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Közalkalmazotti napot tartottunk

2012. év díjazottjai

Tisz telt 
Höl gye im és
Ura im!

Kö szön töm
önö ket a Kép vi -
se lõ-tes tü let és
a Pol gár mes te ri
Hi va tal ne vé -
ben!

A mai nap egy fe lõl szo ká sos nak, meg szo -
kott nak, más fe lõl rend kí vü li nek és a té -
nyek je len le gi is me re té ben meg is mé tel he -
tet len nek te kint he tõ.
Egy fe lõl rend sze res, hi szen több mint tíz
éve ezen a na pon, eb ben az idõ szak ban
szok tunk ös  sze gyûl ni és együtt ün ne pe -
lünk, együtt kö szönt jük azo kat, akik a vá -
ro sért, te le pü lé sün kért, gyer me ke in kért, a
la kos ság szol gá la tá ért dol goz nak.
Meg is mé tel he tet len nek lát szik vi szont,
mert az Or szág gyû lés dön té se sze rint a
kö vet ke zõ év tõl az ok ta tás ban dol go zó
köz al kal ma zot tak, in téz mény ve ze tõk nem
a vá ros al kal ma zot tai lesz nek.

Ta lán el né zik ne kem a töb bi ek, hogy ezért
a mai na pon az ok ta tás te rü le tén dol go -
zók nak ki csit több fi gyel met szen te lek. 
Vál to zá sok tör tén nek az ál lam igaz ga tás
egyéb te rü le tén is. A kor mány hi va tal ok hoz
ke rül nek az ok mány iro dák, a gyám ügyi
igaz ga tás és a né pes ség-nyil ván tar tás is.
Tu dom, hogy a dön tés sel kap cso lat ban
több kol lé ga lel ké ben bi zony ta lan ság, ag -
go da lom la ko zik.
Azt kell, hogy mond jam, hogy a mai nap
egy ki csit a bú csú zás ün ne pe is. Per sze
most so kan fel kap hat ják a fe jü ket, ho gyan
is le het a bú csú zás ün nep.
Ezen én is so kat gon dol kod tam, mert az
el vá lás ál ta lá ban szo mo rú  ér zé se ket kelt
ben nünk nem pe dig örö möt, de azu tán
eszem be ju tott egy Paulo Coelho idé zet,
ami így hang zik:
„Úgy bú csú zom el a vá ros tól, ahogy min -
dig: ab ban a tu dat ban, hogy bár mi kor meg -
gon dol ha tom ma gam és vis  sza tér he tek.”

Men  nyi vel más ez a meg kö ze lí tés, hi szen
ez ki fe je zi azt, amit én is ér zek ez zel kap -
cso lat ban. Hi szen nem iga zi bú csú ez, ho -
gyan is le het ne az, ami kor el vá lás nak sem
le het te kin te ni.
Nem iga zi el vá lás ez, hi szen Önök nem
men nek se ho va, re mé nye im sze rint to -
vább ra is a vá ros ban fog nak dol goz ni,
szol gál ni és ugyan olyan hit tel és ki tar tás -
sal és el hi va tott ság gal fog ják a mi gyer -
me ke in ket ta ní ta ni és a jó ra ne vel ni. Rá -
adá sul ezt az ál do za tos mun kát a vá ros
tu laj do ná ban lé võ épü le tek ben te szik to -
vább ra is.
Ezért nem for dít hat juk el mi sem a fe jün -
ket, nem mu to gat ha tunk kor mány hi va -
talok ra és nem ül he tünk kar ba tett kéz zel
vá ra koz va to vább ra sem. Nagy fe le lõs sé -
günk van, hi szen azt sze ret nénk, hogy
gyer me ke ink a ko ráb ban meg szo kott jó
kö rül mé nyek kö zött ta nul has sa nak. És
lás suk be, hogy a ta nu lás kör nye ze te
Önök nek a mun ka kör nye ze tét je len ti. Kü -
lö nö sen fon tos ez, mert pont Önök nek
nem kell mon da nom, hogy hány gyer mek -
kel töb ben irat koz tak be az is ko lák ba, mint
ko ráb ban. 
Ezért is kü lö nö sen fá jó és saj ná lom,
hogy szep tem ber ben nem tud juk át ad ni
a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la bõ -
ví té sé nek el sõ üte mét. Tény leg sok kol -
lé ga sok mun ká ja van ben ne. Te rü le tet
vá sá rol tunk hoz zá és a ter vek is ké szen
van nak. A pá lyá za tot vis  sza von ták. Nyil -
ván azért, mert ak kor még nem dön töt -
ték el, hogy az épü le tek az ál lam vagy
az ön kor mány zat tu laj do nai lesz nek-e.
Má ra ez vi lá gos. A mi enk és ezért fel -
ada tunk és fe le lõs sé günk is van. Bí zunk
a le he tõ sé ge ink ben és re mény ke dünk a
pá lyá za tok ban, és ab ban, hogy foly tat -
hat juk in téz mé nye ink fel újí tá sát, bõ ví té -
sét.
Victor Hu gó ír ta:
„Légy ha son ló az égen szál ló ma dár-
hoz…, aki a tö ré keny gal  lyon meg pi hen -
ve át éli az alat ta tá ton gó mély sé get, még -
is ví gan éne kel, mert bí zik szár nyai ere jé -
ben.”

Ar ra ké rem önö ket, hogy önök is bíz za nak
a szárny ere jé ben. 
Tud juk, hogy a bi zony ta lan ság gyer me ke
az ag go da lom.
De ez el len a ki tar tás és a re mény a leg -
jobb fegy ver. 

Va la hol ol vas tam:
Thomas Edi son la bo ra tó ri u ma 1914 de -
cem be ré ben csak nem tel je sen a lán gok
mar ta lé ká vá vált. Jól le het a kár meg ha -
lad ta a két mil lió dol lárt, az épü let csak
238 000 dol lár ra volt biz to sít va, mi vel be -
ton ból ké szült, s így tûz ál ló nak hit ték.
Edi son élet mû vé nek nagy ré sze oda ve -
szett azon a de cem be ri éj sza kán. A tûz -
vész te tõ pont ján a fel ta lá ló hu szon négy
esz ten dõs fia, Charles az ag go da lom tól
fél õrül ten ro han gá szott a füst és tör me -
lék kö zött, míg vég re meg ta lál ta az ap ját
a tûz kö ze lé ben, ar cát vö rös re fes tet te a
lán gok vissz fé nye, õsz ha ja lo bo gott a
szél ben.
– A szí vem saj gott ér te – szá mol be az
eset rõl Charles Edi son. – Már nem volt fi -
a tal, s most min de ne el pusz tult. Ész re vett.
„Hol van anyád?” ki a bál ta. Azt fe lel tem,
nem tu dom. „Eredj, ke resd meg, hozd ide,
so ha az élet ben nem lát hat még egy szer
eh hez ha son lót.” 
Más nap reg gel, re mé nye i nek és ál ma i nak
üsz kös rom jai kö zött kó szál va, a hat van -
hét esz ten dõs Edi son ki je len tet te:
– A ka taszt ró fa leg na gyobb hasz na, hogy
min den té ve dé sünk el égett. Há la Is ten -
nek, tiszta lap pal in dul ha tunk új ra.
Há rom hét tel a tûz után si ke rült meg szer -
kesz te nie az el sõ fo nog ráf ját.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A Kép vi se lõ-tes tü let ne vé ben sze ret ném
meg kö szön ni mind an  nyi uk nak azt, hogy
ki-ki a sa ját te rü le tén a leg job bat hoz ta ki
ma gá ból, a tü rel met és a se gí tõ kész sé get,
amit em ber tár sa ik fe lé ta nú sí tot tak, egy -
szó val az egész éves mun ká ju kat.

dr. Szalay László
polgármester

Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa kitüntető 
díjat kapott: 

Víghné Bacsó Mónika                 Bagó Lászlóné

Dunaharaszti Gyermekeiért
kitüntető díjat kapott: 

Csik Miklós

Dunaharaszti Lakosságának
Egészségéért-, Szociális

Ellátásáért kitüntető díjat
kapott: 

Wágner Mátyásné
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Trianon 2012
„Szét ta golt ság ból te remt sünk egy sé get!”
jel szó val tar tot tuk meg a Nem ze ti Ös  sze -
tar to zás Nap ját 2012. jú ni us 4-én a Hõ sök
te rén, a tu rulszo bor nál. 
Dr. Brenzovics Lász ló, a Kár pát al jai Ma -
gyar Kul tu rá lis Szö vet ség al el nö ke mond -
ta a meg em lé ke zõ be szé det, majd Ros ta
Claudia és Bencze Sán dor, a szi get szent -
mik ló si Szi get Szín ház elõ adó mû vé szei
mû so rát lát hat tuk, hall hat tuk. 
Meg ha tód va és szív szo rong va em lé kez tünk
tör té nel münk egyik leg szo mo rúbb nap já ra,
a tri a no ni rab ló bé ke alá írá sá ra, a ma gyar -
ság el sza kí tott ré sze i re, el ra bolt te rü le te i re,
ha tá ra in kon túl ra ke rült vé re ink re, az egész
ma gyar nem zet re. Erõt me rít he tünk ugyan -
ak kor ab ból a sok-sok, az el múlt évek ben
szö võ dött kap cso lat ból, ame lyek erõs kö te -
lék ként fe szül nek ös  sze im már ma gya rok
és ma gya rok kö zött, az egy sé ges ma gyar
ál lam pol gár ság ból, amely ben több szá zez -
ren ré sze sül tek az utób bi idõk ben, és ab ból,
hogy nem si ke rült el tö röl ni min ket a föld szí -
né rõl, bár men  nyi re is sze ret nék ezt oly so -
kan az egy ko ri gyõz te sek kö zül.
A meg em lé ke zést kö ve tõ en a Jó zsef At ti -
la Mû ve lõ dé si Ház ban dr. Brenzovics
Lász ló „A Ma gyar ság hely ze te Kár pát al -
ján” cím mel tar tott elõ adást. 

Arany és gyémánt diplomát kapott: 

1. Artner Ottóné 
2. Gémesi Józsefné
3. Surányi Pálné
4. Dán Károlyné
5. Balogh Lajosné
6. Hegedüs Béláné

Gémesi Józsefné

Dán Károlyné

Surányi Pálné

Artner Ottóné 
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Nyílik a levendula a Laffert-kúria parkjában...
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A Dunaharaszti  Nõ egy let 
ba rá ti bog rácspar ti ja

Mit tud nak ezek a nõk? – kér de zik sok szor, so kan.
Töb bek kö zött szer vez ni. Azt biz to san, mert idén már mint egy 150 em ber vett részt a
már har ma dik éve meg ren de zés re ke rü lõ ba rá ti bog rácspar tin a Du na-par ti No mád kem -
ping te rü le tén.
Van nak olyan hû sé ges törzs gár dái a ren dez vény nek aki ket év rõl év re a bog rács mel -
lett ér a be gyúj tott tûz el sõ szik rá ja, s leg na gyobb örö münk re egy re több az új csat la -
ko zó eh hez a kö zös fõ zõ bu li hoz. Ahogy a részt ve võk, úgy a ren dez vény se gí tõ i nek kö -
re is egy re bõ vül, akik a ren de zés ben, a hely biz to sí tá sá ban vagy épp a tû zi fa be szál -
lí tá sá ban köz re mû köd nek. En nek kö szön he tõ en, már reg gel hét órá tól elõ ké szí tett hely -
szín vár ta a csa pa to kat s kí sé rõ i ket.
A vé gül 12 in du ló csa pat tag jai kel le mes ze nei hát tér rel kezd het tek al kot ni, s rö vid idõ
múl va meg telt a le ve gõ ét vágy ger jesz tõ il la tok kal. Bár so kan az egy sze rû éte lek kel azo -
no sít ják a bog rá cso zást, a tûz he lyek kö zött bók lász va öröm mel kons ta tál hat tuk, hogy
nem fõ  két egy for ma étel az edé nyek ben. Ta lán ép pen ez a hi he tet len ételka val kád
okoz ta a leg na gyobb fej tö rést a zsû ri nek. Az ét ke ket dé lig kel lett el ké szí te ni s azt kö -
ve tõ en egyé ni el kép ze lé sek sze rint le he tett tá lal ni az íté szek nek. Az idén hi va tá sos ven -
dég lá tók ból, sza ká csok ból ál ló zsû ri dön tött, akik nek va ló ban nem volt elég „csak ” jól
fõz ni, ér té kel ték a meg fe le lõ kö re te ket, ki egé szí tõ ket is. Bár so kan iri gyel ték tõ lük a ros -
ka do zó asz talt, még sem  vol tak irigy lés re mél tó hely zet ben a dön tést il le tõ en. Hosz  szú
ide ig né ze get ték, kós tol gat ták az ét ke ket, for gat ták a tá nyé ro kat, majd el mé lyült vi tát
kö ve tõ en meg hoz ták dön té sü ket.
Az idei par ti el sõ he lye zé sét a Be ván dor lók csa pa ta nyer te el, egy igen tet sze tõs és el -
is mer ten fi nom õz ra gu val, s a hoz zá ki vá ló an har mo ni zá ló zsem le gom bóc cal.
A ren de zõk s a zsû ri, a ver seny zõk irán ti egy ön te tû el is me ré sét volt hi vat va jel ké pez ni
az a rend kí vül mél tá nyos el já rás, hogy az el sõ 5 he lye zést kö ve tõ min den csa pat meg -
osz tott ha to dik lett, en nek meg fe le lõ ju tal ma zás sal.
A ju tal ma kat, szebb nél szebb, kéz zel ké szí tett agyag ke rá mi á kat, egy Dunaharasztin
élõ és al ko tó kéz mû ves ké szí tet te.
Kü lön ju ta lom ként az el sõk, egy, a Kis-Du na ét te rem 10 ezer fo rin tos va cso ra meg hí -
vá sát, a har ma dik, a Li get-ét te rem 5 ezer fo rin tos ebéd meg hí vá sát ve het ték át.
A nap szlo gen je: „mert fõz ni jó!” S kü lö nö sen igaz ez ak kor, ha sza bad ban pat to gó tûz
mel lett egy rend kí vül ve gyes, kü lön fé le korú, s vi lág né ze tû em ber te szi ezt, együtt, vi -
dá man, gon do kat fe lejt ve, örül ve sa ját s egy más si ke ré nek. A ro tyo gó tá lak mel lett ki -
csit la záb bak le szünk, eset leg gyak rab ban koc cin tunk, a füst be szí vó dik bõ rünk be, ru -
hánk ba, de ilyen kor ezt nem bán juk. És iga zán azt sem, ki áll a do bo gó leg fel sõ fo ká -
ra. Mert ez nem iga zán a ver seny rõl szól, ha nem ar ról hogy együtt va gyunk, meg kós -
tol juk egy más fõzt jét, el les sük má sok prak ti káit, amit ma gun ké vá te szünk s ma gun ké -
vá te szünk egy ki csit va la mit a má sik ból is ez zel, s így le szünk töb bek ma gunk is.
Egy egy ilyen kö zös ren dez vényt kö ve tõ en egy re több is me rõs arc nak kö szö nünk, új
is me rõ sö ket, ba rá to kat szer zünk, gaszt ro nó mi ai él mé nyek kel le szünk gaz da gab bak.
Az el ké szí tett éte lek le het nek va dak vagy szelídek, kön  nyû ek és ke vés sé kímélõek, az
iga zi él mény a kö zös fõ zés, a kö zös ebéd, mely nek él mé nye so ká ig el kí sér, öröm te li
pil la na to kat sze rez és meg szí ne sí ti hét köz nap ja in kat.

