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Tájékoztató a víziközmű szolgáltató váltásról

Mint az is me re tes a vízi köz-
mû vek rõl szó ló tör vény
meg al ko tói új ki hí vá sok elé
ál lí tot ták az ön kor mány za -
to kat, hi szen az ed di gi mû -
köd te té si for mák nem fe lel -
nek meg az új jog sza bály -
nak, így el ke rül he tet len né
vált azok át ala kí tá sa. A vá -
ro sunk ban ez azt je len ti,
hogy az ed di gi üze mel te tõ
DHRV Kft. he lyett egy, Du -
na ha rasz ti Vá ros Ön kor -
mány za ta rész tu laj do ná ban

ál ló üze mel te tõ cég fog ja el lát ni a fel ada to kat. 
„Büsz ke va gyok azok ra az ön kor mány zat ok ra, akik idõ -
ben fel is mer ték az együtt mû kö dés fon tos sá gát és részt
vet tek a tár sa ság meg ala kí tá sá ban. Fel is mer ték, hogy
a vitatkozás és a po li ti kai játsz mák he lyett a kö zös mun -
ka visz elõ re. Saj ná lom azo kat, akik most még más ban
gon dol kod nak és re mé lem, hogy idõ ben fel is me rik ezen
tár sa sá gi for ma elõ nye it és ígé rem mi meg te remt jük a
le he tõ sé get a csat la ko zás ra.” Ezek kel a gon do la tok kal
üd vö zöl te Pá pai Mi hály, Gyál vá ros pol gár mes te re a tár -
sa ság köz gyû lé sén meg je len te ket. Ezt kö ve tõ en a köz -
gyû lés tag jai egy han gú lag dön töt tek a rész vény tár sa -
ság gá va ló át ala ku lás ról, a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i ról,
va la mint az igaz ga tó ság ös  sze té te lé rõl.
Dunaharaszti vá ros, te hát idõ ben lé pett és így már ma
meg fe lel a jog sza bály ok nak, az üze mel te tõ tár sa ság
már el sõ kör ben el ér te, sõt meg is ha lad ta a tör vény ál -

tal elõ írt 150 000 fo gyasz tói egyen ér té ket. Az ön kor -
mány zat meg kö töt te az új tár sa ság gal az üze mel te té si
szer zõ dé se ket, a fel ada tok át adá sa a DHRV ré szé rõl
fo lya mat ban van. 
A la ko sok szá má ra ész re ve he tet len mó don, de je len tõs
vál to zás is tör tént, hi szen 2012. má jus 1-tõl már a Dél-
Pest Me gyei Víz köz mû Szol gál ta tó Kft. (a rész vény tár -
sa ság gá ala ku lá sa fo lya mat ban van) lát ja el vá ro sunk -
ban a víz- és szenny víz-szol gál ta tást, va la mint üze mel -
te ti a szenny víz tisz tí tó te le pet. Azért mon dom azt, hogy
ész re ve he tet len mó don, hi szen az új tár sa ság át vet te –
a te vé keny sé gen kí vül – a dol go zó kat is, így a te le pü -
lé sen be lül ugyan azo kat az is me rõs ar co kat ta lál juk,
ugyan azok kal az em be rek kel le het ezen túl is ta lál koz ni
és a tár sa ság ügy fél szol gá la ta is a he lyén ma radt.
Fon tos azon ban, hogy az áp ri lis ha vi szám lá kat még a
DHRV Kft. fog ja ki ál lí ta ni, hi szen az a fogyasztás még
ott tör tént, és csak a má jus ha vi szám lá zást fog ja már
az új tár sa ság bo nyo lí ta ni. A sze mét szál lí tást egyen lõ -
re még a DHRV vég zi, de lát juk, hogy azon a te rü le ten
is je len tõs tör vé nyi vál to zá sok vár ha tó ak, ame lyek szin -
tén az in teg rá ció irá nyá ba hat nak.
Örü lök an nak, hogy egyike vol tunk an nak a 10 ön kor mány -
zat nak, akik dön té sü ket a tör vé nyi ha tár idõn be lül meg -
hoz ták, ez zel le he tõ vé té ve, hogy az ál la mi gyám ko dás he -
lyett sa ját ma gunk dönt hes sünk köz üze me ink kér dé sé rõl.
Kí vá nok az új tár sa ság nak si ke re ket és bí zom ben ne, hogy
a szol gál ta tás szín vo na la to vább ja vul hat mun ká juk ered -
mé nye ként. 
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A Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü le te eb ben az év ben egy prog ramso ro -
zat tal ün ne pel te e je les na pot.

Rajz ver senyt hir de tett „Az er dõ ti tok za tos lé nyei, cso dái” cím mel. Több
mint 200 db al ko tás ér ke zett, így nem kis mun kát és fej tö rést adott a
szak mai zsû ri tag ja i nak (Le hel End re, Szilvási Gab ri el la). A II. Rá kó czi

Fe renc Ál ta lá nos Is ko la könyv tár ter me áp ri lis 20-án meg telt mo soly gós
ar cú gyer mek kel és gyer me ke ik re büsz ke szü lõk kel, akik nagy iz ga lom -

mal vár ták az ered mény hir de tést. Az öröm nem ma radt el, az ün ne pé lyes
gyer mek rajz ki ál lí tás al kal má val 14 ér té kes dí jat adott át a kü lön dí jak kal

együtt az egye sü let.
Kö szön jük mind azok nak, akik al ko tá sa ik kal meg tisz tel ték pá lyá za tun kat, a pe da gó -

gu sok nak, akik nagy gond dal ké szí tet ték fel a ta nít vá nya i kat és nem utol só sor ban Zsig -
mond Kár oly igaz ga tó úr nak, mi vel az is ko la im má ron 4. éve ad ott hont a ki ál lí tás nak!  
A prog ram so ro zat má so dik ál lo má sa ként áp ri lis 21-én a reg ge li órák ban Du na ha rasz ti
is ko lá i ban vi rág ül te té si ak ci ót szer vez tünk, mely be az ös  szes di á kot si ke rült be von ni.
A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko lá ban, a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban, a
II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban és a Baktay Er vin Gim ná zi um ban ös  sze sen 1685 db
ve gyes, egy nyá ri vi rág pa lán tát ül tet tünk el, me lyek nek ké sõb bi gon do zá sát az is ko lák
di ák jai vég zik.
A prog ramso ro za tot az egye sü let tag jai cserebere par ti val zár ták a dél után fo lya mán,
ahol pa lán tá kat, vi rág ma go kat és hasz nos ker ti ta ná cso kat kap hat tak az ar ra lá to ga tók.
Kö szön jük az egye sü let szpon zo rá nak a Gebrüder Weiss Kft.-nek a vi rág pa lán tá kat,
ami vel hoz zá já rult a Föld  nap ja he lyi ren dez vény so ro za tá hoz, Bajcsev Iván ker té sze -
té nek a vi rág pa lán ták ki szál lí tá sát! Kö szö net az egye sü let tag ja i nak, szim pa ti zán sa i nak
mun ká ju kért, nél kü lük nem si ke rült vol na!

Drscsákné Ke re kes Gab ri el la
Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü le te

www.dhke.hu

Föld  nap ja 2012. 04. 22.
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El sõ nap, 2012. 05. 02. szer da –
Cataniától Geláig
Itt a fû nem an  nyi ra zöld, ha nem in kább
sár ga, a kak tusz az út szé lén óri á si, ilyet
ott hon csak a vi rág bolt ban lá tunk, na gyon
ki csi be, a pál ma fák nem sok ár nyé kot ad -
nak, a Nap tûz, a to rok ki tik kad. A táj ko -
pár, szik lás, el ha nya golt, né hány la kat lan,
ab lak ta lan, ro mos ház: lát szik, itt sze gé -
nyeb bek lak nak, mint má sutt. Az Etna fe -
je fel hõk be, füst be bur ko lóz va, ko mo ran
ma gas lik fö löt tünk, vi gyáz za a tá jat: meg -
ér kez tünk Szi cí li á ba! Min den ide gen, szo -
kat lan, ki csit ijesz tõ is ez a kez det, va jon
mi sül ki eb bõl?! A szo ron gá sos han gu la -
tot, me lyet nem kis mér ték ben a haj na li in -
du lás okoz ta fá radt ság idéz elõ, né mi leg
fel old ja Giuseppe, a busz so fõr cse ve gé -
se, aki vi dá man mu to gat jobb ra, mu to gat
bal ra, és köz ben olasz-an go lul ma gya ráz.
Tíz óra kö rül meg ér ke zünk Gelába a szál -
lo da elé, itt Tiziana, az olasz pro jekt ve ze -
tõ vár min ket, a csa lá dok is ha ma ro san
meg jön nek, za jo san, ki a bál va, ne vet ve,
el vi szik gyer me ke in ket ide ig le nes ott ho -
nuk ba, jó lesz ez így? Jó lesz. Tud juk,
érez zük, hogy min den rend ben, nincs ud -
va ri as ko dás, nincs meg ját szás, örül nek
ne künk, iz ga tot tak, hogy min den rend ben
le gyen. Nincs ta pasz ta la tuk a kül föl di kap -
cso la tok te rén, nem tud ják, mi lyen az,
ami kor egy má sik or szág, má sik kul tú ra
szü lött je be köl tö zik egy hét re a csa lá di fé -
szek be, de nem is fog lal koz nak ez zel,
egy sze rû en úgy köny ve lik el, hogy van
még egy gyer me kük, fi úk vagy lá nyuk, te -
hát a fel adat hét köz na pi: gon dos kod ni kell
ró la, és sze ret ni, ez ne kik iga zán nem je -
lent gon dot!
Dél után meg te kint jük a ré gi vá ros részt,
vé gig me gyünk a sé tá ló ut cán, a kis te re -
ken ren ge te gen van nak, több nyi re idõs
fér fi ak, be szél get nek, gesz ti ku lál nak.  Fur -
csa en  nyi fér fi egy he lyen, nõt alig lát ni,
õk ott hon van nak, fõ zik a tész tát va cso rá -
ra, gye rek re vi gyáz nak, vagy a ka pu elõtt
a szom széd as  szon  nyal cse ve rész nek. 
A má so dik nap, csü tör tök, ha mar el te lik:
in téz mény lá to ga tás, igaz ga tói esz me cse -
re, Sziráki György és Giuseppe Orlando,
az Ettore Romagnoli is ko la igaz ga tó ja

meg egyez nek egy eset le ges,
jö võ be li test vér is ko lai kap cso -
lat ban, Szilvási Gab ri el la ta -
nár nõ meg én a gyer me ke in -
ket fag gat juk a csa lá di kö rül -
mé nyek rõl, aho vá be csöp pen -
tek. „Az én csa lá dom ban so -
kat ki a bál nak, ve sze ked nek!”,
mond ja egyi kük. Nem, õk így
be szél get nek, nincs sem mi
baj. „Igaz, na gyon ked ve sek,
foly ton kö rü löt tem sü rög nek,
fo rog nak!”. „Az én „pót anyu -
kám” még ked ve sebb!”. „Nem,
az enyém!”. És így megy a
ver sen gés diák ja ink kö zött, ki -
nek a pót szü lei a „legebbek”.
Szó val, min den a leg na gyobb
rend ben!
A har ma dik na pon, pén te ken reg gel van
a hi va ta los meg nyi tó. Di á kok, mazso ret -
tek, do bo sok és ak ro ba ták, ta ná rok, a kül -
föl di de le gá ci ók zász la ik kal: gö rö gök, len -
gye lek, és mi, ma gya rok, min den ki, aki él
és mo zog, vé gig vo nul rend õri kí sé ret tel az
is ko lá tól a ré gi temp lo mig. Itt a vá ros ok -
ta tá si bi zott sá gá nak el nö ke sze re tet tel üd -
vöz li a ven dé ge ket, szá mos be széd hang -
zik el, majd vis  sza vo nu lunk az is ko lá ba,
az ün ne pi elõ adás ra, hang ver seny re.
A diák ze ne kar Charpentier, Bee tho ven,
Cho pin és Brahms da ra bo kat ad elõ Mar -
ina Latoracca ze ne ta nár nõ ve zény le té vel,
aki nek ös  sze ál lí tá sá ban el hang za nak a
nem ze ti him nu szok is, ér de ke sen egy -
más ba fo nód va. A hat baktays di ák: Ba -
kos At ti la, Czika Csen ge, Incze Tün de,
Nádasi Ta más, Tá las Pet ra és Wágner Ta -
ma ra, szép nép vi se let ben, ma gyar da lo -
kat ad nak elõ, nagy si kert arat va.
Az ün nep sé get dísz ebéd kö ve ti, al kal -
munk van meg kós tol ni szá mos szi cí li ai
ínyenc sé get, az asz ta lok ros ka doz nak a
sok étel, ital alatt, az anyu kák ren ge tek há -
zi sü te ményt ké szí tet tek, a han gu lat re -
mek, a hang erõ te tõ fo kon, „ezt is kós told
meg”! üvöltjük egy más nak, „na gyon fi -
nom”!
A ne gye dik na pon, szom ba ton, a prog -
ram na gyon sû rû. Reg gel a Ré gé sze ti Mú -
ze um ba lá to ga tunk, ki vá ló ide gen ve ze tés -

ben van ré szünk, a ter mek sar ka i ból di á -
kok buk kan nak elõ, és iz ga tot tan, pi rul va,
olasz an gol ság gal el mond ják a ki ra kat ok -
ban lé võ tár gyak tör té ne tét, szár ma zá sát,
ko rát. Az ebé det egyik fõ szpon zo ruk biz -
to sít ja, az olaj fi no mí tó men zá ján az étel
bõ sé ges és vál to za tos, a tész ta sem hi -
ány zik, de van fris sen sze dett na rancs, al -
ma, és kör te is. Dél után Caltagironeba, a
ke rá mia ott ho ná ba me gyünk, meg te kint -
jük a Ke rá mia Mú ze u mot, ahol cso dá la tos
óko ri (Mag na Grecia ko ra be li), és mo dern
agyag, ter ra kot ta és ma jo li ka edé nye ket
lá tunk. A Mú ze um után le sé tá lunk a vá -
ros ba, saj nál juk, hogy nem Szent Ja kab
ün ne pé re ér kez tünk ide, ugyan is ak kor a
hí res lép csõk nem csak vi rág ban dí sze -
leg nek, ha nem ün ne pi ki vi lá gí tást is kap -
nak. Di ák ja ink vál lal koz nak a lép csõk
meg má szá sá ra is, re me gõ lá bak kal ér -
kez nek le a ke rá mi á val dí szí tett fo kok ról.
El telt még egy nap, so kat lát tunk, ta nul -
tunk. Ezért va gyunk itt.
Ötö dik nap, va sár nap. Ha má sért nem
is, de Agrigentoért mu száj Szi cí li á ba lá -
to gat ni! A Temp lo mok Völ gyét (vagy in -
kább he gyét!) ne héz le ír ni, bár mit is mon -
da nánk, köz hely nek tû nik: uta zás a múlt -
ba, ta lál ko zás a tör té ne lem mel, a temp -
lo mok osz lo pai kö zött az ég szín kék ten -
ger, az idõt len ség ta pint ha tó sá gát tük rö -
zi, még a las san meg szo kott zsi vaj is el -
hal, mint ha a gö rög is te nek csen det kö -

Comenius pro jekt ta lál ko zó, Gela, Szi cí lia 2012. 05. 02–2012. 05. 09.

