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Ezen cí men igé nye sen ös  sze gyûj tött hí res olasz da lok ból hall ha -
tott vá lo ga tást a ze ne ked ve lõ kö zön ség 2012 de cem be ré ben a
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban.
A „Négy Év szak” kon cert so ro zat már jó né hány éve igyek szik ko -
moly ze nei él mé nye ket sze rez ni Dunaharaszti ze ne ked ve lõ kö -
zön sé gé nek. A kon cert so ro zat nak egyik cél ja az is me ret ter jesz -
tés is. Ez al ka lom mal ve tí tés sel egy be kö tött elõ adá son is mer ked -
he tett a pub li kum az olasz tá jak kal, tör té ne lem mel és a vi lág hí -
rû olasz dal la mok kal.
Az „I Bricconcello” ka ma ra együt tes am bi ci ó zus és re mény te li ter -
ve, hogy Giuliano Di Giuseppe ze ne szer zõ vel együtt mû kö dés -
ben né hány fon tos nép ze nei ha gyo má nyon és sok szí nû köl té -
sze ti in dít ta tá son ke resz tül mu tas sa be Olasz or szá got, a ma gyar -
or szá gi kö zön ség nek is. 
Két ki emel ke dõ föld raj zi te rü le tet, Venetot és Campaniát, va la mint
egy tör té nel mi idõ sza kot, az olasz film ze nét a '30-as évek ben cé -
loz za be ez az elõ adás.  Az ezt érin tõ terv kör vo na la zá sa kor há -
rom „suite” szü le tett, me lyek ös  sze fog lal ják a „canto” dallamos be -
mu ta tá sán ke resz tül ki bon ta ko zó olasz lé lek tör té ne tét. Saj nos
több más fon tos re gi o ná lis ha gyo mány ról nem esett szó az elõ -
adás so rán. Ez a fáj dal mas dön tés a nem sok kal több, mint egy
órás ze nei elõ adás idõkorlátainak tud ha tó be. Az is mert da lok új
meg fo gal ma zás ban és nem hét köz na pi hang sze re lés ben ke rül -
tek be mu ta tás ra. Az együt tes mos ta ni fel ál lá sa sze rint te nort éne -
kelt Laonardo De Lisi, csel lón Pierluigi Ruggiero, gi tá ron Lu ca
Trabucchi, kla ri né ton Roberto Gander ját szott. A ma gyar kap cso -
la tot ez zel a pro jekt tel egy gyö nyö rû sze rel mi tör té net erõ sí ti két
mû vész kö zött. Az elõ adás alatt ezt a tör té ne tet is meg is mer het -
te a kö zön ség, Bo dor Zsolt szín mû vész elõ adás ban. 
Az elõ adás sal az együt tes a vi lág szin te min den tá ján fel lé pett

már, osz tat lan si ker rel. Ez Dunaharasztin sem ma radt el.
A kon cer tek re a be lé pés idén is in gye nes volt, kö szön he tõ en
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak. Kü lön sze ret nénk meg -
kö szön ni dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter nek a tá mo ga tást, aki a
kez de tek tõl fel ka rol ta a kon cert so ro zat öt le tét. Kö szö net il le ti ki -
emelt tá mo ga tó in kat, akik  az idei év ben a Power Belt Kft. –
Knapp Ti bor, az OTP Bank, a Kisduna Ét te rem és Pan zió – Gyõ -
ri At ti la, va la mint a Vá ro si Könyv tár és Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si
Ház in téz mény ré szé rõl Táborosi Zoltánné igaz ga tó és mun ka -
tár sai vol tak.

Re mél he tõ leg lesz még al kal munk az im már ha gyo mán  nyá vált
igé nyes kon cert so ro zat foly ta tá sá ra. Sze ret nénk to vább ra is örö -
met sze rez ni Dunaharaszti ze ne ked ve lõ kö zön sé gé nek.

Ignácz La u ra 
kon cert szer ve zõ

Dal tu riz mus – Olasz or szág

Születésnapja alkalmából
köszöntöttük a 90 éves

Tóth Istvánné 
Juci nénit,   

és

Oberfrank András, 
Bandi bácsit 

Isten éltesse õket!
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2013. JANUÁR – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
AMB RUS FE RENC

fes tõ mû vész
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Hos  szú évek, év ti ze dek óta Du na ha -
rasz tin élek. So kan tud ják ró lam, hogy
na gyon sze re tek fes te ni. 20 éves ko rom
óta fog lal ko zom kép zõ mû vé szet tel,
Pest  er  zsé  be  ten a „Csili Kép zõ mû vész
Kör” tag ja let tem, ahol na gyon so kat ta -
nul tam ak ko ri mes te re im tõl. Már a 70-es
évek tõl szám ta lan ké pet fes tet tem kül föl -
di meg ren de lés re a Kép csar nok Vál la la -
ton ke resz tül. Ké pe im el ju tot tak Auszt ri -
á ba, Né met or szág ba és Ka na dá ba is.
Éle tem so rán na gyon sok kö zös és önál -
ló ki ál lí tá som is volt már, nem csak itt -

hon, ha nem kül föld ön is. Du na ha rasz tin
a Vá ro si Könyv tár és a Jó zsef At ti la Mû -
ve lõ dé si Ház 2002-ben mu tat ta be fest -
mé nye i met. 1982-ben „Köz mû ve lõ dés -
ért” díszplakettel és mi nisz te ri di csé ret -
tel ju tal maz ták al ko tó mun ká mat.
Pél da ké pe im a nagy klas  szi ku sok, kö zü -
lük is el sõ sor ban Markó Kár oly, Mé szöly
Gé za és Lotz Kár oly. Na gyon von zó dom
a ter mé sze ti ké pek fe lé, al föl di tá ja kat és
élet ké pe ket sze re tek fes te ni. Csend éle -
te im kö zül a nap ra for gók és a pi pa csok
a ked venc té má im, de fes tet tem már
szik lás he gye ket és az Al pok zu ha ta gos
víz esé se it is. Az évek so rán már port ré -
fes tés sel is pró bál koz tam, nagy si kert
arat va.
Fest mé nye i met ja nu ár kö ze pé tõl egy hó -

na pon ke resz tül mu ta tom be most
Dunaharaszti mû vé szet ked ve lõ kö zön -
sé gé nek a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri -
á já ban. Sze re tet tel vá rom ba rá ta i mat, is -
me rõ se i met a ki ál lí tás meg te kin té sé re.



Dr. Dió sze gi György An tal

Dunaharaszti egyik ut cá já nak név adó ja:
Agorasztó Ti va dar (1870–1945) élet út ja
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Agorasztó Tivadar 1870-1945 Pest vármegye
alispánja, 50 település avatta díszpolgárrá

Az ut ca név adó ja köz igaz ga tá si szak em -
ber ként dol go zott a XX. szá zad el sõ fe lé -

ben: Pest me gyé ben és or szá go san is köz -
is mert sze mé lyi ség volt. Ér de kes ség ként
fon tos rög zí te ni, hogy gö rög csa lád ból
szár ma zott: Ma gyar or szág és Gö rög or -
szág min dig is je len tõs mû ve lõ dé si és gaz -
da sá gi kap cso lat épí tést foly ta tott, és a ma -
gyar or szá gi gö rö gök eb ben igen fon tos
sze re pet vál lal tak. Er re az ér ték te rem tés re
ki vá ló pél da az Agorasztó-család több tag -
já nak élet út ja is, mely a ha za sze re tet je -
gyé ben zaj lott.  Az Agorasztó-család el sõ
tag ja, a gö rög ke res ke dõ Agorasztó
György (1743–1820) Pest-Bu dán te le pe -
dett le 1750 kö rül, majd 1786-ban pol gár -
jo got nyert.
A Ma gyar Tár sa da lom Le xi kon ja (Bp.,
1932. 9. o.) azt rög zí tet te, hogy Ago rasz -
tó Ti va dar (Bu da pest, 1870–1945., Bu da -
pest) fel sõ há zi tag ként, vár me gyei al is -
pán ként oly si ker rel vé gez te a mun ká ját,
hogy  50 köz ség vá lasz tot ta meg a dísz -
pol gá rá vá.
A „Ma gyar Or szág gyû lé si Al ma nach – Öt -
száz ma gyar élet 1931–1936” cí met vi se -
lõ ki ad vány ek ként em lé ke zett meg a sze -
mé lyé rõl: Pest vár me gyé ben „al jegy zõ,
majd fõ jegy zõ volt és eb ben a mi nõ sé gé -
ben be bi zo nyí tot ta, hogy az or szág egyik
leg ki tû nõbb köz igaz ga tá si szak em be re”;
„a köz igaz ga tás el mé le ti te rén is je len tõs

mun kát fej tett ki”, „1900-tól 1913-ig elõ -
adó ja volt a bu da pes ti köz sé gi köz igaz ga -
tá si tan fo lyam nak”. „A Vár me gyék és Vá -
ro sok Or szá gos Men tõ egye sü let ének
meg szer ve zé sé ben nagy sze re pet vitt és
az 1926. évi ala ku ló köz gyû lé sen õ el nö -
költ.” Szé les kö rû tár sa dal mi te vé keny sé get
fej tett ki. 
Gö rög ere de té rõl sem fe led ke zett meg:
Agorasztó Ti va dar: egy részt év ti ze de ken át
az V. ke rü let ben a Pe tõ fi té ri gö rög egy -
ház köz ség fõ gond no ka volt; más részt a
ma gyar-gö rög kul tu rá lis kap cso la tok fej -
lesz té sé ben meg ha tá ro zó „Hariseion Ala -
pít vány” ku ra tó ri u má nak tag ja ként te vé -
keny ke dett (a má sik két tag a min den ko ri
ma gyar kul tusz mi nisz ter és a min den ko ri
bu da pes ti gö rög nagy kö vet volt). 
A ma gyar-gö rög nem zet ba rát ság ha son ló -
an mély és év ez re des, mint a ma gyar-len -
gyel nem zet ba rát ság, csak az elõb bi ke -
vés sé köz tu dott.  Nem zet ba rá ta ink szá mát
gya ra pí ta ni igen fon tos tör té nel mi és dip -
lo má ci ai fel adat nap ja ink ban is: a ma gyar
nem zet- és ál lam esz me ré gi si ke re i nek
min dig is ez volt az alap ja. A ma gyar-gö -
rög nem zet ba rát sá gi ér zü let nek a ha gyo -
má nya és a nem ze tek Eu ró pá ját fej lesz tõ
kö zös eu ró pai jö võ kép gon do la ta je gyé -
ben is lé nye ge sek a fen ti ada lé kok!
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Szo kás sze rint zaj lik az élet a tor na te rem
kör nyé kén az is ko lánk ban. Az utób bi ese -
mé nyek kö zül a no vem ber ben ren de zett
há zi ki do bó ver senyt emel ném ki, amit két
rész let ben bo nyo lí tot tuk le, al sós és a fel -
sõs osz tá lyo kat kü lön na pon.

Az idei al sós prog ram min den vá ra ko zást
felülmúlt, ami a rész vé te li és a né zõi lét -
szá mo kat il le ti.
Sze ren csé re a leg ki seb be két a csar nok -
ban ren dez tük, de így sem volt tö ké le tes,
hisz a ha tal mas hang or kán ban a szü lõk
csak a sze mük re ha gyat koz hat tak.

A gye re kek rend kí vül él vez ték a já té kot,
mert sze rin tem ne kik ez csu pán já ték,
nem a ver sen gés a fõ szem pont, bár az
én fü lem még két na pig csen gett utá na.
De cem ber ben a Mi ku lás tisz te le té re kö tél -

má szás ban mé rték ös  sze ere jü ket és
gyor sa sá gu kat az ar ra vál lal ko zók. A most
már ha gyo má nyos nak mond ha tó ver seny
ke vés bé nép sze rû – ért he tõ okok ból – így
is több mint 50 di ák je lent ke zett. Öröm mel
tölt el, hogy egy re töb ben sze ret né nek
azért meg ta nul ni kö te let mász ni, hogy in -
dul has sa nak. A vég ered ményt te kint ve is
fej lõ dést ta pasz ta lunk, mert egy re több
diák má szik 6 mp kör nyé kén fel a kö tél
leg te te jé re.

