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Las san megint ma -
gunk mö gött ha -
gyunk egy évet,
gyor san le pe reg tek
a ho mok sze mek is -
mét, né hány nap
csu pán és meg for -
dít juk az órát új ra.
Vé gül is rend ben
volt min den, mond -
hat nánk, hi szen idén
is volt tél, ta vasz,
nyár és õsz is, sok-
sok me leg nap után,
ha meg kés ve is, de
be kö szön töt tek a fa -
gyos haj na lok. De
ha job ban be le gon -
do lunk, volt meg -
pró bál ta tás is elég, a
már ci u si hó vi ha ron

és az év szá zad ár vi zén át a nyá ri aszá lyig; ezek rõl az iz gal -
mak ról in kább le mond tunk vol na per sze. Hir te len rö vi deb -
bek let tek a nap pa lok és csen de seb bek az éj sza kák, sú lyos
gon do la tok kal te lik meg a le ve gõ. Ma gam azon mor fon dí ro -
zom ilyen tájt, mi köz ben a ka rá csony ra ké szü lök, hogy mit si -
ke rült oda ten nünk ne künk, a vá ros ve ze tõ i nek Dunaharaszti
fe nyõ fá ja alá. El vé gez tük-e a mun kát, amit Önök ránk bíz tak,
és amit mi el ter vez tünk, jó lel ki is me ret tel me he tünk-e el pi -
hen ni egy ki csit az év vé gi ün ne pek ide jén?
Az idei év ben egy gyor san vál to zó kör nye zet ben, új ki hí vá -
sok kö zött kel lett helyt áll nunk. Meg ala kul tak a já rá sok és a
tan ke rü le tek, az is ko lá ink ban az ok ta tás szer ve zé sét át kel lett
ad nunk, mi köz ben az épü le tek rõl to vább ra is gon dos kod -
nunk kell; új mun ka meg osz tást ala kí tott ki az ál lam az ön kor -
mány zat tal. Tu do má sul vet tük, hogy az adó be vé te le ink egy
ré szét el von ták, igye kez tünk a ma ra dék ból jól gaz dál kod ni.
Ez si ke rült is: pénz ügyi hely ze tünk sta bil, hi tel ál lo má nyunk
mi ni má lis, a meg lé võ kölcsöneink egy ré szét pe dig át vál lal ta
az ál lam. Dunaharaszti ese té ben jó val ke ve seb bet a töb bi ön -
kor mány zat hoz ké pest, mi vel adós ság ál lo má nyunk is jó val ki -
sebb volt a töb bi e ké nél.
Meg lé võ esz kö ze ink bõl az idei év ben is si ke rült fej lesz té se ket
vég re haj ta ni: ütem sze rû en foly tat tuk az im már év ti ze des út -
épí té si prog ra mun kat, szé pí tet tük, bõ ví tet tük is ko lá in kat, óvo -
dá in kat, sõt, elõ ké szí tet tük egy va do na túj óvo da fel épí té sét
a Bezerédi-telepen. Sport pá lyá kat épí tet tünk, fel avat tuk Pe tõ -
fi Sán dor szob rát a Li ge ten, élet tel és szín vo na las kul tu rá lis
ese mé nyek kel töl töt tük meg a Laffert-kú ri át, gon do zá sunk ba
vet tük a Táj há zat és a Baktay-hagyatékot, mi ál tal Du na ha -
rasz ti ko moly köz gyûj te ménnyel gaz da go dott. Se hol a kör -
nyé ken nincs ilyen gaz dag és sok szí nû ci vil tár sa da lom, mint
ná lunk; az ön kor mány zat tá mo gat ja a pol gá rok ön szer ve zõ -
dé se it, a nem ze ti sé gek ér ték te rem tõ prog ram ja it, az egy há -
zak ka ri ta tív te vé keny sé gét ugyan úgy, mint a sport egye sü le -
te ket. Hi szem, hogy csak gaz da gab bak le szünk ál ta luk. Tá -
mo gat juk a rend õr ség, a ka taszt ró fa-vé de lem és a pol gár õr -
ség mun ká ját épp úgy, mint a szigetszentmiklósi szak ren de -
lõt is. Elé ge dett ség gel és öröm mel szem lé lem, ahogy va ló ra
vá lik az a cé lom, amit a vá ro si hon lap ra mot tó ul fo gal maz -
tam évek kel ez elõtt: „for mál juk kö zös ség gé a vá ro sun kat la -
kó húsz ezer em bert!” Amely a hú szez ret jó val ma ga mö gött
is hagy ta már.
Ér de kes meg fi gyel ni, ahogy né hány út tö rõ kez de mé nye zé -
sünk kö ve tõk re ta lál. Öt év vel ez elõtt az el sõk kö zött ve zet -
tük be is ko lá ink ban a méhnyakrákot oko zó ví rus el le ni vé -
dõ ol tá sos vé de ke zést, és most ar ról ér te sü lünk, hogy jö võ -