Bongiorno Sicilia! – Szi cí li ai nap ló
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ve tel né nek: le het, hogy õk is ne he zen vi -
se lik a han gos ko dást? A hét dór stí lu sú
temp lo mot Kr. e. 5. és 6. szá zad kö zött
épí tet ték és a tel jes te rü let a Vi lág örök -
ség ré sze. A több mint 500 éves olaj fa
iga zán csit ri ként hat e kör nye zet ben, jó
alá hú zód ni a for ró nap elõl! Le eresz ke -
dünk a má ban, vár az agápe (sze re tet la -
ko ma) a ko pár ság kö ze pén, oá zis egy
ven dég lõ ben: ün ne pel jük Tiziana szü le -
tés nap ját, ün ne pel jük azt, hogy együtt
va gyunk, örü lünk egy más nak, az élet nek
és an nak, hogy „ott hon” Gelában a pót -
anyu kák, pót apu kák ki vi szik dél után a
gyer me ke ket fü röd ni és na poz ni a ten -
ger part ra.
Ha to dik nap, hét fõ. A pro jekt el sõ ter mé -
ke egy elõ adás a Ré gé sze ti Park ban,
mely ben az olasz di á kok Gela óko ri min -
den nap ja it ele ve ní tik fel: a dísz let, a han -
gu lat, a gyer me kek já té ka és lel ke se dé se
meg ha tó, tel jes ko moly ság gal sze re pel -
nek, él ve zik, amit csi nál nak, és há lá sak a
vas taps ért! A vá ros pol gár mes te re is je len
van, szü lõk, ta ná rok és di á kok so ka sá ga
elõtt át ve het jük em lék táb lá in kat, hogy ne
fe led jük: itt vol tunk, részt vet tünk ezen a
ta lál ko zón, be fo gad tak ott ho na ik ba, csa -
lád ja ik ba, szí vük be. Nem fe led jük!
He te dik nap, kedd. Ked den pi ac nap
van: azért ké szí tet tük a ren ge teg pénz -
ér mét, az agyag „Bé lá kat” és a sá mán
szim bó lu mos fém pén ze ket, hogy vá sá -
rol ni tud junk a töb bi ek áru já ból, és itt -
hon, a Baktayban ki ál lí tást ren dez zünk!
Az is ko la csar no ká ban ki ra ko dós vá sárt

szer ve zünk, áru ba bo csát juk azo kat a
tár gya kat, me lye ket itt hon ké szí tet tünk,
vet tünk. Van ke rá mi ánk, ne me zelt ék -
sze rek, kar kö tõk, nyak ékek, em lék tár -
gyak, pros pek tu sok, Ba la ton és Sport -
sze let, Dunakavics és Bo ci cso ki, Erõs
Pis ta és Édes An na. Nagy a to lon gás a
ma gyar asz tal elõtt, az egész is ko la ott
van, vá sá rol ni sze ret né nek tõ lünk, de
meg fe le lõ pénz zel csak a len gye lek, a
gö rö gök, és azok a hely bé li ek ren del kez -
nek, akik sa ját ér mé i ket ké szí tet ték el!
Antonió, egy sé rült kis fiú is ott sün dö rög,
rám néz ké rõ sze mek kel, adok ne ki egy
Sport sze le tet, bol do gan el vi szi, és maj -
szol ni kez di, majd vis  sza jön, és kér egy
ma gyar ér mét, hogy ve hes sen va la mit a
len gye lek tõl is. Kap egy „Bé lát” és egy
Ba la ton sze le tet, mo so lyog, és el tû nik a
tö meg ben. Mi is sok min dent vá sá ro lunk,
hogy fog juk mind ezt ha za vin ni?  El fogy
a „pénz” (az már csak ilyen!), kez dõ dik
a barter: adok egy fü ge lek várt, adsz ér -
te egy ne me zelt vi rá got? Hát per sze! El -
fogy az árunk is, vé ge a vá sár nak, na -
gyon jól szó ra koz tunk, a han gunk is el -
fo gyott! Egy utol só ebéd a men zán, bú -
csú zunk a gö rö gök tõl, õk es te már men -
nek ha za. A len gye lek haj na li há rom kor
in dul nak, mi öt kor. A dél után cso ma go -
lás sal te lik, es te az olasz csa pat fel nõtt
tag jai meg lá to gat nak a szál lo dá ban, ki -
csit sí runk, ki csit ne ve tünk, szep tem ber -
ben ta lál ko zunk Czestochowában, ad dig
is van a skype és az elekt ro ni kus le ve -
le zés.

Nyol ca dik nap, szer da. Reg gel öt kor a
csa lá dok kal és gyer me kek kel a szál lo da
elõtt vár juk a buszt, hogy ki vi gyen min ket
a cataniai re pü lõ tér re. A „pót apu kák” kü -
lön cso port ban hal kan be szél get nek, a
„pót anyu kák” és a gye re kek csend ben sír -
do gál nak, egy kis fiú az au tó mö gött köny -
 nye zik: kön  nyû a nõk nek és a kis lány ok -
nak, Szi cí li á ban egy fér fi nem sír má sok
elõtt! Szo kat lan a csend, nagy a bán kó -
dás, jobb lesz, ha el in du lunk!
Fel kel a nap, Catania fe lé az úton azon
gon dol ko dom, hogy egy hét alatt sok
min den meg vál to zott: ez a 80 000 la ko -
sú vá ros, mely lé te zé sé nek 2700. évét
ün nep li idén, már nem is tû nik an  nyi ra
ren det len nek, a táj sem an  nyi ra ko pár
már. A ten ger vi ze kis sé hû vös, de gyö -
nyö rû szép azúr kék, már az olaj fi no mí tó
ké mé nyei sem a kör nye zet szen  nye zést
jut tat ják eszünk ben, mint ha han gu la to -
sab ban vi lá gí ta ná nak a gelai éj sza ká -
ban. Az esz te len köz le ke dés meg egye -
ne sen iz gal mas sá vált! Már nem is fon -
tos, hogy a fû nem annyi ra zöld, ha nem
in kább sár ga, hogy a to rok ki tik kad (hisz
ezért van a víz), hogy az min den ki re -
kedt re ki a bál ja ma gát (tár sa log ni kell),
de még az sem, hogy Etna zsém bes
(biz tos, meg van rá az oka!). A tá jat meg -
szok tam, az em be re ket pe dig na gyon
meg sze ret tem!

Bucskó Ma ri an na
pro jekt ve ze tõ

Baktay Er vin Gim ná zi um
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2012. MÁJUS – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE

Bánkuti Emese

7 éve élek Du na ha rasz -
tin. 4 éve men tem nyug -
díj ba kö zép is ko lai tör té -
ne lem ta nár ként.
Amíg ta ní tot tam, fes tés -
re nem ma radt idõm.
Nyug díj ba vo nu lá som
után a fel sza ba du ló
ener gi ám mal a fes té szet fe lé for dul tam.
Bodonyi Fe renc ta nár úr nál ta nul tam gra -
fi kát, majd ta lál koz tam Si mon M. Ve ro ni ka
jobb agy fél te kés ta ní tá si mód sze ré vel, és
Péch Chikány Bé la ön zet len fes tõ ba rá ti
se gít sé gé vel is mer ked tem a táj kép, a víz
kom po ná lá sá val. A Pest Me gyei Köz mû -
ve lõ dé si In té zet Kép zõ mû vé sze ti Stú di ó -
já ban Bál vá nyos Hu ba volt, majd Fi ók
Lász ló fes tõ mû vész a mes te rem.
Fes tõ tá bo rok ban Cse pe len a Ter mé szet -
fes tõk tá bo rá ban, Lakitelken a Nem zet kö -
zi Al ko tó tá bor ban, Õcsényben, és a Pest
Me gyei Al ko tók tá bo rá ban fej lesz tem tu -
dá so mat. Tag ja va gyok az Or szá gos Mû -
vé szet ba rá tok Egye sü le té nek.
Meg nyílt elõt tem a vi lág, és egy re job ban
el mé lye dek va rá zsá ban.  Uta zá sa im so -
rán Ma gyar or szág és a kül föld szép sé gei
egy re job ban fel tá rul nak elõt tem. A fes tés -
sel ma gam nak is sok örö möt szer zek,
egyút tal mû ked ve lõk nek, szem lé lõ dõk nek
is pró bá lok kel le mes pil la na to kat sze rez ni
a ké pe im mel. Fest mé nye im el ke rül tek To -
ki ó ba, San Fran cis có ba, Lon don ba, Ka i ró -
ba, Cos ta Ri cá ba is. 2010 õszé tõl a
Dunaharasztin élõ mû vé szet ba rát fes tõk
kö zös sé gét ve ze tem.
Ed dig is meg lé võ szé les ba rá ti kö röm mel -
lé új, ér té kes fes tõ ba rá to kat sze rez tem,
akik kel köl csö nö sen szí ne seb bé tet tük és
tes  szük éle tün ket. Jó ér zés ve lük együtt
len ni, be szél get ni, al kot ni. A Du na ha rasz -
tin élõ pe da gó gu sok ból, or vo sok ból, tech -
ni ku sok ból, rajz ta nár ok ból ál ló ama tõr
mû vész cso port két he ten te, szer dán a Jó -
zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban ta lál koz -

nak, ahol ne ves kép zõ mû -
vé szek szín vo na las szak -
mai be mu ta tó kat és fog lal -
ko zá so kat tar ta nak. Vis  sza -
té rõ mes te re ink Nyá ri A. Il -
di kó, Ke re kes An na,
Szilvási Gab ri el la és Artner
Ilo na. A Mû vé szet ba rá tok
Kö ré nek tag jai egy más tól is
so kat ta nul nak, ami kor kö -
zö sen meg be szé lik az
egyes al ko tá sok tech ni ká já -
nak, té ma vá lasz tá sá nak,
szín vi lá gá nak ér té ke it,
eset le ges gyen ge sé ge it.
Te szik ezt úgy, hogy nyílt
szív vel, õszin tén, irigy ség -
tõl men te sen bíz tat ják is
egy mást, nö vel ve ez zel az
al ko tás hoz szük sé ges ön bi -
zal mu kat és szak mai tu dá -
su kat 
A Mû vé szet ba rá tok Kö ré -
nek fo lya ma tos erõ sö dé sét
mu tat ja az el sõ Du na ha -
raszti Fes tõ ver seny meg -
ren de zé se, ame lyen a kör -
nye zõ te le pü lé sek mû vé -
szei is meg je len tek. A fes tõ -
ver seny to vább erõ sí tet te a
taksonyi, szi get szent mik ló -
si, gyáli, vecsési fes tõ mû -
vé szek ba rát sá gát.
Kez de mé nyez tem a Mû vé -
szet ba rát Kör tag ja i nál a vö -
rös iszap-ka taszt ró fa új ott -
ho nok ba kény sze rült de ve -
cseri pe da gó gu sa i nak egy-
egy fest mén  nyel tör té nõ
meg aján dé ko zá sát.
Rend sze re sen ki ál lí tunk a
Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé -
ri á já ban és a Jó zsef At ti la
Mû ve lõ dé si Ház ban. A Mû -
vé szet ba rát Kör 4 tag já nak
fest mé nye it a ran gos Cse -
pe li Mû vé sze ti Ga lé ria Bi -
en ná lé já nak zsû ri je is be vá -
lo gat ta. 
A kör tag jai nyi tot tak a vá -
ros ci vil szer ve ze tei fe lé,
min dig ott va gyunk a ta va -
szi és té li ün nep kö rök ját -
szó há za i ban, ahon nan a gye re kek kész
fest mé nyek kel tér nek ha za. Ez úton sze -
ret nék kö szö ne tet mon da ni a Jó zsef At ti -
la Mû ve lõ dé si Ház ve ze tõ sé gé nek, mun -
ka tár sa i nak, Le hel End re al pol gár mes ter
úr nak, a Kép vi se lõ-tes tü let Kul tu rá lis Bi -
zott sá gá nak er köl csi és anya gi tá mo ga tá -
sá ért, ami vel a Mû vé szet ba rát Kör mun -
ká ját se gí tik.
Önál ló ki ál lí tá sa im:
2010. Szé kes fe hér vár, Zsámbék, Si kon -
da, Bu da pest Ki ni zsi Vinotéka Ga lé ria
2011. Bu da pest Ori en tál Ho tel Kõ rö si
Csoma Ga lé ria, Dunaharaszti Olasz Ká -
vé zó, Bu da pest Zila Ga lé ria
2012. Bu da pest BLESZ Ga lé ria
Cso por tos ki ál lí tá sa im:
2009. Ka i ró, Dunaharaszti, Szé kes fe hér -

vár Bá nya tó Ga lé ria, Nádasladányi Kas -
tély
2010. Szé kes fe hér vár Pla tán Ho tel,
Zsám bék Klebelsberg Kultúrkúria, Kõ bá -
nyai Pa ta ki Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont,
Cse pel Ga lé ria, Gyáli Té li Tár lat, Gyáli Ta -
va szi Tár lat 
2011. Dunaharaszti, Kõ bá nyai Pa ta ki Fe -
renc Mû ve lõ dé si Köz pont, Er zsé bet vá ro si
Kö zös sé gi Ház, Gyáli Ta va szi Tár lat, Gyáli
Té li Tár lat
2012. Gyál Ta va szi Tár lat, Er zsé bet vá ro -
si Kö zös sé gi Ház
Ki ál lí tott ké pe im a Vá ro si Könyv tár Mi ni
Ga lé ri á já ban má jus kö ze pé tõl jú ni us vé -
gé ig te kint he tõ meg, amely re sze re tet tel
vá rom min den ked ves dunaharaszti hon -
fi tár sa mat.
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KÖL TÉ SZET NAP JA
A VÁ RO SI KÖNYV TÁR BAN