Sier Tamásné 
test ne ve lés mun ka kö zös ség-ve ze tõ

KI TÜN TE TÉS 
A ME GYE NA PON 

2012. de cem ber 07-én Bu da pes ten a Me -
gye há za dísz ter mé ben Me gye na pi és
Sport ka rá cso nyi ün nep sé get tar tot tak. 
Az ese mé nyen kö szön töt ték a XIV. NYÁRI
PARALIMPIAI, va la mint a XXX. NYÁ RI
OLIM PI AI JÁ TÉ KO KON részt ve võ, pont -
szer zõ Pest me gyei spor to ló kat. 
A ME GYE NAP és a SPORT KA RÁ -
CSONY al kal má ból a kö vet ke zõ dí jak
át adá sá ra ke rült sor: 

PEST ME GYE DÍSZ POL GÁ RA CÍM 
PEST ME GYÉ ÉRT EM LÉK ÉREM 
KUL TU RÁLT TE LE PÜ LÉ SI KÖR NYE ZET

DÍJ 
PEST ME GYE ÉPÍ TÉ SZE TI NÍ VÓ DÍ JA 
TU DO MÁ NYOS DÍJ 
NEM ZE TI SÉ GE KÉRT DÍJ 
PEST ME GYE KÖR NYE ZET VÉ DEL MÉ -

ÉRT DÍJ 
PEST ME GYE KÖZ BIZ TON SÁ GÁ ÉRT

DÍJ 
PEST ME GYE KA TASZT RÓ FA VÉ DEL -

MÉ ÉRT DÍJ 
PEST ME GYE NÉP MÛ VÉ SZE TÉ ÉRT DÍJ 
FE KE TE DIÓ DÍJ 
PEST ME GYEI MÉ DIA DÍJ 

TEST NE VE LÉ SI ÉS SPORT DÍJ 
ÉV SPOR TO LÓ JA DÍJ 
ÉV LEG JOBB CSA PA TA DÍJ 
ÉV EDZÕ JE DÍJ 
ÉV LEGERDMÉNYESEBB ÁL TA LÁ NOS

IS KO LÁ JA
ÉV SZA BAD IDÕ ÉS SPORT SZER VE ZE -

TE DÍJ

A DUNAHARASZTI KÕRÖSI CSOMA
SÁN DOR ÁL TA LÁ NOS IS KO LA AZ
ELÕ KE LÕ III. HE LYE ZÉST ÉR TE EL a
2011/12-es tan év sport ered mé nyei
alap ján.

Kö szö net a test ne ve lõ kol lé gák nak, a
gye re kek nek és fõ ként azok nak a ta -
nu ló ink nak, akik nyol ca dik osz tá lyos -
ként or szá gos ver se nye ken do bo gós
he lye zé se ket ér tek el a ta va lyi tan év -
ben!

Kovácsné Tarr Kor né lia
test ne ve lõ, igaz ga tó he lyet tes

Klub nap kö zi

Már har ma dik éve min den hó nap utol só
pén te kén „Klub nap kö zit” szer ve zünk a
nap kö zis gye re kek szá má ra. A prog ra mok
na gyon vál to za to sak. 
Idén volt már sportnap, ahol a gye re kek
for gó szín pad sze rû en me het tek egyik ál lo -
más ról a má sik ra. 6 kü lön bö zõ ál lo mást
ala kí tot tunk ki Ma ri ka né ni, Irén ke né ni, Vi -
ca né ni, Ve ra né ni, Ri ta né ni és Bea né ni
ve ze té sé vel. A gye re ke ket 6 ve gyes cso -
port ba osz tot tuk, min den csa pat vá lasz tott
ma gá nak csa pat ka pi tányt és egy ne vet.
A hely szí ne ken kü lön fé le spor tos ve tél ke -

SPORT ÉLET A KÕRÖSIBEN!
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dõk ben vet tek részt ki csik és na gyok egy -
aránt. Egy hely szí nen 10 per cig játsz hat -
tak, majd in dul tak a kö ve te zõ ál lo más ra,
az úgy ne ve zett me net le vél lel, amit min -
den csa pat ka pi tány oda adott a ta ní tó né -
nik nek, akik fel ír ták az egyes ál lo má so kon
el ért pont szá ma i kat. A já ték vé gén a pon -
tok ös  sze sí tés re ke rül tek és az ered mény -
hir de tés után egy kis ju ta lom is akadt a
csa pa tok nak.
Ok tó ber ben já ték ta nu lás volt a dél utá ni
prog ram, ahol szin tén for gó szín pad sze rû -
en tör tént a já té kok ta ní tá sa. Vol tak ha -
gyo má nyos kör já té kok, fo gó já té kok,
ügyes sé gi- és fi gyel met fej lesz tõ já té kok
egy aránt. A jó idõ nek kö szön he tõ en az
ud va ron tar tot tuk a dél utá ni fog lal ko zást.
No vem ber vé gén a Mi ku lás és a Ka rá -
csony je gyé ben zaj lott a klub nap kö zi. Ün -
ne pi kéz mû ves fog lal ko zást tar tot tunk a
gye re kek nek. Ma ri ka né ni nél aján dék -
zacs kót le he tett ké szí te ni, Irén ke né ni nél
aján dék kí sé rõ kár tyát. Vi ca né ni nél mi ku -
lás ké pet al kot tak a gye re kek. Ve ra né ni -
nél mi ku lást le he tett haj to gat ni. Akik Bea
né ni hez men tek, krump linyom da se gít sé -
gé vel ké pe ket al kot hat tak. Ri ta né ni nél

pe dig szal vé ta tar tót és bá rány kát ké szí -
tet tek.
A ké szült mun kák kö zül né há nyat a fa li új -
ság ra is ki tet tünk.
A kö vet ke zõ fél év is sok ér de kes prog ra -
mot tar to gat. Ja nu ár ban új ra meg ren dez -
zük a ta va lyi év ben nagy si kert ara tott „Ki
mit tud?” ve tél ke dõt. Ta valy na gyon szí -
nes volt a pa let ta. Vol tak, akik éne kel tek,
fu ru lyáz tak, tán col tak. Né hány gye rek
csa pa tot al kot va rö vid, vic ces je le ne te ket
adott elõ. Volt bû vé szünk és sza va lónk is.
Pá ran ka ra tetu dá su kat mu tat ták be. 
Idén is több ka te gó ri á ban ne vez het nek be
a ve tél ke dõ re a részt ve võk.
Feb ru ár ban já té kos-spor tos fog lal ko -
zás, ta vas  szal hús vé ti kéz mû ves klub -
nap kö zi és még sok iz gal mas prog ram
vár ja a gye re ke ket.
Min den gye rek szí ve sen vesz részt eze -
ken a „Klubnapközis” prog ra mo kon. Sze -
ret nek együtt ját sza ni, ver se nyez ni,
kézmûveskedni, ki kap cso lód ni, ez zel is ki -
csit meg sza kí ta ni a min den na pi ta nu lást. 

Mes ter Ve ra
nap kö zis ne ve lõ

Rend ha gyó tör té ne lem óra

No vem ber ele jén nyol ca di kos di ák ja im mal
le he tõ sé günk nyílt meg te kin te ni a rend õr -
ség ál tal a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si ház -
ban szer ve zett II. vi lág há bo rús ki ál lí tást.
Na gyon ér de kes és tárgy anyag ban igen
gaz dag tár la ton ta lál tuk ma gun kat. 
El sõ rá cso dál ko zá sunk után, egy igen tar -
tal mas tár lat ve ze té sen ve het tünk részt.
Sok újat meg tud tunk a II. vi lág há bo rú ide -
jén Dunaharasztin tör tén tek rõl, ami azért
is kö zel állt hoz zá juk, mert mind ez az õ
nagy szü le ik kel, dédszüleikkel tör tént és
so kuk nak er rõl ér de kes tör té ne te ket is
me sél tek ott hon. Volt olyan di á kom, aki
öröm mel mu tat ta meg azo kat a zász ló kat,
ame lye ket ta valy az õ szü lei aján lot tak fel
a ki ál lí tás szer ve zõ i nek. Lát hat tunk a har -
cok ide jén vá ro sunk ban ké szült fény ké pe -
ket, ak kor hasz nált ka to nai ru há kat, fegy -
ve re ket ás egyéb tár gya kat. Kö szön jük az
él mény sze rû elõ adást, az ér dek lõ dés fel -
kel té sét. 
Bár még nem tar tunk a tan anyag ban en -
nél a kor szak nál, de a rend ha gyó tör té ne -
lemóra ál tal már most sok is me re tet sze -
rez tek a gye re kek, ami nagy ban meg -
könnyí ti majd a té ma kör fel dol go zá sát.  

Rend ha gyó bi o ló gia óra

De cem ber ele jén a Sem mel we is Ig nác
Hu mán Szak kép zõ Is ko la új já é lesz tõ
prog ram já nak ré sze ként a kö zép is ko la két
di ák ja és az õket kí sé rõ igaz ga tó he lyet tes
egy rend ha gyó bi o ló giaórát tar tott két
nyol ca di kos osz tá lyunk nak. En nek ke re té -
ben az új já é lesz tést ta nul tuk meg, kéz zel
és ké szü lék kel is.  Min den ki a gya kor lat -
ban is vé gigcsi nál ta az új já é lesz té si te en -
dõ ket  a se gít ség ké rés tõl, a pró ba ba bán
vég zett gya kor la ti te en dõ kön át. Meg is -
mer tük a defibrillátor he lyes hasz ná la tát
is. Na gyon ér de kes volt va la men  nyi ünk
szá má ra. Ren ge teg új in for má ci ót kap tunk
az ilyen kor he lyes ma ga tar tás sal kap cso -
lat ban. Kö szön jük a le he tõ sé get, öröm mel
vár juk õket jö võ re is.

Weinber Róbertné 
igaz ga tó he lyet tes

A Baktay Ervin Gimnázium hírei

EGY NAGY CSA LÁD!

Nagy di lem ma elõtt állt a csa lád az is ko -
la vá lasz tás elõtt, mi vel sze ret tük vol na
gyer me künk nek a leg jobb is ko lát ki vá lasz -
ta ni. Azt ahol meg kap ja azo kat az ala po -
kat, ame lyek re ké sõb bi ek ben tud épít kez -
ni, biz ton ság ban van, jól ér zi ma gát, le he -
tõ leg hely ben le gyen, hogy ha bár mi prob -
lé ma adó dik, mi szü lõk rá tud junk néz ni a
gye rek re, se gít hes sünk és ne kell jen na -
pon ta a fõ vá ros ba utaz nia. Ta lán ezek a
szem pont ok se gí te nek egy ki csit a to -
vább ta nu lás elõtt ál lók nak is, mi vel csak
aján la ni tud juk az is ko lát.
Így esett a vá lasz tás a Baktay Er vin Gim -
ná zi um ra, mert hos  szas kö rül te kin tés után

úgy ítél tük meg, hogy ez, az is ko la az,
ame lyik az ál ta lunk tá masz tott kö ve tel mé -
nyek nek és min den el vá rá sunk nak és
gyer me künk ké pes sé ge i nek meg fe lel. 
Öröm mel nyug tá zom, hogy nem csa lód -
tunk, gyer me künk bol do gan ment az is ko -
lá ba, ahol sze re tet tel fo gad ták. Vol tak hul -
lám völ gyek, amin az ott dol go zók egy em -
ber ként igye kez tek se gí te ni. Le gyen az fi -
zi kai vagy men tá lis se gít ség min dig meg -
ta lál ták a meg ol dást.
Ér dek lõd tem, hogy ho gyan ér zi ma gát fi -
am eb ben az is ko lá ban? Meg le põd tem a
vá la szon: Anyu ci ez nem egy is ko la, ha -
nem egy nagy csa lád! A vá lasz jó ér zés -
sel töl tött el, ak kor jól dön töt tünk, hogy a
Baktay Gim ná zi u mot vá lasz tot tuk.  Itt min -

den ki re szük ség van a ta ná rok ra, az is ko -
la tit kár ra, pe da gó gia as  szisz tens re,
könyv tá ros ra, gyer mek- és if jú ság vé del mi
fe le lõs re, rend szer gaz dá ra, kar ban tar tók -
ra, ta ka rí tók ra és az egyéb tech ni kai sze -
mély zet re egy aránt, akik hez bár mi lyen
prob lé má val oda le he tett men ni.
A Baktay Er vin Gim ná zi um, így volt egy
tel jes egész, és úgy gon do lom, hogy ez a
leg na gyobb el is me rés, amit egy is ko la a
di ák já tól, kap hat, hogy  õ úgy ér zi ma gát
az is ko lá ban, akár egy nagy csa lád ban. 
Kö szön jük Min den ki nek, hogy en nek az
idõ szak nak a ré sze sei le het tünk és a
NAGY CSA LÁD HOZ tar toz hat tunk.

