk to vább.

A for ma gya kor la tok után a küz de lem ver seny szám ok kö vet kez tek.
Lacházi Já nos a fel nõtt fér fi -65 kg ka te gó ri á já ban in dult. Saj nos már az el sõ kör -
ben ös  sze ke rült a me zõny egyik leg erõ sebb és ná la sok kal ne he zebb orosz ver -
seny zõ jé vel. Ja ni jól küz dött, de a
má so dik perc vé ge fe lé egy olyan
bor da sé rü lést szen ve dett, hogy nem
tud ta to vább foly tat ni a küz del met. 

Piacsik Zsó fia el sõ fel nõtt ver se nyén
vett részt, mi vel nyá ron töl töt te be 18.
élet év ét. Zsó fi na gyon szé pen tel je -
sí tett. Ro mán, orosz és dán el len fe -
lei vol tak. Áll ta a ná la idõ sebb és ta -
pasz tal tabb ver seny zõk üté se it, rú -
gá sa it. Szé pen helyt állt, de bí rói dön -
té sek kel el len fe le it hoz ták ki gyõz tes -
nek.

Gra tu lá lok a ver seny zõk nek.

Kö vet ke zõ ver se nyünk 2012. de cem ber 08-án Ri gá ban az után pót lás Eur ázsia Baj -
nok ság ahol 5 fõ ver seny zõnk in dul (Csurka Ger gõ, Var ga Ba lázs, Schwarczenberger
Kla u dia, Piacsik Zsó fia és Piacsik And rás).

Edzé se ink re to vább ra is vár juk a sport és a ka ra te iránt ér dek lõ dõ fi a ta labb és idõ -
sebb kor osz tályt is a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la fel sõ ta go za tá nak tor na ter mé -
ben. Gye re kek nek ked den és csü tör tö kön 17.30 órá tól, fel nõt tek nek 18.30 órá tól.
Lá nyok nak, asszo nyok nak fitness ka ra te és ön vé de lem hét fõn és pén te ken 18.30
órá tól. (Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu)

„MO ZOGJ, ÉLJ EGÉSZ SÉ GE SEN, TAR TOZZ KÖ ZÉNK!”

Csurkáné Döcsakovszky Má ria 
edzõ
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LÉG ZÉS KONT ROLL, AZ ENER GIA LÉG ZÉS CSO DÁI
(A leg ol csóbb gyógy mód)