Dunaharaszti Nõ egy let
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A szigetszentmártoni Mo nar chia Ze ne mû vé sze -
ti Egye sü let 2011-ben pá lyá za tot nyúj tott be az
Eu ró pai Uni ó hoz, Mu zsi ká val a ci vil Eu ró pá ért
cím mel. Hi szünk ab ban, hogy a ci vil szer ve ze -
tek te vé keny sé ge, kü lö nö sen az ál ta lunk kép vi -
selt ze nei vi lág, ös  sze kö tõ ka pocs az Eu ró pai
Unió 27 or szá gá ban élõ pol gá rok kö zött. Az
utak, fo lyók ös  sze kö tik az or szá go kat és a vá ro -
so kat, a ze ne az em be re ket. A pro jekt cél ki tû zé -

se, hogy meg mu tas sa az ös  sze fo gás ere jét, erõ -
sít se a kul tú rák kö zöt ti pár be szé det, a ci vil vi lág
je len tõ sé gét. Négy al ka lom mal 3 na pos ze nei
kur zust, és öt kon cert meg va ló sí tá sát vál lal ták.
2012. áp ri lis 27–má jus 9. kö zött a ze ne be köl -
tö zött a kis tér sé günk be: Kiskunlacházán a Pe tõ -
fi Mû ve lõ dé si köz pont adott hely színt két kur -
zus nak. A ze né szek Szlo vá ki á ból, Ro má ni á ból,
Fran cia or szág ból, Olasz or szág ból ér kez tek.

A fa fú vós ok kal dr.
Sza bó And rás, kla ri -
nét mû vész- ta nár, a
réz fú vós ok kal Petz
Pál, Liszt-dí jas trom -
bi ta mû vész fog lal ko -
zott. A jó ze nei han gu -
lat hoz kö zös sé gi is -
mer ke dés is já rult: a
részt ve võk be ba ran -
gol ták a kis tér sé get.
Tak sony ban a Né met
Nem ze ti sé gi Táj há zat,
Szi get új fa lun Ne mes
Fe renc fa ra gó mû vész
cso dá la tos mû ve it te -
kin tet ték meg, ter mé -

sze te sen a mes ter tár lat ve ze té se mel lett, útköz -
ben is mer ked ve a Kis-Du na cso dá la tos vi dé ké -
vel. Két kur zust So rok sá ron a Ga lam bos Já nos
Ze ne is ko lá ban tar tot tunk. A zon go ris tá kat
Isebelle Oecmichen, zon go ra mû vész nõ (Fran -
cia or szág), a vo nó so kat Schuster And rea, he ge -
dû mû vész ok tat ta. Bu da pes ti vá ros né zés is a
prog ram ré sze volt. A kur zu so kat kon cert zár ta.
Rác ke vén a Savoyai-kas tély ban kla ri nét hang -
ver seny volt, szó ló, trió, kvin tett, de a leg na -
gyobb ese mény, a 12
kla ri né tos fel lé pé se je -
len tet te. Du na ha rasz tin
a Laffert-kú ri á ban, a
Ma gyar Nem ze ti Réz -
fú vós Kvin tett adott
fan tasz ti kus kon cer tet a
te ra szon. Du na új vá ros -
ban, az Evan  gé li kus
temp lom adott ott hont
a zon go ra-kla ri nét kon -
cert nek, ahol Isabelle
és And rás ta ná ro kon kí -
vül, fel lé pett Ró zsa Gá -
bor, zon go ra mû vész is.
Gyõ rött, a Szé che nyi
Ist ván Egye  tem, Var ga
Ti bor Ze ne  mû vé sze ti
In té zet hang ver seny ter -
mé ben, a gyö nyö rû en
fel újí tott Zsi na gó gá ban
tar tot ták a kon cer tet,
Isabelle Oechin, Schus -
ter And rea, Kis Do -
 mon  kos Ju dit csel ló -
mû vész, Sza bó And rás
bû völ te el a hall ga tó sá -
got. A pro jekt zá ró  kon -
cert je Bu da pes ten a
Ste fá nia pa lo tá ban volt,
ahol Guliano di
Giuseppe (Olasz or -
szág) és Virágh And rás
ve zé nyelt, szó lis ták
Isabelle Oechin, Schus -
ter And rea, Sza kács Il -

di kó, szop rán éne kes mû vész nõ, Banai Sá ra, alt
éne kes mû vész nõ, Sza bó And rás, A Ma gyar
Nem ze ti Réz fú vós Kvin tett, a Bu da pes ti kó rus
és a Bu da pes ti If jú sá gi kó rus lé pett fel. A cso -
dá la tos kon cert vé gén a taps a mû vé szek nek, a
ze né nek, a szer ve zés nek, a meg va ló sí tott pá lyá -
zat ered mé nyes tel je sí té sé nek szólt!
A pro jek tet az Eu ró pai Bi zott ság tá mo gat ta
(EACEA).

He ren di Pé ter.
www.monarchiamusicart.hu

Mu zsi ká val a ci vil Eu ró pá ért
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Be szá mo ló a két ülés kö zött tör tén tek rõl:

1. Jog sza bály vál to zás mi att az ala pí tó ok irat ok ban tech ni kai
vál to zá sok ke rül tek át ve ze tés re, hogy a Ma gyar Ál lam kincs -
tár rög zí te ni tud ja. Pl.: Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá -
nak Kép vi se lõ-tes tü le te he lyett Dunaharaszti Vá ros Ön kor -
mány za ta.

2. Ered mé nye sen zaj la nak az érett sé gi vizs gák.
3. Be fe je zõ dött a ter ve zett par ti sé tány nyom vo na lá nak ki tisz tí -

tá sa a Kerkai Je nõ park és a 4. Sport-szi ge ti le já ró kö zött
sza ka szon.

4. A Sport-szi ge ti le já ró fa kor lát já nak ja ví tá sá ra és fes té sé re sor
ke rült.

5. Ki he lye zés re ke rül tek a Dó zsa György úti és a Fõ úti a vil -
lany osz lop ok ra a mus kát li nö vé nyek, il let ve egy nyá ri nö vé -
nyek ül te té se tör tént a Hõ sök te rén, Baktay té ren, Tu li pán té -
ren és a Fõ úti busz for du ló ban.

6. Si ke re sen le zaj lott má jus 12-én a la kos sá gi ve szé lyes-hul la -
dékgyûj té si ak ció.

7. A csa pa dék víz-el ve ze té si mun kák ütem terv sze rû en foly nak.
8. A Tó köz, Nyár fa, Beth len G. ut cák út épí té se szin tén az ütem -

terv nek meg fe le lõ en zaj lik, a hé ten ke rül sor az asz fal to zás ra.
9. El kez dõ dött a he lyi utak gréderezése, ká tyú zá sa, ma gas

pad kák nye sé se, KRESZ táb lák pót lá sa.
10. Az el múlt hé ten a Pest me gyei Kor mány hi va tal a köz igaz ga -

tás át szer ve zé sé vel  kap cso lat ban el len õr zést tar tott a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban, mely rõl a je len tést ha ma ro san meg -
kül dik. 

Na pi ren di pon tok

1. Dön tés köz be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te „II. Rá kó czi Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la ét ke zõ-kony ha ki ala kí tá sa meg lé võ
épü let át ala kí tá sá val” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el -
já rás nyer te sé nek a Prokni-Bau Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Ta -
vasz u. 3/C.) je löl te meg.

2. Ki emel ten köz hasz nú ala pít vá nyok tá mo ga tá si ké rel mei

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a „Peter Cerny
Ala pít vány a Be teg Ko ra szü löt tek Gyó gyí tá sá ért” (1083 Bu da -
pest, Bókay u. 53., kép vi se li: dr. Somogyvári Zsolt) ne vû, ki emel -
ke dõ en köz hasz nú szer ve ze tet 2012. év ben 200 000 fo rint tal tá -
mo gat ta, a „Be szélj Ve lem Ala pít vány” (1221 Bu da pest, Al kot -
mány u. 2., kép vi se li: dr. Kopp Miklósné) ne vû, ki emel ke dõ en
köz hasz nú szer ve ze tet pe dig 300 000 fo rint tal.

3. Dunaharaszti Ön kor mány zat az Ön kor mány zat il le té kes -
sé gi te rü le tén vég zett köz szol gál ta tás ok és a költ ség ve tés
elõ i rány za ta it meg ala po zó kü lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról
szó ló 15/2010. (XII. 14.) szá mú ren de le té nek mó do sí tá sa

4. A par ti sé tán  nyal ös  sze füg gõ te rü let ren de zé sek

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá -
hagy ta az elõ ze tes kon cep ció alap ján a Rác ke vei (Soroksári)
Du na-ág par ti te rü le té nek fej lesz té se tár gyú, „Ter mé sze ti rek re -
á ci ós köz pont ki ala kí tá sa Dunaharasztin” cí mû be ru há zás prog -
ram ter ve i nek ki egé szí té sét a taksonyi tan ös vén  nyel és az
EuroVeló ke rék pár há ló zat tal tör té nõ ös  sze köt te tés meg te rem té -
sé vel, va la mint fel ha tal maz za a pol gár mes tert a Kerkai park és
a Szi ge ti le já ró kö zöt ti sza ka szon érin tett in gat lan tu laj do no sok -
kal szük sé ges egyez te té sek le bo nyo lí tá sá ra, a szer zõ dé sek
meg kö té sé re, 1000 Ft/m2 meg vál tá si áron.

5. 7259/10. hrsz.-ú út ön kor mány za ti tu laj don ba vé te le

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg bíz ta a
pol gár mes tert, hogy a Dunaharaszti 7259/10 hrsz.-ú út ön kor -
mány za ti tu laj don ba aján dé ko zá sá ról az in gat lan tu laj do no sa i -
val kös sön szer zõ dést, mely ben ki kö tés re ke rül, hogy az ut ca
szi lárd út bur ko lat és köz mû ki épí té sét az aján dé ko zók a sa ját
költ sé gü kön vé gez te tik el. A köz te rü let a „Paál Lász ló köz” ne -
vet kap ta.

6. Be szá mo ló a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról

A Kép vi se lõ-tes tü let  a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló be szá -
mo lót egy han gú lag el fo gad ta.

7. A DV Kft. 2011. évi be szá mo ló je len té se

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, a DV Du na ha -
rasz ti Va gyon gaz dál ko dá si Kft. 2011. évi egy sze rû sí tett éves be -
szá mo ló ját, a ki egé szí tõ mel lék le tet és a füg get len könyv vizs gá -
lói je len tést el fo gad ta, 2012. évi gaz dál ko dá sa ter hé re,
20 000 000 Ft osz ta lék elõ leg fi ze té sét ír ta elõ 2012. év ben, a tu -
laj do nos Ön kor mány zat ré szé re.

8. A DV Kft. könyv vizs gá ló já nak meg vá lasz tá sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, mint a DV
Dunaharaszti Va gyon gaz dál ko dá si Kft. ala pí tó ja és tu laj do no -
sa, a 2012. jú ni us 1-tõl 2015. má jus 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra,
a DV Kft. könyv vizs gá ló já vá Szép Ta mást, az SZT-Szép Ta más
Könyv vizs gá ló és Adó ta nács adó Kft. könyv vizs gá ló ját vá lasz -
tot ta meg. 