Ottaváné Bar na Éva
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A mik ro elekt ro ni ka és a gén se bé szet ko rá -
ban egy év szá zad nyi is fény év nyi tá vol ság -
nak tû nik, ha fel idéz zük az el fe le dett fog la -
ko zá so kat és a ko ra be li em be rek hét köz na -
pi éle tét. Nyel vünk egyes ki fe je zé sei még
em lé kez tet nek a ré gi fog la la tos sá gok ra,
hasz nál juk is azo kat, bár nem biz tos, hogy
is mer jük ere de ti je len té sü ket. Ki tud ja
már, hogy kik vol tak a cellérek, ki az iga zi
him pel lér, és hol ta lál ha tó a só hi va tal? Ke -
vés az esély ar ra, hogy ezek kel a ki fe je zé -
sek kel és fog lal ko zá sok kal a na pi gya kor -
lat ban ta lál koz ha tunk, ezért ke re ked jünk
fel egy kis idõ uta zás ra a ré gi mes ter sé gek
nyo má ban, Selmeczi Ko vács At ti la et nog rá -
fus ku ta tá sa i nak és ki vá ló mun ká i nak fel -
hasz ná lá sá val!

Ma gyar or szág más fél év szá zad dal ez elõtt er -
dõk kel, vi zek kel tar kí tott, vad re gé nyes vi dék
volt. Az Al föld nagy ré szét hos  szan el te rü lõ
mo csa ras, lá pos te rü le tek ural ták. Sok szor eze -
ken a te rü le te ken ta lál ta meg a sze gény em ber
az élet hez szük sé ges táp lá lé kot. A va dá szat és
ha lá szat sza bá lyo zott te vé keny ség volt, mû ve -
lõ ik a tu laj do no sok és a ha tó sá gok en ge dé lyé -
vel foly tat hat ták te vé keny sé gü ket. De kik is
vol tak az iro dal mi em lé ke ink bõl leg in kább a
lá pok hoz, vad vi zek hez köt he tõ pá ká szok?
Ezek a jel leg ze tes ala kok egy kor az al föl di lá -

pos te rü le te ken
vagy a du nán-
 tú li Han ság mo -
csár vi lá gá ban
vol tak fel le he -
tõk, s ha lá szat -
tal, va dá szat tal,
gyûj tö ge tés sel
fog lal koz tak.
Ne vü ket a pár -
nák tö mé sé hez
hasz nált pely -

hes bu zo gány, a pá ka gyûj té sé bõl ere dez te tik.
Táj egy sé gen ként vál to zó an ré tes em ber nek,
nádlacinak is ne vez ték õket. A pá kász a lá pon
la kott, ma ga épí tet te nád kuny hó já ban, me lyet
le he tõ ség sze rint szá raz he lyen, né ha azon ban
az in go vá nyon ál lí tott fel. Több sé gük ma gá -
nyos volt, de akadt, aki csa lád já val élt a vad -
vi ze ken. Nem je gyez ték õket, a job bágy kö te -
le zett sé ge ket sem tel je sí tet ték, nem fi zet tek
dézs mát, nem vé gez tek ro bo tot: szin te a tár sa -
dal mon kí vül él tek. Nyá ron fo lya ma to san ván -
do rol tak, messze té li szál lá suk tól. Élel mü ket
gyûj tö ge tés sel, zsák má nyo lás sal sze rez ték,
ma guk szer kesz tet te íj jal, csap dá val, hu rok kal,

var sá val, ho rog gal ej tet ték el a ki sebb va da kat,
ma da ra kat és ha la kat. Ha volt csa lád juk, azok
szed ték az ehe tõ mo csá ri nö vé nye ket, vad ma -
da rak to já sát, pi ó cá kat, gyógy nö vé nye ket,
egyes pá ká szok pe dig mé hész ked tek is. Idõn -
ként fel ke res ték a fal va kat, ahol ru há ra, liszt -
re cse rél ték por té ká ju kat. A pá kász a lá pon las -
san, óva to san, há rom lá bú bot tal, vagy zsom -
bék ról zsom bék ra bogdácsolva járt, a ví zen
nád tu taj jal, vagy ma ga ké szí tet te la pos fe ne kû
la dik kal köz le ke dett. A mo csa ras vi dék ter mé -
sze te sen nagy ter mé szet- és hely is me re tet kö -
ve telt. A pá ká szok hoz tar to zik az a tör té net,
mely sze rint a Han ság mo csa rá ban egy tíz év
kö rü li fi úcs kát ta lál tak. Ru ha nél kül volt, be -
szél ni nem tu dott, csak nyers ételt evett. Ka -
pu vá ron vé gül az anya könyv be is be je gyez ték,
az Eszterházyak kas té lyá ban la kott, majd még -
is meg szö kött. Alak já hoz gaz dag mon da kör
tár sult, Jó kai Mór a Név te len vár cí mû re gé -
nyé be il lesz tet te.
A tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le tén Er dély
só ban gaz dag vi dé ke in ala kult ki a só bá nyá -
szat tal kap cso la tos mes ter ség, mely nek sza vai
má ig él nek nyel vünk ben, hi szen e mes ter sé get
min dig ma gya rok ûz ték. A kö zép kor ban ki ala -
kult szak mai szó kincs ük meg õriz te mun ka szer -
ve ze tük fel épí té sét is: ma guk vá lasz tot ta ak na -
bí rá juk és dé kán juk volt. A só bá nyá szat szi go -
rú rend jé be il lesz ked tek a só hi va tal ok, me lyet
a bá nya had nagy – más né ven ka ma ra is pán –
irá nyí tott. A bá nyá szo kat sóvágónak ne vez ték:

is mer tek vol tak a posz tós sóvágók és a ven dég -
vá gók. Elõb bi ek pénzt és posz tót (ugye mi lyen
is me rõs ki fe je zés?) is kap tak a só mel lé, utób -
bi ak nak csak só járt fi zet sé gül. A ki vá gott
sótömböket a millyések, ke re ke sek bõr töm lõk -
ben és ko sa rak ban, a gé pe lye sek pe dig a lo vak
ál tal mû köd te tett fel vo nó szer ke ze ten von tat ták
a fel szín re, ahol máglások szám lál ták meg azo -
kat. Ké sõbb õket ne vez ték mázstiszteknek vagy
felõröknek, il let ve bá nya õrök nek. A sóvágók
szer szá ma it, a ve rõ csá kányt vagy a
rúgatóvasat a bá nya ko vács tar tot ta kar ban. A
ki bá nyá szott só szál lí tá sá ban a cellérek, az az a
„sószállító ha jó sok” vagy „sóhajó csi ná lók”
mû köd tek köz re. A sókereskedelem és
sófuvarozás már az Ár pád-kor ban is fon tos te -
vé keny ség volt, mert ér té ke sí té se ki rá lyi jö ve -
de lem for rás volt. A cellérek az er dé lyi só há -
zak ba szál lí tot ták a sót. A ke res ke del mi utak
mel lett ki ala kí tott só há zak és só hi va tal ok el len -
õriz ték a tel jes ke res ke del met ezen áru te kin te -
té ben. Az azért is volt fon tos, mert a kö zép kor -
ban a só fi ze tõ esz köz ként is szol gált! A
sókereskedelem fo lya ma tos át szer ve zé se mi att
a só hi va tal ok a XVI II–XIX. szá zad ban fo ko za -
to san el vesz tet ték sze re pü ket, lét jo go sult sá gu -

kat. Üre sen ál ló épü le te ik gúny tár gyá vá vál tak
a né pi nyelv hasz ná lat ban: „Ha nem tet szik, me -
hetsz a só hi va tal ba…”
A mészárosmesterség a ma gyar ság tör té ne té -
ben Ár pád elõtt is is mert volt, nyelv em lé keink -

ben hú sos, vá gó, majd a tö rök ere de tû ka szab
volt a ne vük. Mé szá ros (mezáros) né ven a XV.
szá zad tól em lí tik. A vá ro si mé szá ro sok a leg -
gaz da gabb ipa ro sok kö zé tar toz tak, mert a tõ -
zsé rek mel lett mar ha ke res ke dés sel is fog lal -
koz tak. Fõ te vé keny sé gük azon ban a mé szár -
szé kek mû köd te té se volt. A te he tõ sebb ipa ro -
sok se géd erõt is tar tot tak, az ál la tok le ölé sét a
vá gó le gé nyek, a hús ki mé ré sét pe dig a szék ál -
ló le gé nyek vé gez ték. A ré gi mé szá ro sok el sõ -
sor ban mar ha vá gás sal fog lal koz tak, szak tu dá -
suk jel ké pe az ökör vá gás volt, ezért cé gé rük,
céh jel vé nye ik az ökör fõ, va la mint a bárd vol -
tak. A fa lu si mé szá ro sok ked ve zõt le nebb kö -
rül mé nyek kö zött mû köd tek, a fa lu si em be rek
el sõ sor ban disz nó- és ba rom fi húst et tek, mar -
ha csak ün ne pek ide jén ke rült az asz tal ra. Õk
hely ben vá sá rol ták fel az ál la tot, és a fel dol -
go zott húst – fõ leg ser tést – a kö ze li fal vak ba,
vá ro sok ba is el vit ték, job ban al kal maz kod va a
vá sár lói igé nyek hez, így a mai ér te lem ben vett
hen te sek elõ fu tá ra i nak is te kint he tõk. A cé hek
gon do san ügyel tek ar ra, hogy a mé szár szé kek
csak egész sé ges húst mér hes se nek, ezért csak
azt az ál la tot le he tett le vág ni, ame lyet a hús -
lá tó mes ter meg te kin tett és en ge dé lye zett! Ezt
a fel ada tot a XIX. szá zad tól a ha tó sá gi ál lat -
or vos ok vé gez ték. A hen te sek a XIX. szá zad -
tól ala pít hat tak csak cé he ket, de mû kö dé sük
jó val ré gebb re ve zet he tõ vis  sza. A ser tés vá gás
már a XV. szá zad ban el kü lö nült a mé szá ros -
ság tól, s azt fa lu he lyen a böl lé rek vé gez ték. Ez
az ál lat le vá gá sá ból és fel da ra bo lá sá ból állt,
míg az ér té ke sí tés sel fog lal ko zók a disz nó hen -
te sek vol tak. Ne vük el sõ alak já val, a Hendes
név vel 1517-ben ta lál ko zunk elõ ször. Ere de te
a né met hentel (disz nót öl) sza vunk ból szár -
ma zik. Hen te sek nek ne vez ték a kö zép kor ban
a cé hen kí vü li, en ge dély nél kü li ser tés vá gás -
sal fog lal ko zó kat. Az õ la tin ere de tû Hentler,
henteller el ne ve zé sük bõl ala kult ki a him pel -
lér ki fe je zés, ami mai hasz ná lat ban is meg tar -
tot ta pe jo ra tív jel le gét, az ere de ti je len tés el -
vesz té se mel lett. 
Ezt a ba ran go lást a ré gi ko rok ban az ak ko ri
élet for mák és egyes mes ter sé gé nek je gye i nek
– a tel jes ség igé nye nél kül tör té nõ – fel em lí -
té sé vel íze lí tõ nek szán tuk, a ma gyar nép rajz
hi he tet len gaz dag sá gú tár há zá ból, és za jos vi -
lá gunk ban né hány pi hen te tõ per cet, ki kap cso -
ló dást kí ván tuk sze rez ni ked ves ol va só ink nak.
Aki pe dig még több rész let re kí ván csi, an nak
ajánl juk Selmeci Ko vács At ti la: El fe le dett ma -
gyar mes ter sé gek és nép élet cí mû mû vét!