re ez már ál la mi prog ram lesz. Szin tén el sõk vol tunk a ház -
hoz me nõ sze lek tív hul la dék gyûj tés ben, és en nek be ve ze -
té sét fon tol gat ja most – töb bek kö zött – a fõ vá ros is. A pénz -
ügyi vál ság kö ze pet te a he lyi adók csök ken té sé vel pró bál -
tuk erõ sí te ni a vál lal ko zá sok hely ze tét, és ezt az utat vá lasz -
tot ta az ál la mi gaz da ság po li ti ka és a he lyi ön kor mány zat ok
egy ré sze is. 
Kö zös ség te rem tés és ös  sze fo gás – ezek vol tak ve zér lõ el ve im
el sõ meg vá lasz tá som tól kezd ve. És igen, ezek men tén si ke -
rült Dunaharasztit fel íve lõ pá lyá ra ál lí ta nunk és erõs kö zös sé -
get te rem te nünk. Be bi zo nyí tot tuk, hogy az ös  sze fo gás nem
üres ló zung csu pán, ha nem va lós szer ve zõ erõ. A leg utób -
bi, no vem be ri tes tü le ti ülé sen, a kép vi se lõk min den elõ ter -
jesz té se met egy han gú an sza vaz ták meg, párt ál lás tól füg get -
le nül, nyug táz va azt, hogy ha nem is hi bát la nul, de tes  szük
a dol gun kat úgy, ahogy kell. Nem hi szem, hogy van az or -
szág ban még egy olyan, Dunaharaszti nagy sá gú vá ros, sok -
szí nû kép vi se lõ-tes tü let tel rá adá sul, amely ezt el mond hat ja
ma gá ról. Si ke rült egy sé get te rem te nünk, ez a si ke re ink tit ka.
Kö szö net ér te min den kép vi se lõ nek.

Ked ves Dunaharasztiak!

Azt gon do lom, egy po li ti kus nak, he lyi ve ze tõ nek idõ rõl-idõ -
re meg kell áll nia és ön vizs gá la tot tar ta nia ak kor is, ha mun -
ká já ról jó vis  sza jel zé se ket kap. Ez az ön ér té ke lés ka rá csony,
a sze re tet ün ne pe elõtt kü lö nö sen ak tu á lis. Ilyen kor én min -
dig meg kér de zem ma gam tól: az ün nep lés fé nyei és örö mei
kö ze pet te jut idõ és ener gia, jut-e együtt ér zés és sze re tet
azok fe lé, akik sze gé nyen, el ha gya tot tan, a leg szük sé ge -
sebb dol gok ban is hi ányt szen ved ve él nek? Tu dunk-e ne kik
is csöpp nyi bol dog sá got sze rez ni a ma gunk esz kö ze i vel?
Nos, kol lé gá im már hord ják az idõs em be rek ka rá cso nyi cso -
mag ja it, a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat és a Vö rös ke reszt idén is
meg tart ja majd a nagy csa lá dos ka rá csonyt a kul túr ház ban,
és óvo dá ink nak, böl csõ dénk nek is biz to sí tot tuk a szük sé ges
pénzt ah hoz, hogy meg aján dé koz zák a gyer me ke ket. Az
elõbb em lí tett no vem be ri ülé sen dön töt tünk ar ról, hogy nö -
vel jük a szo ci á lis cél ra for dí tan dó ke re te in ket és bõ vít jük
azok kö rét, akik ezek hez hoz zá fér het nek. To vább ra is foly -
tat juk az or szág ban el sõk kö zött be ve ze tett mél tá nyos sá gi
gyer mek ét kez te tés prog ram ját, mi ál tal el ér tük, hogy min -
den gyer mek me leg étel hez jut hat az in téz mé nyek ben. Ki
tud ja, ta lán eb ben is lesz nek majd kö ve tõ ink. Szin tén itt
dön töt tük el, hogy a tör vé nyi vál to zá sok nyo mán meg szû -
nõ zsá kos hul la dék gyûj tés he lyett kom pen zá ci ó ban ré sze -
sít jük a leg in kább rá szo ru ló kat. For má ló dik már a vá ros
2014. évi költ ség ve té se, de egyet biz to san ál lít ha tok: a szo -
ci á lis cé lú ke re te ink nem fog nak csök ken ni, sõt, in kább kis -
mér ték ben nõ ni fog nak. 
Azt gon do lom, Dunaharaszti si ke res évet zár 2013-ban, a kül -
sõ vis  sza jel zé sek leg alább is eb ben erõ sí te nek meg ak kor, ami -
kor nyug ta lan ság fog el, va jon meg tet tünk-e min den erõnk -
tõl tel he tõt, nyer he tünk-e mi, a vá ros ve ze tõi „perc nyi meg -
nyug vást” sze ret te ink kö ré ben. Ezt iga zá ból majd az idõ és a
kol lek tív em lé ke zet dön ti el. Én erõ sen re mé lem ugyan ak kor,
hogy mind an  nyi uk éle tén, ügyes-ba jos dol ga i nkon si ke rült
egy ki csit len dí te nünk. És ha ez így van, már meg ér te dol -
goz ni, küsz köd ni, ten ni. 
Kí vá nom mind an  nyi uk nak, min den ma gyar nak és köz tük
min den ha rasz ti em ber nek, hogy az esz ten dõ el múl tá val
nyer jen meg nyug vást sze ret tei kö ré ben, kap ja aján dé kul ka -
rá csony kor a sze re te tet és a bé két, és vér tez ze fel a Jó is ten
erõ vel és bi zo da lom mal az el jö ven dõ új esz ten dõ re!

Dr. Szalay Lász ló
pol gár mes ter

Ked ves Dunaharasztiak!



Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

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

Dunaharaszti Hírek – 2013 december u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 3

Han gár adat cím mel in dult Bizják Dó ra és Zentai Kár oly idei kon -
cert so ro za ta, mely nek tá mo ga tó ja a Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra -
ze ne kar. A so ro zat hang ver se nye in egy-egy szó lis ta a fõ sze rep lõ.
Az el sõ két elõ adá son Ko vács Lász ló kla ri nét mûvész és Ró zsa
Ri chárd, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház szó ló csellis tá ja vol tak a fel -
lé põ ven dé gek.

Az ön kor mány zat ad ven ti ren dez vé nyén nagy si kert
ara tott az Octovoice ének együt tes, mely nek tag jai em -
lé ke ze tes kon cert tel aján dé koz ták meg a ha rasz ti kö -
zön sé get. A klas  szi kus, jazz és kön  nyû ze nei fel dol go -
zá sok mel lett az éne ke sek sa ját szer ze mé nyei is el hang -
zot tak, és a hu mor sem hi ány zott a jó han gu la tú es ten.

Hang ver se nyek kel vár juk a ven dé ge ket az ün ne pek al kal má ból! De cem ber 22-én 17 óra kor ka rá cso nyi kon cert re ke rül
sor a Laffert-kú ri á ban. Köz re mû kö dik a Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra ze ne kar vo nós né gye se, va la mint a Duo Klavi Art,
Bizják Dó ra és Zentai Kár oly zon go ra mû vé szek. Sztár ven dég Vásáry André, Ma gyar or szág egyet len szop rán han gú
éne ke se. A kon cert re be lé põ je gyek 1500 Ft-os áron a Laffert ká vé zó ban és a kon cert hely szí nén kap ha tók.

Ja nu ár 5-én is mét új évi hang ver seny re vár juk a kö zön sé get. Ez út tal if jabb és idõ sebb Johann Strauss mû vei szó -
lal nak meg a Rondino Ka ma ra együt tes és a Kisduna Blasmuzik ka ma ra együt te se elõ adá sá ban, de fel csen dül -
nek Liszt csár dá sa mel lett más ze ne szer zõk mû vei is. Mû vé sze ti ve ze tõk Gémesi Gé za ze ne szer zõ, kar mes ter és
Rajner Micsinyei Lász ló a fú vós ze ne kar di ri gen se. A ta va lyi ha gyo mányt kö vet ve dr. Szalay Lász ló pol gár mes -
ter mond új évi kö szön tõt és koc cint a ven dé gek kel. Be lé põ je gyek a Laffert ká vé zó ban kap ha tók 1500 Ft-os áron.

Dél után a ta nu lók nak, es te a fel nõt tek nek tar tott is -
me ret ter jesz tõ elõ adást Gál Vil mos, Dunaharasztin
élõ tör té nész, a Nem ze ti Mú ze um fõmuzeulógusa a
tu dós ma gya rok ról. Az elõ adá son ér de kes tör té ne tek -
kel fû sze rez ve is mer het ték meg a je len lé võk a ma -
gyar szár ma zá sú tu dó sok mun kás sá gát.
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L A  V E
„Itt van az õsz, itt van ujra,
S szép, mint min dig, én ne kem.
Tud ja is ten, hogy mi ok ból
Sze re tem? de sze re tem.”

Pe tõ fi Sán dor ver sé nek szép so ra i val kez dem
be szá mo ló mat, hi szen szep tem ber ben adott
ott hont a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház a Pe -
tõ fi-li ge tért Ba rá ti Kör kez de mé nye zé sé ben
meg szer ve zett aláb bi iro dal mi ese mény eknek. 

Sza va ló ver seny

Meg moz dult Dunaharaszti ap ra ja-nagy ja,
hogy szep tem ber 20-án meg is mer tes se má -
sok kal is vers mon dó tu dá sát, elõ adói te het sé -
gét. Az óvo dás tól, az ál ta lá nos és kö zép is ko -
lás di á kon ke resz tül a fel nõt te kig, a sza val ni
vá gyók szor go san vá lo gat tak a köl tõ ver sei
kö zül.
Egye sü le tünk tag jai is öt let bör zét tar tot tak,
az eb bõl ki ke re ke dett rö vid lé leg ze tû je le ne -
tet az Évi és Ircsi né ni ál tal fel ké szí tett „Rá -
kó czis” gye re kek cso port ja ad ta elõ. A kö -
zön ség vas taps sal, míg a ver seny ki író ja egy-
egy ok le vél lel ju tal maz ta a Pe tõ fi Sán dor:
Cso ko nai cí mû ver sét elõ adó if jú szí né sze ket.

Az elõ adás kel lé ke i nek – a de ko ra tív Pin ce
fel irat nak, a hor dó nak, a pa pi ru há nak – el ké -
szí té sé ben ter mé sze te sen a szü lõk is ki vet ték
ré szü ket. A ko re og rá fi át a pe da gó gu sok és az
elõ adás ban részt ve võ gye re kek kö zö sen ala -
kí tot ták ki. Az elõ adás meg te kint he tõ az
Egye sü let hon lap ján: http://lave.hu/?p=789

Ma gyar Dal és Ze ne ba rát Kör

Nó tás ked vû tag ja ink szep tem ber 15-én meg -
tar tot ták har ma dik ös  sze jö ve te lü ket, ame lyen
a kö tet len ének lés mel lett meg ter vez ték a Jó -
zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban tar tan dó Nó -
ta dél után ko re og rá fi á ját, az elõ adá sok anya -
gát.
A rész le tek rõl – a fi gye lem fel kel té se, az ér -
dek lõ dés fenn tar tá sa cél já ból – csak an  nyit
áru lunk el, hogy a ma gyar nó ta, a nép dal és
a ci te ra mu zsi ka is he lyet kap a szín pa don.