Már az is ko lá ban meg ta nul tuk, hogy oxi gént lé leg zünk be és szén-di o xi dot
lé leg zünk ki. A gáz cse ré rõl a ma hasz ná la tos tan köny vek még min dig azt
ta nít ják, hogy a szer ve zet nek fo lya ma tos után pót lás ra van szük sé ge oxi gén -
bõl, és az ál lan dó an ter me lõ dõ szén-di o xid tól meg kell sza ba dul nia.
De ezt az el mé le tet, már 1952-ben meg dön töt te egy orosz or vos: dr.
Konsztantin Buteyko. A pro fes  szor be te gek szá za i nak meg fi gye lé se köz -
ben rá jött ar ra, hogy mi nél na gyobb men  nyi sé gû le ve gõt lé leg zik be az
em ber, an nál be te gebb. Õ ma gas vér nyo má sa mi att kez dett el ma gán kí -
sér le tez ni, és egy szer szén-di o xid szint jé nek meg mé ré se kor rá döb bent ar -
ra, hogy tes té ben a szén-di o xid szint ala cso nyabb, mint a re fe ren cia ér -
ték. Fel té te lez te, hogy ha ez az ala csony szint a túl lé leg zés kö vet kez mé -
nye, ak kor a lég zé sét kor ri gál va ke zel he tõ a rend el le nes ség. Ki fej lesz tett
egy vis  sza fo gott lég zé si mó dot, ami vel nö vel te a szén-di o xid men  nyi sé -
gét a vér ben, és en nek a mód szer nek a hasz ná la tá val gyó gyí tot ta meg
ma gát és ké sõbb be te gek szá za it. Buteyko mód sze rét kez det ben a lég zõ -
szer vi, ke rin gé si be teg sé gek gyó gyí tá sá ra hasz nál ták, és a 70-es évek ben
nagy nép sze rû ség nek ör ven dett.
Ezt a rend szert fej lesz tet te to vább szin tén egy orosz or vos: dr. Ko min Vla -
gyi mir, aki Lég zés kont roll cí men írt köny vet a mód szer rõl. Ko min fel is -
mer te a Buteyko-módszer hi bá it és to vább fej lesz tet te azo kat. A Buteyko
lég zés sel na gyon sok idõt kell el töl te ni meg erõl te tõ gya kor lás sal: na pi 2-
3 órát. Ko min fel fe dez te, hogy ha a tré ning meg erõl te tés sel jár, nem ér -
he tünk el tar tós ered ményt, és a gya kor ló ha mar vis  sza esik az ere de ti
szint re. Ezért több fé le lég zés tech ni kát kom bi nál va ki dol goz ta sa ját mód -
sze rét, egy „gya kor ló-ba rát” rend szert, ami ben öt vöz te a jó ga, a csikung
õsi ta ní tá sa it az orosz ûr ku ta tás fel fe de zé se i vel. 
A kü lön bö zõ lég zés tech ni kák ar ra irá nyul nak, hogy a szén-di o xid szin tet
nö vel jük a szer ve zet ben. Mi vel a vér áram ba szál lí tott oxi gént a vö rös vér -
tes tek ak kor tud ják op ti má li san le ad ni a sej tek nek, szö ve tek nek, ha a szén-
di o xid kon cent rá ci ó ja el ér egy bi zo nyos szin tet (6,5% a szö ve tek ben), ek -
kor a tes tünk egész sé ges. Ha szén-di o xid hi ány lép fel – ami nek oka le -
het stressz, a túl sok mun ka, vesz te ség, a hely te len táp lál ko zás és élet -
mód, vagy ép pen a túl lé leg zés –, ilyen kor a test ta ka ré kos kod ni kezd az
ener gi á val, ezért sok sejt ki kap csol, nem mû kö dik to vább vagy csak csök -
kent üzem mód ban dol go zik. Ha ez az ál la pot hu za mo sabb ide ig áll fenn,
ki ala kul nak a be teg sé gek.
Cé lunk: a lég zés sel – és ezen be lül is a lég zés szü net nö ve lé sé vel – visz -
 sza for dí ta ni eze ket a ne ga tív fo lya ma to kat és úgy mond vis  sza kap csol ni a
sej te ket, hogy új ra nor mál üzem mód ban dol goz za nak. Az ener gia lég zés
egy ben hely re ál lít ja a lég zõ köz pont nor má lis mû kö dé sét is, ami ener gi -
ánk áram lá sá nak egyen sú lya mi att na gyon fon tos. Mint egy egyen súlyt te -
remt a szer ve zet ben. 
Ezt se gí ti egy egy sze rû lég zés tech ni ka, ami kor a be- és ki lég zés után lég -
zés szü ne tet tar tunk, min den ki an  nyit, amen  nyit az ak tu á lis egész sé gi ál -
la po ta és lég zés ka pa ci tá sa en ged. Na pi 20 perc gya kor lás sal már az el sõ
két hét ben el in dul nak a gyógy ulá si re ak ci ók és nõ az ener gia szint. 
Több fé le egy sze rû tech ni ká val le het mér ni, hogy ki hol tart és mi lyen ered -
mé nyes a gya kor lás. Ah hoz, hogy nyo mon kö ves sük, hogy mi lyen mér -
ték ben emel ke dik a szén-di o xid szint a szer ve zet ben, a két leg in kább va -
lós ered ményt tük rö zõ adat: a vi ze let Ph-ja, és a lég zés szü net hos  sza.
Van nak még egyéb ér té kek, amik se gí tik a tá jé ko zó dást, ilyen a pul zus -
szám és a le ve gõ vé tel gya ko ri sá ga.