Gáll Sán dor

Mú ze u mi ol va só sa rok

Le tûnt mes ter sé gek, õsi élet for mák – egy kis nép raj zi ka lan do zás

pá kász

pá kásztanya

sóvágók

mészáros
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Ta valy is prog ra mok ban gaz dag, sû rû
éve volt az Al ko tók Dunaharaszti Egye -
sü le té nek.
Fel so rol ni is ne héz, mi lyen sok ren dez -
vé nyen vet tünk részt. Igye kez tünk az
óvo dá sok tól a kö zép is ko lás ko rú a kig
min den kor osz tály hoz el jut ni in gye nes,
kéz mû ves fog lal ko zá sa ink kal. 
Ki vet tük a ré szün ket a hús vé ti ké szü lõ -
dés bõl a Né met Nem ze ti sé gi Táj ház -
ban és a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko -
lá ban. Az év rõl év re meg ren de zés re ke -
rü lõ Hús vé ti ját szó há zat pe dig idén is a
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház zal együtt
ren dez tük; ahol szá mos ci vil egye sü let -
tel igye kez tünk tar tal mas szó ra ko zást
biz to sí ta ni a részt ve võ gyer me kek nek.
A Baktay Er vin Gim ná zi um fel ké ré sé re
a kiskunlacházai Petykó Ma jor ban
UNESCO pó ló kat fes tet tünk a gim ná zi -
um ta nu ló i val és kül föl di cse re di ák ja i val
együtt; a Ve len cei-tó nál meg tar tott er dei
is ko lá juk ban és a vi seg rá di gó lya tá bor -
ban ifi al ko tó sa ink kal ké szít het tek mé -
zes ka lá csot, fest het tek pó ló kat. A gim -
ná zi um Egész ség nap ján pe dig szebb -
nél szebb tor ta sze le tek ké szí tet tek kar -
ton pa pír ból.
Ott vol tunk a Dunaharaszti Ná dor Egye -

sü let ut ca bál ján, és a no vem ber ben
meg ren de zett csa lá di nap ju kon a Laffert-
kú ri á ban. Részt vet tünk a Csó nak ház nál
tar tott VeszélyforráSokk el ne ve zé sû ren -
dez vé nyen. Pó lót fes tet tünk az Evan gé -
li kus nyá ri tá bor ban. Prog ra mok kal vár -
tuk az ér dek lõ dõ ket a Táj ház szü re ti és
a NIHD szü le tés na pi ren dez vé nyén. A
„TÖK-Jó” nap! ke re te in be lül tö köt varr -
tunk a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
la fel sõs ta nu ló i val; a hu nya di sok kal pe -
dig lám pást csi nál tunk a Már ton-na pi fel -
vo nu lás ra.
Az évet a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház -
zal kö zö sen meg ren de zett Lu ca-na pi
ját szó ház zal zár tuk. Ap ró ka rá cso nyi dí -
sze ket, aján dé ko kat, mé zes ka lá csot ké -
szít het tek ve lünk a részt ve võ gye re kek.
Raj tunk kí vül a Dunaharaszti Gyer mek -
ba rát ok Moz gal ma, a Dunaharaszti Kör -
nye zet ba rá tok Egye sü le te, a Du na ha -
rasz ti Nõ egy let, a Dunaharaszti Folt va -
rázs lók, a Ma nó fal va Óvo da, a Né met
Nem ze ti sé gi Táj ház, a Dunaharaszti
Mû vé szet ba rá tok Kö re szol gált szín vo -
na las prog ra mok kal. A részt ve võ gye re -
kek idén is ju ta lom arc fes tés re vált hat ták
ös  sze gyûj tött pont ja i kat Brauswetter Ri -
tá nál és Sze ge di Il di kó nál. Akik meg -

éhez tek, meg szom jaz tak, azo kat a Du -
na ha rasz ti Gyer mek ba rát ok Moz gal má -
nak Ka kaó klub ja lát ta ven dé gül; szend -
vi cset és üdí tõt a Kör nye zet ba rá tok nál
ta lál hat tak.
Ez úton kö szön jük min den ki rész vé te -
lét! Kü lön kö szö net a Dunaharaszti
Nagy csa lá dos ok tag ja i nak, akik szin -
tén ki vet ték a ré szü ket a mun ká ból, és
hoz zá já rul tak a prog ra mok ki vi te le zé -
séhez.
Re mél jük, hogy, akik egész év ben meg -
tisz tel tek min ket rész vé tel ük kel – ki csik
és na gyok – egy aránt jól érez ték ma gu -
kat, és idén is szí ve sen jön nek majd ren -
dez vé nye ink re.
Amen  nyi ben tá mo gat ni sze ret nék egye -
sü le tün ket, hogy gyer me ke ik a jö võ ben
még több, szín vo na las prog ram ban ve -
hes se nek részt, úgy azt az aláb bi bank -
szám lán te he tik meg: OTP bank:
11742180-20078498

Kre a tív, al ko tó kedv ben gaz dag bol dog új
esz ten dõt kí vá nunk min den ki nek!

ADE
Lauránné Sziládi Gi zel la

De cem ber hó nap ban ke ve sebb fu tó ver -
senyt ren dez tek, mint az év töb bi idõ sza -
ká ban. Mind azo nál tal fu tó ink a hû vös
idõ já rás el le né re is foly tat ták a kö zös fu -
tá so kat, és új csat la ko zó ink is vol tak. Az
év utol só hó nap já ban a ne ves ün ne pe -
in ken – Mi ku lás na pi, ka rá cso nyi és szil -
vesz te ri fu tás kor – a mó ka ked vé ért az

al ka lom hoz il lõ öl tö zék ben fu tot tunk, a
já ró ke lõk leg na gyobb örö mé re. Fu tó ink
Bu da pes ten meg ren de zett szil vesz te ri
fu tá so kon is kép vi sel ték vá ro sun kat.
De cem ber hó nap egyút tal a szám adás
idõ sza ka is. El sõ fu tó évünk 50. kö zös fu -
tá sát de cem ber el sõ fe lé ben ren dez tük,
va gyis 2012. vé gé ig több mint 50 al ka -
lom mal fu tot tunk együtt. A fel ké szü lé -
sünk és ver se nye ink so rán meg tett ki lo -
mé te re ket ös  sze szá mol va ki de rült, hogy
csa pa tunk ból töb ben je len tõs tá vo kat fu -
tot tak az év fo lya mán; több fu tónk több
mint 2000 km-t fu tott 2012-ben, név sze -
rint Herbély Sza bi na, Ve res Lász ló és
Györ gyi Ka ta lin. Bazsó Er zsé bet pe dig
szil vesz te ri fu tá sunk al kal má val fu tot ta le

1200 km-ét. Re mél jük, hogy
az el kö vet ke zõ új év ben leg -
alább an  nyit tu dunk majd fut -
ni, mint 2012-ben. 
Az elõt tünk ál ló új esz ten dõ
vál to zá so kat is tar to gat ma -
gá ban. Egyik fu tó nagy kö ve -
tünk, Gamplett Gá bor, egyéb
el fog lalt sá gai mi att le mond
fu tó nagy kö ve ti te en dõ i rõl, és
ja nu ár tól a meg kez dett mun -
kát, csa pat épí tést Györ gyi
Ka ta lin egye dül foly tat ja to -
vább. Ez út tal kö szön jük Gá -
bor nak a 2012-es év fo lya -
mán vég zett nagy kö ve ti te -
vé keny sé gét. 
2013. ja nu ár 27-én va sár nap ke rül sor a
finn kez de mé nye zé sû Yours Truly nem -

zet kö zi fu tás ra, amely ese mény ke re té -
ben a vál lal ko zó szel le mû sport em be rek
50, il let ve 25 km-t fut hat nak, il let ve tú ráz -
hat nak, és a meg tett ki lo mé te re i ket és
idõ tar ta mot az er re hi va tott weboldalon
re giszt rál hat ják. Le he tõ ség van tet szés
sze rin ti rö vi debb tá vot is meg ten ni. Az
ér dek lõ dõ ket sze re tet tel vár juk va sár na -
pi kö zös fu tá sun kon. Le he tõ ség van csa -
pa tunk tól füg get le nül is tel je sí te ni ezt a
fu tást, és a ki lo mé te re ket Dunaharaszti
vá ros nak „fel aján la ni”. Bõ vebb in for má -
ci ó hoz a len ti el ér he tõ sé ge ken le het jut -
ni. 
Ja nu ár ban is foly tat juk kö zös fu tá sa in kat
csü tör tök es tén ként és va sár nap reg ge -
len ként. Csat la ko zás a Dunaharaszti Fu -
tók hoz: 
Facebook/Dunaharaszti Fu tók ol da lon,
il let ve emailben: gykata.fut@gmail.com
és te le fo non: 06-20/495-2302
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Ta valy nyár óta so kat lát hat juk vá ro -
sunk ban a Fa mí lia Kft.-ben is mert té vált
szí nész nõt, Xantus Bar ba rát, aki nagy si -
ker rel ve zet gyer mek szín ját szó szak kört
in téz mé nyünk ben. Pá lya fu tás ról, csa lád -
ról, ha gyo mány ról, ter vek rõl be szél get -
tünk az is mert mû vész nõ vel a Laffert ká -
vé zó ban.

– A ma gyar fül nek ér de ke sen cseng a
Xantus név. Hon nan szár maz tok?
– A Xantus gö rög ere de tû név, édes anyám
csa lá di ne ve, ezt vet tem fel, mi ó ta szí nész
va gyok. Va la mi ko ri õse ink a XVI. szá zad -
ban ván do rol tak át Ró ma kör nyé ké re, de
nem te le ped tek le vég le ge sen, Er dély be
ván do rol tak. A csa lád egy ré sze itt élt to -
vább, a má sik ág a mai Ma gyar or szág te rü -
le té re köl tö zött. 
– Men  nyi re él a csa lád ban a gö rög ere -
det?
– Gö rö gül már nem be szél sen ki a csa lád -
ból, el ma gya ro sod tunk. Ük apám, Xantus
Já nos a hí res uta zó, ter mé szet tu dós és nép -
rajz ku ta tó, az ál lat kert ala pí tó ja és el sõ ve -
ze tõ je. Be jár ta a vi lá got, az õ gyûj te mé nye
volt a mai Nép raj zi Mú ze um alap ja. Tü zér -
ként har colt az 1848-as sza bad ság harc ban,
ezért be is bör tö nöz ték a csá szá ri ak.
– Ke ve sen tud ják, de re gény hõs sé is vált,
sõt, a csa lád töb bi tag já tól sem állt tá vol
a tu do mány és mû vé szet.
– Igen, Karl May fel fi gyelt úti le ve le i re, ka -
land ja i ra, így nagy ere jû, szál fa ter me tû ük -
apám ról min táz ta Winnetou sá padt ar cú
test vér ét, Old Satterhandet. Az er rõl en ge -
délyt ké rõ le ve le ma is meg van, il let ve
Xantus Já nos hí res ezüst pus ká ja is lát ha tó
a gyõ ri mú ze um ban.
Déd apám, Xantus Gá bor Kas sán volt ta ní -
tó. Nagy apám fe le sé ge ba lett tán cos volt,
de arisz tok ra ta szár ma zá sa mi att csa lád ja
le til tot ta a szín pad ról. Az er dé lyi ág ból
szár ma zik a nem rég meg halt film ren de zõ
Xantus Já nos, aki nek édes ap ja, Gyu la ne -
ves fes tõ mû vész volt. Csík sze re dán él
Xantus Gé za is mert gra fi kus. Nagy apám
nép mû ve lõ, mû ve lõ dé si ház-igaz ga tó volt
Za la me gyé ben. 
– Mit je lent ez a csa lá di múlt?
– Tar tást ad az em ber nek, jó, ha tud ja, hon -
nan ered nek a gyö ke rei, ho gyan él tek, mit
tet tek a fel me nõi. Az a múlt, ami re büsz kék
le he tünk, kö te lez is, meg ha tá roz za a min -
den na po kat. Õse im ka lan dos, küz del mes
éle te volt. Xantus Já nost be bör tö nöz ték
1848 után, nagy apám Szálasi alatt volt be -
csuk va, ké sõbb igaz ga tó ból út mes ter lett.
Apai csa lá do mat sváb szár ma zá sa mi att
hur col ták meg. Mind ez ar ra pre desz ti nál,
hogy én sem ad ha tom fel a küz del met, bár -
mi lyen ne héz sé gek is akad nak az éle tem -
ben. Eb ben so kat se gí te nek a csa lá di em lé -
ke zet bõl me rí tett ta pasz ta la tok. Na gyon
fon tos nak tar tom a csa lá dot, amely min dig
olyan hát te ret ad, ami át len dít a prob lé má -
kon.  Ezért min dent meg is te szek, éle tem -
ben a leg fon to sabb a csa lá dom, szü le im,
gyer me ke im és a fér jem, aki vel ugyan most
kü lön élünk, de sze ret jük és tá mo gat juk
egy mást.