Egyik sze mem sír, a má sik ne vet

Már ci us 15-e óta idõ sek és fi a ta lok ked velt
ta lál ko zá si pont ja a Li ge ten fel ava tott Pe tõ fi
szob rot öve zõ gon do zott tér. Szep tem ber
utol só va sár nap ján Egye sü le tünk spor tos,

brin gás tag jai is itt le het tek ta núi egy ke rék -
pár-át adás nak. Va li né ni egyik sze me – mint
a me se be li ki rály nak – sírt, ami ért meg kel -
lett vál nia hû sé ges, meg bíz ha tó ke rék pár já -
tól. A má sik sze me azon ban ne ve tett lát va,
hogy Dó ri jó gaz dá ja lesz a drót pa ri pá nak. 
Az el sõ ke rék párt kö rül be lül 180 év vel ez -
elõtt ké szí tet ték Né met or szág ban. Fá ból ké -
szült és lá buk kal lé pe get ve haj tot ták. Ké sõbb
fel ta lál ták a pe dált. Nem volt ké nyel mes,
mert a ke re ke ken még nem volt fel fúj ha tó gu -
mi ab roncs. Még is gyor sabb volt, mint a gya -
log lás, s az évek so rán biz ton sá gos jár mû vé
fej lesz tet ték.
A ke rék párt ma az egész vi lá gon is me rik és
köz le ked nek ve le. Kí ná ban és a dél ke let-ázsi -
ai or szá gok ban pél dá ul a ke rék pár fon to sabb
és el ter jed tebb esz köz, mint az au tó. A ke rék -
pár köz le ke dé si esz köz. Ez azt je len ti, hogy
a jár mû vek re vo nat ko zó köz le ke dé si sza bá -
lyo kat be kell tar ta ni. A KRESZ ál tal elõ írt
tar to zé kok kal, el sõ és hát só lám pá val, va la -
mint fény vis  sza ve rõ priz má val sze rel te fel
Pis ta bá csi a ke rék párt, hogy tu laj do no sa biz -
ton sá go san köz le ked hes sen ve le.

dr. Dienes Zsu zsan na

Vi se let és ha gyo mány az ovi ban
A ha gyo má nyok ápo lá sá nak szám ta lan mód ja
van, hogy  ki fe jez hes sük iden ti tá sun kat. Jó ma -
gam már éne kel tem kó rus ban és kvar tett ben
is ha gyo mány õr zõ sváb da lo kat, rend sze re sen
fo tó zom az ese mé nye ket, to váb bá szer ve zek
a gyer me kek szá má ra az óvo dá ban olyan
prog ra mo kat me lyek le he tõ vé te szik, nem ze ti -
sé gi kul tú ránk meg is me ré sét, mind a szü lõk
mind a gyer me kek szá má ra.
Nem ré gi ben le he tõ sé gem nyílt, hogy var ras -
sak egy ba ba ru hát mely meg örö kí ti a du na ha -
rasz ti sváb as  szony vi se le tet. Jó ma gam is
meg var rat tam ezt a ru hát sa ját rész re. Édes -
anyám ek kor még élt és el  tud ta mon da ni, le

tud ta raj zol ni, mit, hogy kell raj ta le tûz ni, ki szab ni. En nek a vi -
se let nek tör té ne te van.
A vi se let, déd anyám fo tó ja alap ján ké szült aki ko rán meg -
halt mi u tán déd apá mat ápol ta, aki az olasz fron ton ka pott
tü dõ bajt az el sõ vi lág há bo rú ban, s õ is megbe tegedett. Ma -
guk után hagy tak hat ár va gyer me ket, köz tük az én nagy -
apá mat, Bauer Lõ rin cet, aki ak ko ri ban kõ fa ra gó inas volt.
Nagy apám so kat me sélt ne kem ar ról
men  nyit éhez tek gyer mek ko ruk ban,
és mi ért mond ták a gyer me kek nek „a
ke nyér al szik”, ami kor nem volt mit
en ni.
Õ irán tuk ér zett tisz te let bõl var rat tam
en nek a ba bá nak is a ha rasz ti sváb
asszony vi se le tet. Bár a ba ba gyer mek
és a vi se let fel nõtt, en nek el le né re úgy
ér zem, ki fe je zi ér zé se im, va la mint a
ha gyo má nyok tisz te le tét is. 
A ba ba ké szí tõ je egy cso dás ké pes sé -
gû taksonyi óvó nõ, Ma ri ka, aki ugyan
nem já rult hoz zá ne vé nek köz zé té tel -
éhez én még is há lás va gyok. Sze ret -
ném itt is meg kö szön ni ne ki Rézikét,
mert a ba ba ne ve ez lett. Né met fog lal ko zá so kon rin gat juk, éne -
ke lünk ve le nap mint nap.