2010 má ju sá ban köl töz tem
ki a csa lá dom mal Du na ha -
rasz tira, ame lyet már ad dig
is igen jól is mer tem, tõs gyö -
ke res pest er zsé be ti lé vén,
hi szen 1972-ben az er zsé -
be t, Ba ba ut cai szü lé sze ten
lát tam meg a nap vi lá got.
1991-ben kezd tem meg ta -
nul má nya i mat az EL TE Böl -
csé szet tu do má nyi Ka rán,
tör té ne lem sza kon. Köz ben
fel vet tem a muzeológia sza -
kot is, s vé gül 1998-ban
sze rez tem dip lo mát, mint
tör té nész-mu ze o ló gus. Az
egye tem mel lett há rom évig ta ní tot tam a pesthidegkúti
Klebelsberg Kuno Gim ná zi um ban, majd a dip lo ma meg szer -
zé se után si ke rült el he lyez ked nem a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um ban, ahol az óta is ku ta tó-tör té nész ként, fõ mu ze o ló gu si be -
osz tás ban dol go zom.
A mú ze u mi mun ka igen sok ré tû, iga zán ér de kes azon ku ta tók
szá má ra, akik nek nem csu pán a köny vek és írott for rá sok, ha -
nem a tár gyak is „be szél ni tud nak” a rég múlt ko rok vi lá gá ról.
Ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyok, hogy nem csu pán õr -
zöm és gon do zom a rám bí zott gyûj te mé nye ket (Erek lye gyûj -
te mény, Egye di Tár gyak Gyûj te mé nye), ha nem fel ada tom az
ezek hez kap cso ló dó ki ál lí tá sok ren de zé se, a más mú ze u mok
szá má ra tör té nõ köl csön zés, il let ve újabb és újabb tár gyak
gyûj té se. Az el múlt idõ ben pél dá ul le he tõ sé gem volt Mádl Fe -
renc tõl és Só lyom Lász ló tól, va la mint a No bel-dí jas Oláh
György pro fes  szor tól is sze mé lyes tár gyi em lé ke ket gyûj te ni,
de ott vol tam a Kos suth té ri tün te té se ken 2006 õszén, és a
vö rös iszap-ka taszt ró fá nál 2010-ben, hogy az utó kor szá má ra

meg ment sünk né hány, ko runk fon tos ese mé nye ire jel lem zõ
tör té nel mi re lik vi át. A mu ze o ló gus nak ugyan is elõ re kell gon -
dol kod nia, azért kell a je len kor tár gyi em lé ke it is be gyûj te ni,
hogy majd utó da ink, 30-40 év múl va, ha az ez red for du ló Ma -
gyar or szá gá ról sze ret né nek ki ál lí tást ren dez ni, le gyen mi bõl
vá lo gat ni uk.
Kiállításrendezéseim kö zül ket tõt sze ret nék ki emel ni. A Tu dós
ma gya rok, akik a 20. szá za dot csi nál ták cí mû ál lan dó, tu do -
mány tör té ne ti ki ál lí tá som már nyolc esz ten de je áll ja az idõk
vi ha rát, míg az el múlt esz ten dõ ben le he tõ sé gem nyílt a ba rá -
ti len gye lek kel kö zö sen egy, a ma gyar-len gyel tör té nel mi kap -
cso la to kat be mu ta tó tár la tot ren dez ni Több mint szo li da ri tás
cím mel.
Fõ ku ta tá si te rü le tem a ma gyar tu do mány tör té net, il let ve mû -
ve lõ dés tör té net. Utób bi ér dek lõ dé si kö röm mi att kezd tem el
fog lal koz ni a ma gya rok vi lág ki ál lí tá si sze rep lé sé vel, si ke re i vel
még 2005-ben. Ku ta tá sa im alap ján egy ké pek kel bõ ven il -
luszt rált mo no grá fia szü le tett Vi lág ki ál lí tó ma gya rok
(1851–2010) cím mel, me lyet 2008-ban adott ki a Hol nap Ki -
adó. A könyv re fel fi gyelt a Sang haj 2010 Ex pó ra ké szü lõ ma -
gyar pa vi lon kor mány biz to sa, s en nek kö szön he tõ en 2010
nya rá ra lét re jött a könyv bõ ví tett, ja ví tott ki adá sa ma gyar és
an gol nyel ven. 
A kö tet 23 vi lág ki ál lí tás ma gyar sze rep lé sét mu tat ja be majd
300 ol da lon, mint egy 300 kép se gít sé gé vel. A fo tók a leg je le -
sebb ma gyar kép zõ- és ipar mû vé sze ti tár gyak tól a díj nyer tes
ma gyar pa vi lo no kig fel öle lik mind azt, ami meg je lent a vi lág -
kiál lí tás okon, amit a ma gyar mû ve lõ dés tör té net be be le ér tünk,
le gyen az he ren di por ce lán, Eöt vös-in ga, eset leg Globus kon -
zerv.
Er rõl a könyv rõl, il let ve a könyv se gít sé gé vel a ma gya rok vi -
lág ki ál lí tá si si ke re i rõl sze ret nék be szél ni azon ér dek lõ dõk nek,
akik meg tisz tel nek je len lét ük kel elõ adá so mon a Vá ro si Könyv -
tár ban.

107 éve szü le tett Jó zsef At ti -
la. Szü le tés nap já ra em lé kez -
ve 1964 óta min den év ben áp -
ri lis 11-én ün ne pe lik meg Ma -
gyar or szá gon a Köl té szet
nap ját.
2012. áp ri lis 12-én – csü tör tö -
ki na pon – a Könyv tá ros ok Vi -
lág nap ján ün ne pel tük meg mi
is a Vá ro si Könyv tár ban a Köl -
té szet nap ját. Ven dé günk,
Hor váth Csa ba könyv be mu ta -
tó val egy be kö tött fe lejt he tet len
köl tõi es tet tar tott, fe le sé gé vel
Kop jás Éva ora tó ri um éne kes,
ének- és szol fézs ta nár ral, aki
a köl te mé nyek kö zött gyö nyö -
rû nép da lo kat éne kelt.
A mi Dunaharasztin élõ köl tõnk így be -
szélt ma gá ról e je les na pon: „A mai nap
va ló di ün nep az éle tem ben, mert egy -
részt a kul tú ra ügyét szí vén vi se lõ kö -
zös ség ben tár ha tom fel hit val lá so mat
IS TEN RÕL – EM BER RÕL – LÁT HA TÓ -
RÓL és REJ TÕZ KÖ DÕ RÕL a köl té szet
pa let tá já nak szí nes és ékes ma gyar
nyel vén, más részt pe dig eb ben a ka -
land ban is tár sam lesz fe le sé gem  Kop -
jás Éva, aki a ma gyar nép lé lek örö me -
it, bá na ta it va rá zsol ja kö zénk cso dá la -
tos elõ de ink, Lajtha Lász ló és Ko dály

Zol tán nép dal gyûj té se i bõl éne kel ve.”
Hor váth Csa ba sa ját köl te mé nye it két
gyö nyö rû vers, Ady End re: Ál mom az
Is ten és Jó zsef At ti la: Is te nem cí mû
ver sei kö zé il leszt ve sza val ta el. 
Most meg je lent kö te te az 1989-ig meg -
írt köl te mé nye ket tar tal maz za, „tíz év
ter mé sé nek (több mint hét száz vers)
meg ros tált sze mei ke rül tek a kötetbe…
Valami olyan ér zés ez a visz  sza te kin -
tés haj da ni ön ma gam ra, mint hegy má -
szó nak le het le néz ni a meg hó dí tott
csúcs ról ar ra a pont ra, ahon nét ki tud -

ja mi kor, ne ki in dult. Nem kí -
ván ja vis  sza azt a pil la na tot,
mi kor be le vá gott, de va la mi
bel sõ öröm me len ge ti a szí vét,
hogy még is csak fen tebb ért,
és hogy még is csak vissza lát.”
Ez a nap va ló di ün nep volt a
ven dé gek nek, a könyv tá ro -
sok nak is, nem csak a mû vész-
há zas pár nak. Gyö nyö rû köl te -
mé nye ket hall hat tunk az al ko -
tó rend kí vül ih le tett elõ adá sá -
ban. Ezek a ver sek hol ne ve -
tést csal tak az aj kunk ra, hol
pe dig kön  nye ket a sze münk -
be. Iga zi ka tar zist, meg tisz tu -
lást él het tünk át az est fo lya -
mán. Kö szön jük a szép per ce -

ket, és kí vá nunk to váb bi si ke res vers -
írást Hor váth Csa bá nak! Vár juk a foly -
ta tást, a kö vet ke zõ ver ses kö te tet!
A „Vers be zárt ti tok” cí mû könyv a Vá -
ro si Könyv tár ban meg vá sá rol ha tó, va -
ló ban szív hez szó ló, szép, egye di aján -
dék nak va ló ver ses kö tet, 1960 fo rin tos
áron.

A Vá ro si Könyv tár mun ka tár sai ne vé -
ben

Tóth Ma ri an na
igaz ga tóhe lyet tes

GÁL VIL MOS
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A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Szalay László
polgármester beszámolt a két ülés között történtekről: 

1. A Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói álláspályázatára határidőig 2 pályázat érkezett: a
jelenlegi igazgatóé, Hertlein Ferencé, valamint Rainer-
Micsinyei Lászlóé. A kiírásban megfogalmazott – a törvényi
szabályozásnak mindenben megfelelő – szakmai kö ve tel mé -
nyek nek azonban egyik pályázó sem tesz eleget: nem ren del -
kez nek pedagógus-szakvizsgával, melynek megléte 2010.
január 1-től az intézményvezetői megbízás egyik fel té te le. 
A törvényi szabályozást – és egyben az ügyben felkért,
szakmai véleményt nyilvánító tanügy-igazgatási szakértő vé -
le mé nyét – követve így a fenntartó a pályázatot első körben
érvénytelennek nyilvánítja. A Képviselő-testület egyben az
álláspályázat újbóli kiírása mellett dönt, azonos szakmai
feltételekkel.

2. Az útépítések melletti csapadékvíz-elvezetés kiépítése
elkezdődött a Tóköz, Bethlen és a Nyárfa utcában. A lakosság
a munka megkezdése előtt korrekt tájékoztatást kapott a
vállalkozótól.

3. A Tóköz utcában a szegélykő kiépítésével megkezdődött az
útépítés.

4. Képviselői kérésre a Gyóni Géza köz gréderezése, hen ge re -
zése megkezdődött, de a kiérkezett géplánc sort egy ott lakó
hölgy megdobálta, mondván itt nincs szükség ilyen munkára.

5. Szintén képviselői kérésre, a szigeti feljárónál közlekedést
segítő tükör került kihelyezésre.

6. A Tomori Pál, a Havasi András, a Bartók Béla és a Paál László
utca gréderezése, könnyű hengerezése elkészült.

Napirendi pontok

1. A Baktay Ervin gimnázium Egyházi fenntartásba vétele

A közoktatás-köznevelés terén gyökeres átalakítás folyik. Sze ret -
nénk, ha a Gimnázium továbbra is jól és jó körülmények között
működjön, ezért a Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-tes tü le -
te kezdeményezi az általa fenntartott Baktay Ervin Gim ná zium
átadását a Magyarországi Evangélikus Egyház ré szé re. 

2. Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadási rendelet

Önkormányzat 2011-ben kiegyensúlyozottan, jól gazdálkodott, a
kitűzött célokat megvalósította, nagyjából 100%-os teljesítést
mondhat magáénak és ezzel a teljesítéssel elégedettek. A Kép -
vi se lő-tes tü let a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletet elfogadta. 

3. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának kijelölése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 1-
től 2013. május 31-ig terjedő időtartamra, az Önkormányzat
könyv vizs gá ló já vá dr. Benedek József könyvvizsgálót a BÉTA-
AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. ügy ve -
ze tő igazgatóját választotta meg. 

4. SZMSZ módosítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (VI. 28.) számú ren de le té -
nek módosítására a jogszabályi változások miatt került sor. 

5. Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Sza bály za tá -
nak elfogadása és Alapító Okiratának módosítása

A 2011. és 2012. évi jogszabályi változásokra való tekintettel el
kellett készíteni a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje helyett Du na -

ha rasz ti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pol gár mes te ri
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Sza bály za -
tot és az Alapító Okirat módosítását a a Képviselő-testület
elfogadta.

6. Helyi rendeletek módosítása az új szabálysértési
törvénnyel összhangban

Az Országgyűlés megalkotta a szabálysértésekről, a sza bály sér -
té si eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló,
2012. évi II. törvényt. Ez  a jogszabály teljesen új alapokra helyezi
a szabálysértési eljárást, és ezáltal döntő hatást gyakorol a helyi
jogalkotásra és jogalkalmazásra egyaránt. Ez a rendelkezés
döntően változtatja meg olyan, a település működésében rend -
kí vül fontos rendeleteinket, mint a köztisztaságról, a zöld te rü -
letekről és a környezetvédelemről, vagy az állattartásról szóló
jogszabályok.
A módosításokat a Képviselő-testület elfogadta.

7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló helyi rendelet
módosítása 

A rendelet módosítására a jogszabályi változások miatt került sor. 

8. Döntés közbeszerzési eljárás indításáról

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészítette a
34/2012. (IV. 2.) sz. Kt. határozatát, és 2012. évre a következő
módosított közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:

Közbeszerzés Közbeszerzés Közbeszerzési 
becsült eljárás tárgya

nettó értéke típusa

Hétszínvirág Nemzeti eljárásrend 
Óvoda 111 000 000 Ft szerinti hirdetmény
épületbővítés nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti város Nemzeti eljárásrend
közútjainak karbantartása 96 400 000 Ft szerinti hirdetmény 
és üzemeltetése nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Nyárfa – Nemzeti eljárásrend 
Tóköz – Bethlen utcák 94 500 000 Ft szerinti hirdetmény 
útépítése nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Város Nemzeti eljárásrend 
2012. évi csapadékvíz 141 000 000 Ft szerinti hirdetmény 
elvezetése nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Nemzeti eljárásrend 
intézményi 20 000 000 Ft szerinti hirdetmény
felújítások nélküli tárgyalásos

Területi Gondozási Nemzeti eljárásrend
Központ részére 11 700 000 Ft szerinti hirdetmény 
meleg ebéd beszerzés nélküli tárgyalásos

KEOP-5.3.0/B/
09-2010-0099 – Nemzeti eljárásrend 
Dunaharaszti, Napsugár 22 800 000 Ft szerinti hirdetmény
Óvoda energetikai nélküli tárgyalásos
fejlesztési munkái, II. ütem

Dunaharaszti Nemzeti eljárásrend
II. Rákóczi Ferenc 15 700 000 Ft szerinti 
Általános Iskola hirdetmény nélküli 
konyha felújítás tárgyalásos

Irodaszerek és tonerek 12 700 000 Ft Közösségi rezsim
beszerzése szerinti, nyílt eljárás

Zárszámadás (2011) után Nemzeti eljárásrend
elfogadott 139 400 000 Ft szerinti hirdetmény 
11 utca útépítése nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. április 23-án megtartott ülé se
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a
polgármestert a „11 utca útépítése” (Arany János utca, Diófa
utca, Gárdonyi Géza utca, Hajnal utca, Kazinczy Ferenc köz,
Lehel köz, Pázmány Péter utca, Széchenyi István köz, Tass vezér
utca, Tomori Pál utca, 3450/5 hrsz.-ú utca) közbeszerzési eljárás
előkészítésére és megindítására. 