9. Ki tün te tõ dí jak ado má nyo zá sa, mely zárt ülé sen ke rül tár -
gya lás ra

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. május 21-én megtartott ülé se

„Anya köny vi ese mé nyek díj té te lei 2012-ben

Meg ne ve zés Fi ze ten dõ díj ÁFA

Mun ka idõ ben hi va ta li he lyi ség ben meg tar tott anya köny vi ese mény díj men tes –

Mun ka idõ ben hi va ta li he lyi sé gen kí vül meg tar tott anya köny vi ese mény 
rend kí vü li kö rül mény mi att díj men tes –

Mun ka idõn kí vül hi va ta li he lyi ség ben meg tar tott anya köny vi ese mény 5000 Ft/ese mény áfamen tes

Mun ka idõn kí vül kül sõ hely szí nen meg tar tott anya köny vi ese mény 
(Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház, Ren dez vény ház, Laffert-kú ria) 8000 Ft/ese mény áfamen tes

Mun ka idõn kí vü li, a ká vé zó szer ve zé sé ben ál ló fo ga dás sal 
egy be kö tött es kü või szer tar tás (anya köny vi ese mény) ma xi mum 3 óra 45 000 Ft/ese mény áfamen tes”
a Laffert-kú ri á ban, a hét min den nap ján 
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének
2012. június 4-én megtartott rendkívüli ülé se

Na pi ren di pon t

Dön tés köz be szer zé si el já rá sok ered mé nyé rõl

1. Dunaharaszti Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ré szé re me leg
ebéd be szer zé se

2. Dunaharaszti, Tomori, Páz mány P., Haj nal, Dió fa, Le hel
köz, Tass ve zér, Szé che nyi köz, 3450/h hrsz.-ú, Ka zin czy köz,
és Gár do nyi ut cák út épí té se és Arany J. u. bur ko lat szé le sí -
té se, meg erõ sí té se

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te „Dunaharaszti
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ré szé re me leg ebéd be szer zé -
se” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek a
W-Food Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Némedi út 65.) je löl te meg. 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te „Du na ha -
raszti, Tomori, Páz mány P., Haj nal, Dió fa, Le hel köz, Tass ve -
zér, Szé che nyi köz, 3450/h hrsz.-ú, Ka zin czy köz, és Gár do -
nyi ut cák út épí té se és Arany J. u. bur ko lat szé le sí té se, meg -
erõ sí té se” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te -
sé nek az ÚT-ÉP-KER 97. Kft.-t (1165 Bu da pest, Dióssy L. u. 28.)
je löl te meg.

K Ö Z L E M É N Y

Segítség bajba jutott 
hiteleseknek és

eladósodott családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába, 
ha nem tudja fizetni hiteleit, 
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási

eljárás indult ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 
ha jogi képviseletre van szüksége.

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekrõl, az

eszközkezelõrõl és az
adósság mérséklési lehetõségekrõl.

Banki elszámolások szakirányú ellenõrzése.

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

T Á J É K O Z T A T Á S

a Rác ke vei HÉV vo nal fel újí tá si 
mun ká i ról

A BKV Zrt. be ru há zá sá ban az 510. sz. fõ úti HÉV át já ró
jú ni us 16-tól jú li us 1-ig tar tó idõ szak ban fel újí tás ra ke -
rül. A fel újí tá si mun kák ide jé re fél pá lyás út zár ke rül be ve -
ze tés re, mely nek so rán
• reg gel 6-tól es te 22 órá ig jel zõ õr
• es te 22-tõl reg gel 6 órá ig jel zõ lám pa 
biz to sít ja a for ga lom le bo nyo ló dá sát.

Csúcs for gal mi idõ szak ban va ló szí nû leg tor ló dás vár ha tó,
mi vel a HÉV pót ló au tó busz ok is itt köz le ked nek.

A BKV Zrt. be ru há zá sá ban a Rác ke vei-Du na fe let ti HÉV-
híd jú ni us 16-tól jú li us 15-ig tar tó idõ szak ban szin tén fel -
újí tás ra ke rül. A fel újí tás alatt a híd ke ze lõi jár dá ja, me -
lyet a la kos ság hall ga tó la go san hasz nál, bal eset vé del mi
okok ból le lesz zár va.
A híd fel újí tá sa a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság kö te le -
zé se alap ján a továbbhasználati en ge dély ki adá sá nak
fel té te le.

A mun kák ide je alatt a HÉV, il let ve a pótlóbuszok köz le -
ke dé sé rõl a BKV-tól az aláb bi in for má ci ó kat kap tuk:

HÉV sze rel vé nyek:
• jú ni us 16-tól jú li us 1-ig (I. ütem)
Bu da pest, Köz vá gó híd–So rok sár, Hõ sök te re, va la mint 
Szigetszentmiklós, Gyár te lep–Rác ke ve kö zött

• jú li us 2-tõl jú li us 15-ig (II. ütem)
Bu da pest, Köz vá gó híd–Dunaharaszti kül sõ, va la mint 
Szigetszentmiklós, Gyár te lep–Rác ke ve kö zött köz le -
ked nek

HÉV pótlóbuszok:
• I. ütem: So rok sár, Hõ sök te re–Szigetszentmiklós, Gyár -
te lep–Szi get szent mik lós

• II. ütem: Dunaharaszti kül sõ–Szigetszentmiklós, Gyár -
te lep–Szi get szent mik lós kö zött köz le ked nek.

A köz le ke dés sel kap cso lat ban az eset le ge sen fel me rü lõ
kel le met len sé ge kért a BKV ne vé ben a meg ér té sü ket és
tü rel mü ket kér jük.

A fel me rült pa na szok kal kap cso lat ban be je len tést a 06-
1-461-6500 te le fon szá mon, a BKV Be ru há zá si Szak igaz -
ga tó sá gon le het ten ni.

Dunaharaszti Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
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1. A ket tõs ke reszt

A har cok ban az egyes csa pa tok mes  szi rõl
jól lát ha tó, mó don ma gas ra tar tott jel vényt
hasz nál tak, hogy az el len sé ges had tól
meg kü lön böz tet he tõk le gye nek, és kü lö -
nös kép pen mu tas sák, hol van a ve zér,
hogy õt a had min den kö rül mé nyek kö zött
vé de ni tud ja. A XIV. szá za di Ké pes Kró ni -
ká ban ta lál ha tó csa ta je le net áb rá zo lá sán
vö rös ala pon ezüst ket tõs ke reszt, ill.
vörös-ezüst csí ko zá sú zász lók lát ha tók.

III. Bé la (1172–1196) pén ze in ki rá lyi jel vény -
ként sze re pel a ket tõs ke reszt. IV. Bé la
(1235–1270) pén ze in már paj zson sze re pel
a ket tõs ke reszt. Cí mer tör té ne ti (he ral di kai)
szakem be rek sze rint a víz szin tes sá vo zá sú
vö rös-ezüst (ké sõbb ezüst he lyett fe hér)
me zõ le he tett az Ár pád-ház csa lá di cí me re,
szem ben a ki rá lyi ha tal mat jel ké pe zõ ket tõs
ke reszt tel. Ezt bi zo nyít ja, hogy 1235 után a
ki rá lyi her ce gek pe csét jü kön sá vos paj zsot
sze re pel tet nek, de ha trón ra lép tek, az ad -
di gi sá vos cí mert fel cse rél ték a ket tõs ke -
resz tet áb rá zo ló val.
I. Ulász ló (1440–1444) né hány pén zén és
egy pe csét jén ko ro ná val fe dett cí mer pajzs
egyik fe le sá vo zott, a má sik fe lén pe dig ket -
tõs ke reszt sze re pel. Ezt ké sõbb Kis cí mer -
nek ne vez te el a he ral di kai iro da lom.
A Habs bur gok ide jén ér vé nyes fel fo gás
sze rint Ma gyar or szág kis cí me rét a sá vo zott
me zõ és a ko ro nás hár mas hal mon emel -
ke dõ ket tõs ke reszt egye sít ve fe je zi ki.
Wer bõ czy Hármaskönyvébe be le ír ta azt
az ér tel me zést, hogy a pi ros-ezüst sá vo -
zá son (pi ros sal kez dõ dõ és pi ros sal be fe -

je zõ dõ) sze rep lõ négy ezüst sáv a négy
nagy fo lyót (Du na, Ti sza, Drá va, Szá va)
áb rá zol ja. A XVIII. szá za di he ral di kai iro -
da lom a ket tõs ke reszt alat ti hár mas hal -
mon a Tát rát, Pátrát, Mát rát ér ti.
Az Ár pád-ház csa lá di cí me ré re uta ló vá -
gá sok ma is sze re pel nek Szlo vá ki á ban
Besz ter ce bá nya és né hány más vá ros cí -
me ré nek paj zsán. A ket tõs ke reszt hasz -
ná la tá ra né hány szlo vá ki ai vá ros mel lett
Svájc ban és Lotharingiában is is me rünk
szép pél dá kat. Svájc ban III. And rás ki rály
(1290–1301) öz ve gye (Ág nes ki rály né) ré -
vén ter jedt el, aki fér je ha lá la után a ma
az AARGAU kan ton ban fek võ
Königsfelden-i ko los tor kö ze lé be köl tö -
zött és itt töl töt -
te éle te hát ra le -
võ ré szét, Az ál -
ta la cí mer ként
hasz nált ket tõs
ke reszt év szá -
zad okig sze re -
pelt a
königsfeldeni
apát ság üveg -
ab la kán, és ma
is lát ha tó a szom szé dos Elfingen cí me ré -
ben. Ág nes ki rály né mos to ha lá nya az
ugyan csak sváj ci Winterthur mel let ti
Töss do mon kos ren di ko los to rá ban élt
1336-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig. Ma is rá
em lé kez tet Töss fa lu cí me ré ben (más cí -
mer ké pek tár sa sá gá ban) lát ha tó, hár mas
he gyen ál ló ket tõs ke reszt. A ket tõs ke -
reszt élõ cí mer kép ma Lotharingiában is
(Lorraine).

Az Ár pád-ház zal va ló ro kon sá guk ki fe je -
zé sé re a ná po lyi Anjou-k már a kö zép kor -
ban fel vet ték az Ár pá dok cí me re it. I. René
(1431–1450) há zas ság ré vén meg örö köl -
te a lotharingiai her ceg sé get. Utó dai, ural -

muk meg erõ sí té sé ért
foly ta tott har cok ban
jel vé nyül a ket tõs ke -
resz tet hasz nál ták.
Ez an  nyi ra köz is -
mert té vált, hogy a
nyu ga ti he ral di kai
szak iro da lom már
több száz éve
„lotharingiai ke reszt”
né ven em lí ti. A
lotharingiai ke reszt a má so dik vi lág há bo -
rú alatt vált vi lág hí rû vé, ami kor a De Galle
ál tal ve ze tett, né me tek el le ni harc kék
zász la já ra a vö rös lotharingiai ke reszt
(ket tõs ke reszt) ke rült. Ezért ez a jel vény
ma is na gyon ked velt Fran cia or szág ban. 

2. Ár pád-sáv 

Im re ki rály (III. Bé la fia) 1202. évi arany -
bul lá ján je lent meg a vá gá sos cí mer pajzs,
majd ezt kö ve tõ en a vá gá sos sá vos zász -
ló. Ezt kö zön sé ge sen: Ár pád-sá vos nak
ne ve zik. De, eze ken az áb rá zo lá so kon a
sá vok szá ma 4 vörös + 3 fe hér (ezüst),
vagy 4 vörös + 4 fe hér vagy ma xi mum 5
vörös + 4 fe hér (az el sõ és utol só sáv vö -
rös). Te hát a sá vok szá ma meg szab ja mi
szá mít Ár pád-sá vos nak. 
A ma gyar cí me rek és ma gyar zász lók tör -
té net ével fog lal ko zó szak em be rek ál tal
fel tárt ada tok men  nyi sé ge olyan nagy,
hogy a fen ti ek ben le ír tak an nak csak ele -
nyé szõ tö re dé két ké pe zik, bár bõ sé ge sen
elég an nak bi zo nyí tá sá ra, hogy a ket tõs
ke reszt és a va ló di ár pád-sáv nem párt -
szim bó lum, eze ket már a XII. szá zad ban
hasz nál ták, ami kor sem a Hun ga ris ta
moz ga lom sem a Job bik nem is lé te zett.
Ezek re a sok száz éves ma gyar jel ké pek -
re büsz ké nek kell len nünk, nincs mi ért
szé gyen kez nünk mi at tuk, hi szen Svájc,
Fran cia or szág sem szé gyel li eze ket hasz -
nál ni. 
Saj nos sok év ti zed del ez elõtt po li ti kai
vagy gaz da sá gi cél ból meg ha mi sí tott ma -
gyar tör té nel met kezd tek ta ní ta ni a ma -
gyar ság tu dat ról tör té nõ „le ne ve lés” ér de -
ké ben. Így va ló di történelmünk meg is me -
ré sé hez még na gyon sok a pó tol ni va lónk.

Forstner Ró bert

For rás mun kák: 
Bertényi Iván: Kis ma gyar cí mer tan  Gon do lat
Ki adó, Bp., 1983. 
Cs. Kottra Györ gyi: Ma gyar zász lók a hon fog -
la lás tól nap ja in kig Kos suth Ki adó, 2011. 
Nyulásziné Straub Éva: Ma gyar or szág cí mer -
köny ve – A he ral di ka alap jai Bp. 2001.

Ket tõs ke reszt és Ár pád-sáv, párt jel ké pek len né nek?

2011. ad vent jé ben több ci vil szer ve zet a dunaharaszti ön kor mány zat en ge dé lyét
kér te, hogy a Ke gye le ti Park ban ket tõs ke resz tet ál lít has son fel. A kép vi se lõ-tes -
tü let a ja vas la tot kel lõ szá mú sza va zat hi á nyá ban el uta sí tot ta. A vi ta so rán el hang -
zott, hogy nem sze ren csés „párt jel ké pek” köz te rü le ten tör té nõ fel ál lí tá sa. A mai
ma gyar po li ti kai élet is me re té ben egy ér tel mû, hogy ki nem mond va a Job bik párt -
ról van szó, mert a par la men ti pár tok kö zül csak õk hasz nál ják ese ten ként a ket -
tõs ke resz tet. 
Hogy mi a va ló ság, ar ra vá laszt ad, hogy a ma gyar tör té ne lem so rán a cí me rek
és zász lók ho gyan ala kul tak ki, és azok hasz ná la tá nak mi volt az ér tel me. 