– Szí né szi pá lya fu tá sod a Fa mí lia Kft-
ben kez dõ dött.
– Itt vál tam or szá go san is mert té. Ak kor
még nem is tu da to sult ben nem, hogy mi -
lyen nép sze rû a mû sor, pén tek es tén ként
ren ge te gen néz ték a té vé ben. Igaz, ak kor
még csak két te le ví zi ós csa tor na volt. A mû -
faj, a szap pan ope ra is tel je sen új volt ná -
lunk, rá adá sul olyan ki tû nõ szí né szek ját -
szot tak ben ne, mint Esz ter gá lyos Ce cí lia,
Re vicz ky Gá bor, Ba ra nyi Lász ló, Suka Sán -
dor és a töb bi ek. Ilyen volt Bod Te réz, aki
fi a ta lon Ba jor Gi zi vel ját szott együtt, majd
a po li ti kai for du lat után in dex re ke rült, év -
ti ze de kig nem játsz ha tott Pes ten. Ami kor
is mét fel lép he tett, ap ró sze re pe ket, cse lé de -
ket ala kít ha tott csak. A Fa mí lia Kft. ad ta
meg ne ki azt ha lá la elõtt, hogy is mét nép -
sze rû szí nész nõ, „az or szág na gyi ja” le hes -
sen. Szá mom ra na gyon hasz nos volt ez az
idõ szak, ren ge te get ta nul tam tõ lük, a fi a ta -
lok kal pe dig jó ba rát sá gok jöt tek lét re.
– Utá na ho gyan ala kult a pá lya fu tá sod?
– A Fa mí lia után az Ope rett szín ház hoz
szer zõd tem. Ké sõbb na gyon sze ret tem vol -
na pró zát ját sza ni, ezért át szer zõd tem a Fi -
a ta lok Szín há za a Ste fá ni án tár su la tá hoz.
Szé kes fe hér vá ron a Vö rös mar ty szín ház
tag ja ként ját szot tam Shakes peare -t, Er zsé -
be tet a III. Ri chárd ból, Ti ni ma mát Füst Mi -
lán Lá za dók já ban és még sok ked ves sze -
re pet. (2005-ben a szín ház kö zön sé gé nek
sza va za tai alap ján a vá ros köz gyû lé se Pro
Theatro Civitatis Albae Regalis (Fe hér vár
Szín há zá ért) díj ban ré sze sí tet te – a szerk.)
– Je len leg mi vel fog lal ko zol?
– Az Ai da cí mû mu si cal ben ját szom a her -
ceg nõ sze re pét, és a da rab egyik pro du ce re

va gyok. Zsurzs Ka ti val játs  szuk a Jóccakát
anya cí mû ka ma ra da ra bot, és tíz éve megy
Nyer tes Zsu zsá val és Dé vé nyi Il di kó val A
va gi na mo no ló gok. Ja, és Dunaharasztin
szín ját szó szak kört ve ze tek gye re kek nek.
– Ho gyan ke rül tél Ha rasz ti ra?
– Ba rá ta im mal csa lá dos nya ra lá son vol -
tunk, sok volt a gye rek, aki ket le kel lett köt -
ni. Szín ját szó fog lal ko zást tar tot tam ne kik.

Ott száll tak mag Szécsi Gyuláék a Ná dor
La kó par kért Egye sü let bõl, akik nek meg tet -
szett ez a gyer mek fog lal ko zás, és el hív tak
Dunaharasztira. Ta valy nyá ron az egye sü -
let, az ön kor mány zat és a Sváb Táj ház tá -
mo ga tá sá val szín ját szó tá bort tar tot tunk. Az
zá ró elõ adás a Laffert Kú ri á ban volt. Olyan
nagy si ke re lett, hogy õsz tõl egy ál lan dó
szak kört in dí tot tunk, amit a ve ze tõ vál tás
után a kú ria be fo ga dott.
– Mik a to váb bi ter ve id?
– Na gyon sze re tem a ka ma ra szín há zat, több
da rab is a ter ve im kö zött sze re pel. Bu da -
pes ten a XIII. ke rü let ben most van ki ala ku -
ló ban egy var ro dá ból át ala kí tott szín ház te -
rem. Itt sze ret ném el in dí ta ni „Nyílt Tér” né -
ven a szín há zun kat. For má ló dik egy együtt -
mû kö dés a Laffert Kú ri á val is, ahol rend -
sze re sen mu tat nánk be kamaraelõadásokat.
Je len leg kö zö sen ké szü lünk Szép Er nõ Ká -
vé csar nok cí mû egy fel vo ná so sá nak be mu -
ta tó já ra, de több elõ adás is szó ba jön ne,
mint pél dá ul a Jóccakát anya, vagy egy
nyá ri sza bad té ri ze nés pro duk ció.
– Ho gyan ér zed ma gad Dunaharasztin?
– Na gyon jól, ezt iga zol ja, amit ed dig el -
mond tam: a ba rá tok, a ki ala kult kö zös ség
és mun ka-kap cso lat, és az, hogy to váb bi
kö zös ter ve ink van nak. A Laffert Kú ria iga -
zán szép hely szín, ahogy lá tom, na gyon jó
kö zön sé ge van, öröm itt fel lép ni.

Gáll Sán dor

KÁ VÉ HÁ ZI BE SZÉL GE TÉ SEK

In ter jú Xantus Bar ba rá val
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Xántus (Xantus) Já nos a So -
mogy vár me gyei Csokonyán
szü le tett 1825-ben. Szü lõ fa lu já -
ban és Gyõr ben ta nult, Pé csett
vég zett jo got. Ön kén tes nem zet -
õr ként csat la ko zott az 1848-49-
es for ra da lom és sza bad ság -
harc hoz, majd hon véd tü zér ként
részt vett a pákozdi csa tá ban és
hu szár fõ had nagy ként Ko má -
rom vé del mé ben. 1849-ben Ér -
sek új vár nál el fog ták, s a
königrätzi tá bor ba ke rült. 1850-ben sza ba -
dult, de ha za fi as nyi lat ko za tai mi att Prá gá -
ban is mét el fog ták. Meg szö kött, és elõ ször
Lon don ba, majd 1852-ben az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok ba emig rált.
A kez de ti al kal mi mun kák után ló há ton in dult
a vad nyu gat ra, hogy a Pacific vas út nyom vo -
na lá nak ki tû zé sé ben ve gyen részt. 1854-tõl
mér nök ként to po grá fi ai fel mé ré se ket vég zett
In da ina ál lam ban, itt ta lál ko zott elõ ször in -
di á nok kal, majd a New Orleans-i egye te men
volt ok ta tó. A ma gyar kö zös sé ge ket fel ke res -
ve, be jár ta a pré rit ahol nö vény- és ál lat gyûj -

te mé nyé nek el sõ
da rab ja it gyûj töt te
ösz  sze, me lyet ké -
sõbb a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um -
nak ado má nyo zott.
1855-ben sza ni téc
õr mes ter ként szol -
gált Fort Riley
erõd jé ben, majd
tér ké pész ként be -
jár ta szin te egész

Észak-Ame ri kát, gyûjt ve a nö vé -
nye ket és ál la to kat. A Ma gyar or -
szág ra kül dött gyûj te mé nyek és
be szá mo lók okán mun kás sá gát
egy re in kább el is mer ték, és en -
nek je le ként 1859-ben a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia le ve le zõ
tag já vá vá lasz tot ta. 1861-ben
rö vid idõ re, Ma gyar or szág ra
jött, hogy meg tart sa aka dé mi ai
szék fog la ló elõ adá sát „Ada tok a
ten ger ter mé szet ta ni föld raj zá -

hoz” cím mel, majd vis  sza tért Ame ri ká ba,
ahol elõbb a wa shing to ni Ten ge ré sze ti Mi -
nisz té ri um tit ká ra lett, majd az Egye sült Ál -
la mok me xi kói kon zul ja lett. 1864-ben tel jes
ter mé szet tu do má nyi gyûj te mé nyé vel Ma -
gyar or szág ra köl tö zött.
Ha za tér ve meg rom lott egész sé gét gyógy ke -
zel tet te, majd er dé lyi kör utat tett. Ké sõbb in -
dít vá nyoz ta egy ter mé szet raj zi könyv tár meg -
szer ve zé sét, va la mint kez de mé nyez te egy ál -
la mi ál lat kert létrehozását. 1866-ban nyílt
meg a pes ti Ál lat kert, ahol az el sõ ál lat kert -
õr (mai nyel ven igaz ga tó) tisz tét töltöt-te be.
Ezt fel ad va 1868-ban Ke let-Ázsi á ba in dult,
ahol ha tal mas ál lat ta ni anya got gyûj tött,
mely nek leg ne ve ze te sebb da rab ja egy pre pa -
rált oran gu tán volt. Eb bõl, va la mint 2500
da ra bos, pár ját rit kí tó bor ne ói et no ló gi ai
gyûj te mé nyé bõl ala pí tot ták meg a Nem ze ti
Mú ze um Nép raj zi Osz tá lyá nak, a ké-sõbbi
Nép raj zi Mú ze um nak az alap ja it, ami nek
1872-ben el sõ õré vé (igaz ga tó já vá) ne vez ték
ki. Rómer Flórissal ös  sze ál lí tot ták a bé csi vi -
lág ki ál lí tá son sze rep lõ el sõ ma gyar nép raj zi
gyûj te ményt. 1872-ben részt vett a Ma gyar

Föld raj zi Tár sa ság meg ala pí tá sá ban, amely -
nek 1890-ben al el nö ke lett.
1894 ta va szán halt meg. Sír ja a Ke re pe si te -
me tõ ben ta lál ha tó. 
Négy ka lan dos úti könyv és több mint két száz
is me ret ter jesz tõ írás szer zõ je. Több nö vény-
és ál lat faj tu do má nyos ne ve ál lít em lé ket
Xántusnak: az õszi ró zsa fé lék csa lád já ba tar -
to zó Chaenactis xantiana, ál lat vi lág ban a
ko lib ri fé lék kö zül a Hylocharis xantusii, a
gekkófélék kö zül a Phyllodactylus xanti, sõt,
a pik ke lyes hül lõk egyik csa lád já nak tu do má -
nyos ne ve Xantusiidae. (Zo o ló gi ai szak mun -
kák ban ne vé nek rö vi dí té se: „Xantus”.)