9. Önszerveződő közösségek 2012. évi támogatása az
alábbiak szerint alakult:

A.) Civil szervezetek támogatása:

Terem- 2012. évi
Szervezet neve Működésre támogatásbérletre

összege
1. Honismereti kör 90 000 Ft 250 000 Ft 340 000 Ft
2. Liget Kórus 200 000 Ft 20 000 Ft 220 000 Ft
3. Gazdakör Dunaharaszti 30 000 Ft 150 000 Ft 180 000 Ft
4. Dh. Polgárok Vállalkozói 

Egyesülete 30 000 Ft 160 000 Ft 190 000 Ft

5. Dh. Nyugdíjasok Egyesülete 50 000 Ft 250 000 Ft 300 000 Ft
6. Napfény Tánccsoport 200 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft
7. Barátság Nyugdíjas Egyesület 150 000 Ft 250 000 Ft 400 000 Ft
8. Dh. Szent István Kórus 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
9. Dh. E.N.D. Családos Közösség 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

10. Dh. Fiatal Házasok Közössége 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
11. Dh. E.N.D. Nagycsaládosok 

Közössége 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

12. Dh. Katolikus Ifjúsági Közösség 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
13. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete 120 000 Ft 330 000 Ft 450 000 Ft
14. Alsófalusi Nyugdíjas Klub 0 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft
15. Fiatalok Dunaharasztiért 

Egyesület FIDU 0 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

16. Dh. Baptista Gyülekezet 0 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft
17. Dh. Környezetbarátok Egyesület 0 Ft 570 000 Ft 570 000 Ft
18. Őszirózsa Nyugdíjasklub 410 000 Ft 250 000 Ft 660 000 Ft
19. Dh. Szt. Erzsébet Karitász 

Csoport 0 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

20. Lányok, Asszonyok a Városért 
Egyesület 0 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft

21. Magyarországi Gyermekbarátok 
Mozgalma 40 000 Ft 810 000 Ft 850 000 Ft

22. Dh. Nádor Lakóövezeti 
Közhasznú Egyesület 0 Ft 225 000 Ft 225 000 Ft

23. Dh. Evangélikus Egyházközség 0 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft
24. „Hard Steppers” Tánc- és 

Sportegyesület 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft

25. „Rocky Nagyik” Tánccsoport Dh. 150 000 Ft 0 Ft 150 000 Ft
26. 17. Alkotótábor – Cered VIII. 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft
27. Dh. Művészeti Egyesület (DME) 0 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft
28. Dh. Székely Kör 250 000 Ft 0 Ft 250 000 Ft
29. Magyar Vöröskereszt 

Dunaharaszti Helyi Szervezete 200 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft

30. Dunaharaszti Nőegylet 0 Ft 375 000 Ft 375 000 Ft
31. Dh. Szt. István Plébánia 

Szt. Cecília Kórusa 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft

32. NOE 146. sz. Csoport 
(Nagycsaládosok Országos 0 Ft 340 000 Ft 340 000 Ft
Egyesülete)

33. Dh. Rákóczi-ligeti Római 
Katolikus Plébánia 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft

34. TSZT Formációs Tánccsoport 100 000 Ft 0 Ft 100 000 Ft
35. Dunaharaszti Foltvarázslók 130 000 Ft 270 000 Ft 400 000 Ft
36. Tenni Akarunk Dunaharasztiért 

(TEA) Egyesület 0 380 000 Ft 380 000 Ft

37. Mozgáskorlátozottak 
Dunaharaszti Egyesülete 500 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft

38. Dh. Református Egyházközség 0 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft
39. Dh. Katonai Hagyományőrző 

Egyesület 30 000 Ft 300 000 Ft 330 000 Ft

40. Dh. Polgári Kör 30 000 Ft 450 000 Ft 480 000 Ft
Összesen: 2 760 000 Ft 9 740 000 Ft 12 500 000 Ft

B.) DMTK-n kívüli sportok támogatása

Terem- 2012. évi
Szervezet neve Működésre támogatásbérletre

összege
1. Dunaharaszti Judo Club 250 000 Ft 200 000 Ft 450 000 Ft
2. Kisdunamenti Ashihara 

Karate és Szabadidős Sport 250 000 Ft 150 000 Ft 400 000 Ft
Közhasznú Egyesület

3. A-10 Postagalambsport 
Egyesület 18 000 Ft 100 000 Ft 118 000 Ft

4. Magyar Ashihara Közhasznú 
Szövetség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5. RSD Eszkimó Sportegyesület 100 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft
6. Radó Rallye Team Sportegyesület 0 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft
7. Dh. Kempo Sportegyesület 0 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft
8. Dh. Giraffe Kerékpár Club 

Sportegyesület 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft

9. Mustang Lovasclub Dh. Egyesület 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft
10. Haraszti Íjász Club 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft
11. dr. Benedek György Repülő-

modellező Sportegyesület, 232 000 Ft 100 000 Ft 332 000 Ft
Dunaharaszti

12. Dh. Goju-Ryu Karate 
Sportegyesület 200 000 Ft 150 000 Ft 350 000 Ft

Összesen: 1 100 000 Ft 1 900 000 Ft 3 000 000 Ft

10. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi ön kor mány -
zat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden évben átfogó értékelést készít a 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendeletben meghatározottak alapján, amelyet a kép vi -
selő-testület megtárgyal.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Ön kor mány -
zat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetértett.

11. A Sport-sziget és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
parti területének fejlesztése

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete kez de -
mé nyezte és jóváhagyta az előterjesztésben foglalt koncepció
mentén a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág parti területének fej lesz -
té se tárgyú, „Természeti rekreációs központ kialakítása Du na ha -
rasz tin” című beruházás programterveinek elkészítését, valamint
felhatalmazta a polgármestert a szükséges szerződések
megkötésére és a beruházással kapcsolatban felmerült feladatok
teljes körű ellátására és a szükséges területrendezési egyez te -
té sek, eljárások megindítására.



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

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

K Ö Z L E M É N Y

A Dunaharaszti Központi 
Felnõtt és Gyermek 

Sürgõsségi Ügyeleti Szolgálatát

a 06-24/370-304 -es

telefonszámon érhetik el.

Hétköznap 
18 órától reggel 07.45 óráig.

Hétvégén, ill. ünnepnapokon 
a nap 24 órájában hívható 

az Ügyeleti Szolgálat.
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Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
OK TA TÁ SI, MÛ VE LÕ DÉ SI ÉS SPORT BI ZOTT SÁ GA

2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
Tel.: 06-24/504-450, 06-24/370-457

titkarsag@dunaharaszti.hu

Dunaharaszti Vá ros Kép vi se lõ-tes tü let ének Ok ta tá si, 
Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott sá ga
a 2012/2013-as tan év re is ki ír ja a 

„Dunaharaszti di ák ösz tön díj-pá lyá za tot”

az zal a cél lal, hogy tá mo gas sa
a ki emel ke dõ ta nul má nyi és ver seny ered mé nye ket el érõ,

szo ci á li san is rá szo ru ló,
Dunaharasztin la kó és ta nu ló di á ko kat

ál ta lá nos vagy kö zép is ko lai ta nul má nya ik si ke res foly ta tá sá ban.

Pá lyáz ni két ka te gó ri á ban le het:
– „Á”: A kö vet ke zõ tan év ben az ál ta lá nos is ko la 5–8. év fo lya mán ta nu lók.
– „K”: A kö vet ke zõ tan év ben a kö zép is ko la 7–13. év fo lya mán ta nu lók.

Az el bí rá lás nál a ta nu lók ta nul má nyi és ver seny ered mé nye it, va la mint szo -
ci á lis hely ze tét együtt ves  szük fi gye lem be.

Az ösz tön díj ban ré sze sü lõk szá ma: ös  sze sen 8 fõ.
Az ösz tön díj ös  sze ge: 10 hó na pon át ha vi 5000 (öt ezer) fo rint, az az ös  sze -
sen ta nu lón ként 50 000 (öt ven ezer) fo rint.

A pá lyá za ti do ku men tu mok át ve he tõk az in téz mény ve ze tõk nél és az osz -
tály fõ nö kök nél, va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal ok ta tá si re fe ren sé nél ügy -
fél fo ga dá si idõ ben (Dunaharaszti, Fõ út 152., 10-es szo ba; hét fõn 13-18 órá -
ig, szer dán 8-12 és 13-16 órá ig, pén te ken 8-12 órá ig), vagy le tölt he tõk a vá -
ros hon lap já ról (www.dunaharaszti.hu) a Pá lyá za tok vagy a Szü lõk nek me -
nü pon tok ból.

Az ösz tön díj pá lyá zat be adá si ha tár ide je: 
2012. jú ni us 22., pén tek 10 óra.

A hi ány ta la nul ki töl tött és a kö te le zõ mel lék le tek kel el lá tott pá lyá za ti anya -
got csak sze mé lye sen le het le ad ni ki zá ró lag ügy fél fo ga dá si idõ ben a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ok ta tá si re fe ren sé nek.

Dön tés az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság jú ni us vé gi vagy jú li us
ele ji rend kí vü li ülé sén vár ha tó.

A nyer te se ket e-mailben, an nak hí ján pos tai úton ér te sít jük.

Városunk nagy szeretettel
köszöntötte a 90 éves 

Bors Lászlóné, Rózsikát 

és az ugyancsak 90 éves
Gonda Andrásné, Marikát.

Meglátogattuk 
Herczeg Jánosné, Marikát
is, aki most ünnepelte 
95 születésnapját. 

Isten éltesse
mindannyiukat!
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

He lyes írá si ver seny 

A Simonyi Zsig mond he lyes írá si ver seny
Pest me gyei dön tõ jét áp ri lis 20-án ren dez -
ték Biatorbágyon. Már az is di csé ret re
mél tó tel je sít mény, hogy is ko lánk két ta -
nu ló ja, Bor dás Ba lázs és Má té Csa ba is
be ju tott a dön tõ be, de Má té Csa ba min -
den vá ra ko zást túl tel je sít ve a ha to dik osz -
tá lyo sok igen szín vo na las ver se nyé ben a
ne gye dik he lyen vég zett. Csa ba az el ér -
he tõ 100 pont ból 96-ot szer zett. Pont szá -
ma azo nos volt a har ma dik he lyet szer zõ
ver seny zõ é vel. A holt ver senyt a zsû ri dön -
töt te el, saj nos nem a mi ver seny zõnk ja -
vá ra.

Ma da ras Ist ván ta nár

Matematika verseny

Bár a ver seny cí me egy kis sé ka ci fán tos
(Szö veg ér tés-szö veg al ko tás és ma te ma ti -
ka a kom pe ten cia tük ré ben), ver seny zõ ink
jól bir kóz tak meg a ne héz fel ada tok kal ápr.
26-án Szi get csé pen. A Fó kusz Ta ka rék szö -
vet ke zet ál tal tá mo ga tott ver se nyen a ha to -
di ko sok egyé ni ver se nyét Má té Csa ba nyer -
te, a he te dik-nyol ca dik év fo lyam ré szé re
ren de zett csa pat ver seny ben Szil ágyi An na -
bel la, Bor dás Ba lázs, Doboroczki Már ton,
Ha lász Ger gõ ös  sze ál lí tá sú csa pa tunk har -
ma dik he lyen vég zett.

Ma da ras Ist ván ta nár

Te rü le ti nép dal ének lé si ver seny
Szigetszentmiklóson

2012. áp ri lis 25-én is ko lánk ta nu lói részt
vet tek a szigetszentmiklósi Bí ró La jos Ál -
ta lá nos Is ko la ál tal meg ren de zett te rü le ti
nép dal ének lé si ver se nyen. 
Évek óta most volt a leg na gyobb a je lent -
ke zõk szá ma. Hét te le pü lés rõl – Döm söd -
rõl, Dunaharasztiból, Szi get szent miklós -
ról, Tak sony ból, Dunavarsányból, Tö köl -
rõl, Bu da pest rõl – ér kez tek az éne kel ni
sze re tõ te het sé ges ta nu lók, hogy meg mu -
tas sák tu dá su kat és meg ör ven dez tes sék
szebb nél szebb da lok kal a zsû rit és a kö -
zön sé get. A kb. 60 ver seny zõt há rom órán
ke resz tül hall gat ta a négy fõs bí rá ló bi zott -
ság. Ez kis sé meg vi sel te a fel lé põ ket, de
így is szé pen sze re pel tek is ko lánk ver -
seny zõi: Fa ra gó Eme se 3. a, Fa ra gó
Dor ka 5. a és Vona Kit ti 7. a osz tá lyos
ta nu lók.

Ren ge teg él mén  nyel és ta pasz ta lat tal
gaz da god hat tunk. Jót éne kel tünk a zsû ri
dön té sé re vár va. 
Ez úton kö szön jük Faragóné Sárdy Emõ -
ké nek, Eme se és Dor ka édes any já nak,
hogy au tó val el vitt ben nün ket Szi get szent -
mik lós ra, és vé gig iz gul ta ve lünk a ver -
senyt. Re mél jük, hogy jö võ re is részt ve -
he tünk ezen a szín vo na las meg mé ret te té -
sen.

Licsájer-Kozma Edit

Vá ro si ter mé szet tu do má nyi 
ta lál ko zó a Rá kó czi ban

2002-ben kezd tük. Nem volt még meg fe -
le lõ ka me rá ja sem az is ko lá nak, pár ké pet
ké szí tet tünk és fõ leg az el mé le ti kér dé -
sek re kon cent rál tunk. Ver seny sze rû volt a
ta lál ko zó. Úgy ter vez tük, hogy a vá ros hol
az egyik, hol a má sik is ko lá ja ad he lyet a
ren dez vény nek.