Jelenetek a Képes Krónikából

Königsfelden

Elfingen Töss

Lorraine
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– Mi ó ta be szél he tünk a Ruff-pékségrõl? 
– 2002. de cem ber 8-án in dí tot tam el a
pék sé get. Nem kel lett mes  sze men nem,
mert 25 évig itt dol goz tam a szom szé dos
ke nyér gyár ban. 
– Ho gyan ke rült Ha rasz ti ra?
– Mór kör nyé ké rõl szár ma zom. 1969-ben
men tem el pék ta nu ló nak, majd a Fõ vá ro -
si Sü tõ ipa ri Vál la lat hoz ke rül tem. Itt is -
mer ked tem meg a fe le sé gem mel, aki ha -
rasz ti lány volt. Ami kor ud va rol tam, ak -
kor épült a ke nyér gyár; mond tam is, hogy
ez ne kem ké szül. Mun ka mel lett vé gez tem
el a tech ni ku mot. Si ke re sen fel vé te liz tem
a fõ is ko lá ra is, de be hív tak ka to ná nak a
ha tár õr ség hez, és ab ban az idõ ben a ha tár -
õrök nem kap tak ha lasz tást. Le sze re lé sem
után a ha rasz ti ke nyér gyár ba jöt tem, s egy
rö vid meg sza kí tás sal itt dol goz tam 25
éven át. Vé gig jár tam a szak mai rang lét rát,
da gasz tó nak lép tem be, majd az utol só tíz
év ben már üzem ve ze tõ vol tam.
– Ho gyan lett eb bõl a kar ri er bõl ma -
gán vál lal ko zás?
– A pri va ti zá ció so rán a Dunakenyér kül -
föl di kéz be ke rült, óri á si pénz ki áram lás
tör tént, ami nyo mán fo ko za to san rom lott
a hely zet. Ami kor el ju tot tunk oda, hogy
em be re ket kell el kül de ni, azt mond tam,
hogy én el sõ sor ban szak em ber va gyok,
eb ben nem ve szek részt. Az egyik hét köz -
na pon, ami kor ha za jöt tem, azt mond tam a
fe le sé gem nek, hogy épít sünk itt hon egy
kis pék sé get. Né hány hó nap alatt meg is
va ló sí tot tuk. Az épí tés ha tó ság nál még
cso dál koz tak is: eb bõl meg le het él ni?
Hogy ne – vá la szol tam –, hi szen az elõtt is
több pék ség volt Harasztin, több csa lád -
nak nyúj tott meg él he tést. Így kezd tük, fe -
le sé gem mel, lá nyom mal és egy ba rá tom -
mal. Vál lal ko zá sunk ban ma is csa lá di as
lég kör ben vé gez zük mun kán kat. Ki vá ló
szak em be rek dol goz nak ná lunk, büsz kék
va gyunk rá juk. Nél kü lük ne he zen len nénk
si ke re sek.
– Mi lyen volt a kez de ti idõ szak, a pi ac -
szer zés?
– Kez det ben nem volt olyan ne héz pi a cot
sze rez ni, mert a ha rasz ti ke nyér jó hí rû
volt, a szak má ban is mer tek min ket. Ki tû -
nõ kol lé gá im vol tak, Sztankovits La jos,
vagy Me zei Jós ka, akik gye rek ko ruk óta
pék ség ben dol goz tak. A ré gi ha rasz ti pé -
kek tõl ta nul ták a szak mát, mint Rötzer
Mi si bá csi, Cserba Gyu la, Bebesi Jó zsef,
vagy Kaltenecker Fe ri bá csi. Az õket kö -
ve tõ ge ne rá ci ó hoz tar to zik Ko rom Sa nyi,
a leg jobb ba rá tom, aki szin te csa lád tag nak
szá mít ná lunk, és min dent tud a pék szak -
má ról. A kez dés so ha sem köny  nyû, de
tud tunk mi re épí te ni. Ma sok szor ne he -

zeb bek a kö rül mé nyek. Az iga zi stressz -
hely ze tet a mul ti na ci o ná lis ke res ke del mi
lán cok je len tik. El sõ sor ban nem is ne künk
ter me lõk nek, ha nem a kis ke res ke dõk nek,
akik nek nagy ré szét el le he tet le ní tet ték,
for gal muk le csök kent, so kan be is zár tak.
Szál lít hat nánk ugyan a multiknak, de
olyan fel té te le ket szab tak, hogy a tár gya -
lá sok vé gé re oda ju tot tam, hogy ha tönk -
re akar nék men ni, ma gam is meg te he tem,
ah hoz nincs szük sé gem rá juk. Nem volt
más le he tõ ség, nyit nunk kel lett egy bol tot,
ahol a ter mé ke in ket ér té ke sít het jük. Így
in dí tot tuk be a Klap ka ut cai üz le tet. 
– Lát ha tó, hogy a vá sár lók na gyon ked -
ve lik a ter mé ke i ket. Mi en nek a tit ka?
– Az én fi lo zó fi ám sze rint olyan ter mé ke -
ket kell el ad nunk, hogy min dig nyu god tan
ta lál koz has sak a vá sár lók kal az ut cán.
Van nak olyan elõ re gyár tott, jó ne vû ter -
mé kek, ahol nem kell a fo gyasz tó nak at -
tól fél ni, hogy meggy mag ra ha rap, mert az
csak aro mát és szin te ti kus ízfokozókat ta -
rtalmaz. Ilyen ná lunk nincs, mi csak ter -
mé sze tes anya gok kal dol go zunk. A meg -
 gyes ré tes meggy bõl és tész tá ból van, a
meg  gyes-má kos meggy bõl és mák ból. Ki -
vá ló mi nõ sé gû fa gyasz tott ter mé ket hasz -
ná lunk. A fa gyasz tott meggy, ha nem is
olyan, mint a friss, de iga zi meggy. Nem
ízfokozó, szí ne zõ és egyéb ös  sze te võ ke -
rül a sü te mény be. Na gyon di va to sak nap -
ja ink ban az üs tö kös ként tün dök lõ új don -
sá gok, mint a szén hid rát-csök ken tett liszt
és ke nyér. Ezek azon ban nagy részt csak
mar ke ting fo gá sok. Én nem tar tom ere den -
dõ bûn nek, ha az em ber ke nye ret eszik, hi -
szen több ezer éve ez a leg fon to sabb élel -
me az em be ri ség nagy ré szé nek. Csak az
nem mind egy, mi lyen az a
ke nyér. 
– Mi lyen a jó ke nyér?
– Az el múlt 50-60 év
táp lál ko zá sá nak a leg -
na gyobb hi bá ja, hogy
ki hagy ta a ke nyér fé lék -
bõl a rost anya go kat, va gyis
min den jót, ami a bú za hé já ban van. Ezen
kí vül liszt ja ví tó fó bi ás va gyok, így szin -
te ti kus liszt ja ví tó kat so sem hasz ná lunk.
Csak meg bíz ha tó ma lom ból vá sá ro lunk
lisz tet, már nyolc év óta ugyan ar ról a
hely rõl, il let ve egy ér di ma lom ból. Nem
ol csó lisz tek ezek, de el en ged he tet le nek a
jó ke nyér hez. A bú zá nak van egy úgy ne -
ve zett si kér tar tal ma, ami a tész ta vá zát al -
kot ja. Mi kéz zel dol goz zuk fel a tész tát,
ahol az ala kí tás hoz nem hasz ná lunk kést,
így nem sé rül a váz. A gé pi fel dol go zás -
nál vág ják a tész tát, sé rül a si kér szál, ami -
tõl szét esik a ke nyér. Ezért kell a kü lön -

bö zõ liszt ja ví tó kat hasz nál ni uk. Er re ne -
künk nincs szük sé günk va gyis, mi a ké zi
fel dol go zás hoz vesszük a lisz tet. Ezen
felül csak ko vá szos ke nye ret sü tünk,  sem -
mi lyen mes ter sé ges ada lé kot nem al kal -
ma zunk, ki vé ve pél dá ul a C-vi ta mint.
– Na gyon ked velt az önök ál tal sü tött
Kárpátkenyér, vagy a ha rasz ti rozs ke -
nyér.
– A Kárpátkenyér nem a mi fej lesz té sünk,
a Bu da fo ki Élesz tõ gyár kí sér le tez te ki, õk
ad ták ne ki ezt a ne vet. Rend kí vül ked velt,
több pék ség ben is gyárt ják or szág szer te.
Ezért ki csit bánt is, hogy ezt a ke nye ret
még nem dí jaz ták se hol. A kü lön bö zõ dí -
ja zott ke nye rek ugyan is szin te ki vé tel nél -
kül egye di gyár tá sú ak, egy-egy al ka lom ra
süt tet tek, a Kárpátkenyeret pe dig na pi fo -
gyasz tás ra ké szí tik, és ta valy az or szág
leg nép sze rûbb ke nye re volt. Meg ér de mel -
ne egy dí jat. A ha rasz ti rozs ke nyér a mi
fej lesz té sünk, 30%-a tel jes ki õr lé sû rozs -
liszt, a töb bi fe hér liszt, és ko vász.
– Egész sé ge sebb a rozs ke nyér?
– Ez egy tév hit, hi szen a bú za és a rozs
ös  sze té te le egy-két fe hér jén kí vül szin te
ugyan az. A né met te rü le te ken, ahol ez jel -
lem zõ, nem azért esz nek sok kal több rozs -
ke nye ret, mert az egész sé ge sebb, ha nem
mert az ég haj lat mi att job ban meg te rem,
mint a bú za. Sok em ber azt hi szi, hogy a
sö tét ke nyér a rozs ke nyér, pe dig ez nem
igaz. Mu tat ha tok olyan rozs lisz tet, ame -
lyik vi lá go sabb, mint a bú za liszt. A színt
a ki õr lé si fok ha tá roz za meg. Nincs bar na
liszt, a PurPur lisz ten kí vül, ezt jel zi is a
né pi ne ve: vö rös bú za. A tön köly ke nye ret
már mi ta lál tuk ki. Sze rin tem a leg egész -
sé ge sebb a tel jes ki õr lé sû tön köly bú zá ból
sü tött ke nyér. Ke ve sen tud ják, de ezt ezer
éven át et tük. A vö rös bú za, a kö les, és a
PurPur bú za - mely most az oszt rá kok nál
slá ger - volt na gyon nép sze rû a ré geb bi
ko rok ban. A kö les nek ki vé te les élet ta ni
ha tá sa van, ked ve zõ a ko lesz te rin re és a
vér cu kor ra. A tön köly ter mesz té sé nél pe -

MIN DEN NA PI KE NYE RÜNK
Lá to ga tó ban Ruff Ist ván pék mes ter nél

Né hány év vel ez elõtt egyik nap ról a má sik ra je len tõ sen meg nõtt a Wes se lé nyi ut ca for -
gal ma. Au tók so ra állt a 32-es szá mú ház elõtt, vit ték a fris sen sült ke nye ret, pék sü te -
ményt. Az óta fo ga lom má vált Harasztin a Ruff-pékség. Ma már kis sé nyu gal ma sabb
a sü tö de elõt ti ut ca, hi szen két bolt ban is vá sá rol hat juk ter mé ke i ket, sõt Tak sony ban
is nyílt min ta bolt. Mi a tit ka a si ker tör té net nek, ho gyan ké szül a jó ke nyér? Er rõl be -
szél get tünk a vál lal ko zás ve ze tõ jé vel, Ruff Ist ván nal.
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22 ÉR MET NYER TEK A DRA GON FORCE TE AM SPOR TO LÓI 
A XI. HUNGARIAN ASHIHARA KA RA TE OPENEN

Négy or szág 165 ver seny zõ jé vel ke rült meg ren de zés re
a XI. Hungarian Ashihara Ka ra te Open (nyílt nem zet kö -
zi baj nok ság) Dunaharasztin 2012. 05. 26-án a
Kisdunamenti Ashihara Ka ra te Egye sü let (Dra gon
Force Te am) szer ve zé sé ben.
Ro má ni á ból négy csa pat, Dá ni á ból két csa pat, Szer bi -

á ból egy csa pat ér ke zett hoz zánk a ver seny re ashiharás spor to ló i val.
Ma gyar or szág ról az ös  szes Ashihara Ka ra te egye sü let, va la mint szá -
mos Kyokushin Ka ra te egye sü let ver seny zõi ne vez tek a meg mé ret te -
tés re.
Ovis, gyer mek, ser dü lõ, if jú sá gi, ju ni or és fel nõtt kor cso port ok ban foly -
tak a küz del mek. 
A kumite ver seny szám okon kí vül KA TA (for ma gya kor lat) ver seny szám -
ban is le he tett in dul ni amely re eb ben az év ben nagy volt az ér dek lõ -
dés, 66 fõ in dult KA TA ver seny szám ban is.
Há rom ta ta min egész nap fo lya ma to san zaj lot tak a küz del mek. Már a
gyer mek kor cso port ok ban is sok szép tech ni kai meg ol dást lát hat tak a
né zõk, de a csúcs pon tot a fel nõtt fér fi A ka te gó ria küz del mei je len tet -
ték ahol nagy ös  sze csa pá so kat lát hat tunk, a meg szo kott nál több KO-
val.  
Egye sü le tünk 24 fõ spor to lót in dí tott a ver se nyen, mely bõl 22-en do -
bo gó ra áll hat tak. Ered mé nye ik a kö vet ke zõk:

KA TA ver seny szám ban:
1. he lye zett: Csurka Ger gõ, Ko vács Le ven te
2. he lye zett: Schwarczenberger Klaudia, Szántai At ti la
3. he lye zett: Unrin Zsom bor, Bak Benjamin, Var ga Ba lázs, Ujszászi

Csa ba
KUMITE ver seny szám ba:
1. he lye zett: Csurka Ger gõ, Berron Dá ni el, Si mon An dor, Ko vács Le -

ven te, Ki rály Zsó fia, Schwarczenberger Kla u dia, Gyu lai Zol tán, Var -
ga Ba lázs, Ta kács Ba lázs, Piacsik Zsó fia, Piacsik And rás

2. helyezett: Berron Oli vér, Tóth Ka ta, Ki rály Má tyás, Ujszászi Csa ba,
Lacházi Já nos, Szán tai At ti la