Ki volt Old Shatterhand?
A Winnetou cí mû re gény egyik fõ sze rep lõ jét
Karl May a szál fa ter me tû, nagy ere jû Xántus
Jánosról min táz ta. A le vél, amely ben eh hez
Xántus en ge dé lyét ké ri, ma is meg te kint he tõ
a drez dai Karl May Mú ze um ban. Franz
Remmel író, iro da lom tör té nész meg ál la pí tot -
ta, hogy Karl May hí res in di án re gé nye i nek
ih le tõ je és for rás anya ga a ma gyar geo grá -
fus-uta zó, vad nyu gat-ku ta tó nap ló ja és ha za-
kül dött le ve le zé se volt. Xántus a va don ban
át élt él mé nye i rõl és tu do má nyos fel fe de zé se -
i rõl nem csu pán le ve le i bõl ér te sül he tett a kö -
zön ség, mi u tán több tu do má nyos tur nét is
tar tott Eu ró pa nagyvá ro sa i ban. Ér de kes
ada lék, hogy a Xántus ál tal le írt mun ka tár -
sak né me lyi ke hi he tet len mó don ha-sonlít a
Karl Maynál meg írt sze rep lõk re. A re gény -
ben sze rep lõ hí res med ve ölõ pus ka, egy John
Xantus név vel el lá tott ezüs tö zött Hen ry -ka -
ra bély ma is lát ha tó a gyõ ri Xántus Já nos
Mú ze um ban.

Szeretet irányította összefogás

Karácsony közeledtével különleges
élményben lehetett részünk. Advent
első vasárnapján Dunaharasztin pél -
dás ér té kű civil összefogásra került sor.
Vá ro sunk ban működő több civil szer ve -
zet tartós élelmiszergyűjtést hirdetett a
Laffert kúriában meg ren de zés re kerülő
program keretében. A meg je lent szer -
ve zetek vezetői és tag jai egy em ber -
ként álltak a kez de mé nye zés mögé.
Már a munkálatok elején meg mu tat ko -
zott, hogy az össze fo gás nak mekkora
ereje van. Azt, hogy ki melyik szervezet
kép vi se le tében ér ke zett, csak egy
szerény matrica árulta el a dobozok
oldalára ragasztva.
Az adventi hangulat fényét a ki han go -
sí tó ból szóló karácsonyi dalok és
ünnepi műsor tette még meghittebbé.
Sok adományozó kereste fel sátrunkat
volt, aki érdeklődött, de többen voltak,
akik csomagokkal érkeztek. Az est
végére jelentős mennyiségű liszt, cu -
kor, konzerv és édesség gyűlt össze.
A gyűjtés azonban nem fejeződött be
a nap végén, hanem tovább folytattuk.
Csatlakozott a programhoz a Vörös ke -
reszt helyi szervezete is. Több száz
kiló tartós élelmiszer gyűlt össze
(Liszt: 200 kg, cukor: 134 kg, tej: 82 l,

olaj: 61 l, margarin: 21 kg, szá raz tész -
ta: 104 cs., konzerv:164 db, citromlé:
42 l, burgonya: 100 kg, rizs: 75 kg.),
ami 2013. január 14-én került át -
adásra a családok részére.

Fontos megemlíteni, hogy  Karácsony
előtt  számos más szervezet is tartott
gyűjtést, vagy osztott meleg ételt a
nehéz helyzetben lévők részére. A
Karitasz helyi szervezetetől tartós
élelmiszert, az Evangéliumi Pünkösdi
Közösség által fenntartott Hajnal csil -
lag Rehabilitációs otthontól 100 adag
me leg ételt kaptak a rászorulók. Du -
na ha rasz ti Város Önkormányzata, a
Szo ciá lis és Egészségügyi bizottság
évek óta támogatja a Gyermekjóléti és
Csa lád se gí tő Szolgálat és a Vörös ke -
reszt által rendezett ka rá cso nyi
műsort, amit kilencedik alkalommal
szerveztek meg. Ezen a ren dez -
vényen 120 darab tartós élelmiszerből
álló csomag került kiosztásra gyer me -
kes családok között. 
Ünnepek környékén megnő az ado -
mányozási kedv, aminek nagyon
örülünk, viszont a rászorulók nem
csak ilyenkor vannak rossz hely zet -
ben, hanem egész évben. Reméljük,

hogy a civil szervezetek kez de mé nye -
zése az év közbeni adományozást is
faj súlyosabba teszik a jövőben.
Egy nagyon fontos dolognak lehettünk
részesei, annak az erkölcsi értéknek,
hogy felelősek vagyunk egymásért,
hogy segítő kezet kell nyújtanunk em -
bertársainknak.

Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki eljött és se gít sé -
günk re volt ennek a szép kez de mé -
nye zés nek a szervezésében és le -
bo nyo lí tá sá ban. Köszönjük a civil
szervezeteknek és minden ado má -
nyo zó nak a támogatást!

A szervezésben és a meg ren de zés -
ben részt vevő szervezetek: Alkotók
Dunaharaszti Egyesülete, Du na ha -
rasz ti Nőegylet, MSZP Dunaharaszti
Szervezete, Vöröskereszt Duna ha -
rasz ti Szervezete, Nádor Lakó -
parkért Egyesület, Lokálpatrióták
Duna haraszti Közhasznú Egye sü -
lete, Városi Polgárőr Egyesület,
Dunaharaszti Gyermekbarátok Moz -
galma, Dunaharaszti Foltvarázslók.

Szervezők
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Év vé gén is hoz tuk az ered ményt!

Üd vöz lök min den egyes ol va sót je len ha -
sá bok kö zött, azo kat akik is mer nek, és
azo kat is akik nem is mer nek min ket.
Év vé gé ig húz tuk az igát, még a két ün nep
kö zött sem hagy tuk el ma gun kat. Sze rin -
tem csak így le het ered mé nye sen él ni.
A Küz del mek Éj sza ká ja jobb ra si ke rült
mint gon dol tam. Mind ered mé nyi leg mind
né zõ szám ban, mind pe dig mé dia szem -
pont já ból (Sport 1, Sport 2, Echo TV,
KISDUNA TV, xlsport.hu, xlfight.hu, Budo -
magazin, Fight.hu.)
Ok tó ber  27-én, Nyír egy há zán ket rec harc -
ver seny volt a KET REC KI RÁ LYAI el ne ve -
zé sû nagy sza bá sú gá la élõ ver se nye,
amin négy ta nít vá nyom: Hamodi Omár
hát só foj tás sal ki ka pott, Káldi Dá vid KO-
val ka pott ki, de vi szont Besz ter cei Raj -
mund 30 má sod perc alatt nyert, Szom bat
Pat rik pe dig a má so dik lett me net ben
gijotin foj tás sal.
No vem ber 18-án Or szá gos Kempo ver se -
nyen szin tén né gyen in dul tunk: Fel föl di
Sza bolcs a fegy ve res for ma gya kor lat
mes ter ka te gó ria arany ér mét hoz ta el, míg
Sós Ti bor full kon takt arany, Karl Dá ni el
full kon takt arany, Káldi Dá vid bron zot
nyer tek. És jött a „Big Game”, „A Ket rec
Ki rá lyai” Nyír egy há za no vem ber 23-án, a
két óz di test vér gá lá ja: Besz ter cei Raj -
mund ki ka pott a jó val hí re sebb és ko mo -
lyabb múlt tal ren del ke zõ Káluc Mar tin tól,
Besz ter cei Mó ric vi szont a gá la leg gyor -
sabb bom bá ját he lyez te el szlo vák el len -
fe le fe jén, és ez zel ki ütöt te õt.

10 ÉVE ALA KUL TUNK

Igen 10 ke mény esz ten dõ telt el az óta,
hogy a mû he lyem be meg a kis fé szer alatt
el kezd tük az edzé se ket itt  Du na ha rasz ti -
ban. Az óta ver seny zõk ha dát ne vel tem ki.
És még ne ve lem fo lya ma to san õket a Fel -
föl di edzõ mû hely ben.
Idén 20-szor áll tunk rajt hoz én is, és a csa -
pat tár sa im is. Idén vál tak né me lyi kük pro -
fi szin tû vé. Fo lya mat ban van az  Óz di ak
Kempo egye sü le té nek ala pí tá sa, ami az
én se gít sé gem nél kül nem men ne. Idén
tag jai let tünk a Ma gyar MMA szö vet ség -
nek, ami nek bí rá ja és egy ben bí ró ok ta tó -
ja én let tem. Ret ten tõ en jó hasz nos évet
zár tunk.
Utol só le he tõ sé gem már eb ben az év ben
hogy el kö szön jünk az ol va sók tól, szur ko -
lók tól, azok tól az em be rek tõl akik min dig
mel let tünk áll tak.

Vár juk to vább ra is azo -
kat akik a ke mény fér -
fi as küz dõ szel le met
vá  laszt ják.

ÜSD A VA SAT ÉS KE -
MÉ NYEBB LE SZEL
TÕLE! TÖRD ÁT A
SZIK LÁT AZ SEM ÁL -
LÍT HAT MEG!

10 ÉVE A SPORT 
SZOL GÁ LA TÁ BAN

De cem ber 29-én tar tot -
ta meg a Du na ha rasz ti
Kempo Sport a 2012-
es év vé gi va cso rá val
egy be kö tött szak osz -
tály év zá rót. Az év zá ró
rang ját eme li a meg hí -
vott ven dé gek rész vé -
te le is. Lacza Ádám Il -
lés a Ma gyar Kempo Szö vet ség el nö ke,
Lo vász Gá bor a Ma gyar Kempo Szö vet -
ség tech ni kai ve ze tõ je, Ju hász Sán dor az
Or szá gos MMA (ket rec harc) Szö vet ség
el nö ke, Priskin Pál az Or szá gos MMA
Szö vet ség ve ze tõ edzõ je, Höhts Zsolt a
Dunaharaszti Fény ABC és Tél apók bolt -
ja tu laj do no sa, Ba kos At ti la Ná das Sö rö -
zõ és a Bá zis Sö rö zõ tu laj do no sa, és nem
utol só sor ban Szalay Lász ló Dunaharaszti
pol gár mes te re.
A gyû lés így kezdõdött... 10 éve már!
2002-ben egy pár srác cal úgy gon dol tuk,
hogy együtt edzünk egy jót. Szá mom ra
meg ha tó gon do la tok ezek, va la ki már
nem is él azok kö zül. Az egye sü let az óta
már  nyert 12 világbajoki cí met (Kempo
full A, B, Wushu), 1 Pro fi MMA vi lág baj no -
ki cí met, 1 Eu ró pa-baj no ki cí met (Kempo)
1 Pro fi MMA Eu ró pa-baj no ki cí met, 1 In -
ter kon ti nen tá lis Kis vi lág baj no ki cí met,
szám ta lan Pro fi Nem zet kö zi MMA és K-3
gyõ zel me ket, Ma gyar Baj no ki gyõ zel met,
na gyon sok Szuperfight gyõzelmet  és
még nem be szél ve az ezüst és bronz ér -
mek rõl.
2012-ben na gyot arat tunk. 20 ver se nyen
in dul tunk, 2 edzõ tá bor ban vet tünk részt,
és 2 harc mû vé sze ti be mu ta tót tar tot tunk,
nyer tünk 7 vi lág baj no ki ara nyat, 3 vi lág -
baj no ki ezüs töt, 1 bron zot, 13 nem zet kö -
zi és ha zai Pro fi  MMA gyõ zel met arat tunk,
8 Ama tõr MMA mér kõ zést nyer tünk, ezen
felül még 8 or szá gos baj no ki gyõ ze lem
(Kempo), 19 ezüst érem (Kempo, MMA,
Pro fi K-3 . Még fel so rol ni is sok!