Kettererné Bauer Mó ni ka
né met nemz. óvódapedagógus

Dunaharaszti Me se óvo da
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Hétszínvirág Óvoda
No vem ber 23-án a so rok sá ri KIKA 7. szü le tés nap ja al kal má -
ból csa lá di na pot ren de zett. Ez alak alom ból az Al ma együt -
tes, Mikola Pé ter éne kes, és sok más hí res fel lé põ mel lett
meg hí vást ka pott több óvo da gyer mek cso port ja is. Ez a meg -
tisz tel te tés ér te a dunaharaszti Hétszínvirág Óvo dát is.
A Vi lá gos zöld cso port nagy cso por tos gyer me kei lel ke sen, te li
iz ga lom mal ké szül tek da lok kal, mon dó kák kal, da los já té kok -
kal, tán cok kal er re a nap ra. A fel lé pést sok pró ba és jó ked vû
gya kor lás elõz te meg. Nem volt hi á ba va ló ez a sok plusz mun -
ka, mert a gyer me kek vas tap sot kap tak a kö zön ség tõl, il let ve
az óvo da dol go zó i tól, ve ze tõ jé tõl Kenessey Be á tá tól. 

A gyer me kek mel lett kü lön kö szö net jár a szü lõk nek is, akik
sza bad ide jü ket ál doz ták er re a csa lá di dél után ra. A gye re kek
kü lön aján dé kot kap tak a KIKA ve ze tõ sé gé tõl. Nem csak a
szü lõk, ha nem a mi szí vün ket is me leg ség ön töt te el, lát va a
gye re kek bol dog ar cát, hogy õk is egy fan tasz ti kus él mény -
 nyel le het tek gaz da gab bak.

A Hétszínvirág Óvo da fel ké szí tõ óvo da pe da gó gu sai:
Bajcsevné Va dász Edi na, Kókán Ad ri enn

Hang sze res kí sé ret: Buzsik Ber na dett (ált.ov.vez.), 
Nánai-Szûcs Mag dol na, Végh Mó ni ka

Tisz telt La kos ság!

Ér te sít jük a tisz telt la kos sá got, 
hogy 

2013. de cem ber 31-én 
a Szigetszentmiklósi 
Szak or vo si Ren de lõ 

12 órá ig fo gad ja a be te ge ket.

A Dunaharaszti 
Nyugdíjasok Egyesülete

köszöni az egész éves támogatást 
a Képviselõ-testületnek, 

dr. Szalay László polgármesternek 
és a József Attila Mûvelõdési Háznak.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 

az egyesület tagsága nevében:

Mátrai Imréné, vezetõ
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Help the World with Joint Effort
5.Comenius VIRIBUS UNITIS pro jekt ta lál ko zó Dunaharasztin

Is ko lánk éle té ben va ló ban egye dül ál ló
fel adat ra vál lal koz tunk, ami kor a ma gyar -
or szá gi ta lál ko zó szer ve zé sé be kezd tünk
az elõ zõ tan év vé gén. A ki hí vást a kül föl -
di ven dé gek nagy szá ma je len tet te, va -
la mint az, hogy egy olyan tar tal mas prog -
ra mot szer vez zünk, amely után vá ro sunk
és or szá gunk jó hí rét vi szik szer te a vi -
lág ba az ide lá to ga tók.
7 or szág, Szlo vé nia, Cseh or szág, Lit vá -
nia, Gö rög or szág, Tö rök or szág, Finn or -
szág és Len gyel or szág is ko lá i ból kö zel
70-en ér kez tek hoz zánk ta ná rok, di á kok,
akik az Egész éle ten át tar tó ta nu lás
Comenius is ko lai együtt mû kö dé sek pá -
lyá za tá nak ke re té ben pro jekt ta lál ko zón
vet tek részt vá ro sunk ban 2013 ok tó ber
7–11-ig. 
El sõd le ges fel adat volt a di á kok szá má -
ra be fo ga dó csa lá do kat ta lál ni. Ma gam is
több ször vál lal koz tam már cse re gye rek
fo ga dá sá ra, így tu dom, hogy nem kis ál -
do zat a csa lád ré szé rõl, ami kor egy hét -
re ki bõ vül a csa lád és egy faj ta ide gen
kul tú ra ele ve ne dik meg a meg szo kott fa -
lak kö zött, meg pró bál juk a leg töb bet
nyúj ta ni és meg fe lel ni, hogy kis ven dé -
günk mi nél szebb em lé kek kel tér jen ha -
za. Ezen al ka lom mal 26 di ák vál lal ta a
ven dég lá tó sze re pét.
Mint min den ed dig ta lál ko zón, a kör nye -
zet vé de lem mel kap cso la tos pro jekt hét
ná lunk is egy elõ re meg ha tá ro zott té má -
ra épült, mi sze rint az al ter na tív ener gia -
for rás ok kal kap cso la to san kel lett fel ké -
szül ni ük di ák ja ink nak.
Ven dé ge ink a hét fõi nap fo lya mán ér kez -
tek re pü lõ vel, vo nat tal és bus  szal. A ven -
dég lá tó di á kok és szü le ik, va la mint lel kes
kol lé gák se gí tet tek a részt ve võk fo ga dá -
sá ban.
Az ér ke zés es té jén Welcome va cso rá val
lep tük meg kül föl di kol lé gá in kat. 
Más nap kez dõ dött az iga zi mun ka, az elõ -
adás so ro zat az egyes or szá gok ra jel lem -
zõ al ter na tív ener gia for rás ok ról, amely
prog ram nak a vá ro si Jó zsef At ti la Mû ve -
lõ dé si Ház adott ott hont. Az ese ményt a
ze ne is ko la és a gim ná zi um kö zös pro duk -
ci ó ja nyi tot ta meg. Itt hang zott el elõ ször
a vá ros díj nyer tes in du ló ja is. A lel kes szü -
lõk fi nom, há zi lag ké szí tett sü te mé nyek kel
ked ves ked tek ven dé ge ink nek. Az is ko la
di ák ön kor mány za tá nak ön kén tes di ák jai
pe dig az ebéd fel szol gá lá sá nál se géd kez -