A kö vet ke zõ táb lá zat ból kön  nyen le het tá jé ko zód ni a sa ját egész ség ügyi
ál la po tunk ról

A szer ve zet Pul zus Lég zés szü net Le ve gõ vé tel
CO2 %-ban per cen - má sod - gya ko ri sá ga ál la po ta ként perc ben per cen ként

Ma xi má lis 7.5 48 180 3
te her bí rás 7.4 50 150 4

7.3 52 120 5
7.2 55 100 6
6.8 57 80 7

Nor mál 6.5 60 60 6-8
ál la pot

Be teg ség 6.0 65 50 9-11
ki ala ku lá- 5.5 70 40 12-15
 sá nak 5.0 75 30 16-20
le he tõ sé ge 4.5 80 20 21-25

4.0 90 10 26-30

A szén-di o xid-kon cent rá ci ó nak van nak ha tár ér té kei, ame lyek kel dol go -
zunk:
A leg több em ber 15-20 má sod per ces lég zés szü net tel éli min den nap ja it,
ez azt je len ti, hogy egy be lég zés és ki lég zés után 15-20 má sod per cig tud
lég zés szü ne tet tar ta ni na gyobb meg erõl te tés nél kül. (Ez egy sze ri mért
adat, nem a min den na pi lég zés nél hasz ná la tos!) A táb lá zat ér té kei alap -
ján, ilyen kor a vé ré ben 4,5% a szén-di o xid szint. Na pi gya kor lás sal cé -
lunk a lég zés szü net nö ve lé se, ez ál tal a szén-di o xid szint eme lé se vér ben,
ami a be teg sé gek vis  sza for dí tá sá hoz ve zet.
A gyógy ulá si fo lya ma tok a kö vet ke zõ szin te ken in dul nak el:
A 20 má sod per ces lég zés szü net nél a tü dõ be teg sé gek kel kap cso la tos
gyógy ulá si re ak ci ók, mint a kró ni kus tü dõ gyul la dás, hör gõ gyul la dás,
tü dõ zsu go ro dás, ezért ezek a be teg sé gek gyó gyít ha tók a leg könnyeb -
ben.
A 30 má sod per ces lég zés szü net nél gyó gyít ha tók az emész tõ rend szer be -
teg sé gei: gyo mor fe kély, kró ni kus bél gyul la dás, arany ér. Az orr és gé ge
be teg sé gei: pl. az arc üreg gyul la dás, man du la gyul la dás. 
A 40 má sod per ces lég zés szü net nél kezd a be teg sé gek zö me el múl ni: ve -
se és máj be teg sé gei, az ízü le ti pa na szok, a hor mon- és im mun rend szer
be teg sé gei, az al ler gia, az aszt ma, a da ga na tos meg be te ge dé sek, bõr be -
teg sé gek, el tûn nek a pa ra zi ták a szer ve zet bõl.
A 60 má sod per ces lég zés szü net nél az ideg rend sze ri meg be te ge dé se ket
és ká ro so dá so kat le het vis  sza for dí ta ni, mint pél dá ul az epi lep szia, a szkle -
ró zis mul tip lex, az agy ko po nya tra u mák.
Hi he tet le nül egy sze rû mód szer, és egy sze rû sé ge mi att ér te a leg több tá -
ma dás, emi att hagy ta el Buteyko a 80-as évek ben a Szov jet uni ót, meg is -
mer tet ve a vi lá got a lég zés gyó gyí tó ere jé vel. 
Amen  nyi ben fel kel tet te ér dek lõ dést a cikk, és sze ret ne meg is mer ked ni a
Lég zés kont roll mód sze ré vel, ér dek lõd jön a kö vet ke zõ tan fo lyam idõ pont -
já ról a www.jogaharaszti.hu ol da lon.