Leg ered mé nye sebb ver seny zõnk ma ga
az ala pí tó Fel föl di Sza bolcs, utá na Szom -
bat Pat rik, nem sza bad a név sor ból ki -
hagy ni Bagdi Ta mást és Her bák Ist vánt
sem. És ez még nem min den!
2012. de cem ber 21-én, az Or szá gos
MMA Szö vet ség meg vá lasz tot ta Fel föl di
Szabolcsot a szö vet ség al el nök évé, és a
Bí rói Tes tü let el nö ké vé. De cem ber 22-én
szin tén Fel föl di Sza bolcs lett az Év Kempo
Ver seny zõ je 2012-ben, és egy ben ki ne -
vez ték a Ma gyar Kempo Vá lo ga tott edzõ -
jé vé! Óri á si dip lo má ci ai si ker.
Elé ge det ten hajt hat juk hát ra a fe jün ket
vég re az ered mé nye ket tud ván, de nem
tes  szük. Még december 29-én szom ba ton
is edzet tünk, de már ja nu ár 2-án reg gel
7.00-kor már nyílt az edzõ te rem aj ta ja.
Ez az aj tó nyit va áll min den ki szám ára, le -
gyen sé rült vagy egész sé ges, ke mény
vagy pu hány, so vány vagy kö vér.
Lépd át a cé lo dat, ta nulj hi bá id ból és vál -
toz tass! So ha ne félj a hol nap tól, har colj
min dig ön ma gad ért.
Iga zi har cos le szel!

Cí münk: Dunaharaszti Fõ út 47. (Felföldi-
Gumi) Pitbull-Kempo-Sport Edzõterem
Tel.:06-30-9902-354, 06-24-460-164
web: felfoldiszabolcs.hu

BOL DO GABB ÚJ ÉVET
DUNAHARASZTI!

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs
Dunaharaszti Kempo Sport

Dunaharaszti Kempo
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2012. de cem ber 08-án a Dra gon Force
Te am 5 spor to ló ja Ri gá ban a Josui Ka ra -
te stí lus ál tal szer ve zett Eur ázsia Baj nok -
sá gon vett részt.
Eu ró pa és Ázsia or szá ga i ból ér ke zõ ka ra -
té sok mér ték ös  sze tu dá su kat a nagy sza -
bá sú ver se nyen.
A meg mé ret te té sen a 12 és 21 év kö zöt ti
fi a ta lok in dul hat tak küz de lem ver seny -
szám ban. Egye sü le tünk bõl Csurka Ger gõ
a 12-13 éves fiú -40 kg-os ka te gó ri á já ban,
Var ga Ba lázs a 12-13 éves fiú -45 kg-os
ka te gó ri á já ban, Schwarczenberger Kla u -
dia a 12-13 éves lány -45 kg-os ka te gó ri -
á já ban, Piacsik Zsó fia a 18-21 éves  nõ
+60 kg-os ka te gó ri á já ban, Piacsik And rás
pe dig a 18-21 éves fér fi +80 kg-os ka te -
gó ri á ban kép vi sel te ha zán kat.
A küz de lem sza bá lya i ra az volt a jel lem zõ
hogy az egész test tá mad ha tó volt tel jes
ere jû ütés és rú gás tech ni kák kal, a fej pe -
dig tel jes ere jû rú gás tech ni kák kal a gye -
re kek nél is.
A küz del me ket Schwarczen ber ger Kla u -
dia kezd te aki föld re vi te lek kel és fejrú gá -
sok kal gyõz te le el len fe le it, akik fo lya ma -

to san me ne kül tek elõ le. Kla u di á nak egy
mér kõ zé se sem tar tott 2 per cig, 50-60 mp
alatt le gyõz te el len fe le it. Kla u dia így egy
gyö nyö rû arany ér met szer zett.
Var ga Ba lázs kö vet ke zett, aki a föld re vi -
te le ket al kal maz ta ki tû nõ en, az zal ver te

meg sor ra el len fe le it. Négy küz del mé bõl
hár mat nyert, majd egy küz del met egy
bün te tõ pont mi att el ve szí tett, azon ban az
ös  sze sí tés alap ján a cso port ban el sõ lett,
te hát õ is arany érem mel zár ta a ver senyt.
Csurka Ger gõ nek volt a leg ne he zebb
dol ga mert az õ súly cso port já ban volt a
leg több (10) ver seny zõ, így az õ súly -
cso port ját két cso port ra is bon tot ták.
Cso port ján be lül ara tott 4 na gyon szép
gyõ zel met, mind a négy el len fe lét sok-

sok fej rú gás sal gyõz te le, így be ju tott a
leg jobb négy be, ahol a má sik cso port bí -
rók ál tal köz ked velt ver seny zõ jé vel mér -
te ös  sze tu dá sát. Ger gõ itt is 6-7 fej rú -
gást vitt be el len fe lé nek, de a bí rók eb -
bõl egyet sem akar tak lát ni, s a küz de -
lem vé gén ki hoz ták a dán kis fi út gyõz -
tes nek. Ger gõ nek ezek után még egy
küz del me volt a har ma dik he lyért, amit
szin tén meg nyert, s így bronz érem mel
zár ta a ver senyt a jól ki ér de melt arany -
érem he lyett.
Piacsik Zsó fia kö vet ke zett aki el sõ el len -
fe lét fej KO-val gyõz te le, majd foly tat ta a
szép tel je sít ményt, s kö vet ke zõ el len fe lét

is tisz tán ver te. Saj nos, a har ma dik küz -
del mé ben orosz el len fe le bi zo nyult jobb -
nak, egy jól el he lye zett testrú gás sal két
pon tot ka pott Zsó fi val szem ben. Zsó fi így
egy szép ezüst ér met szer zett.
Piacsik And rás zár ta a ver seny zõk so rát.

And ris ha son ló an Ger gõ höz, nem volt
sze ren csés a bí rók kö ré ben. El sõ el len fe -
lét 10 má sod perc alatt ki ütöt te test re. A bí -
rók ezt az zal ju tal maz ták hogy meg in tet -
ték, mond ván az egyik üté se az el len fél ál -
lát ta lál ta el, ami per sze nem volt igaz.
And ris ka pott egy bün te tõ pon tot, el len fe le
fel ad ta a mér kõ zést, de el len fe lét hoz ták
ki a bün te tõ pont mi att gyõz tes nek. To váb -
bi küz del me it már hi á ba nyer te fö lé nye sen
And rás, mert már csak ezüst ér met sze -
rez he tett, il let ve szer zett is az õt meg il le -
tõ arany he lyett.
Gra tu lá lok a ver seny zõk nek a szép ered -
mé nye kért.
2012. de cem ber 14-én a Ma gyar Ka ra te
Szak szö vet ség év zá ró ün nep sé gét tar tot -
ta a HM Ste fá nia Pa lo tá ban, ahol Csurká -
né Döcsakovszky Má ria el is me rés ben ré -
sze sült a 2012. év ben el ért vi lág baj no ki 2.
he lye zé sé ért.
2013-ban is vár juk a ka ra te és a sport iránt
ér dek lõ dõ fi a tal és idõ sebb kor osz tályt is,
a Hu nya di Já nos Is ko la fel sõ ta go za tá nak
tor na ter mé ben hét fõn, ked den, csü tör tö -
kön és pén te ken. Web: karatesuli-
dragonforce.hupont.hu, Tel: 70-942-3550.

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

Csurkáné Döcsakovszky Má ria
edzõ

NAGY SI KER REL ZÁR TÁK AZ ÉVET A DUNAHARASZTI
ASHIHARA KA RA TÉ SOK 

A JOSUI EUR ÁZSIA BAJ NOK SÁ GON RI GÁ BAN!
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2012. decemberi újszülöttek

Abonyi-Tóth Zalán 12. 04.
Ács József 12. 04.
Csontos Dominik 12. 27.
Kiss Dorottya 12. 15.
Kocsis Enikõ 12. 11.
Marton Miklós 12. 04.
Mérei Kincsõ 12. 02.
Mikó Gellért István 12. 08.
Oroszi Boglárka 12. 03.
Rideg Erik 12. 02.
Somogyi Botond 12. 14.
Szabó Dávid 12. 29.
Varga Róbert 12. 21.

2012. december hónapban
elhunytak neve és életkora

Bánhidi Gábor Tamásné élt 67 évet
Gubanek János élt 82 évet
Horváth Istvánné élt 92 évet
Juhász József élt 50 évet
Kóczé Dezsõ élt 58 évet
Koczó Józsefné élt 88 évet
Pallagi József élt 55 évet
Pap Ferencné élt 89 évet
Provics Ferencné élt 70 évet
Szöllõsi Károly élt 78 évet
Taskó László élt 70 évet
Tilly István élt 63 évet
Tóth Lászlóné élt 55 évet

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

2 0 1 3 .  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

Nagy Csilla kosárlabdaedzõ emlékére

Csil la a já té kos I.

1982-ben a BSE út tö rõ fi a i val kezd tünk le sel ked ni a Ma jor ban Dönci bá csi edzé se -
in én, mint kez dõ edzõ a gye re kek, mint kez dõ já té ko sok. Hon nan ta nul hat tunk vol -
na, ha nem in nen?

Kö zel rõl elõ ször itt lát tam ké sõbb, több ször nem csak mér kõ zé sen, ha nem edzé sen is.

A gye re kek nek is fel tûnt le gen dás, „stí lus ta lan”, de ha lá li pon tos do bá sa. Az tán az
a hoz zá ál lás, ame lyet edzé se ken, mec  cse ken pro du kált, szin te rez ze nés te len arc -
cal, de a mo soly, az öröm min dig ott buj kált a szemében…

Csil la a já té kos II.

Az élet ke gyes volt hoz zám, így a BKV Elõ re NB I-es csa pa tát bíz ták rám. Csil la itt
szán dé ko zott „le ve zet ni”. Amit a pá lyán mu ta tott a fi a ta lok nak küz de ni tu dás ból, já -
ték ból, az ma ga volt a cso da. Az el vá rás a benn ma ra dás volt, iga zi „len ni vagy nem
len ni”? Csil la azt mond ta a lá nyok nak, asszo nyok nak, s ne kem is: „mu tas suk meg,
men ni fog!”

Mit mond jak? – ve zér le té vel si ke rült. En gem is bíz ta tott, se gí tett. Él mény volt Ve le
(Ve lük) dol goz ni. Más kér dés, hogy a BKV Elõ re ve ze té se nem tar tot ta be a sza vát
és fel osz lat ta a szak osz tályt. Csil lát ek kor lát tam sír ni.

Csil la az em ber, a ba rát

'93-ban ta lál koz tam Ve le új ra. Hal lott ró la, hogy Kiskunlacházán kezd tem
edzõsködni. Hí vott kez dõ gyer me ke im mel edzõ mér kõ zé sek re, se gí tett min ket, s Õ
aján lott a PMKSZ-be Bokody Kar csi bá csi ék hoz. Az óta le gen dás a Dunaharaszti Sa -
sok–Kiskunlacházi KLIKK Zsi rá fok SE ba rát sá ga.

Csil la az edzõ

Szak mai és em be ri hoz zá ál lá sa meg kér dõ je lez he tet len. Amit Õ já té kos ként le tett az
asz tal ra, azt edzõ ként is igyek szik le ten ni. Csil la ját szik, ta nít, ok tat, sze ret és Any -
juk is já té ko sa i nak. Fel néz nek Reá, imádják…

Csil la a pe da gó gus

Le gyen csu pa NAGY be tû vel. Tu dom, so kan fel kap ják fe jü ket: Õ nem pe da gó gus!

Meg nyug ta tom õket: de az, „ta nu lat la nul” a kis uj já ban több pe da gó gu si ér zék van,
mint sok ta nult pe da gó gu sé ban. Tény leg?! Csil la! Te tudsz egy ál ta lán ki a bál ni, ve -
sze ked ni?

CSILLU a kol lé ga

'94 óta el len fe lek va gyunk, ha tal mas csa tá kat ví vunk. Egy más nak fe szü lünk, egy -
szer sí runk, egy szer ne ve tünk. Min den nyá ron kö zös edzõ tá bor ba me gyünk Ikladra.
Már 16 éve és min dig vár juk a kö vet ke zõt! Kell-e jobb kol lé ga?

CSILLU az edzõ, a ba rát, a kol lé ga, a já té kos, a pe da gó gus.

Kö szö nöm az élet nek, hogy ta lál koz hat tam és dol goz hat tam, VE LED.



Ahogyan én készítem…
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El ve szett 
ku tyá mat ke re sem!