3. he lye zett: Uhrin Zsom bor, Ko csis Ri chárd, Tõ kés Dominik, Fü löp
Zsó fia

Ki vá ló egyé ni ered mé nye ink alap ján egye sü le tünk a csa pat ver seny -
ben az el sõ he lyen vég zett.
Kö szö ne tet mon dok azok nak a sport tár sak nak, szü lõk nek,  akik se gí -
tet ték a ver seny szer ve zé sét, le bo nyo lí tá sát.
Gra tu lá lok a ver seny zõk nek a szép ered mé nye kért.
To vább ra is vár juk egye sü le tünk be a sport és a ka ra te iránt ér dek -
lõ dõ ket min den kor osz tály ból. Edzé se in ket a Hu nya di Já nos Ál ta -
lá nos Is ko la fel sõ ta go za tás nak tor na ter mé ben tart juk ked den és
csü tör tö kön gye re kek nek 17.30 órá tól, fel nõt tek nek 18.30 órá tól
20.00 órá ig. Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu

Csurkáné Döcsakovszky Má ria ve ze tõ edzõ
Csurka Lász ló edzõ

dig nem kell nö vény vé dõ sze re ket al kal -
maz ni. A töb bi bú zát per me tez ni kell a
Fuzárium ne vû pe nész gom ba el len, de a
tön köly el len áll, így Fuzárium és to xin -
men tes.
– Van nak kü lön le ges ter mé ke ik is, mint
a Laffert-kalács. Ho gyan ké szült?
– En nek a tör té ne te a kú ria meg nyi tá sá hoz
kap cso ló dik. A jegy zõ úr szólt, hogy a
meg nyi tó ra ké szít sünk va la mi lyen, még
nem volt kü lön le ges sé get. Sza bad já ra en -
ged tük a fan tá zi án kat, pró bál koz tunk,
több vál to za tot ké szí tet tünk, amíg meg -
szü le tett a fo nott Laffert-koszorú, kö ze -
pén a ró zsá val. Olyan nép sze rû lett, hogy
az óta is süt jük. Vol tunk egy ki ál lí tá son
fenn a Bu dai Vár ban. A leg na gyobb, leg -
di va to sabb pék sé gek je len tek meg, mint a
Li pó ti, a Ceres, a Nor bi, a Félegyházi és
ha son lók. Nagy si ke re volt a ke nye re ink -
nek is, de az iga zit a sü te mé nyek arat ták:
osz to gat tuk a pi té ket, a pa vi lont pe dig
meg töl töt tük kro ko di lok kal, és tek nõs bé -
kák kal. Kö nyö rög tek ér tük a lá to ga tók.

Ko rom Sa nyi ba rá tom pe dig ké szí tett egy
köny vet, mely nek fel volt hajt va a lap ja,
és rá volt ír va, hogy Ruff pék ség. Lá tott
már tész tá ból köny vet? A vé gén a fõ szer -
ve zõ azt mond ta, ha len ne fõ díj, ne künk
ad ná. Egy na gyobb ke res ke del mi lánc ve -
ze tõ je is gra tu lált, mert azt ta pasz tal ta,
hogy mi hasz nál juk a leg több ter mé sze tes
anya got. Ez igaz is, mert csak azt hasz ná -
lunk! A leg na gyobb di csé re tet ta lán at tól
az or vos tól kap tuk, aki a ki ál lí tás után
meg ke re sett, és egy na gyobb ven dég lá tás -
hoz Ba las sa gyar mat ra tõ lünk ren del te a
sü te mé nye ket. 
– Sok ren dez vényt, he lyi szer ve ze tet tá -
mo gat: gye re ke ket, nyug dí ja so kat, a
Mû ve lõ dé si Há zat, a Csa lád se gí tõ Szol -
gá la tot, az egy há za kat, a DMTK spor -
to ló it, és még hos  szan so rol hat nánk.  Mi
in dít tat ja er re, hisz ez túl nagy ki adás
len ne rek lám cél ra?
– Ez nem is rek lám, sok szor kér jük is,
hogy ne ver jék nagy dob ra. Na gyon sok
em bert is me rünk a vá ros ban, fõ leg a fe le -
sé gem ré vén, a leg töb ben õt ke re sik meg.
Mi el sõ sor ban a harasztiakat tá mo gat juk.
Ke res tek már mes  szebb rõl is, lát ja, azok -
nak nem ad tam. Nem azért, mert egy szer
nem te het ném meg, de vé le mé nyem sze -
rint, az új pes ti ek nek ad ja nak az új pes ti
vál lal ko zók, a he lyi ek nek adunk mi. Per -
sze a vég te len sé gig mi sem ada koz ha tunk,
van, akit úgy tá mo ga tunk, hogy anyag ár -
ban ad juk ne ki az árut. Van nak nagy csa -
lá dos ok, akik az es ti fö lös le get fél áron vi -
he tik el. Ami kor a Bár ká nál pénz ügyi gon -
dok vol tak, nem te het tük meg, hogy ne se -

gít sünk. Szám ta lan hely re adunk, és amíg
mó dunk van rá, szí ve sen tes  szük.
– Mer re to vább? Mi lyen fej lesz té se ket
ter vez, nö ve li-e a pék sé get?
– Ter mé sze te sen fi gyel jük a pi a ci igé nye ket,
de a rea li tá sok nál ma ra dunk. Mi nem nagy -
tõ ké sek va gyunk, kény szer vál lal ko zás ként
in dul tunk, és las san épít get jük a pék sé get,
mert el sõd le ges cél, hogy mi nõ sé gi árut biz -
to sít sunk a vá sár ló ink nak, és ah hoz több he -
lyen is hoz zá jus sa nak. Nem vál la lunk be
sem mi olyan aján la tot, amely meg ha lad ná
az erõn ket, vagy ron ta ná a mi nõ sé get.
– Amit el mon dott, az iga zi lo kál pat ri ó -
ta gon dol ko dás mód ra vall. Em lí tet te,
hogy Mór mel lett szü le tett. Ma ha rasz -
ti nak tart ja ma gát?
– Azt gon do lom, igen. Vis  sza já rok még a
szü lõ fa lum ba, de több mint har minc éve
itt élek, itt van a csa lá dom, itt él nek az is -
me rõ se im, ba rá ta im, itt az ott ho nom. Azt
hi szem, már nem tud nék in nen el köl töz ni.

Gáll Sán dor
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In for ma ti ka ver seny 
2012. má jus 17.

A ge ne rá ci ók kö zöt ti 
szo li da ri tás je gyé ben

Igen, ne héz té ma. So kan úgy gon dol -
hat ják, hogy túl nagy fa lat a ti zen éves
gye re kek számára…

Vi szont a ta lál ko zó részt ve või re me -
kül át lát ták a kér dést és jobb nál jobb
be mu ta tó kat ké szí tet tek a té má ban.
Volt, aki az idõ sek és fi a ta lok kö zöt ti
kap cso la tot bon col gat ta, más a ka ma -
szok és a kis gye re kek vi szo nyát em -
lí tet te és volt az ál lat vi lág ból vett pél -
da is. Min den ki a sa ját szem szö gé bõl
kö ze lí tet te meg a fon tos te rü le tet, és
a sa ját esz kö ze i vel je le ní tet te meg.
(pre zen tá ció, film, egyéb). Így egy át -
fo gó ké pet kap hat tunk ar ról, hogy a
ka ma szok mit gon dol nak a szo li da ri -
tás ról és a to le ran ci á ról. 
A ta lál ko zó má sik fe lé ben egy kis ver -
seny re ke rült sor. A szo ká sos tech ni -
kák kal (szö veg szer kesz tés, netes ke -
re sés, pla kát ké szí tés), de az ak tu á lis
té má ban mér ték ös  sze a tu dá su kat a
ver seny zõk. 
Egy-két pél da a fel ada tok ra: 
– Fog lalj szál lást a nagy szü le id nek

egy hos  szú hét vé gé re, nyug dí jas
ked vez mén  nyel!

– Ke resd meg, hol le het a leg ol csób -
ban pe dál nél kü li bi cik lit ven ni a kis -
öcséd nek!

– Ké szíts pla ká tot a „Nagy szü lõ–uno -
ka In for ma ti ka ver seny” cím mel!

És így to vább.   
A gye re kek na gyon él vez ték a ver -
senyt. Sok ér de kes meg ol dás szü le -
tett. No és iz gal ma sabb is a ta lál ko -
zó, ha tét je is van.
A ver seny vég ered mé nye:

I. Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la csa pa ta

II. Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la csa pa ta

III. Baktay Er vin Gim ná zi um 8.
osz tá lyos csa pa ta

IV. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la csa pa ta

V. Baktay Er vin Gim ná zi um 7.
osz tá lyos csa pa ta

Jö võ re is vár nak sze re tet tel min den vál -
lal ko zó ked vû ver seny zõt a szer ve zõk:

Nagy Ág nes
re ál mun ka kö zös ség-ve ze tõ

Ekéné Abuczki Ma ri an na
in for ma ti ka ta nár

Ked venc kí sér le teim

Áp ri lis 12-én a II. Rá kó czi Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko la 10. al ka lom mal ren dez -
te meg a ha gyo mán  nyá vált „Ked venc
kí sér le teim” cí mû be mu ta tót. A négy
is ko la kö zül a taksonyi Tak sony Ve zér
Ál ta lá nos  Is ko la di ák jai elõ ször vet -
tek részt a be mu ta tón. 
Min den is ko lát hat di ák kép vi selt. Sok
ér de kes és lát vá nyos kí sér le te ket lát -
hat tunk. A zsû ri négy ka te gó ri á ban ér -
té kelt: a leg lát vá nyo sabb, a leg ér de -
ke sebb, a leg jobb ma gya rá zat és a
leg jobb elõ adás. Ezek ben mér ték
össze ere jü ket a di á kok.
Kin ti kí sér le te ket is lát hat tunk pl.: al -
ko ho los ra ké ta, il let ve ágyú. A be mu -
ta tók vé gén a zsû ri ki hir det te az ered -
ményt. Ki osz tot ta az em lék la po kat és
aján dé ko kat, majd ös  sze áll tunk egy

cso port kép re. A zsû ri úgy vél te, hogy
ez volt a leg jobb év. 

Nagy La u ra és Stampfel Vik tor

Kunterbunt Fest 2012

Má so dik al ka lom mal ren dez tük meg
ha gyo mány te rem tõ né met gá la dél -
utá nun kat, me lyen ta nu ló ink kis íze lí -
tõt ad tak szü le ik nek, nagy szü le ik nek
azok ból a mon dó kák ból, ver sek bõl,
da lok ból és me sék bõl, me lye ket né -
met órá in kon sa já tí tot tak el.
El sõ ként az 5. b osz tály ta nu lói em lé -
kez tek da lok kal, ver sek kel a né me tek
ma gyar or szá gi le te le pe dé sé re. Õket
kö vet ték a leg ki seb bek. Az el sõ sök
már csak he ti két órá ban ta nul ják a
né met nyel vet, de még is ügye sen, lel -
ke sen ad ták elõ da lok ból, ver si kék bõl
ál ló mû so ru kat.
A má so dik, har ma dik és ne gye dik
osz tá lyo sok is szor gal ma san, szív vel-
lé lek kel ké szül tek er re az elõ adás ra. 
Öröm mel vet tük a szü lõk ér dek lõ dé -
sét, re mél jük kel le me sen töl töt ték ve -
lünk ezt a dél utánt és jö võ re új ra meg -
tisz tel nek fi gyel mük kel.
Fel ké szí tõ ta ná rok vol tak: Ko má ro mi
Ka ta lin és Zsédel And rea, a de ko rá -
ci ót az 5. b osz tá lyo sok, va la mint
Vargáné Hunya Ka ta lin ké szí tet te.
Kö szön jük mun ká ju kat!

Zsédel And rea
mun ka kö zös ség-ve ze tõ

Pe da gó gus ki rán du lás

Gyö nyö rû, nap fé nyes idõ ben in dul -
tunk út nak Vácrátótra és Vác ra.
Iga zán ide á lis nak mond ha tó a két te -
le pü lés tá vol sá ga, így nem kény sze -
rül tünk hos  szú bu szo zás ra.
Rég nem járt már a tan tes tü le tünk a
vácrátóti ar bo ré tum ban. Kel le mes sé -
tát tet tünk a 27 hek tá ron el te rü lõ sok-
sok nyí ló, om ló-bom ló nö vény közt,
hisz pün kösd ha va vi rág nyí lás ban a
leg gaz da gabb hó nap.
Meg cso dál tuk a pál ma há zat és a kak -
tusz gyûj te ményt is.

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
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A pi hen te tõ sé ta után foly tat tuk utun -
kat Vác ra. A tör té nel mi le ve gõ jû, gyö -
nyö rû en fel újí tott kis vá ros a Du na bal
part ján te rül el. 

Vác a ba rokk egyik gyöngy sze me, ezt
iga zol ja a 2006-ban el ké szült Fõ tér
jel leg ze tes épü le te i vel, szob ra i val,
temp lo ma i val.
Meg te kin tet tük a Kons tan tin té ren ta -
lál ha tó Szé kes egy há zat, a Püs pö ki
Pa lo tát, majd a Fõ tér Do mi ni ká nus
temp lo mát, a Memento Mori ki ál lí tást,
a dí szes Szent há rom ság-osz lo pot. 
Fa kul ta tív jel leg gel is mer ked tünk az
Egy ház me gyei Gyûj te mén  nyel, a Bor -
mú ze um mal, meg néz het tük az or -
szág egyet len di a dal ka pu ját, és ki -
adós sé tát te het tünk a cso dás Du na
part ján.
Nagy tet szést ara tott a vá ci Mo soly -
tár, mely az or szág egyet len sza tí ra
és ka ri ka tú ra gyûj te mé nye.
Sajdik Fe renc Mun kácsy-dí jas gra fi -
kus mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa
min den ki nek na gyon tet szett.
A sok-sok in for má ció és is mer te tõ
után min den ki úgy érez te meg ér dem -
li a ká vét, sütit, fa gyit.
Jó han gu la tú, szép na pot töl töt tünk
együtt.