Nem iga zán mû kö dött, mint ver seny. A ta -
nu lók nem szí ve sen vet tek részt raj ta. Ak -
kor ar ra gon dol tam, hogy ami kor új ra mi
ke rü lünk sor ra 2004-ben, le gye nek csak
kí sér le tek, de ne le gyen ver seny jel le ge.
Ezért ta lál tam ki, hogy vá ro si ta lál ko zó.
Na gyon jó ra si ke re dett, ezért úgy gon dol -
tam, le gyen ez ez után is a mi is ko lánk ban
meg ren de zett vá ro si ta lál ko zó, ami re a ta -
nu lók és a ta ná ra ik is szí ve sen el jön nek.
Így lett a ne ve „Ked venc kí sér le te im” ter -
mé szet tu do má nyi vá ro si ta lál ko zó.
2005 Einstein év volt, ek kor ra már a he lyi
TV is be kap cso ló dott, úgy, hogy in nen már
fil mes em lé ke ink is van nak olyan ha to di -
kos di ák ja ink ról, akik most 12.-esek vagy
már ta valy vé gez tek és va la mely fõ is ko lán
ta nul nak. Né ha zsû ri tag ként is meg hív juk
õket.
2012-ben a 10. ta lál ko zón kat tart juk és
egy ben az is ko la fenn ál lá sá nak 100. év -
for du ló ját is ün ne pel jük, ezért a most be -
mu ta tott kí sér le te kért a ta nu lók egy ré sze
dísz ok le vél ben ré sze sül a töb bi ek ter mé -
sze te sen em lék la pot kap nak.
Az ér de kes és jó eb ben a ta lál ko zó ban,
hogy hír ne vünk el ju tott a kör nye zõ te le pü -
lé sek is ko lá i ba is, így idén már a taksonyi
ál ta lá nos is ko la ta nu lói és je len vol tak. Re -
mél jük, hogy jö võ re más te le pü lé sek is ko -
lá it is meg tud juk hív ni.
Az elõ zõ évek ben ké szült kis fil mek so kat
se gí te nek a fi zi ka, il let ve ké mia ta ní tá sá -
ban, de az élõ ben be mu ta tott kí sér le te ket
nem pó tol hat ják. Itt nincs trükk, nincs má -
so dik le he tõ ség, si ke rül vagy nem – ezért
iz gal mas a kö zön ség és az elõ adó szá -
má ra is. A kí sér le ti esz kö zök a min den na -
pi élet bõl szár maz nak. Petpalackok, alu -
fó li á zott do bo zok, po ha rak, krump li, dró -
tok, mû anyag ok stb. 
Ezen kí sér le tek és a ta lál ko zó ál tal mo ti -
vál ni tud juk sa ját ma gun kat és di ák ja in kat
is, ugyan is nem fe led het jük, hogy a ta nu -
ló mo ti vált sá ga a ta nár mo ti vált sá gán át
va ló sít ha tó meg.
Na gyon fon tos a csa pat mun ka a di á kok és
ta ná rok ré szé rõl egy aránt. Kol lé gá im a re -
ál mun ka cso port ta ná rai, egy na gyon jó
csa pa tot al kot nak, ahol min den ki be se gít
egy más nak. Weinberné Ko vács Ág nes a
ké mia sza kos kol lé ga nõ a ta lál ko zó au di o -
vi zu á lis ré szét vég zi, fil mez, ok le ve le ket ké -
szít. Bakkné Ba logh Zsu zsan na bi o ló gia-
föld rajz sza kos kol lé ga nõ a dísz le tet és fo -
ga dást, Ko vács Ir ma hi va tal se géd pe dig a
meg fe le lõ elõ ké szü le te ket és pro to kollt biz -
to sí tot ta. Mind an  nyi uk nak kö szö net.
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Ko sár lab da be szá mo ló
.

A ver seny részt ve või és dí ja zott jai és a
be mu ta tott kí sér le tek

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

Ja kab Dominik 8. a
Ha lász Ger gõ 8. a
– Mag né zi um és koc ka cu kor égé se a
mag né zi um erõs oxi dá ló dá sa

Szászi Lil la 8. b
Meny hárt Do mi ni ka 8. b
Ko vács Te ré zia 8. b
– A vul ká nok mû kö dé se, a fény tö ré se

Bor dás Ba lázs 7. a
– Nyo más, Cartezius-búvár

Szikora Vik tor 7. b
– Há zi ma no mé ter

Dragschitz Xa vér 7. a
– Há zi toll ágyú, szesz ra ké ta mû kö dé si
el ve

Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la

Nistea Vi vi en Me lin da 7. b 
Hor váth Kin csõ 7. b
– Ké mi ai kis kert
– Fe ke te kí gyó
– Ke mé nyí tõ és a víz

Ko vács Dá vid 8. a
Ba logh Abdellah 8. a
– Víz és a pa lack, tit kos írás, Olaj és a
víz, Lu fi át szú rá sa

Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

Ko vács Ben ce 8. b
Firnigl Ákos 8. b
– Lá va lám pa há zi lag, fo lya dék cse re

Péhl Fe renc 
Stampeel Vik tor
– Hab va rázs

Tóth dó ra 7. b
Nuber Lil la 7. b
Nagy La u ra 7. b
– Li la köd, Itt a pi ros, hol a pi ros?

Kö vér Eve lin
– Ins tant jég

Tak sony Ve zér Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la

Tankó Far kas Kin ga Ka ta 7. a
– Cu kor sze ne sí tés, ere de ti ál la pot

Lucza Ben ce 7. a
– Hõ lég bal lon, Vá kuum a sö rös do boz -
zal

Nagy Ta más 8. b
– Su gár haj tó mû

Kreisz Bet ti na 8. c
– Lég kö ri nyo más

Gál Pé ter 8. c
– Al ko hol ra ké ta, lég pár nás lu fi, pan cso -
lós ra ké ta

Dísz ok le vél ben ré sze sül tek:

Bor dás Ba lázs 7. a (Rá kó czi) A leg jobb
elõ adá sért 

Gál Pé ter 8. c (Tak sony) A leg öt le te sebb
kí sér le tért

Nagy La u ra, Kö vér Eve lin (Kõrösi) A leg -
lát vá nyo sabb kí sér le tért

Ko vács Dá vid, Ba logh Abdellah 8. a (Hu -
nya di) A leg igé nye sebben el ké szí tett kí -
sér le tért

GRA TU LÁ LUNK!

Szé kely-Si mon Má ria
igaz ga tó he lyet tes

Vé get ért a sze zon a Ha rasz ti Sa sok
ko sa ra sa i nak.

Ered mé nyek:

gyer mek kor osz tály:
7 gyõ ze lem, 5 ve re ség

mi ni kor osz tály:
4 gyõ ze lem, 4 ve re ség

Sze ret ném meg kö szön ni a gye re -
kek nek a mun ká ját és hogy el fo gad -
tak en gem, a szü lõk nek akik vál lal -
ták a sok uta zást és ami kor szük ség
volt se gí tet tek ne kem, a II. Rá kó czi
Fe renc Általános Iskola és a Kõrösi
Csoma Sán dor Általános Iskola igaz -
ga tó já nak és nem utol só sor ban a
DMTK-nak a se gít sé gét.

Barta Re ná ta, edzõ

Saj nos szo mo rú ese mény tör tént, a Ha rasz ti Sa sok edzõ je Bartáné Nagy Csil la
március 28-án sú lyos be teg ség után el hunyt. Csil la né ni 1971-ben kez dett el ko -
sa raz ni a BSE-ben, ahol edzõje Sza bó Ödön mes ter edzõ volt. Ered mé nyei ösz -
 sze sít ve: 7 baj no ki arany érem, 7 MNK arany érem, Ronchetti arany (1983) és bronz,
1 BEK ezüst érem a leg fon to sab bak kö zül, és szá mos ezüst- és bronz érem. 1978-
ban az Év leg jobb já nak vá lasz tot ták a BSE-ben, és eb ben az év ben a meg ren de -
zett Ta nács Ku pán a csa pa ta leg jobb ja cí met is ki ér de mel te. Szám ta lan tor nán volt
a leg ered mé nye sebb já té kos.
1976–1980 kö zött a vá lo ga tott mezt 95 al ka lom mal húz hat ta ma gá ra. Itt a leg na -
gyobb ered mé nye a 1978-as Eu ró pa-baj nok ság 6. he lye zé se volt.
Dunaharasztin 1990 óta a II. Rákóczi Fe renc Általános Iskolában kez dett el fog -
lal koz ni a gye re kek kel, ek kor még õ ma ga is ját szott. Ké sõbb be kap cso ló dott a
Kõrösi Csoma Sán dor Általános Iskola is, majd a DMTK. Edzõsködése alatt na -
gyon sok gye rek sze ret te meg a moz gás örö mét. A Ha rasz ti Sa sok kal leg na gyobb
ered mé nye 2009-ben a Ken gu ru Ku pa 8. he lye zé se volt 40 bu da pes ti csa pat kö -
zül.
Idén a be teg sé ge alatt is min dig a ko sár lab da ér de kel te, min den rõl be kel lett szá -
mol nom, szá mon tar tot ta az edzé se ket és a mec  cse ket is.
Nagy Csil lát a BSE és az MKOSZ sa ját ha lott já nak te kin ti.
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Óvo dá sok az is ko lá ban

Is ko lánk ki dol go zott prog ram sze rint se gí ti
az óvo da–is ko la át me net meg kön  nyí té sét.
Az Ovi is ko la prog ram cél ja, hogy a gye re -
kek sze rez ze nek po zi tív él mé nye ket az is -
ko lá val kap cso la to san, ér zel mi leg él jék át,
hogy ha ma ro san õk is is ko lá sok lesz nek.
Az óvo dák és is ko lánk kö zöt ti – az is ko lá -
ba va ló be ke rü lés elõ ké szí té sét cél zó –
szak mai együtt mû kö dés az óvo dák ban el -
kez dõ dõ fo lya ma tos és terv sze rû fej lesz tõ
mun ka is ko lánk ban va ló foly ta tá sa. Az is -
ko lá ba va ló be ke rü lés elõ ké szí té se, az
óvo dá ból az is ko lá ba va ló át me net se gí té -
se ki emelt fel ada ta is ko lánk nak.
Fon tos nak tart juk, hogy ne okoz zunk tö -
rést az óvo dá ból az is ko lá ba va ló át me net
so rán, ha nem pró bál juk meg az óvo dai já -
té kos sá got meg tart va ta ní ta ni, ne vel ni a
kis is ko lá so kat. Is ko lánk el sõd le ges cél ja a

ta nu lók sze mé lyi sé gé nek sok ol da lú fej -
lesz té se a já ték és a ta nu lá si idõ cél sze -
rû fel hasz ná lá sá val. A gyer me kek ott ho -
nos kör nye zet ben, ba rát sá gos, jó han gu -
lat ban töl tik a na pot. A prog ram több fel a -
da tot tar tal maz, me lyet egész tan éven át
foly ta tunk. Rend sze res ta lál ko zá so kat
szer ve zünk az óvó nõk kel, ovis dél utá no -
kat, nyílt na po kat tar tunk, tá jé koz tat juk a
szü lõ ket is ko lánk ról.
A pro jekt  ke re té ben 2012. már ci us 21-én
dél után új ra meg ren de zés re ke rült is ko -
lánk ban a már ha gyo má nyos sá vá ló ját -
szó há zi fog lal ko zás, me lyet a nagy cso -
por tos óvo dá sok nak szer ve zünk. 
A dél után kö zös dal- és já ték ta nu lás sal
kez dõ dött. Ez után sok ér de kes já té kot
pró bál hat tak ki a gye re kek. A tor na szo bá -
ban la bi rin tus és egyen súly fej lesz tõ já té -
kok vár ták az ér dek lõ dõ ket. A tan ter mek -
ben szá mí tó gé pes já ték ban, puzzle-ban,
tár sas já ték ban ügyes ked tek az ovi sok.  Is -

mer ked het tek a né met nyelv vel. Tár sas já -
ték se gít sé gé vel a né met sza va kat íz lel -
get het tek, ze nét hall gat hat tak, majd né -
met dalt ta nul tak, me lyet el is tán col tak.
Egy má sik hely szí nen kézmûveskedtek,
hús vé ti nyu szit ké szí tet tek. 
Az is ko lás sá vá lás min den kis gyer mek
éle té ben fon tos ese mény, amit ez zel a vi -
dám , jó ked vû dél után nal sze ret tünk vol -
na se gí te ni, zök ke nõ men tes sé ten ni Igye -
kez tünk le he tõ sé get biz to sí ta ni az is ko la
meg is me ré sé re, az át me net meg kön  nyí -
té sé re. El vá rá sunk, hogy a kö vet ke zõ tan -
év kez dé se sí rás men tes le gyen, a be -
szok ta tás ide je le rö vi dül jön, és mi nél ha -
ma rabb in dul has son az ér de mi mun ka.
Re mél jük jól érez ték ma gu kat ná lunk a kis
ven dé ge ink!

Kaltenecker Antalné
igaz ga tó he lyet tes

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

KÖR NYE ZET VÉ DEL MI NAP 
ERED MÉ NYE

1. Hó dí tó hó dok 7/b. 194 pont
2. Bio-benzin 6/a. 173 pont
3. Bio szfé ra 6/a. 162,5 pont
4. Sa vas esõ 6/a. 158 pont
5. Bar bá rok 7/a. 157,5 pont
6. Ten ge ri csil la gok 7/b. 156 pont
7. Bio girls 5/b. 154 pont
8. Zöl di ke 7/a. 147,5 pont
9. Macs kák 5/b. 135 pont
10. Mó ku sok 5/a. 132 pont
11. Ke se lyûk 5/b. 131 pont
12. Zöld lomb szöcs kék 5/a. 128,5 pont
13. Kard fo gú tig ri sek 5/a. 113 pont

A 6/. osz tály csa pa ta i tól nem kap tam
menetlevelet, így ér té kel ni sem tud tam õket!

Nem csak az em ber bán ja,
Ha ki hal a vi lág ös  szes fá ja

Nem lesz le ve gõ,
bõ vül a te me tõ.

Ne hagy juk ezt em be rek,
én már fát vág ni nem me rek.

Bal tám éle el ko pott,
Le gyünk most már bol do gok!

Bio szfé ra a mi ne vünk,
Ózon lyu kat ke re sünk.