tek. A fá rasz tó mun ka na pot ma gyar tánc -
ház zal zár tuk, ahol Fábry-Hegy há ti Jú lia
ta nár nõ ve zény le té vel szin te min den ven -
dég tánc ra per dült és pil la na tok alatt fer -

ge te ges han gu lat ke re ke dett. 
A kö vet ke zõ na pon fõ vá ro sunk ba utaz -
tunk, ahol sé tál tunk a Bu dai vár ne gyed -
ben, sé ta ha józ tunk a Du nán, meg lá to -
gat tuk a par la men tet, a Vá ros li ge tet,
majd a ki vi lá gí tott Bu da pes tet a Ci ta del -
lá ról cso dál hat ták meg ven dé ge ink. So -
kan elõ ször jár tak Ma gyar or szá gon, és
nagy büsz ke ség gel töl tött el ben nün ket,
mi kor lát hat tuk, hogy men  nyi re le nyû gö -
zi a vá ros kül föl di ba rá ta in kat. A gö rög
kol lé ga nõnk „Egy kis Pá rizs”-ként jel le -
mez te Bu da pes tet. 
A hi va ta los mun ka ré sze ként csü tör tö kön
el lá to gat tunk a Dél-Pes ti Szenny víz te -
lep re, ahol a bio gáz elõ ál lí tá sá nak fo lya -
ma tá val is mer tet tek meg ben nün ket,
amely bõl meg fe le lõ el já rás sal elekt ro -
mos és hõ ener gi át nyer nek. Dél után mû -
hely mun ka folyt, ener gia elõ ál lí tás sal
kap cso la tos kí sér le tek Ve ress Lász ló és
Pol gár di né Borics Edit ve zény le té vel, va -
la mint szél tur bi nát mo del lez tünk, majd a
Dunaharaszti Al ko tók Egye sü le te se gít -
sé gé vel ma gya ros min tá jú hûtõmágnest
ké szít het tek ven dé ge ink.
A pro jekt he tet a Kis-Du na ven dég lõ ben tar -
tott bú csú va cso ra zár ta, ahol ün ne pé lye -
sen át ad tuk a résztvételt iga zo ló ok le ve le -
ket, va la mint kis aján dék kal lep tük meg kol -
lé gá in kat, ame lyet a Co ca-Co la Ma gyar or -
szág, Dunaharaszti Ön kor mány za ta, a
Mar  cel  la cuk rász da és a dunavarsányi Ibi -
den Hun ga ry Kft. aján lott fel szá munk ra. Az
es te a Divina Machina ze ne kar kon cert jé -
vel zá rult, akik ki tû nõ han gu la tot és igé nyes
ze nét szol gál tat tak a tán col ni, bu liz ni vá gyó
fi a tal ság szá má ra.
Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a fo ga -
dó di á kok, a szü lõk, a se gí tõ di á kok va la -
mint kol lé gá im lel kes mun ká ját, to váb bá
az aján dé ko kat fel aján ló cé gek tá mo ga -
tá sát, ame lyek nagy ban hoz zá já rul tak a
ta lál ko zó si ke ré hez.

Nagy-Gyõr Dalma
pro jekt ko or di ná tor

A di á kok sze mé vel

Ok tó ber 7-én min den, a prog ram ban
részt ve võ ma gyar di ák ös  sze szed te a
hoz zá tar to zó kül föl dit, kit a rep tér rõl, kit
a pá lya ud var ról. Ez zel el kez dõ dött a
Comenius hét. Mi u tán min den ki túl esett
az el sõ sok kon, hogy egy hé tig an go lul
kell be szél get ni egy vad ide gen em ber rel,
min den ki be mu ta tott va la mi hun ga ri ku -

mot a cse re di ák já nak: pálinkát,Túró Ru -
dit stb…
…
Más nap Bu da pest re men tünk vá rost néz -
ni. Mi u tán vé get ért a ha jó út a Du nán, ki -
sebb na gyobb cso por tok ban jár tuk kör be a
Vö rös mar ty te ret és kör nyé két. Olyan es te
7 óra kö rül a cso port fel ment a Ci ta del lá ba,
hogy egy ki csit le es hes sen a kül föl di ek ál -
la Bu da pest es ti lát ké pé tõl, hoz zá ten ném
a ma gya rok kal is ugyan ez tör tént.
A prog ram feb ru ár ban Len gyel or szág ban
foly ta tó dik, és már alig várjuk,hogy új em -
be re ket, új kul tú rát is mer hes sünk meg, s
ta lál koz zunk a ré gi is me rõ sök kel is.

Bó ka Cintia 11. a

Cse re di á kom így nyi lat ko zott: „Na gyon
kí ván csi va gyok a töb bi prog ram ra, mert
amit ed dig lát tam, az gyö nyö rû!”
A ne gye dik na pon lá to ga tást tet tünk a
Dél-Pes ti Szenny víz te lep re, ahol ide gen -
ve ze tõk kel két cso port ra oszt va vé gig jár -
tuk a te le pet. Ez a prog ram nem min den -
ki nek kel tet te fel az ér dek lõ dé sét, de
ezek után min den ki ér té kel ni fog ja a tisz -
ta levegõt…
A bú csú va cso ra volt a ked ven cem, na -
gyon ös  sze ba rát koz tam a fin nek kel.