Horváthné Mol nár Eri ka
Jó ga ok ta tó és lég zés te ra pe u ta

GAZDIKERESÕ FEL HÍ VÁS
Egy óvo da ud va rá ba dob ták be ezt a 3 hó nap
kö rü li fiú ku tyus kát! Na gyon bá jos, ked ves jó -
szág, nem is ért jük, hogy volt szí ve va la ki nek
el dob ni ma gá tól egy ilyen ár tat lan kis ál la tot!
A ku tyus nem lesz nagy ter me tû „fel nõtt” ko rá ban sem.
Vár ja jó lel kû, ál lat ba rát új gaz di ját, aki so ha nem fog ja õt cser -
ben hagy ni!

Ké rem to vább ra is önö ket, tá mo gas sák ön erõ bõl men tett ku tyu -
sa i mat (éle lem mel, me leg ta ka rók kal, anya gi se gít ség gel).
A kö zel gõ ün ne pe ken is gon dol ni kell a sok-sok ki do bott, ár va
ku tyus ra, akik nek min den nap meg kell küz de ni ük a hi deg gel,
az éh ség gel, az em be rek go nosz sá gá val. So kan ke rül nek gyep mes te -
ri te le pek re is, akik nek az éle tük ez zel meg is pe csé te lõ dik.
Jó ma gam ön erõ bõl men tem õket, saj nos az anya gi és he lyi fel té te lek
hi á nya mi att nem tu dok min den kóborkát be fo gad ni. Ahogy el visz -
nek tõ lem egy-egy ide ig le ne sen be fo ga dott ku tyust, ak kor tu dok egy
újabb, ut cán lé võ nek he lyet ad ni.

Min den ado mányt szí ve sen fo ga dunk kis ár vá im -
mal együtt. Kö szön jük szé pen!

Ké rem, hogy a hi deg idõk be áll tá val min den gaz -
di gon dos kod jon a ku tyu sa ik ól ja i nak télie sí té sé -
rõl.

Egyút tal sze ret ném meg kö szön ni a Ha rasz ti Hí rek
és a Kis-Du na té vé szer kesz tõ sé gé nek, hogy egész
év ben se gít sé günk re vol tak a gazdikeresõ fel hí vá -
sok meg je len te té sé ben.
Kö szö nöm a ha rasz ti la ko sok se gí tõ kész sé gét is,
akik ado má nya ik kal ed dig is tá mo gat ták a ná lam
lé võ men tett ku tyu so kat.

Bé kés, szép ka rá csonyt és bol dog új esz ten dõt kí vá nok min den ol va -
só nak!

Eni kõ: 06-20-803-05-43
seniko79@citromail.hu
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2 0 1 2 .  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

VÉR ADÁS
A Ma gyar Vö rös ke reszt szû kös anya gi hely ze te mi att saj nos nem meg old ha -
tó a to váb bi ak ban a vér adók sms-ben és pos tai úton tör té nõ tá jé koz ta tá sa.

Aki sze ret ne ez után is ér te sí tést kap ni a vér adás ok he lyé rõl, idõ pont já -
ról, azokat e-mail út ján fog juk meg ke res ni. Ké rem ezért, hogy a
voroskereszt@dunaharaszti.hu cím re küld je el je lent ke zé sét és azt az e-mail
cí met, ame lyen el ér het jük a to váb bi ak ban.
A cí me ket bi zal ma san ke zel jük  és ki zá ró lag a vér adás ról va ló ér te sí tés re
hasz nál juk fel.

A vér adás ok idõ pont ját  to vább ra is közzétesszük pla ká to kon, az ön kor mány -
zat hon lap ján és a he lyi új ság ban. 