Ha meg lát juk be ta paszt juk,
A Föl det meg bé kén hagy juk

6. a osztály ver se

Az an gol nyelv he te

Ahogy hos  szú évek óta min dig, idén is áp -
ri lis ban tar tot tuk az im már ha gyo má nyos -
nak mond ha tó an gol nyelv és kul tú ra he -
tét is ko lánk ban, amit sok elõ ké szü let elõ -
zött meg. A gye re kek kü lön le ges, ér de kes
és lát vá nyos pla ká tot ké szí tet tek. Eze ket

az au lá ban ál lí tot tunk ki és az is ko la di ák -
jai egész hé ten ér dek lõ dés sel ta nul má -
nyoz ták õket, il let ve a nyel vi ve tél ke dõn
kér dé se ket tet tünk fel a tab ló kon fel dol go -
zott té mák kal kap cso lat ban.
A posz te rek mel lett an gol és ame ri kai vo -
nat ko zá sú tár gyak ból ren dez tünk ki ál lí -
tást, ahogy az el múlt négy év ben is, és ezt
idén ki egé szí tet tük di ák ja ink an gol fü ze tei -
 nek be mu ta tá sá val.
A ko ráb ban em lí tett nyel vi ve tél ke dõn a
gye re kek to tó- és teszt fel ada to kat töl töt tek
ki csa pa tok ban, fil met néz tünk Er zsé bet
ki rály nõ rõl, és kom mu ni ká ci ós ügyes sé gi
já té kot ját szot tunk. 
A hét má sik ese mé nye a sza va ló ver seny
volt, amely ugyan csak na gyon jól si ke rült.
Szín vo na las és igé nyes an gol ver se ket hall -
hat tunk a fel sõ ta go za to sok tól. Ne héz volt a
dön tés az el sõ há rom he lye zet tet il le tõ en.
A hét min den nap ján a di á kok egy tör té -
nel mi kvíz-kér dést kap tak a rá di ón ke resz -
tül, amely re a he lyes vá laszt más na pig
kel lett be hoz ni. Na pon ta sor sol tunk egy
gyõz test, aki ap ró nye re ményt ka pott. Az
is ko la rá di ó ban ré gi vi lág slá ge rek és film -
ze nék is fel csen dül tek hét fõ tõl pén te kig.
Min den di ák nak, aki a hét prog ram ja i ban,
fel ada ta i ban részt vett kö szön jük a mun -
kát. Jö võ re foly tat juk!

Némethné Hunya Gab ri el la,
Sol ti Ré ka

an gol nyelv ta nár ok
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

Sport éj sza ka

MO ZOGJ, NE ALUDJ!

Az idei tan év ben is meg ren dez tük im -
már ha gyo mán  nyá vá ló ren dez vé -
nyün ket, a sport éj sza kát. Kö zel 250
di ák rész vé te lé vel a gim ná zi um épü -
le té ben kez dõ dött el a prog ram.
Di ák ja ink min den év ben nagy lel ke se -
dés sel ké szí tik csa pat me zü ket és in -
du ló i kat,  ame lye kért a csa pa tok zsû -

ri zést kö ve tõ en ér té kes aján dé ko kat
nyer het nek.
A szi get hal mi DanceLand tánc is ko la
be mu ta tó ja után a ko sár lab da csa pa -
tok vet ték bir to kuk ba a tor na ter met,
míg az is ko la kü lön bö zõ tan ter me i ben
Tea ház, Karaoke, Tánc szõ nyeg vár ta
a di á ko kat. Ez zel egy idõ ben az asz -
ta li te nisz-baj nok ság részt ve võ i nek is
szur kol hat tunk.
Es te 10 óra kor kü lön já ra tú bu szok kal
ér kez tünk a szigetszentmiklósi Oá zis
Wellness köz pont ba, ahol reg gel 6
órá ig tar tot tak a kis pá lyás lab da rú gó
mér kõ zé sek a sza bad té ri mû fü ves pá -
lyán. A mec  cse ket Csépány Szi lárd és
Ve ress Lászó ta nár urak fel vált va ve -
zet ték. A me den cé ben zaj ló ví zi röp -
lab da-baj nok ság Czompa Gyu la lel -
kes irá nyí tá sá val nagy nép sze rû ség -
nek ör ven dett.
Az ak tív di ák sá gon kí vül több csa pat -
tal ne vez tek az öreg di ák ok, aki év rõl
év re szí ve sen jön nek el er re a ren dez -
vény re. Szpon zo ra ink kö zül a Co ca-
Co la Com pany és az Ibi den Hun ga ry
egy-egy csa pa ta is részt vett a baj nok -
ság ban.
Idén a ki do bó ne vû lab da já ték is ver -
seny for má já ban zaj lott. A di á kok el -
len az is ko la ta ná ri csa pa ta is ki pró -
bál hat ta ere jét, saj nos ke ve sebb si -
ker rel.
A mér kõ zé sek mel lett a részt ve võk
több hely szí nen, így a jakuzziban, a
te pi dá rium ban, a szaunában, a
konditeremben szó ra koz hat tak, spor -
tol hat tak. Az éj sza kai Zumba fitness
edzést Fe hér Gab ri el la 11. c osz tá lyos
ta nu ló ve zé nyel te.
Di ák ja ink min den év ben nagy iz ga -
lom mal vár ják ezt az na pot, ahol a
spor to lás örö me mel lett, tár sa ik kal
együtt fel hõt len per ce ket tölt het nek és
újabb ba rá to kat sze rez het nek.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni tá -
mo ga tó ink az Oá zis Wellness Köz -
pont, a Ruff pék ség, az Imperia
Pizzéria, a Mar cel la cuk rász da, a Co -
ca-Co la Company se gít sé gét, és nem
utol só sor ban kol lé gá im lel kes mun ká -
ját, va la mint az is ko la di ák ön kor mány -
za tá nak ak tív rész vé tel ét, akik év rõl
év re tá mo gat nak ab ban, hogy ilyen
nagy sza bá sú is ko lai ren dez vényt
szer vez hes sünk.

Nagy-Gyõr Dalma

UNESCO tá bor 
Dunaharaszti 2012.

2012. áp ri li sá ban is ko lánk ban is mét
meg szer vez tük az UNESCO tá bort
mely nek mot tó ja „Understanding
Makes Good Friends” („A meg ér tés új
ba rá to kat te remt”) volt.
Ki vé te les mó don idén 5 or szág ból, a
finn or szá gi Ii vá ro sá ból, a szlo vén
test vér is ko lá ból Piranból, a len gyel or -
szá gi Wloclawek bõl, Nagykikindáról
és a cseh or szá gi Lytomisilbõl ér kez -
tek hoz zánk di á kok és ta ná rok.
A kül föl di ta nu ló kat he te di kes, nyol ca -
di kos, ki len ce di kes és ti ze dik osz tá -
lyos di á kok lát ták ven dé gül egy hét re
csa lád ja ik nál. Vol tak köz tük ru ti nos,
cse re kap cso lat ban jár tas ta nu lók, de
több sé gé ben olyan di á kok vet tek
részt a prog ram ban, akik most fo gad -
tak elõ ször cse re di á kot. 
A hét fõi nap a ven dé gek fo ga dá sá val
telt, majd ked den Sziráki György igaz -
ga tó úr üd vöz lõ sza va i val kez dõ dött a
kö zös pro jekt mun ka. A kü lön bö zõ or -
szá gok nak egy-egy sa ját or szág be li
Unesco Vi lág örök ség hez tar to zó hely -
színt vagy épü le tet kel lett meg min táz -
ni uk. 
Vál to za tos mo del lek szü let tek, ki
agyag ból, ki le ve gõ re szá ra dó gyur -
má ból, vagy kar ton pa pír és hur ka pál -
ca fel hasz ná lá sá val dol go zott. Az el -
ké szí tett mû ve ket a di á kok rö vid be -
mu ta tó val is mer tet ték, majd kis ki ál lí -
tás ke re té ben az is ko la di ák jai is meg -
te kint het ték. Dél után dr. Szalay Lász -
ló pol gár mes ter úr ked ves ven dég lá -
tá sa után Dunaharaszti ne ve ze tes sé -
ge i vel is mer ked tünk meg.
Más nap egész na pos bu da pes ti ki rán -
du lá son vet tünk részt, ahol gya lo go -

san, majd a Du nán sé ta ha józ va cso -
dál hat ták meg ven dé ge ink Bu da pest
fõbb lát vá nyos sá ga it. Az ál lat ker ti
nagy sé ta zár ta az na pi prog ra mun kat. 
Sze ren csé re az idõ já rás is ne künk
ked ve zett, ami re más nap szük sé günk
is volt. A kiskunlacházi Petykó Ma jor -
ban töl töt tük a na pot. Ke nuk kal át -
evez tünk Ráckevére, ahol szí nes ide -
gen ve ze tés mel lett cso dál hat tuk meg
a he lyi szerb temp lom fres kó it, va la -
mint az or szág ban egye di nek szá mí -
tó ví zi mal mot. Köz ben a lel kes szü lõk
pa la csin tá val ké szül tek az éhes
gyom rok meg eny hí té sé re. A ma jor -
ban le he tõ ség nyílt lo vag lás ra, majd a
Dunaharaszti Kéz mû ves Egye sü let
se gít sé gé vel kü lön le ges fes té si tech -
ni ká val min den di ák ma ga ké szít het te
el UNESCOs pó ló ját. A nap kö zös es -
ti grill par ti val és meg le pe tés tû zi já ték -
kal zá rult, mely ben lel kes apu kák vol -
tak se gít sé günk re.
Ezek ben a na pok ban tar tot tuk az is -
ko lánk ban már ha gyo mán  nyá vált „Ki
mit tud?” ver senyt, mely re sa ját pro -
duk ci ó ik kal iz ga tot tan ké szül tek ven -
dé ge ink is.
A tá bor zá róest jén a di ák ön kor mány -
zat szer ve zé sé ben já té kos ve tél ke dõ -
vel, ma gyar tánc ház zal, kö zös ének -
lés sel és va cso rá val bú csúz tat tuk
ven dé ge in ket.
Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni
Dunaharaszti vá ros Ön kor mány za tá -
nak, a Kis-Du na Ét te rem és Pan zi ó -
nak, va la mint az is ko la dol go zó i nak és
a ven dég lá tó szü lõk nek az együtt mû -
kö dé sét és tá mo ga tá sát.
A bú csú zás kön  nyei va ló ban bi zo nyí -
tot ták szá munk ra, hogy e rö vid idõ
alatt is szö võd het nek ha tá ro kon át íve -
lõ ba rát sá gok. 
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A Gere Pék ség min ta bol tot nyit Dunaharasztiban

A mi nõ sé gi, ha gyo má nyos tech no ló gi á val és
receptúrával ké szült ke nye rek és pék sü te mé nyek
irán ti igény min dig erõs volt a vá sár lók kö ré ben.
En nek az igény nek kí vánt meg fe lel ni idõ seb bik
Gere Ist ván – a Gere Pék ség ala pí tó ja –, aki
1936-ban pék sé get ala pí tott az zal a cél lal, hogy
el lás sa Szi get szent mik lós és kör nyé két mi nõ sé gi
pék áru val.
Má ra egy har ma dik ge ne rá ci ós vál lal ko zás sá nõt -
te ki ma gát a szigetszentmiklósi szék he lyû pék -
ség, de mind azo kat az ér té ke ket, alap el ve ket és
üz let po li ti kát, me lyet az ala pí tó val lott a mai ve -
ze tés is ma gá é vá tet te.
Gere Ist ván – az ala pí tó fia – 1991-ben vet te át
a vál lal ko zást. Az ak kor még csak 3 dol go zó val
üze me lõ pék ség má ra több mint 80 mun ka társ -
sal büsz kél ked het. 2002-ben új üzem lé te sült Szi -
get hal mon, ahol 1100 m2-en fo lyik a ter me lés.
A szi get szent mik ló si Gere Pék ség 2002 óta az
EU szab vá nyok nak meg fe le lõ en mû kö dik, 2007-
tõl be ve ze tés re ke rült az IFS mi nõ ség biz to sí tá si
rend szer, me lyet éven te fe lül vizs gál az er re jo go -
sult szerv (TÜV). 2010-tõl a vál lal ko zás el kö te le -
zett hí ve a kör nye zet vé de lem nek, en nek meg fe le lõ en be ve ze tés -
re ke rült a sze lek tív hul la dék gyûj tés, a kör nye zet ba rát cso ma go -
ló anya gok al kal ma zá sa is. A Gere Pék ség tag ja a Ma gyar Pék -
szö vet ség nek, a Pré mi um Hungaricum Egye sü let nek és az El sõ
Ma gyar Fe hér asz tal Lo vag rend pék ta go za tá nak.
A vál lal ko zás évek óta tá mo gat ja Szigetszentmiklós és a tér ség
kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ és sport ese mé nye it, ren dez vé nye it. 
A ter mé kek ki vá ló mi nõ sé gé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké -
ben nagy gon dot for dí ta nak a pék ség nél ar ra, hogy mind a fel -
hasz nált anya gok, mind a ve lük kap cso lat ba ke rü lõ mun ka tár sak,
be szál lí tók is a leg ki vá lób bak kö zül ke rül je nek ki. Nagy gon dot
for dí ta nak a mun ka tár sak szak mai tu dá sá ra és fej lõ dé sé re, hi -
szen az ál ta luk el ké szí tett és ér té ke sí tett ter mé kek mi nõ sí tik a
pék sé get. 
A vál lal ko zás szá mos si ker ter mék kel büsz kél ked het, ame lyek
mél tán tet ték is mert té a Gere Pék sé get.  Pré mi um Hungaricum
mi nõ sí tés sel ren del ke zik az Al föl di ke nyér, a Fi nom fo nott ka lács,
a Bé ke be li va jas kif li, a Csül kös ke nyér és a pék ség ál tal gyár tott
Kár pát ke nyér. Egye dül ál ló a tér ség ben a Gere Pék ség há jas sü -
te mé nye, me lyet szil va lek vár ral és di ó val is egy aránt töl te nek.
2010-ben Ma ros vá sár he lyen meg ren de zett nem zet kö zi ke nyér -
ver se nyen a Debreczeni krump lis kom lós ke nyér – ame lyet a cég

fenn ál lá sá nak 75. év for du ló já ra ké szí tet tek – 2. he lye zést ért el
az egész sé ges ke nyér ka te gó ri á ban. A ke nyér ek kor még kí sér -
le ti stá di um ban volt, ala pos pi a ci tesz te lést kö ve tõ en 2011 ta va -
szán ke rült be ve ze tés re a Gere Pék ség min ta bolt ja i ba. A vá sár -
lók és a szak ma po zi tív fo gad ta tá sá nak kö szön he tõ en a ter mék
gyor san nép sze rû és ke re sett ke nyér lett a fo gyasz tók kö ré ben. 
Idén feb ru ár ban a Debreczeni krump lis kom lós ke nyér to váb bi
szak mai el is me rést ka pott, mi vel az UKBA-n (Nem zet kö zi cuk rá -
sza ti, sü tõ ipa ri és gaszt ro nó mi ai szak ki ál lí tás) meg ren de zett ke -
nyér ver se nyen el sõ he lyen vég zett. Az arany érem mel lett meg -
kap ta az év Szent Ist ván na pi ke nye re cí met is, így au gusz tus
20-án or szág szer te a Gere Pék ség receptúrája alap ján ké szí tik
el a Szent Ist ván na pi ke nye ret.
A ke nyér receptúrája a ré gi ha gyo mányt hor doz za és spe ci á li san
Szigetszentmiklós ke nye ré nek szán ta idõ seb bik Gere Ist ván a
Gere Pék ség ala pí tó ja. 2011-ben Gere Ist ván ta lált rá a re cept -
re és bíz ta meg Debreczeni Jó zse fet az üzem ve ze tõ jét, hogy a
ré gi receptúrát meg tart va, a mai kor kö ve tel mé nye i hez iga zít va
süs se meg az egy ko ron nép sze rû ke nye ret a pék ség fenn ál lá sá -
nak 75. év for du ló ja al kal má ból.
A Debreczeni krump lis kom lós ke nyér rusz ti kus kül se jû, ci pó for -
má jú, hos  szú éré sû ko vás  szal ké szül, 40% fõtt bur go nyát tar tal -

maz és a ko vá szo lás so rán a kom ló vi rá -
gát for ráz zák le és azt ad ják hoz zá a ke -
nyér tész tá já hoz. A ke nye ret igé nyes sza -
lag öle li át, amely ki hang sú lyoz za a ter mék
kü lön le ges sé gét és ha gyo má nyos jel le gét. 