Zimmermann An na

Jö võ re ugyan így!

Má jus ban, a hos  szú hét vé ge után 2-
án és 3-án is mét meg moz dult a su li.
El ér ke zett a pa pír gyûj tés nap ja. Iz gul -
hat tak a di á kok, hi szen a pa pír idei át -
vé te li ára na gyon ma gas volt. Sok
pénzt le he tett hoz zá ten ni az év vé gi
ki rán du lás hoz. Két na pon ke resz tül
fo lya ma to san töl töt tük a kon té ne re -
ket.
Meg is lett a sok mun ka ered mé nye.

Több mint 28 ton na pa pír ral bir kóz -
tunk meg. Eb ben a ha tal mas mun ká -
ban is mét ki vet ték ré szü ket a szü lõk
is. Vé gig ott vol tak a pa ko lás nál, se -
gít ve a gye re kek mun ká ját.
És mi a ju ta lom?
Há rom osz tály ré sze sült 100 000 Ft-
nál is na gyobb tá mo ga tás ban, de a
töb bi osz tály is örül he tett a ki sebb-na -
gyobb ös  sze gek nek.
Mi fel nõt tek pe dig ugyan csak nem pa -
nasz kod hat tunk. A szü lõi kö zös ség
gon dos ko dott ar ról, hogy ne hal junk
se éhen, se szom jan. Kü lön kö szö -
nöm Far kas Ági nak az al más pi tét.
Olyan fi no mat még so se ettem…
Sze ret ném a di á kok ne vé ben kö szö -
ne tem ki fe jez ni azok nak a szü lõk nek,
akik a kon té ner nél se géd kez tek.
Név sze rint: Doboróczky Gá bor, Kras -
nyánsz ky Gyön gyi, Stampfel An di,
Far kas De zsõ, Kaposi Gá bor, Ná das
Gá bor, Gál Jó zsef, Ör dög Ri chárd,
Fü ze si apu ka, Ponczok anyu ka, Ko -
csis apu ka.
Ki emel ném SZMK el nö kün ket, Far kas
Ág nest, aki a szü lõ ket be szer vez te,
és a bü fé rõl gon dos ko dott.
Ne fe lejt sék el Ked ves Ol va sók, hogy
az õszi gyûj tés már meg kez dõ dött.
Kér jük, te gyék fél re, rak tá roz zák el
szá munk ra a fe les le ges sé vált új ság -
ja i kat, pa pír ja i kat, mert a nyár vé gén
a srá cok a ta lics kák kal is mét út ra kel -
nek.

Far kas Ka ta lin
DSN 

Kom pe ten cia ala pú 
né met ver seny

Szi get csép, 2012

Már ci us 2-án má sod szor vet tünk
részt a Szi get csé pen ren de zett nyel -
vi ver se nyen, amely nek ez út tal is
nagy si ke re volt a tér ség is ko lái kö -
zött: 8 is ko lá ból 130 ta nu ló ne ve zett
a ren dez vény re. 
A ne ve zés fel té te le egy kis re gény el -
ol va sá sa és egyé ni fel dol go zá sa volt.
Is ko lánk 5. b osz tá lyá ból Sza kács Ad -
ri enn, Sza bó Kin csõ, Hutvágner Ger -
gely és Weinber Pé ter vál lal ko zott a
ne mes fel adat ra.
A kö te le zõ ol vas mány 5-6. év fo lya -
mon In ge Meyer-Dietrich: Und das
nennt ihr Mut? cí mû mû ve volt. Ezt ol -
vas ták el a gye re kek és egy bí ró sá gi
tár gya lás ke re té ben fel dol goz ták a
mû tar tal mát, majd el is ját szot ták. A
film re vett anya got küld tük el a ren de -
zõk nek.
Ez után kö vet ke zett még a tény le ges
ver seny, ahol csa pa tunk 10 csa pat
kö zül (ha to di kos ta nu lók kö zött!) az
elõ ke lõ 3. he lye zést ér te el.

Gra tu lá lunk!

Ko má ro mi Ka ta lin
nyelv ta nár

Matek-Logi ta lál ko zó – 2012

2012. áp ri lis 18-án, szer dán meg ren -
de zés re ke rült is ko lánk ban az 5-6.
osz tá lyo sok Matek-Logi ta lál ko zó ja.
Mind há rom dunaharaszti ál ta lá nos is -
ko lá ból ér ke zett egy-egy hat fõs csa -
pat. Az is ko lák elõ zõ leg egyen ként
össze ál lí tot tak egy fel adat sort, ame -
lyet ugyan azon is ko la ta nu lói nem
old hat tak meg. Ami kor mind egyik
csa pat el ké szült az ál ta la hú zott fela -
dat tal, ak kor egy-egy ta nu ló ki ment a
táb lá hoz és el ma gya ráz ta, hogy azt
ho gyan ol dot ták meg. Mi vel kap tunk
ele gen dõ idõt, min den csa pat ki vá ló -
an tel je sí tett. Az agy tor na mel lé szörp
és szend vics is járt. Ju tal munk egy
szép fü zet, egy toll és egy fi nom cso -
ki volt. Sze ret ném mind an  nyi unk ne -
vé ben meg kö szön ni a fel ké szí tõ ta ná -
rok mun ká ját, va la mint Bordásné
Nyáry Ni ki és Lugmayer Ma ri an na ta -
nár né nik nek a ver seny meg szer ve -
zé sét. Gon dol kod ta tó, ér de kes és iz -
gal mas él mény volt.

Szabó Kincsõ
5. b osztályos tanuló

Ta va szi at lé ti ka több pró ba 
ver seny

Má jus 09-én Kiskunlacházán vol tunk
a Rác ke vei kör zet te rü le ti at lé ti ka ver -
se nyén. Az áp ri li sig el hú zó dó „tél” mi -
att nem so kat tud tunk kint edze ni az
ud va ron. En nek el le né re ta nu ló ink
szé pen sze re pel tek. 

Az ered mé nyek a kö vet ke zõk:
II. kor cso port lá nyok 3., fi úk 2.
III. kor cso port lá nyok 2., fi úk 1.
IV. kor cso port lá nyok 2., fi úk 1. és 2.

(két csa pat volt)
he lye zést ér tek el.

Egyé ni ös  sze tett ben a 6. osz tá lyos
Bor za Ger gõ I., a 8. osz tá lyo sok kö -
zül Simon-Balla Ist ván I., Bo ros Márk
II., Nagy Mar tin III. he lye zést ér tek el.
A gye re kek ked vét el vet te, hogy sem
ér met, sem  ok le ve let nem kap tak.

Az el sõ he lyen vég zõk to vább ju tot tak
a Pest me gyei Di ák olim pi á ra. Így a III.
kor cso port fi úi Albertirsán VIII. he lyet
sze rez ték meg. 
Csa pat ta gok: Ba kó Mar tin, Bor za
Ger gõ, Szán tó Jor dán, Schmidt Oli -
vér, Csõgör Alen, Gyovai Ro land.
A „nagy fi úk”, az az a nyol ca di ko sok
majd ez után ver se nyez nek még to -
vább. Csapattagok: Simon-Balla Ist -
ván, Bo ros Márk, Nagy Mar tin, Ne -
mes Zsig mond, Bol dog Ba lázs, Szûcs
Benett.
Re mé lem to váb bi szép si ke rek rõl
szá mol ha tok be!

Kovácsné Tarr Kor né lia
test ne ve lõ
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

A II. Hu nya di Gá la

„Ha csak te he ted, élj min dig úgy, hogy az
em be ri szel lem kris tály ba fa gyott re mek -
mû ve i nek egyi két min den nap meg szem -
léld, s ha csak né hány pil la nat ra is!” – ír -
ja Márai Sán dor Fü ves köny vé ben a re -
mek mû vek rõl. Az is ko la az a hely, ahol az
em ber meg is mer he ti az iro da lom, a ze ne,
a fes té szet és más mû vé sze ti ágak re -
mek mû ve it. De az is ko la az a hely is, ahol
ki pró bál hat ja ma gát, ké pes-e eze ket a re -
mek mû ve ket meg szó lal tat ni, ké pes-e ma -
ga is (ha még oly pa rá nyit is) re mek mû vet
al kot ni. 
Az el múlt tan év ben fel ve tõ dött az öt let,
hogy tart sunk má jus ban Ki mit tud?-ot,
amely re a di á kok je lent kez het nek bár mi -
lyen pro duk ci ó val, amit szín pa don be le -
het mu tat ni. Az tán ar ra gon dol tunk, hogy
ne ver senyt ren dez zünk, ha nem in kább
be mu ta tót azok ból a mû vek bõl, elõ adá -
sok ból, ame lye ket a di á kok az év fo lya -
mán lét re hoz tak. Így szü le tett az I. Hu nya -
di Gá la. A két órás mû sor ban sok te het sé -
ges ta nu ló ka pott le he tõ sé get a be mu tat -
ko zás ra. A gá la leg na gyobb fel fe de zett je
Vég sõ Vi vi en, nyol ca dik osz tá lyos di á kunk
volt, aki rõl ki de rült, hogy gyö nyö rû ének -
hang ja van. 
E prog ram si ke rén fel buz dul va az idei tan -
év ben is meg ren dez tük a Hu nya di Gá lát,
im már a má so di kat. A sze rep lõk há rom ka -
te gó ri á ban ne vez het tek: ének-ze ne, vers-
és pró za mon dás, il let ve tánc, szín pa di elõ -

adás, sport ka te gó ri ák ban. A prog ra mot hu -
szon hét szín vo na las mû sor szám al kot ta. 
A vers- és pró za mon dás ka te gó ria részt -
ve või, Dankó Dá ni el (1. a), Ficsór An na
(1. b), Szokolics Sá ra Re be ka (1. b),
Reichert Vik tó ria (1. c), Ne mes Ré ka (1. c),
Hoffer Be á ta (2. a), Ke néz Di á na (2. c), Ha -
ran gi Fan ni (4. a), Fü löp Nó ra (4. b), Ap ró
Já nos (6. c) a ma gyar nép me sék és a ma -
gyar gyer mek ver sek kö zül ad tak elõ egyet-
egyet. Goda Le ven te és La dá nyi Lilla (6. c)
an gol, il let ve né met nyel ven mon dott ver -
set, me sét. Lenger Nó ra Eme se (6. c) sa -
ját írá sát ol vas ta fel. A di á kok fel ké szü lé sét
se gí tet ték: Kaltenecker Antalné, Drahosné
Akócsi Ancilla, Némethné Cso bo lyó Éva,
Ádám Lu ca, Fábryné Tádics Má ria,
Zimberné Kmetty Ilo na, Kurcsics Má ria,
Fogarasiné Markstein Be á ta, Lénártné Né -
meth Mó ni ka, Kovácsné Mes ter Ág nes.
Az ének-ze ne ka te gó ria sze rep lõ i nek
több sé ge a dunaharaszti ze ne is ko lá ban ta -
nul hang sze res ze nét, il let ve éne ket. Szín -
vo na las mû sor szá mo kat hall ha tott tõ lük is
a kö zön ség. A ka te gó ria részt ve või vol tak:
Hégely Ti tusz (4. a) zon go ra, Ficsór Gyõ zõ
(5. c) trom bi ta, Hor váth Pet ra (5. c) ének,
Kor be li Eni kõ és Tuboly Ale xand ra (6. a)
ének, Landsmann Pet ra (6. c) har mo ni ka,
Ficsór Ré ka (7. c) he ge dû, Kõ sze gi Eni kõ
(7. c) fu vo la, Kor be li Fe renc (8. c) va dász -
kürt. A gye re kek fel ké szí té sét a ze ne is ko la
ta ná rai, Kanizsár No é mi, Hertlein Fe renc,
Már ton Ág nes, Ágnecz Ka ta lin, Má tyás Ol -
ga, Karmanóczki At ti la vé gez ték. Az elõ -

adá son Nickerl Ákos kí sér te a fel lé põ ket.
Kö szön jük a mun ká ju kat. A 4. b osz tály
ked venc nép da la i ból nyúj tott át egy csok -
rot a hall ga tó ság nak, Ficsórné Szán tó Szil -
via ve ze té sé vel.
A tánc, szín pa di elõ adás, sport ka te gó -
ri á ban lé pett szín pad ra a Summer Dance
cso port (Géczi Ró bert 2. a, Kreisz Anett és
Kreisz Gréta 5. a, Géczi Ta más 5. b) és
Csörsz Pet ra (4. a), akik sa ját ko re og rá fi á -
ju kat ad ták elõ mo dern ze né re. Ko vács Va -
len ti ná tól (5. c) rit mi kus gim nasz ti ka be mu -
ta tót lát hat tunk. Fel ké szí tõi Pus kás And rea
és Al föl di Vi o let ta a Szi get DSE edzõi. Az
1. a osz tály ta nu lói Kiss Ma ri ann Vi rág ve -
ze té sé vel nem ze ti sé gi né met tán co kat hoz -
tak a gá lá ra. Feb ru ár óta ta nul nak nem ze -
ti sé gi né met tán cot az is ko lá ban, s a ta nult
tán ca i kat mu tat ták be. Az is ko lai mazsorett
szak kör szep tem ber óta mû kö dik is mét is -
ko lánk ban. A mû sor ban a 3-4. év fo lyam ok
cso port ja lé pett föl. A ko re og rá fi át Gallasz -
né La da No é mi nek kö szön het jük.
A mû sor egy meg le pe tés szám mal zá rult.
A tan tes tü let ének ka ra Ficsórné Szán tó
Szil via ve ze té sé vel ad ta elõ A ze ne az kell
cí mû dalt.
A gá la kö zön sé ge szá má ra Nyá ri A. Il di kó
ál lí tott ös  sze ki ál lí tást a gye re kek pá lyá za -
tok ra ké szült raj za i ból.
Ren dez vé nyünk si ke ré hez hoz zá já rult,
hogy vol tak tá mo ga tó ink. A Dunaharaszti
Vá  ro si Ön kor mány zat Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si
és Sport bi zott sá ga ál tal ki írt pá lyá za ton öt -
ven ezer fo rin tot nyer tünk. A Ruff Pék ség a
bü fé hez biz to sí tott alap anya go kat. A Kis -
duna TV stáb ja in ter jút ké szí tett a szer ve -
zõk kel. Min den fel lé põ ka pott aján dék ba egy
fá ból ké szült me dált a gá la emb lé má já val,
me lyek el ké szí té sé hez az Al ko tók Du na ha -
rasz ti Egye sü le te, va la mint Mol nár Zsa nett,
Nyá ri A. Il di kó és Kor be li Ferencné kol le gá -
ink nyúj tot tak se gít sé get. Kö szön jük mind -
nyá juk tá mo ga tá sát, mun ká ját!
Na gyon örül tünk ne ki, hogy a ta va lyi nál
több szü lõ tisz tel te meg né zõ ként ren dez -
vé nyün ket. Sze ret nénk a gá la ha gyo má -
nyát a kö vet ke zõ évek ben is to vább foly tat -
ni, hogy te het sé ges di ák ja in kat mi nél töb -
ben meg is mer jék.
Vé gül kö szön jük az in téz mény ös  szes dol -
go zó já nak, hogy mun ká já val hoz zá já rult a
II. Hu nya di Gá la meg va ló sí tá sá hoz.