A vér adás az a se gít ség nyúj tás, ami kor ön kén te sen, sa ját vé rün ket ajánl juk fel
azért, hogy az al kal mas le gyen a be te gek gyó gyí tá sá ra.
– Vér adó le het min den ki, aki egész sé ges, be töl töt te a 18. élet év ét, de még nincs

65 éves, test sú lya meg ha lad ja az 50 kg-ot. 
– Az utol só vér adás nap já tól szá mí tott 365 na pon be lül a nõk 3 al ka lom mal, a fér -

fi ak 5 al ka lom mal ad hat nak vért.
– Két vér adás kö zött mi ni mum 56 nap nak kell el tel nie.
– A vér adás al kal má val ste ril vér vé te li zsák ba, egy szer hasz ná la tos tû se gít sé gé -

vel 4,5 de ci li ter tel jes vért vesz nek le (egy egység/1E), és egy ke ve set a vizs gá -
lat hoz min ta csö vek be.

– A vér adás 30-45 per cet vesz igény be, adat fel vé tel lel és ki vizs gá lás sal együtt. 
– Fon tos a vér adás elõt ti fo lya dék fo gyasz tás, amely se gít a vér adás al kal má val le -

vett plaz ma pót lá sá ban, ezen kí vül et tõl az erek tel teb bek, a vé na job ban lát ha -
tó, gyor sabb a vér vé tel.

– A vér adás egy ben szû rõ vizs gá lat, a min ta csö vek be le vett vért min den al ka lom -
mal ki vizs gál ják füg get le nül at tól, hogy a vér adó hány szor adott vért. A kö te le zõ
tesz tek a HIV, Hepatitisz-B, He pa titsz-C, szi fi lisz ki mu ta tá sá ra és a vér cso port
meg ha tá ro zá sá ra szol gál nak.

A vér adás me ne te:

A vér adás tel jes fo lya ma ta mint egy 30–35 per cet vesz igény be. El sõ lé pés ként re -
giszt rál ják a vér adó ada ta it. Na gyon fon tos, hogy min den vér adás al kal má val kö -
te le zõ be mu tat ni a sze mé lyi iga zol ványt, en nek hi á nyá ban út le ve let vagy jo go sít -
ványt, lak cím iga zo ló kár tyát, TAJ kár tyát. Ezen do ku men tu mok fény má so la ta nem
fo gad ha tó el!
A vér adás elõtt bõ sé ge sen kell fo lya dé kot fo gyasz ta ni, va la mint ét kez ni.
A re giszt rá ci ót kö ve tõ en a vér adó nak ki kell töl te nie egy, az egész ség ügyi ál la po -
tá ra vo nat ko zó kér dé se ket tar tal ma zó kér dõ ívet, mely nek alap ján a ki vizs gá ló or -
vos el dön ti, hogy a je lent ke zõ al kal mas-e a vér adás ra, van-e bár mi fé le koc ká za ta
a vér adás nak a vér adó ra néz ve. Az or vo si-, és la bor vizs gá lat al kal má val vér nyo -
más mé rés re, he mog lo bin szint mé rés re, il let ve a fõ vér cso port ok (A, B, AB, 0) meg -
ha tá ro zá sá ra ke rül sor. Amen  nyi ben a vér adó min den kri té ri um nak meg fe lel, úgy
le ad hat ja vé rét. A vér le adá sát kö ve tõ en, mely nagy já ból 5-7 per cig tart, 10 per cet
pi hen nie kell a vér adó nak.
A vér adók a vér adás al kal má val a fo lya dék pót lást elõ se gí ten dõ fél li ter ás vány vi -
zet fo gyasz ta nak, ka ló ria pót lás cél já ból cso ko lá dét, il let ve 500 Ft ér ték ben hi deg -
élel me zé si vá sár lá si utal ványt kap nak, mely min den na gyobb üz let ben be vált ha tó.

Tud ja-e Ön?

– A gyó gyí tás hoz nél kü löz he tet len vér sem mi más sal nem pó tol ha tó!
– Aki egész sé ges, az ad hat vért!
– Ma gyar or szá gon éven te 500.000 egy ség vér szük sé ges a be teg el lá tás szá má -

ra!
– Az Ön tõl le vett 450 ml vér bõl 3-fé le vér ké szít mény ál lít ha tó elõ!