A Gere Pék ség min ta bolt ja jú ni us 1-jén
pén te ken nyit Dunaharasztiban! 

Gere min ta bolt

2330 Dunaharaszti, Fõ út 130/C
Nyit va tar tás: H-P: 6–18 óráig

Szom bat: 6–13 óráig
Va sár nap: zár va
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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

2012. április hónapban
elhunytak neve és életkora

Barta Györgyné élt 58 évet
Bauer Ferencné élt 74 évet
Dr. Kulacs Ernõ élt 76 évet
Farkas Lászlóné élt 88 évet
Fekete Sándorné élt 79 évet
Földházi Sándorné élt 73 évet
Fürcht Ernõné élt 62 évet
Gyõri János élt 67 évet
Holubetz Györgyné élt 80 évet
Kiss Lajos élt 64 évet
Laczkó Miklósné élt 78 évet
Mayer Ádámné élt 85 évet
Párdányi Gézáné élt 73 évet
Réder Jánosné élt 92 évet
Reketes Emilné élt 62 évet
Szedlák István élt 67 évet
Tömpe Károly élt 57 évet
Zabolai Istvánné élt 77 évet

2012. áprilisi újszülöttek

Ádám Dániel József 04. 03.
Ádám Péter György 04. 03.
Bejczy-Kovács Anna 04. 23.
Bernáth Csaba 04. 11.
Bihari Klaudia Erika 04. 11.
Dobos Nikolett 04. 23.
Gyenge-Takács Dávid 04. 20.
Horváth Eszter 04. 27.
Juracsik András János 04. 06.
Kalik Levente 04. 21.
Kiss Panka Izabella 04. 25.
Rafael Csaba 04. 26.
Szakál-Balogh Júlia 04. 27.
Sztojka Olivér Kevin 04. 19.
Tóth Líviusz Vencel 04. 28.
Vajna Péter 04. 26.

Márciusból kimaradt:
Czakó Ádám 03. 12.

KÖSZÖNETET MONDUNK
MINDAZOKNAK, 

AKIK SZERETETT FELESÉGEM,
ÉDESANYA, NAGYMAMA 

FÜRCHT ERNÕNÉT

UTOLSÓ ÚTJÁRA ELKÍSÉRTÉK 
FÁJDALMUNKBAN OSZTOZTAK.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI
MINDAZOKNAK, AKIK

SÖRÖS GYULA

TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK 
ÉS FÁJDALMUNKBAN OSZTOZTAK.

SÖRÖSNÉ ÉS CSALÁDJA

Ru ha osz tás és ru ha át vé tel

lesz jú ni us 1-én és 8-án (pén te ki na po kon) 16.30-18 órá ig a Fõ út 73-ban, a
karitász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt ru ha ne mû ért sze rény
ös  sze get el fo ga dunk. 
Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le he tõ sé ge van je lez ni ezek ben az idõ pont ok ban
a hely szí nen a karitász-önkénteseknek, mert Is ten sze re te tét is sze ret nénk köz ve tí -
te ni. 

Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel vár ja a Szent Er zsé bet Karitász

RENDÕRSÉGI
FELHÍVÁS

A Pest Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn ügyi Osz tály Rab lá si Al osz tá lya ke -
re si azt a ké pen lát ha tó sze mélyt, aki
2012. má jus 09-én 12:48 óra kor – fe -
jén ba se ball sap ká val, sze me it nap -
szem üveg gel ta kar va – be ment egy
taksonyi ta ka rék szö vet ke zet be és az
ott tar tóz ko dó  al kal ma zot ta kat a ke zé -
ben tar tott, fel te he tõ en lõ fegy ver rel
meg fe nye get ve tõ lük kész pénz át adá -
sát kö ve tel te. Ezt kö ve tõ en az így meg -
szer zett kész pénz zel a hely szín rõl ke -
rék pár ral el me ne kült.

ÚJ GAZ DIT KERESEK....
„Nézz be le egy ku tya sze mé be... a vég te len jó ság néz vis  sza rád....
Bánj úgy ve le, hogy ez a sze re tet so ha ne huny jon ki be lõ le...!”

Ál lat ba rát, sze re tõ gaz dit ke re sünk en nek a tün dé ri, ked ves
beagle ku tyus nak. Ivar ta la ní tott fiú-ku tyus, gye rek sze re tõ, ba rát -
sá gos, nyu godt. Há ziked venc ként és jel zõ ku tyus ként  is nagy -
sze rû társ le het ne.
Vár juk a jö ven dõ gaz di je lent ke zé sét, aki már so ha nem fog ja
ma gá tól el dob ni!

Nap mint nap új ra ta lál ko zom ki do bott ku tyus sal, cicával. Je len -
leg is sok ár va vár ná lam gazdira. Ah hoz hogy újabb ár vá kat tud jak be fo gad ni, szük ség van
össze fo gás ra, az Önök se gít sé gé re. Egye dül, ön erõ bõl nem tu dom meg ol da ni az ál la tok ete té -
sét, or vo si ke ze lé sét! Ké rem, se gít se nek! Ös  sze fo gás sal több ki do bott, ár va ál la tot tu dok be -
fo gad ni, majd igyek szem szeretõ, jó lel kû gaz dik hoz jut tat ni õket.
Elõ re is kö szö nöm a tá mo ga tá su kat!

06-20-803-0543
e-mail: seniko79@citromail.hu
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Üd vöz lök min den kit!

Úgy néz ki, hogy a nagy fá -
ba vá gott fej sze kez di ki dön -
te ni a fát! A ki tû nõ év kez dés,
me lyet a Kempo Vi lág baj -
nok ság gal kezd tünk, mél tán
foly tat tunk. Ama tõr MMA for -
du lón két ta nít vá nyunk is
nyert, ne ve ze te sen Szom bat
Pat rik, és Sós Ti bor is. Már -
ci us 3-án Jó té kony sá gi Ket -
rec har con sze re pel tünk,
(nem áll tá vol tõ lünk a jó té -
kony ko dás sem), ahol Fel föl -
di Sza bol cson kí vül ket rec be lé pett Szom bat Pat rik is, ami mind -
ket tõ jük gyõ zel mé vel zá rult. Kempo után pót lás Or szá gos ver -
seny kö vet ke zett utá na, ahol már új, kez dõ spor to ló in kat is ki tud -
tuk pró bál ni. Gyimesi Márk light kon takt ban, Lász ló Zsolt,
Bozsányi An dor full kon takt ban nyert arany ér met, Káldi Dá vid és
Kósa Ro land pedig full kon takt ban ezüst ér mes lett.

Tüs ke Ku pa 2, óri á si Dunaharaszti si ke rek hozott!

Már ci us 24-én ren dez ték meg a Tüs ke Ku pa 2 Nem zet kö zi Ket -
rec harc gá lát. Bagdi Ta más és Szom bat Pat rik dön tõt ví vott a
Pro fi K-3 8-as tor ná ján (az or szág nyolc leg jobb 76 kg-os me zõ -
nyé be). Mind két ver seny zõnk 2-2 gyõz tes mec  csel ju tott a dön -
tõ be, ahol a vég sõ gyõ zel met Bagdi Ta más sze rez te meg. Besz -

ter cei Mó ricz óz di ta nít vá -
nyunk hor vát el len fél lel
szem ben mu tat ta meg, hogy
ki az úr a ház nál. A gá la fõ -
mér kõ zé sén Fel föl di Sza -
bolcs le gyõz te a szin tén hor -
vát Antonio Babicsot.

Akinek fel kel tet te az ér dek lõ -
dé sét ez a faj ta ke mé nyebb
harc mû vé szet, azt vár juk
sze re tet tel, és per sze azt is,
aki csak ver se nyen kí vül sze -
ret ne mo zog ni va la men  nyit.

Gye re har colj ve lünk, küzd jél ve lünk, és meg lá tod acé los le szel!
Kor osz tály tól füg get le nül!

Cím: Pitbull-Kempo-Sport Edzõ te rem Dunaharaszti, Fõ út 47.
(Felföldi-Gumi).

Tel.: 06-30-9902-354, 06-24/460-164

Kö szön jük tá mo ga tó ink nak a segítséget:
– Ma gyar Kempo Szö vet ség
– Ma gyar MMA Szö vet ség
– Tüs ke Security

Fel föl di Sza bolcs
Dunaharaszti Kempo Sports

KEMPO HÍREK
Az idõ te lik, ered mé nyek pedig vol tak, vannak és lesz nek!

Áp ri lis má so dik fe lé ben fu tó ink ki raj zot -
tak az or szág kü lön bö zõ ré sze i be, és
vet tek részt kü lön bö zõ ot ta ni fu tó ese mé -
nye ken: a Hármashatárhegyen, Óbu -
dán, Deb re cen ben, a Mát rá ban, Sár vá -
ron, sõt szom szé dol ni el men tünk a Nép -
li get be is az idén im má ron má sod já ra
meg ren de zett ta va szi öröm fu tás ra. A sok
kö zös va sár na pi fu tás mel lett si ke re sen
sze re pel tünk a ma já li son is, ahol a vá ro -
si ren dez vény prog ram já ba il leszt ve sze -
re pelt egy kö zös fu tás. A Sport-szi ge ten
több kört fu tot tunk a me leg ben – ki csik
és na gyok egy aránt – és jól esett utá na
a fris sí tés is! Amíg a csa pat egy ré sze a
vá ro si ma já lis fu tá son volt, ad dig a csa -
pat má sik rész re a Samsung te rep fu tó -
ver se nyen állt helyt a hõ ség ben. Most
pe dig va la men  nyi en szor gal ma san ké -
szü lünk a kö zel jö võ ben sorrakerülõ ver -
se nye ink re.

Itt a ta vasz és a fu tó -
sze zon – nem csak az
idõ já rás je len té sek -
ben hall ha tó ak egy re
me le gebb na pi hõ -
mér sék le tek, ha nem
Dunaharaszti út ja in is
egy re gyak rab ban ta -
lál koz ha tunk fu tók kal.
Azért, hogy a fu tás
tény leg öröm le gyen
– ér de mes egy-két
hasz nos ta ná csot is
fi gye lem be ven ni!

– So sem ké sõ el kez -
de ni!

– Min dig le gyen idõ a be me le gí tés re és
a vé gén a le ve ze tés re és a nyúj tás ra
– így el ke rül he tõ ek lesz nek a sé rü lé -
sek.

– Min den kez det ne héz, ez sem lesz
könnyû!

– Az egyé ni cél ki tû zés hasz nos, köny -
 nyí ti a tel je sí tést.

– Tár sa ság ban kel le me sebb – gya lo gol -
ni – fut ni és iz zad ni is!

– A fu tás hoz a leg fon to sabb kel lék a jó
sport ci põ.

– A fo ko za tos kez dés nél a kis izom láz jó
jel, a ki me rült ség nem!

– Kez dõ fu tók a hos  szabb táv las sabb
meg té te lé re he lyez zék a hang súlyt, ne
a se bes ség re.

– A har minc éven fe lü li ek kezd jék a spor -
tos élet mó dot or vo si vizs gá lat tal, még
ak kor is, ha egész sé ges nek ér zik ma -
gu kat!

– Lá za san, be te gen ti los a spor to lás!
– Nincs ügyet len, kétballábas fu tó, leg -

fel jebb aka rat gyen ge.
– Nem szen ved ni, ha nem fut ni/gya lo gol -

ni ér de mes!

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.
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NB III-as fel nõtt csa pa tunk ered mé nyei:

21. for du ló Dunaharaszti MTK–Jánoshidai SE 4-1
A Jánoshida el len hi á ba tá mad tunk töb bet, mint ven dé ge ink,
még is õk sze rez tek ve ze tést. A má so dik fél idõ ben vi szont nem
ke gyel mez tünk ne kik és Dabasi Kár oly 2, va la mint Dobesch Bá -
lint és Pat kó György gól já val ma ga biz to san nyer tünk. 

22. for du ló FC Dabas–Dunaharaszti MTK 0-0
A lis ta ve ze tõ Dabassal egy ma gas szín vo na lú mér kõ zést vív tunk.
Ugyan a mi e ink kö ze lebb áll tak a gyõz tes ta lá lat meg szer zé sé -
hez, ám ez út tal nem jár tunk si ker rel, így meg kel lett elé ged nünk
az egy pont tal. 

23. for du ló Hód me zõ vá sár hely FC–Dunaharaszti MTK 1-2
A hir te len jött nagy me leg el le né re is re mek mec  cset ját szott
a Dunaharaszti Hód me zõ vá sár he lyen. Pat kó György gól já val
mi ke rül tünk elõny be, amit a ha za i ak ki tud tak egyen lí te ni, ám
a 79. perc ben Dobesch Bá lint szép ség dí jas lö vé sé vel nyer -
tünk. 

24. for du ló Dunaharaszti MTK–Szarvasi FC 2-0
A jól vé de ke zõ szar va si ak ala po san meg ne he zí tet ték együt te -
sünk dol gát és so ká ig nem ta lál tuk raj tuk a „fo gást”. A má so dik
fél idõ ben az tán Pat kó György két szer is meg zör get te a Bé kés
me gye i ek há ló ját, ami re nem volt vá la szuk ven dé ge ink nek. 