Tóth Do rot  tya 9. b, 
Nalborczyk Szintia 9. a

Csü tör tö kön el men tünk a Dél-Pes ti
Szenny víz te lep re. Ér tek min ket kel le mes,
il let ve kel le met len sza gok, több sé gé ben a
kel le met lent érez tük. Es te a bú csú va cso -
rán nagy dínom-dánom vár ta a di á ko kat.
A jó han gu lat a te tõ fo kig há gott. Az est vé -
gén min den ki szo mo rú an bú csúz ko dott a
má sik tól, mert más nap in dult a ha za fe lé
tar tó re pü lõ gép vagy vo nat. Amint ha za ér -
tek, le vél ben há lá san meg kö szön ték a he -
tet, a ven dég lá tást és a sze ren csé seb be -
ket vis  sza hív ták. Ez a hét be mu tat ta ne -
künk az or szá gok kö zöt ti kü lönb sé ge ket és
azt is, hogy en nek el le né re is tö ké le tes
össz hang ban vol tunk és tud tunk együtt
dol goz ni. Mel les leg az an gol nyel vet is
gya ko rol hat tuk.

Ki rály Lil la
és Tymofeev Ama ril lisz 8. a

A Comenius hét alatt so kat tud hat tunk
meg sa ját, il let ve a ven dég or szá gok
meg úju ló ener gia for rá sa i ról és fel hasz -
ná lá sá ról. Ez a pro jekt se gít job ban meg -
is mer ni Eu ró pa or szá ga it és az ott élõ -
ket. Se gít a nyelv ta nu lás ban is, mi vel ha
nem a szá raz tan anya got kell ta nul juk,
ak kor sok kal könnyeb ben meg ta nul ha tó
bár mi.
… a szenny víz te le pen va ló lá to ga tás ki -
öl te va la men  nyi ünk szag ló ér zék ét.
Na gyon vár juk a feb ru á ri Len gyel or szág -
ba va ló uta zást, mert az egyik leg szebb
vá ros ba, Krak kó ba fo gunk men ni.

Dankó Li li és Erõs An na 9. a
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Bólyai ma te ma ti ka ver seny rõl

„Az ös  sze dol go zás ké pes sé ge az egyik
leg na gyobb ér ték az élet ben.”
Az Ös  sze dol go zá si Ké pes ség Fej lesz té -
sé ért Ala pít vány 2013. ok tó ber 11-én ren -
dez te meg, im már 9. al ka lom mal, az or -
szá gos és ha tá ron tú li Bó lyai Csa pat ver -
senyt ma te ma ti ká ból és ma gyar ból. 
A ver seny cél ja az, hogy se gít se a di á -
ko kat azon ké pes sé gek ki fej lesz té sé -
ben, hogy kö zö sen, ös  sze dol goz va old -
ja nak meg prob lé má kat. Le he tõ sé get
sze ret ne te rem te ni ar ra, hogy a gye re -
kek át él jék az együtt gon dol ko dás örö -
mét, és a lo gi kus gon dol ko dás mel lett
ké pes sé ge i ket köz vet le nül is be mu tat -
has sák di ák tár sa ik elõtt.
Az idei tan ében is több év fo lya mon in -
dul tak is ko lánk csa pa tai ezen a ver se -
nyen, hogy kö zös erõ vel ös  sze mér hes -
sék tu dá su kat me gyénk több száz má -
sik csa pa tá val. A Pest me gyei ver seny -
zõk, el ért pont szá ma ik kal ma ga san ki -
emel ked tek az or szá gos át lag ból. Eb -
ben az igen erõs me zõny ben har ma di -
ko sa ink a ma te ma ti ka ver se nyen olyan
jól tel je sí tet tek, hogy meg hí vást kap tak
az ok tó ber 25-i ün ne pé lyes ered mény -
hir de tés re, ahol ok le ve lük mel lett, egy-
egy kis aján dék cso ma got is át ve het tek.
Ke let-Pest me gye 97 har ma di kos csa -
pa tá ból is ko lánk „Matek-Guru” csa pa ta
a 6. he lye zést hoz ta el.

Csa pat ta gok: Hégely Ábel 3. a
Né meth An na Eli za 3. b
Né meth Ákos 3. b
Csa pi Zsom bor 3. c

Kö szön jük ne kik a sok-sok gya kor lást, a
si ke res fel ké szü lést, és gra tu lá lunk a ver -
se nyen el ért na gyon szép ered mény hez! 

Némethné Cso bo lyó Éva
mun ka kö zös ség ve ze tõ

Városi informatika verseny 
a Hunyadiban

2013. no vem ber 14-én dél után lá zas ké -
szü lõ dés kez dõ dött a Hu nya di ban. Lel kes
kol le gák ken ték a szend vi cse ket, fõz ték a
te át, hogy ven dé gül lát has suk a vá ros in -
for ma ti ka iránt ér dek lõ dõ, te het sé ges
diák ja it.
In for ma ti ka ta lál ko zót min den év ben ta -
vas  szal ren dez a Kõrösi Csoma Sán dor
Ál ta lá nos Is ko la. A prog ram min dig szín -
vo na las, jó han gu la tú. A vá ros négy is ko -
lá já ban sok száz gyer mek ta nul in for ma ti -