2012. de cem ber 31-én a tû zi já ték mi att el fu tott, Dunaharaszti
Ha tár út kör nyé ké rõl.
5 éves bolognese ivar ta la ní tott kan ku tyus. A ha sán 5-6 cm-
es mû té ti heg ta lál ha tó, chip nem volt ben ne.
Na gyon ba rát sá gos, ked ves ku tya. Az óta ke res sük, min dent
meg moz gat tuk.
Ha va la ki be fo gad ta, ké rem rend kí vül ma gas ju ta lo mért
(100 000 Ft) ad ja vissza.

El ér he tõ sé gem: 20-9677-201

MÉ ZES ZSER BÓ

Tész ta:
• 60 liszt
• 15 dkg cu kor
• 1 csi pet só
• 2 egész to jás
• 3 bõ evõ ka nál méz
• 1 pú po zott ká vés ka nál szó da bi kar bó na
• 10 dkg Rama
• pi ci tej, amen  nyit fel vesz

A lisz tet a cu kor ral, só val és a szó da bi kar bó -
ná val ös  sze ke ver jük, el mor zsol juk ben ne a
Ramát és ös  sze gyúr juk a  to jás sal, méz zel és
an  nyi tej jel, hogy jól gyúr ha tó tész tát kap -
junk. Négyfe lé oszt juk, folpackba cso ma gol -
juk és egy éj sza ká ra a hû tõ be tes  szük. Sü tés
elõtt szo ba hõ mér sék le ten pi hen tet jük 1 órát.
A tep si há tul já ra sü tõ pa pírt te szünk és azon
nyújt juk mé ret re. A 4 la pot egyen ként süt jük
kb. 140 fo kon hal vány bar ná ra.

Töl te lék:
• 4 dl tej ben 4 pú po zott grízt sû rû re fõ zünk és
jól le hût jük

• 20 dkg cuk rot, 1 va ní li ás cu kor és 25 dkg
Ramát ha bos ra ke ve rünk, majd be le ke ver -
jük  a már ki hûlt grízt. A Ramás grí zes töl -
te lé ket két fe lé oszt juk, ez lesz az al só és fel -
sõ töl te lék 

• a kö zép sõ töl te lék 1/2 üveg sár ga ba rack lek vár
Hû vös he lyen pi hen tet jük egy na pot.

Cso ko lá dé krém:
• 6 dkg ka kaó por
• 20 dkg cu kor
• 8 evõ ka nál tej
• 20 dkg Rama

A te jet a cuk rot és a ka kaó port sû rû re fõz zük
és be le ke ver jük a Ramát, majd a sü te mény te -
te jé re önt jük és óva to san, egyen le te sen el osz -
lat juk.

KAN DÍ RO ZOTT NA RANCS HÉJ
3-4 vas tag hé jú na ran csot meg pu co lunk és fél
cen tis csí kok ra vág juk. Tál ba tes  szük és hi -
deg víz ben áz tat juk 1 na pig, úgy, a vi zet több -
ször cse rél jük raj ta. Más nap fel tes  szük fõ zni
an  nyi víz zel, hogy el lep je. 10 perc fõ zés után
le szûr jük és hi deg  víz zel át mos suk. Az át mo -

sott és le csö pög te tett na rancs hé jat le mér jük,
majd an  nyi kris tály cuk rot adunk hoz zá,
amen  nyi a na rancs hé ja volt le mér ve. Fel tesz -
 szük fõ ni an  nyi víz zel, hogy ép pen csak el lep -
je. Kis lán gon, las sú tû zön ad dig fõz zük, amíg
a le vét el nem fõt te. Szû rõ ben le szûr jük a ma -
ra dék le vet és tál cá ra bo rít va még for rón
meg szór juk kris tály cu kor ral. Hû vös he lyen
2 na pig szá rad ni hagy juk. 

TÚ RÓS PO GÁ CSA

Tész ta:
• 50 dkg ré tes liszt
• 50 dkg te hén tú ró
• 50 dkg Rama
• 2 kis ka nál só
• 1 cso mag sü tõ por
• 1 egész to jás a ke nés hez
• 15 dkg füs tölt sajt a te te jé re

A lisz tet, sót és a sü tõ port ös  sze ke ver jük, el mor -
zsol juk ben ne a Ramát és jól ös  sze gyúr juk a tú -
ró val. Hû tõ ben egy éj sza kát pi hen tet jük. Más -
nap fél cen tis re nyújt juk, szag gat juk, vagy de -
re lye vá gó val ru da kat ké szí tünk be lõ le. Sü tõ pa -
pír ral ki bé lelt tep si be tes  szük, a te te jét meg ken -
jük to jás sal és meg szór juk re szelt sajt tal. 180
fok ra elõ me le gí tett sü tõ ben bar ná ra süt jük. 
Ké szít het jük akár dup la men  nyi ség gel is és a
fe lét le fa gyaszt hat juk. Fa gyasz tó ból ki vé ve
szo ba hõ mér sék le ten hagy juk ki en ged ni.
Ugyan olyan lesz, mint ha ak kor ké szí tet tük
vol na.

PZS.









Az Imperia Pizzériában csütörtöktől vasárnapig
torkoskodhat! 

2013. január 31-én, 
az országosan tartott Torkos Csütörtök alkalmából,

a teljes számla végösszegéből 50% kedvezményt
biztosítunk. 

Február 1-3. között kizárólag az ételeinket adjuk féláron. 
Hozza magával gyermekeit is, ajándékkal 

kedveskedünk nekik.

Február 14-én a szerelmesek napján is várjuk 
kedves vendégeinket érzéki koktéljainkkal 

és vágykeltő ételeinkkel.

Asztalfoglalás: 70/9 67 67 67

További részletek:
www.facebook.com/imperia.pizzeria

www.pizzeria-imperia.hu



Ter mé sze te sen a ven dé gek több -
nyi re esz té ti kai cél ból bar nul -
nak, de gyak ran em lí tik azt is,
hogy a bo ron gós, nap fény tõl men -
tes idõ szak ban a ke dély ál la po tuk
ja ví tá sá ra is szí ve sen igény be ve -
szik a szo lá ri u mot. Saj nos a 40 év
fe let ti la kos ság nak csak egy kis
há nya da hasz nál ja ki az UV-fény
szer ve zet re gya ko rolt po zi tív ha tá -
sát, pe dig a nép be teg ség nek szá mí tó csont rit ku lás is meg elõz he tõ
len ne a mér ték le tes, rend sze res szo lá ri u mo zás sal. Ez az arány Nyu -
gat- Eu ró pá ban sok kal na gyobb, hi szen ott na gyobb nyil vá nos sá got
kap az UV-fény szá mos ked ve zõ ha tá sa. A stressz, a fé le lem, és az
ag go dal mas ko dás nem csak az ideg rend szer re van nak ha tás sal, ha -
nem a vér nyo más is emel ke dik, és hos  szú tá von gyen gí tik a szív -
mû kö dést az ilyen hely ze tek ben a megnövekedett ad re na lin ter me -
lés mi att. A D-vi ta min hi á nya az egyik leg fon to sabb oka a szívelég -
te len ség nek. Nap ja ink ban egy re gyak rab ban ta pasz tal ják a szo lá ri -
um stú di ót üze mel te tõk, hogy or vo si ta nács ra ke re si fel õket ez a
kor osz tály. Jó né hány bõr be teg ség nél, pl. psoriasis, neurodermitis
vagy akne az UV fény eny hü lést hoz hat. Szá mos eset ben a bõr kép
is ja vul. Te rá pi ás ke ze lés hez azon ban or vo si kon zul tá ció szük sé ges.
Saj nos még min dig ta lál ko zunk olyan ven dég gel, aki nek a bar nu lás
mér ték egy sé ge a pi ru lás. Az õ gon do la ta ik ban rög zült ez a hely te -
len szem lé let, hogy an nál ha té ko nyabb a szoláriumcsõ, mi nél in -

kább meg pi rult a hasz ná la ta után, pe -
dig ép pen ez len ne a leg in kább el ke -
rü len dõ. Az új fej lesz té sû EU 0,3-as
szo lá ri um csö vek hasz ná la tá val ezt a
prob lé mát tel jes mér ték ben el le het
ke rül ni, hi szen ezek egyik leg fon to -
sabb jel lem zõ je, hogy, nem okoz nak
bõr pírt. Fon tos, a fo ko za tos ság! Nem
mind egy, ki mi lyen bõr tí pus ba tar to -

zik, en nek meg fe le lõ en kell kez de ni a szo lá ri u mo zást. Aki le égés re
haj la mos, még az EU 0,3-as csö vek nél sem emel he ti a per ce ket  hár -
ma sá val, csak 1, ma xi mum 2 per cek kel. 
Még egy gondolat… Mi az EU 0,3 W/m2? Nos a leg egy sze rûb ben
köz na pi nyelv re le for dít va ta lán az UV-index mu ta tó, az ami is mer -
tebb. Az  EU 0,3 W/m2 , UV in dex-re át szá mol va 12-es szin tet je -
lent. Ez a szint az egyen lí tõ nél mért, dé li nap fény ere jé vel azo nos.
Eu ró pá ban, a me di ter rán or szá gok ban, ál ta lá ban a ma xi mum UV in -
dex 10-11 kö zött, míg Ma gyar or szá gon  ed dig 9,4 volt a leg ma ga -
sabb su gár zás. Te hát, így ta lán ki mond ha tó, nem gyen ge, sõt!

Nap fény mindenkinek: D-vitamin, a nap fény vi ta min ja
ha, KE VÉS okoz hat: ha, SOK okoz hat:
– D-vi ta min hi ányt – leégést
– csont rit ku lást – bõr öre ge dést
– szív- és ér rend sze ri pa na szo kat – nap al ler gi át
– autoimmun be teg sé ge ket – csa lán ki ütést
– an gol kórt – bõrrákot
– mell rák ki ala ku lá sát
– prosz ta ta rá kot
– vas tag bél rá kot 

A WHO aján lá sa sze rint aján lott szo lá ri u mo zás,
csak a D-vi ta min pót lá sá ra, bõr tí pus tól füg get le -
nül: (nem a bar nu lás hoz szük sé ges idõ)

ja nu ár   13,5–16,33 perc/hét
feb ru ár  12,125–14,67 perc/hét
már ci us 11,5–13,91 perc/hét

Bõ vebb in for má ci ót, ta lál hat a www.malawisun.hu weboldalon, il -
let ve az eh hez kap cso ló dó szak iro dal mak ban.

NGV
MalawiSun Stú dió

A SZO LÁ RI UM NEM CSAK BAR NÍT! avagy pó tol juk a D-vi ta mintA SZO LÁ RI UM NEM CSAK BAR NÍT! avagy pó tol juk a D-vi ta mint







Ha gyo mány te rem tõ szán dék -
kal, új évi ope rett gá lá val nyi -
tot ta meg éves prog ram ját a
Laffert-kú ria. A nagy si ke rû
elõ adá son fel lé pett Kállay
Bo ri, a Ma gyar Köz tár sa ság
Ér de mes Mû vé sze, Csák Jó -
zsef, a Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház ma gán éne ke se, Keszler
Éva és Eg ri Jó zsef az In ter -
ope rett tag jai. A hang sze res
kí sé re tet He ge dûs Va lér or -
go na- és zon go ra mû vész, va -
la mint Né meth Lász ló biz to sí -
tot ta. Éne kes-mû sor ve ze tõ a
dunaharaszti Bereznai Ro -
land volt. A tán cot, hu mort
sem nél kü lö zõ est szü ne té -
ben dr. Szalay Lász ló pol gár -
mes ter mon dott rö vid, új évi
kö szön tõt, majd pezs gõs koc -
cin tás ra hív ta a ven dé ge ket.
A több mint két órás mû sor
egy ön te tû tet szést ara tott, és
a ha za té rõ ven dé gek ré szé rõl
is meg fo gal ma zó dott az
igény, hogy az új évi hang ver -
seny tény leg vál jon ha gyo -
mán  nyá Dunaharasztin.

ÚJÉVI OPERETT GÁLA