A csa pat kö vet ke zõ ha vi prog ram ja:

má jus 20. 17:00 DMTK–Tápiószecsõ  
má jus 27. 17:00 Üllõ–DMTK
jú ni us 3. 17:00 DMTK–Kecskemét II
jú ni us 9. 17:00 Csepel–DMTK 
jú ni us 16. 17:00 DMTK–Makó 

A DMTK II ered mé nyei:

18. for du ló Albertirsa–Dunaharaszti MTK II 2-1 (Gól szer zõ:
Kerezsi Már ton) 

19. for du ló Dunaharaszti MTK II–Abony KID FC 4-5 (Gól szer -
zõk: Kis Lász ló 2, Röszler Krisz ti án 2)

20. for du ló Kakucs KSE–Dunaharaszti MTK II 0-2 (Gól szer -
zõk: Job bágy Ta más, Mon dok Ro land)

21. for du ló Monorierdõ–Dunaharaszti MTK II 2-6 (Gól szer zõk:
Röszler Krisz ti án 3, Szemán La jos 2, Ráti Ta más)

A csa pat kö vet ke zõ ha vi prog ram ja:

má jus 20. 17:00 Tápióság–DMTK II
má jus 26. 17:00 DMTK II–Dunavarsány 
jú ni us 2. 17:00 Inárcs–DMTK II 
jú ni us 9. 17:00 DMTK II–Táborfalva 

A DMTK U19 ered mé nyei:

19. for du ló Dunaharaszti MTK–Gyöngyöshalász SE 4-0 (Gól -
szer zõk: Mol nár Krisz ti án,  Bajzáth Mar tin, Urbán Pé ter, Lugosi
Ben ce)

20. for du ló Tura VSK–Dunaharaszti MTK 0-10 (Gól szer zõk:
Schu bert Ro land 4, Fa ra gó Krisz ti án 2, Papp Ger gely 2, Mol nár
Mar tin, Ne mes Cson gor)

21. for du ló Maglódi TC–Dunaharaszti MTK 2-1 (Gól szer zõ:
Bajzáth Mar tin)

A DMTK U17 ered mé nyei:

19. for du ló Dunaharaszti MTK–Gyöngyöshalász SE 4-0 (Gól -
szer zõk: Frankovics At ti la 3, Far kas Ba lázs)

20. for du ló Tura VSK–Dunaharaszti MTK 2-2 (Gól szer zõk:
Frankovics At ti la, Er dé lyi Ru dolf)

21. for du ló Maglódi TC–Dunaharaszti MTK 1-1 (Gól szer zõ:
Frankovics At ti la)

Az U17 és az U19 kö vet ke zõ ha vi prog ram ja:

má jus 13. 10:00 és 12:00 Hatvan–DMTK 
má jus 18. 16:00 és 18:00 DMTK–RKSK 
má jus 19. 10:00 és 12:00 DMTK–Üllõ
má jus 26. 13:00 és 11:00 Dabas–DMTK 
jú ni us 2. 10:00 és 12:00 DMTK–Diósd 

A DMTK U15 ered mé nyei:

19. for du ló Bu gyi SE–Dunaharaszti MTK 1-5 (Gól szer zõk: Pa -
ta ki Lász ló 4, Jenei Áron)

20. for du ló Dunaharaszti MTK–Örkény SE 6-1 (Gól szer zõk:
Pa ta ki Lász ló 3, Spaczér Ta más, Vi tá nyi Ger gõ, Milcsevics Márk)

22. for du ló Dömsöd–Dunaharaszti MTK 2-0

23. for du ló Dunaharaszti MTK–Régió SC 1-0 (Gól szer zõk:
Milcsevics Márk)

A DMTK U13 ered mé nyei:

11. for du ló Dunaharaszti MTK–Dömsöd SE 5-2 (Gól szer zõk:
Vi tá nyi Ger gõ 2, Szán tó Ta más, Kálazi Ta más, Egyed Ró bert)

14. for du ló Szigetszentmiklósi TK–Dunaharaszti MTK 0-1
(Gól szer zõ: Egyed) 

A szo ká sok nak meg fe le lõ en idén is meg ren dez tük a Má jus 1. Ku -
pát, me lyen 15 csa pat vett részt. A Sport -szi ge ten, az edzõ pá -
lyán ke rült le bo nyo lí tás ra a tor na, ahol re mek, iz gal mas mér kõ -
zé se ket vív tak egy más sal a gár dák. A cso port kör után, a ne gyed -
dön tõk, az elõ dön tõk és a hely osz tók kö vet kez tek. A gyõ zel met
a Har lem sze rez te meg, me lyet ja va részt U19-es ke re tünk tag -
jai al kot tak. Má so dik lett az Andrásik Sán dor ne vû gár da, ami a
DMTK II já té ko sa i ra épült. Har ma dik he lyen a Lövéte vég zett. Az
el sõ há rom mel lett dí jat ka pott a leg jobb já té kos: György Le ven -
te (Lövéte), a leg jobb ka pus: Ernszt Ro land (Har lem), és ter mé -
sze te sen Bak At ti la (Piz za), mint gól ki rály is kü lön el is me rés ben
ré sze sült.

Már le het je lent kez ni a DMTK nyári táborába!

Sze retsz fo ciz ni? Vagy csak sze ret néd ki pró bál ni ma gad fo cis ta -
ként? Ak kor ne ha bozz, je lent kezz a DMTK nyá ri tá bo rá ba!!!
Min den 7–14 év kö zöt ti gyer me ket sze re tet tel vá runk, akár iga -
zolt já té kos, akár csu pán sze ret ne jó kat fo ciz ni.

Az el sõ tá bor: jú ni us 18-án in dul
A má so dik: jú ni us 25-én in dul
Min den tur nus hét fõn kez dõ dik és pén te ken ér vé get. Ér ke zés:
8.30-tól. A fog lal ko zá sok 9-16 órá ig tar ta nak (tá vo zás: 16.30-tól),
me lyet több edzõ irá nyít, na pi két edzés sel tar kít va. A tré nin gek
kö zöt ti idõ ben sza bad fog lal ko zás lesz, ami kor ki-ki ked ve sze -
rint ping pon goz hat, videójátékozhat vagy asztalifocizhat.

A tá bor ára: 16 000 Ft (amely tar tal maz za az ebéd és az uzson -
na árát, va la mint na pi 1,5 li ter ás vány vi zet).
A tá bor hely szí ne: DMTK sport pá lya, 2330 Dunaharaszti,
Mindszenty ut ca 16.

Je lent kez ni a tur nu sok elõt ti csü tör tö kig le het, sze mé lye sen
a DMTK-pályán! 

Csa pó Lász ló

DMTK hírek 
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NAV hírek

Vége a sorban állásnak a NAV ügyfélszolgálatain

Éven te több mil lió adó zó ke re si fel sze mé lye sen a Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal ügy fél szol gá la ta it, akik mos tan tól egyes adó ügye i ket
elõ re egyez te tett idõ pont ban, sor ban ál lás nél kül in téz he tik. 2012.
áp ri lis 16-tól ugyan is új szol gál ta tás sal je lent ke zik az ál la mi adó ha -
tó ság: ek kor tól ér he tõ el hon lap ján az internetes ügy fél szol gá la ti idõ -
pont fog la lást biz to sí tó prog ram. Az ügy in té zé si idõ pont ok le fog la -
lá sá ra a NAV 22 köz pon ti ügy fél szol gá la tán, a NAV hon lap „Ügy -
fél szol gá la tok”, „Kap cso lat fel vé tel” és „Szol gál ta tá sok” me nü pont -
jai alatt, a leg gyak rab ban in té zett ügy tí pu sok ese té ben van le he tõ -
ség. Ezek: adó kár tya és adó iga zo lás igény lé se, il le tõ ség iga zo lás
ké ré se és ügy fél ka pu nyi tás.
Idõ pon tot fog lal ni leg fel jebb két hét re elõ re le het, és leg ko ráb ban az
idõ pont le fog la lá sát kö ve tõ má so dik nap ra le het sé ges ügy in té zé si
idõ pon tot elõ je gyez ni. Az ügy fél nek elõ ször ki kell vá lasz ta nia, hogy
mely ügy fél szol gá la ton kí ván ügyet in téz ni, majd meg kell ad nia az
in té zen dõ ügy tí pu sát, ezt kö ve tõ en vá laszt hat ja ki a szá má ra ked -
ve zõ sza bad ügy in té zé si idõ pon tot. Nem csak sa ját ügy ben van mód
az elõ ze tes idõ pont fog la lás ra, a meg ha tal ma zott ként, kép vi se lõ ként
el já rók is él het nek ez zel a le he tõ ség gel. Ha az idõ pont fog la lás so -
rán az ügy fél meg ad ja e-mail cí mét, elekt ro ni kus vis  sza iga zo lást
kap hat az idõ pont fog la lás rész le tes ada ta i ról.

Ki ál lí tott szám lái buk tat ták le 
a va gyon vé del mi cé get

Egy kap cso ló dó vizs gá lat so rán bu kott meg az a va gyon vé del mi
vál lal ko zás, amely el tit kol ta be vé te le it, fe ke tén fog lal koz tat ta az
al kal ma zot ta it, és a cég ügy ve ze tõ je ma gán ok irat ha mi sí tást is
el kö ve tett. A tár sa ság több mint 141 mil lió fo rint áfát nem fi ze -
tett meg, 800 al kal ma zott ját pe dig be sem je len tet te.

A NAV Dél-bu da pes ti Adó igaz ga tó sá ga utó la gos el len õr zést foly ta -
tott le egy va gyon vé del mi tár sa ság nál. A re vi zo rok a tár sa ság be fo -
ga dott szám lái kö zött 94 db olyan bi zony la tot ta lál tak, ame lyek egy
Bu da pest hez kö ze li szék he lyû, szin tén va gyon vé de lem mel fog lal ko -
zó kft.-tõl szár maz tak. A je len tõs men  nyi sé gû szám la fel kel tet te az
el len õrök ér dek lõ dé sét.
Az adó ha tó ság bel sõ in for má ci ós rend sze ré bõl ki de rült, hogy a
szám lák 141 mil lió fo rint nyi áfatartalmát ez utób bi cég nem val lot -
ta be és nem is fi zet te meg az ál lam kas  szá nak.
A NAV azon na li, több évet és több adó ne met érin tõ vizs gá la tot ren -
delt el. A még je len leg is fo lyó el já rá sok ed di gi meg ál la pí tá sa i ból ki -
tû nik, hogy a fõ vá ros hoz kö ze li szék he lyû kft. nem csak a jö ve del me -
zõ gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl be fo lyó be vé te le it és az ah hoz kap cso -
ló dó áfakötelezettségét tit kol ta el, de a több mint 800 al kal ma zott ját
sem je len tet te be, és já ru lé kot sem val lott be, vagy fi ze tett utá nuk. 
Mind ezek mi att a NAV Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Adó
Fõ igaz ga tó sá ga fel je len té se alap ján a NAV pénz ügyi nyo mo zói
foly ta tó la go san el kö ve tett, az adó be vé telt kü lö nö sen nagy mér -
ték ben csök ken tõ adó csa lás bûn tet te, a szám vi tel rend jé nek
meg sér té se, va la mint ma gán ok irat ha mi sí tás vét sé ge mi att in dí -
tot tak bün te tõ el já rást. Az el kö ve tõk akár 12 évi sza bad ság vesz -
tés re is szá mít hat nak.

Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Adó Fõ igaz ga tó sá ga

Dunaharasztin 
a Mû ve lõ dé si Ház ban 

2012. jú ni us 7-én csü tör tö kön 
12–18 órá ig 

VÉR ADÁS LESZ!
A VÉR ÉLÕ SZÖ VET, SEM MI MÁS SAL 

NEM PÓ TOL HA TÓ 
AZ EM BE RI SZER VE ZET SZÁ MÁ RA.

Ezért fon tos, hogy 
mi nél töb ben vál junk vér adó vá.

Ki ad hat vért?

Min den ki, aki egész sé ges, el múlt 18 éves de még nem töl töt te
be a 60. (rend sze res vér adók nál 65.) élet év ét. Mi vel a le vett vér
mennyi sé ge 450 ml, az az majd nem fél li ter ezért a vér adás hoz
az 50 kg-os súly ha tárt meg kell ha lad ni. Szá mos tü net, be avat -
ko zás vagy gyógy sze res ke ze lés ki zár ja a vér adást, de nem
mind egyik. A gyógy szer sze dés pél dá ul ön ma gá ban nem ki zá -
ró ok, er rõl és a vér adást érin tõ min den más kér dés rõl a vér -
adás hely szí nén je len lé võ or vos dönt fe le lõ sen. A mi nél ke vés -
bé meg ter he lõ vér adás hoz azon ban nem elég csak meg fe lel ni
a fel té te lek nek, hi szen a fel ké szü lés is so kat szá mít. A vér adást
kel lõ pi he nés, ét ke zés és bõ sé ges ital fo gyasz tás kell, hogy
meg elõz ze. Ter mé sze te sen ilyen kor ke rül ni kell a na gyon zsí -
ros éte le ket és a sze szes ita lo kat is.
A vér adás fo lya ma tá nak tel jes idõ tar ta ma mint egy fél óra. El sõ
lé pés ként egy fény ké pes iga zol vány és a TAJ kár tya alap ján re -
giszt rál ják az ada to kat. Fon tos, hogy a meg fe le lõ iga zol vá nyok
be mu ta tá sa (sze mé lyi iga zol vány vagy jo go sít vány vagy út le vél
+ TAJ kár tya, né mely vér el lá tó nál lak cím kár tya) nél kül nem le het
vért ad ni! A re giszt rá ció után a do nor nak ki kell töl te nie egy kér -
dõ ívet is. E kér dõ ív alap ján dön ti el az or vos, hogy van-e a vér -
adás nak bár mi fé le koc ká za ta. Az or vo si és a la bor vizs gá lat so -
rán fõ vér cso port meg ha tá ro zás ra, he mog lo bin szint és vér nyo -
más mé rés re ke rül sor. A vér adás ma ga kö rül be lül 5-7 per cig tart,
amit egy tíz per ces pi he nés és meg fi gye lés kö vet. Ha min den
rend ben van, a do nor föl kel het. A vér adást meg elõ zõ en, vagy az
után kö te le zõ a do nor ét kez te tés, amely nek so rán fél li ter fo lya -
dé kot (ás vány víz) és ka ló ria pót ló cso ko lá dé sze le tet, il let ve 500
Ft ér té kû, min den na gyobb üz let ben be vált ha tó hi deg élel me zé si
utal ványt kap a vér adó. A vér adás nap ján fo ko zott fi zi kai ter he -
lés sel já ró mun ka vagy sport te vé keny ség nem vé gez he tõ, az az

pi hen ni kell, de min den más hét köz na pi te vé keny -
ség za var ta la nul vé gez he tõ. A le vett vér ös  szes
al ko tó ja nagy já ból egy hó nap alatt ter me lõ dik új -
ra, de két vér adás kö zött így is 56 nap kö te le zõ
pi he nõ idõ szük sé ges. A nõk éven te 3, a fér fi ak pe -
dig 4 al ka lom mal ad hat nak vért.

Kö szön jük!
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