Kovácsné Mes ter Ág nes
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

A 19. Or szá gos if jú sá gi 
saj tó fesz ti vá lon jár tunk

Is ko lánk di ák új ság ja és di ák rá di ó ja évek
óta tag ja a Di ák új ság írók Or szá gos Egye -
sü le té nek (DUE). 2012. má jus 11-én le he -
tõ sé günk nyílt részt ven ni az ál ta luk szer -
ve zett Or szá gos If jú sá gi Saj tó fesz ti vá lon
a Mil le ná ris Park ban. Csa pa tun kat di ák rá -
di ó sok és di ák új ság írók – Priskin Zi ta, Le -
ven te Zsó fia, Rapcsok Ale xand ra Vik tó ria,
Mol nár Zi ta, Pichler Eni kõ, Timár Bar na -
bás, Szaló Re ná ta, Ko vács Kar ina,
Szaniszló Ro land – al kot ták Csegeiné Ko -
vács Er zsé bet és Licsájer-Koz ma Edit pe -
da gó gu sok ve ze té sé vel. 
Az egész na pos sû rû, ér de kes prog ra mot
ki csi és nagy di ák, fel nõtt egy aránt él vez -
te. Reg gel 10 óra kor a Noalibi együt tes
kon cert je után Szalai An na má ria, a Nem -
ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság el nö ke
és Kecs kés Ist ván, a DUE Mé dia há ló zat
el nö ke kö szön töt te a lá to ga tó kat. Ki hir det -
ték az egész na pos szí nes prog ra mot, ami
négy hely szí nen folyt egyidõben. 

A szín pa don a díj áta dók után meg néz tük
a Ma gyar Te le ví zió Ma radj tal pon! cí mû
ve tél ke dõ jé nek DUE-s kü lön ki adá sát
Gundel Ta kács Gá bor já ték mes ter irá nyí -
tá sá val. Szalai An na má ria di ák új ság írók -
kal mér te ös  sze tu dá sát a mû sor dísz le tei
kö zött ké szült fel vé te len. Eköz ben a szín -
pad mel lett a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz -
lé si Ha tó ság (a to váb bi ak ban NMHH)
prog ram ja in ve het tünk részt. In gyen
internetezhettünk, és tesz tet töl töt tünk ki a

te le ví zi ó zá si szo ká sok -
ról. So kat meg tud hat -
tunk ar ról, hogy mi ért és
mi alap ján cso por to sít ják
a té vé mû so ro kat kor ha -
tár sze rint. Ügye sek vol -
tunk és pendrive-ot,
egér pa dot, bög rét, fa já -
té kot nyer tünk. Ugyan itt
fó ru mot tar tott „Netezz
biz ton sá go san – Internet
Hotline” cím mel dr. Né -
meth Gá bor, az NMHH
mun ka tár sa, Dr. Sza bó
Hen rik, rend õr al ez re -
des, Ko zák Zsu zsan na,
mé dia pe da gó gus és Ör -
dög Nó ra, mû sor ve ze tõ.
Meg tud hat tuk, hogy az Internet Hotline
csa pa tá nak mun ka tár sai ho gyan se gít het -
nek pél dá ul ak kor, ha kö zös sé gi ol dal ra
fel töl tött fo tó in kat egy olyan hon la pon lát -
juk vi szont, ahol a leg ke vés bé sze ret nénk.
Ha ha son ló prob lé mánk van, csak je lez -
nünk kell a www.internethotline.hu ol da lon
vagy a 06-1-202-5010-es te le fon szá mon.
Ter mé sze te sen au tog ra mot kér tünk az
RTL Klub két mû sor ve ze tõ jé tõl, Ör dög Nó -
rá tól és Mádai Vi vi en tõl.
Ké sõbb Ka tus At ti la élet mód-szak ér tõt és
Hor váth Ger gely mû sor ve ze tõt is kér dez -
het tünk a he lyes té vé zé si szo ká sok ról.
Dél után az NMHH tá mo ga tá sá nak kö -
szön he tõ en kö zön ség ta lál ko zó ven dé ge
volt Mátyássy Áron film ren de zõ, Le ven te
Pé ter szí nész, ren de zõ, ta nár mel lett
Andy G. Vajna ho lly woo di pro du cer és a
film ipar meg újí tá sá ért is fe le lõs kor mány -
biz tos. „Gye re a mo zi ba be…” cím mel a
film szín ház jö võ jé rõl be szél get tek a hall -
ga tó ság gal. Kü lön él mény volt ne künk,
idõ seb bek nek, hogy vált hat tunk né hány
szót Le ven te Pé ter rel az „Ég bõl pot  tyant
me sék” fõ sze rep lõ jé vel. Még en  nyi idõ
után is meg ma radt a ked ves hang ja, vic -
ces stí lu sa, köz vet len sé ge. Szí ve sen be -
szél ge tett min den ki vel, fotózkodott a gye -
re kek kel. 
A DUE Pó di u mon a Megasztárból is mert
Kállay-Saunders And rás és az X-Faktor
sztár ja, Baricz Ger gõ be szél ge tett a ra jon -
gók kal, sõt utób bi kon cer tet is adott a Saj -
tó fesz ti vá lon. Saj nos, csak né hány szám

ere jé ig hall gat hat tuk,
mert in dul nunk kel lett.
Meg tud hat tuk tõ le, hogy
min den képp egyé ni han -
gú ze né jé vel sze ret né el -
káp ráz tat ni a kö zön sé -
gét, és le me zén is ilyen
da lok sze re pel nek majd. 
Ugyan itt a lon do ni olim -
pia ap ro pó ján két sport -
ri por ter, Mohay Ben ce és
Lan tos Gá bor osz tot ta
meg a kö zön ség gel
szak má ja ku lis  sza tit ka it. 
A Mil le ná ris Fo ga dó pad -
lá sán La ka tos Le ven te
író vál tott gon do la to kat
if jú ol va só i val, Vas tag
Csa ba éne kes pe dig if jú

ra jon gó i val, aki saj nos na gyon si e tett egy
má sik fel lé pés re, és csak rö vid ide ig él -
vez het tük a tár sa sá gát. Örö met szer zett a
gye re kek nek köz vet len sé gé vel és meg si -
mo gat ta egyi kük fe jét.
A Pa ta ki Zi ta, az RTL Klub idõ já rás je len -
tõ je, Dj. Smash és Herczeg Zsolt (DUE-
tag) ál tal ve ze tett, tom bo la sor so lás sal szí -
ne sí tett fesz ti vá lon fel lép tek a Dirty
Dancers Company, a Dance-Up és a B-
School tán co sai, va la mint a Koz mosz
együt tes. Tom bo lát húz ha tott a szín pa don
Priskin Zi ta, Le ven te Zsó fia. Két ta nu lónk
egy éves in gye nes hoz zá fé rést nyert a leg -
újabb ví rus ir tó prog ram hoz.
A DUE Pó di u mon bár ki ext ra ked vez -
ménnyel be lép he tett az egye sü let be,
meg vá sá rol hat ta szak köny ve i ket, és meg -
is mer ked he tett a nyá ri Mé dia tá bor cso -
port ve ze tõ i vel. 
Min dig hos  szú sor állt a Telenor és a
Huawei stand ja elõtt, ahol a leg újabb
okostelefonokat pró bál hat tuk ki. Az Észa -
ki Tám pont Egye sü let egész nap
drogprevenciós prog ram mal vár ta az ér -
dek lõ dõ ket, a Ma gyar Eve zõs Szö vet ség
stand já nál ver se nyez tek a gye re kek az
ergométereken. Mol nár Zi ta na gyon ügye -
sen és te le ener gi á val több ször is meg pró -
bál ta le gyõz ni tár sa it. 
Az Uniceftõl a gyer mek jo gok ról kap tunk
bõ vebb fel vi lá go sí tást, a Bri tish Counciltõl
pe dig a nem zet kö zi nyelv vizs gá ról, ahol
ce ru zát és cuk rot is nyer het tek a bá tor és
ügyes kér de zõk. A Di ák hi tel Köz pont tól a
meg újult di ák hi tel rõl tá jé koz tat tak, és egy
aján dék nap szem üve get, va la mint fény -
vissza ve rõ kar sza la got is ad tak.
A Richter Ge de on stand já nál a cég tár sa -
dal mi sze rep vál la lá sá ról, tör té ne té rõl és
az ál ta la ala pí tott dí jak ról tölt het tünk ki
tesz tet. Hi bát lan meg ol dá sun kért tol lat,
fény vis  sza ve rõ kar sza la got és jegy zet fü -
ze tet kap tunk aján dék ba.
Bár a prog ra mok négy óra kor még nem
ér tek vé get, saj nos in dul nunk kel lett. Ren -
ge teg aján dék kal, nye re mén  nyel és fõ -
képp cso dá la tos ta pasz ta la tok kal gaz da -
god va tér tünk ha za. A di á kok még na po -
kig me sél ték tár sa ik nak, szü le ik nek, ta ná -
ra ik nak él mé nye i ket. Re mél jük, hogy jö võ -
re is el tu dunk jut ni er re a ran gos ese -
mény re.

Licsájer-Kozma Edit
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Asztalitenisz

Ve ret le nül BAJ NOK a DMTK I. csa -
pa ta a Pest me gye „B” déli cso port -
já ban!

Má so dik csa pa tunk a 10. helyet sze -
rez te meg (info: MOATSZ Ré gió Kö -
zép-Ma gyar or szág).
A Kis–Sós–Kasler–Török A. ös  sze té te -
lû csa pat nem „ta lált” le gyõ zõ re. A kö -
vet ke zõ baj no ki évad ban (szep tem ber -
tõl) a ME GYE „A”-ban, erõ sebb me -
zõny ben fo gunk sze re pel ni. Sport -
águnk ban itt már (sok az él vo na lat is
meg járt) 10–20 éve ját szók kal mér kõz -
he tünk. 
Sa ját nevelésû versenyzõink mél tó
sze rep lé sé vel sze ret nénk ün ne pel ni a
TI ZE DIK évünket. Számítunk rá és kö -
szön jük a DMTK, a város, az iskola
támogatását. Köszönjük a min ket tá -
mo ga tók se gít sé gét, részvételét,
sportbarátságát!

Csík Mik lós
szakosztály vezetõ 

2012. májusi újszülöttek

Bálint Katalin 05. 29.
Erdei Petra 05. 03.
Hamburger Amina 05. 29.
Herr Liza 05. 06.
Horváth Koós Gabriella 05. 01.
Kaizer Martin 05. 15.
Kerekes Gergõ Zétény 05. 31.
Kertész Szabina 05. 29.
Lele Lola 05. 09.
Madocsai Adrienn 05. 25.
Molnár Fruzsina 05. 07.
Nnorom Alex 05. 15.
Papp Kamilla 05. 03.
Pletenyik Anna 05. 23.
Reketes Csenge Emma 05. 13.
Szaszák Léna 05. 09.
Türke-Lucska Szandra 05. 06.
Varga Marcell 05. 17.
Varga Viktória Lívia 05. 07.

Áprilisi módosítás:
Rafael Csaba Dominik 04. 06.

NB III-as felnõtt csapatunk eredményei
25. forduló Tököl VSK–Dunaharaszti MTK 1-2
A Pest megyei rangadón az elsõ játékrészben kétgólos elõnyre tettünk szert, hiszen
elõbb Mészáros Dániel, majd Patkó György is a kapuba talált. A második félidõben
ugyan szépített a Tököl, de egyenlíteni nem tudott, így 2-1-re nyertünk.
26. forduló Dunaharaszti MTK–Tápiószecsõ FC  2-0
A Tápiószecsõ ellen sokáig döntetlenre álltunk, ám a szünet elõtt Lázár Szabolcs
révén vezetéshez jutottunk. Fordulás után Dobesch Bálint is a kapuba talált, ezzel
pedig 2-0-ra gyõztünk.
27. forduló Üllõ SE–Dunaharaszti MTK 1-3
Az Üllõ korán gólt lõtt nekünk, azonban Patkó György elõbb egyenlített, majd
Dobesch Bálint fejesével már 2-1 volt ide. A kegyelemdöfést Mészáros Dániel adta
meg, aki a 61. percben alakította ki a 3-1-gyes végeredményt. 
28. forduló Dunaharaszti MTK–Kecskeméti TE II 2-0
A kecskeméti fiatalokkal szoros, izgalmas csatát vívtunk, de a rutin ismét mellettünk
volt, így a második félidõben taktikus játékunknak köszönhetõen felõröltük
vendégeinket és Mészáros Dániel, valamint Patkó György góljával 2-0-ra nyertünk,
ezzel pedig továbbra is versenyben vagyunk az elsõ helyért vívott harcban.  