Kér jük ad jon vért, és ment sen meg há rom éle tet!

Kõ vá gó Mó ni ka

Biolabor - egészsége 
ér de ké ben!

Mi lyen nagy sze rû is az em be ri szer -
ve ze tünk és még is, ke ve set tö rõ dünk
ve le!

Ta lán ke ve sen gon dol kod nak el azon,
hogy mi is tör té nik, ami kor fá rad tan le -
fek szünk, és reg gel re fris sen, pi hen ten
éb re dünk, mi köz ben ener gi át nem vit -
tünk be – ez a bio ló gi ai fo lya mat a ter -
mé sze tes ön re ge ne rá ció!

A Biolaborban ez zel a fo lya mat tal fog -
lal ko zunk sejt szin ten! Mód sze rünk a
szer ve zet mû kö dé si fo lya ma ta i nak ön -
ma gán vég re haj tott hely re iga zí tá sa.

Bír ja rá a szer ve ze tét, hogy gyó gyít sa
meg ön ma gát!

A ke ze lés so ro zat so rán a ké szü lék in -
te rak tív kap cso lat ban van a szer ve zet -
tel, és lé pés rõl lé pés re pó tol ja az el ma -
radt re ge ne rá ci ót. Ered mé nye kép pen
ja vul a ter mé sze tes vis  sza ren de zõ dés,
ami le het az ideg rend sze ri túl ter helt -
ség bõl adó dó pszi cho szo ma ti kus za va -
rok, mely nek tü ne tei csök ken nek – így
ol dó dik a stressz, a szo ron gás, mú lik a
rossz kedv, ja vul a köz ér zet, se gí ti a
szer ve ze tet fe szült ség men tes ál la pot ba
hoz ni, ami ál tal nõ az ener gia, erõ sö -
dik az ideg rend szer.

Egye dül ál ló sá ga:
– a pon tos ság,
– mel lék ha tás men tes ség, 
– sze mély re sza bott ság, a szer ve ze -
tünk ön gyó gyí tó ké pes sé ge ja vul!

Mód sze rünk bio fi zi kai mód szer, ami
nem igény li, hogy hig  gye nek ben ne.
Te gyen egy pró bát, várjuk Önt, majd
dönt sön be lá tá sa sze rint.

Gyer me kek 6 éves kor alat ti ke ze lé se
díj men tes, a to váb bi ked vez mé nyek rõl
ér dek lõd jön te le fo non!
December 19-én szív-stressz mé rés to -
vább ra is DÍJ MEN TE SEN!

Tóth Bor bá la 06-30-369-85-94



















December 2-án a Laffert Kúria udvarán
Ha gyo mány sze rint meg ren de zés re ke rült
a vá ro si Ad ven ti ün nep ség és gyer tya -
gyúj tás me lyen részt vet tek az egy há zak,
is ko lák és ci vil szer ve ze tek ve ze tõi és
kép vi se lõi.
A ren dez vé nyen tar tós élel mi sze rek bõl
ado mány gyûj tés in dult az ar ra rá szo -
ru lók ré szé re.
Az ado mány sá tor ban a kez de mé nye -
zõ ci vi lek mel lett na gyon sok, az
ese mény re lá to ga tó em ber he lyez -
te el ado má nyát, de töb ben je lez -
ték még, hogy szí ve sen ven né nek
részt e ne mes ak ci ó ban. Ezért a
tar tós élel mi sze rek gyûj té sét
meg hosszab bít juk az év vé gé ig.
A gyer mek jó lé ti és csa lád se gí -
tõ szol gá lat szék he lyén (Du -
na ha rasz ti, Andrássy u. 14.)
ez év vé gé ig, mun ka nap okon
8 és 16 óra kö zött vár juk az
ado má nyo kat. A cso ma gok
ki osz tá sá ra jö võ év ja nu ár
7-tõl ke rül sor.