A DMTK II eredményei:

22. forduló Tápióság–DMTK II 0-2 (Gólszerzõk: Seres, Röszler)
23. forduló DMTK II–Dunavarsány 0-2 
24. forduló Inárcs–DMTK II 0-7 (Gólszerzõk: Gajdi 3, Szemán 2, Kis L. 2)

A DMTK U19 eredményei:

23. forduló FC Hatvan–Dunaharaszti MTK 5-0
22. forduló Dunaharaszti MTK–RKSK 3-2 (Gólszerzõk: Papp G. 2, Farkas T.)
24. forduló Dunaharaszti MTK–Üllõ SE 4-2 (Gólszerzõk: Bajzáth, Nemes, Faragó,

Kardos)
25. forduló FC Dabas–Dunaharaszti MTK 3-1 (Gólszerzõ: Lugosi)
26. forduló Dunaharaszti MTK–Diósdi TC 8-1 (Gólszerzõk: Nemes 2, Lugosi 2,
Bajzáth 2, Kiss D., Faragó)
A DMTK a 6. helyen végzett az NB II Közép-Keleti csoportjában. A csapat mérlege:
26 mérkõzésen, 11 gyõzelem, 2 döntetlen, 13 vereség. 

A DMTK U17 eredményei:

23. forduló FC Hatvan–Dunaharaszti MTK 5-0
22. forduló Dunaharaszti MTK–RKSK 0-3
24. forduló Dunaharaszti MTK–Üllõ 2-3 (Gólszerzõk: Frankovics, Erdélyi R.)
25. forduló Dabas–Dunaharaszti MTK 1-3 (Gólszerzõk: Jenei 2, Erdélyi R.) 
26. forduló Dunaharaszti MTK–Diósdi TC 0-8
A DMTK a 11. helyen végzett az NB II Közép-Keleti csoportjában. A csapat mérlege:
26 mérkõzésen, 5 gyõzelem, 5 döntetlen, 16 vereség.

A DMTK U15 eredményei:

21. forduló Dunaharaszti MTK–Maglód 5-2 (Gólszerzõk: Pataki 2, Milcsevics 2,
Vitányi) 

23. forduló Dunaharaszti MTK–Régió SC 1-0 (Gólszerzõ: Milcsevics) 
24. forduló Ráckeve–Dunaharaszti MTK 3-0
16. forduló Szigetújfalu–Dunaharaszti MTK 4-12 (Gólszerzõk: Pataki 6, Jenei 3,

Vitányi 2, Balogh A.)
25. forduló Dunaharaszti MTK–Szigetújfalu 12- 2 (Gólszerzõk: Milcsevics 4, Pataki 4,

Spaczér, Jenei, Erdélyi, Raj)
26. forduló Dabas-Gyón–Dunaharaszti MTK 4-1 (Gólszerzõk: Pataki)  
27. forduló Dunaharaszti MTK–Gyál 0-0
A DMTK a 4. helyen végzett az Üllõi U15-ös bajnokságban. A csapat mérlege: 24
mérkõzésen, 12 gyõzelem, 2 döntetlen, 10 vereség. 

A DMTK U13 eredményei:

12. forduló Dunaharaszti MTK–Dunavarsány 2-1 (Gólszerzõk: Botka (öngól),
Egyed) 

13. forduló Dunaharaszti MTK–Délegyháza 3-0 (játék nélkül) 
14. forduló Szigetszentmiklós–Dunaharaszti MTK 0-1 (Gólszerzõ: Egyed) 
15. forduló Dunaharaszti MTK–Kiskunlacháza 3-0 (Gólszerzõk: Vitányi 2, Hujder) 
16. forduló Ráckeve–Dunaharaszti MTK 3-0  
17. forduló Dunaharaszti MTK–Taksony 2-2 (Gólszerzõk: Kecskés, Dankó) 
18. forduló Alsónémedi–Dunaharaszti MTK 0-3 (Gólszerzõ: Vitányi 2, Egyed)
A DMTK az 1. HELYEN VÉGZETT az Ócsai Körzet U13-as bajnokságában. A csapat
mérlege: 16 mérkõzésen, 12 gyõzelem, 1döntetlen, 3 vereség.

Csapó László
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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. május hónapban
elhunytak neve és életkora

Ágnes Hyökki élt 70 évet
Bagaméri Menyhért élt 77 évet
Balogh Jakabné élt 83 évet
Gábler Józsefné élt 81 évet
Gerstenbrein Sándor élt 86 évet
Horváth László élt 48 évet
Kasza Domonkosné élt 77 évet
Kispál Ferenc élt 65 évet
Kormos Jánosné élt 72 évet
Kozsuch Györgyné élt 88 évet
Kronome Jánosné élt 62 évet
Márton Irén élt 79 évet
Meleg István élt 87 évet
Szanyi István élt 77 évet
Winkler Józsefné élt 89 évet
Winkler József élt 52 évet

2012 márciusában elhunyt 

Békési Sándor élt 90 évet

Nem csak ne ga tív, ha nem gyó gyí tó ha tá sa
is le het!

Amíg a föld su gár zá sok hos  szú idõ tar ta mú
ha tá sai az egész ség re ne ga tív ha tás sal van -
nak, ad dig egyes föld su gár zá sok rö vid ide -
ig tar tó ha tá sa se gít sé get ad hat a szer ve zet
ener ge ti kai egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sá -
ban, rez gé se it fel hasz nál hat juk köz ér ze -
tünk, egész sé günk ja ví tá sá ra. 

Au ra fo tók

A föld su gár zás ha tá sa az au rán is meg fi -
gyel he tõ.
Az el sõ kép a teszt, a má so dik kép mu tat -
ja az au ra vál to zá sát a föld su gár zás ha tá -
sá ra.

Gyó gyí tó erõ is – kert ter ve zés sel

Egyes po zi tív po la ri tá sú föld su gár zá sok
ak ti vi zál ják az em ber ener ge ti kai rend sze -
rét, a fá radt, le gyen gült, be teg em bert ener -
gi á val töl tik fel. A Szt. György su gár zás
sáv jai po zi tív po la ri tá sú su gár zá sok, me -
lyek ben rö vid ide ig va ló tar tóz ko dás se gít
a le me rült ener ge ti kai rend szer rel ren del -
ke zõk nek fel töl tõd ni, ener ge ti kai rend sze -
rü ket egyen súly ba hoz ni. Na gyon sok ide jû
tar tóz ko dás – pél dá ul rend sze re sen tör té nõ
ott al vás ese tén (hó na pok vagy akár több
hét is elég) – már ki bil len tik az em bert az
ener ge ti kai egyen sú lyi ál la po tá ból. Ilyen
Szt. György su gár zás ba épí tik a ke resz tény
temp lo mok fõ ha jó ját is. To váb bá bi zo nyos
föld su gár zá sok kör nye ze té ben olyan spe -
ci á lis, rez gés sel, frek ven ci á val ren del ke zõ
te rü le tek van nak, amik jó té kony ha tás sal
van nak az em be rek ener ge ti kai rend sze ré -
re. Ilyen te rü le te ken van nak a szentkutak,
szent for rá sok, cso da te võ he lyek. Ezek spe -
ci á lis rez gés sel ren del ke zõ sem le ges po la -
ri tá sú te rü le tek, nem túl sû rûn for dul nak
elõ. De ezek nek a he lyek nek a fi gye lem be
vé te le egy új le he tõ sé get je lent a kert, a
park hasz ná la tá ban. Már nem csak esz té ti -
kai él mény le het a zöld fe lü let, ha nem egy -
ben se gít har mo ni zál ni, ja ví ta ni az ener ge -

ti kai rend sze rét, egész sé gét a ben ne tar tóz -
ko dók nak. Tu da tos nö vény vá lasz tás sal az
ilyen ener gi á val ren del ke zõ he lyek ha tá sát
erõ sí te ni, fo koz ni le het, ugyan is a nö vé -
nyek is kü lön bö zõ po la ri tá sú bio ener ge -
tikai me zõ vel, au rá val ren del kez nek. A nö -
vé nyek és a föld ener gi ái ös  sze kap cso lód -
nak, ha tá suk így in ten zí vebb, tar tó sabb
lesz. Így egy ker ten vagy par kon be lül le -
het ki ala kí ta ni fel töl tõ dés re, ener ge ti zá lás -
ra és/vagy fe szült ség le ve ze tés re, meg -
nyug ta tás ra al kal mas he lye ket is, sõt akár
gyó gyí tó te rü le tet is meg je löl he tünk. Eh -
hez az szük sé ges, hogy a kert ter ve zõ, kert -
épí tõ és a radiesztéta együtt dol goz za nak a
kert ter ve zé se és ki ala kí tá sa so rán.
An nak el le né re, hogy a föld su gár zás az
élõ vi lág su gár ter he lé sé nek a 61%-át ad ja,
az em be rek kö ré ben meg le he tõ sen is me -
ret len. Pe dig a föl di élet su gár zá si tér ben
fej lõ dött ki és fej lõ dik ma is to vább. Föld -
go lyónk szün te le nül bo csát ki ki sebb-na -
gyobb in ten zi tá sú kü lön fé le su gár zá so kat,
rez gé se ket, ame lyek ha tás sal van nak az
élõ lé nyek mû kö dé sé re is. Az ilyen föld su -
gár zá sok ban tör té nõ hu za mo sabb tar tóz ko -
dás ha tá sá ra az em ber bioenergetikai szint -
je meg vál to zik, az egész sé ges em ber meg -
be te ged het, a be teg em ber pe dig nem, vagy
csak sok kal las sab ban gyógy ul hat meg ad -
dig, amíg ilyen he lyen tar tóz ko dik. A kü -
lön bö zõ ke ze lé sek, gyógy sze rek, ho me o -
pa ti kus ké szít mé nyek ha tá sát, ered mé -
nyes sé gét be fo lyá sol ja a szer ve zet ener ge -
ti kai rend sze ré re ha tó föld su gár zás.
Ta pasz ta la tok alap ján az egész sé get be fo -
lyá so ló leg gya ko ribb föld su gár zá sok a kö -
vet ke zõk: geo ló gi ai tö rés vo nal su gár zás
(föld moz gá si ha sa dé kok su gár zá sa); víz ér -
su gár zás (föld alat ti víz fo lyás ok, át szi vár -
gá sok ki su gár zá sa); Hartmann su gár zás (a
Föld mág ne ses ki su gár zá sa); Curry su gár -
zás (szin tén a Föld mág ne ses ki su gár zá sa);
Szent György és Ley su gár zá sok (szin tén
a Föld mág ne ses ki su gár zá sa).
A vé de ke zés le he tõ sé gei a ká ros su gár zás -
tól men tes hely ki je lö lé se, vagy a tar tóz ko -
dá si hely, el sõ sor ban a fek hely tér tech no -
ló gi ai ár nyé ko lók kal tör té nõ men te sí té se.
Ez kü lö nö sen a fek võ he lyek nél na gyon
fon tos, vagy az ülõ mun kát foly ta tók nál,
akik na pon ta több órát tar tóz kod nak
ugyan azon a he lyen.
A rég múlt ból át vett, ha gyo má nyok ból is -
mert esz kö zök (gesz te nye, szal ma, gyap jú -
ta ka ró, réz gyû rû, alu fó lia, tü kör stb.) re la -
tív ha té kony sá gú ak, leg fel jebb át me ne ti
se gít sé get nyújt hat nak, gyak ran el len õri -
zen dõk és cse ré len dõk.
A radiesztéziai szak te rü le ten foly ta tott ku -
ta tá sok ered mé nye ként a NATURA - tér -
tech no ló gi ai el ven mû kö dõ - ár nyé ko ló ter -
mék csa lád al kal ma zá sá val idõ kor lát nél kül
sem le ge sí te ni le het eze ket a föld su gár zá -
so kat, va la mint a tech ni kai be ren de zé sek

ál tal kel tett mág ne ses su gár zá so kat.
A föld su gár zá sok kö zül a víz ér su gár zást
a he lyi ta laj szer ke zet és víz rajz ha tá roz za
meg. Ez na gyon vál to za tos, gya kor la ti lag
bár hol elõ for dul hat ahol a föld be szi vár gó
víz víz zá ró ré teg gel ta lál ko zik.
A tö rés vo nal su gár zás a föld ké reg moz gá -
sá nak a kö vet kez mé nye,  bár mi kor ki ala -
kul hat nak újabb tö rés vo na lak is,  bár hol
elõ for dul hat nak.
Az elektroszmog min den hol meg ta lál ha tó
ahol elekt ro mos áram van. (Tra fó ál lo má -
sok, nagy fe szült sé gû ve ze ték, szá mí tó gép,
mik ro hul lá mú sü tõ, ház tar tá si gé pek stb.)
A töb bi föld su gár zás a Föld mág ne ses te -
vé keny sé gé nek a ve le já ró ja. Ezek nél bi zo -
nyos tör vény sze rû sé gek van nak. A
Hartmann és Curry su gár zás kis mé re tû há -
ló rend szert al kot, ezek min den la kás ban
meg ta lál ha tó ak. A Szt. György és Ley su -
gár zá sok már nagy há ló mé ret tel ren del -
kez nek. Ré gen ezek nek a há lók nak a sáv -
jai pár km-re vol tak egy más tól, nap ja ink -
ban saj nos sû rû sö dik a há ló szer ke ze te,
ezért sok he lyen már pár száz vagy akár
pár tíz mé te ren ként is meg ta lál ha tó ak. 

A té má ról bõ veb ben: www.gyogyitokert.hu
vagy fulopjan@btelnet.hu, tel.: +36209578109 

A föld su gár zás ha tá sai
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