kát, és a ta lál ko zón csak 12 ver seny zõ ve -
het részt. Ezért gon dol tuk azt a Hu nya di -
ban, egy mun ka kö zös sé gi ülé sen, hogy
ren dez zünk õs  szel mi is egy iz gal mas dél -
utánt a kis in for ma ti ku sok nak. Sze ret tük
vol na be mu tat ni az X-Class di gi tá lis ta nár -
se géd mû kö dé sét és az ok ta tás ban va ló
al kal maz ha tó sá gát a kol le gák nak és a
gye re kek nek egy aránt.
A vá ros is ko lái, a Baktay, a Kõrösi, a Rá -
kó czi és a Hu nya di is, he te di kes és nyol -
ca di kos gye re kek al kot ta két-két csa pa tot
in dít ha tott a ver se nyen. A re giszt rá ció
után Vighné Ba csó Mó ni ka igaz ga tó-he -
lyet tes kö szön töt te a ven dé ge ket és is -
mer tet te a ver seny me ne tét. 
Az el sõ fel adat egy szá mí tó gé pes alap -
is me re te ket mé rõ, húsz kér dés bõl ál ló
teszt volt, amit az X-Class szoft ver se gít -
sé gé vel ké szí tet tünk el. Ezt kel lett ki töl -
te ni ük a ver seny zõk nek. A mai gye re kek
re me kül el bol do gul nak a vir tu á lis kap cso -
lat tar tás vi lá gá ban, amely hez nél kü löz -
he tet len a meg fe le lõ gép írás-tu dás.
A má so dik fel adat ban, 5 perc alatt kel lett
egy szö veg bõl mi nél töb bet le gé pel ni.
A leg gyor sabb nak a Baktay di ák ja,
Antoni And rás bi zo nyult eb ben a fel adat -
ban, aki 5 perc alatt több mint 1000 ka -
rak tert tu dott le üt ni. A har ma dik fel adat
min den csa pat tag nak más-más ki hí vást
je len tett. Uta sí tá sok és meg lé võ nyers -
anyag ok alap ján kel lett egy Paint, egy
Word és egy PowerPoint fel ada tot el ké -
szí te ni. Er re 30 perc állt a ver seny zõk
ren del ke zé sé re. A ver seny szak mai ré -
szét egy internetes já ték zár ta. A fel adat
a gye re kek al go rit mi kus gon dol ko dá sát
mér te amel lett, hogy si ker él ményt is
nyúj tott a ver seny zõk nek. 
Az ér té ke lés ben, a fel ada tok el len õr zé sé -
ben a ven dég kol lé gák se gí tet tek. Nagy
öröm mel ta pasz tal tuk, hogy a gye re kek
mi lyen ügye sen ol dot ták meg a fel ada to -
kat. Szép ered mé nyek szü let tek.
Amíg a zsû ri dol go zott, ad dig Kovácsné
Mes ter Ág nes drá ma pe da gó gus se gít sé -
gé vel iz gal mas já té ko kat ját szot tak a ver -
seny zõk. Ezt az ün ne pé lyes ered mény hir -
de tés kö vet te. Na gyon szép és hasz nos
aján dé ko kat kap tak a gye re kek. Kö szö net
ér te a Dunaharaszti Pol gá ri Kör nek és Gáll
Sán dor úr nak, Bar tha Ju dit nak, az Info
Road Kft.-nek, Kal te necker Zsu zsan ná nak,
a Du na ha rasz ti Nõ  egy  let el nö ké nek és
Sze ge di Il di kó nak, az Al ko tók Du na ha rasz -
ti Egye sü le te el nö ké nek, az is ko lánk ba já -
ró gye re kek szü le i nek, va la mint a Szi get -
szent mik ló si Tan ke rü let nek.

Ered mé nyek:
I. he lye zett: Bo ros Ta más (Hu nya di)

Ke néz An tó nia (Hu nya di) 
Tóth Kár oly (Hu nya di)

II. he lye zett: Eke Már ton (Kõrösi)
Csesznák Ádám (Rá kó czi)

III. he lye zett: Antoni And rás (Baktay)
Nagy sze gi Ákos (Baktay)
Lach Már ton (Baktay)

III. he lye zett: Sza bó Vi rág (Hu nya di)
Boszkovics Melissza 
(Hu nya di)
Wágner Ta más (Hu nya di)

A ver se nyen el ért ered mé nyei alap ján a
leg ügye sebb in for ma ti kus di ák Antoni
And rás. Gra tu lá lunk!
Re mé lem, hogy min den részt ve võ jól
érez te ma gát ezen a dél utá non. A kol lé -
gák kal meg be szél tük, hogy sze ret nénk
ha gyo mányt te rem te ni a ver sen  nyel, rend -
sze re sen ta lál koz ni, egy más tól ta nul ni,
együtt gon dol kod ni.
Tisz te let tel kö szö nöm Tariné Du dás Ma -
ri an ná nak, Sárospatakiné Ma jor Már tá -
nak, Ekéné Abuczki Ma ri an ná nak a gye -
re kek ver seny re va ló fel ké szí té sét. Kö szö -
net il le ti a hu nya dis kol lé gá i mat, Ko vács -
né Mes ter Ág nest, Mol nár Zsa net tet,
Nyá ri Il di kót, Gáborné Szil ágyi Er zsé -
be tet, Szathmáry Zi tát és Ligetiné Fran -
cis kát, va la mint min den kol lé gá mat, lel -
kes és se gí tõ kész mun ká ju kért. A ver seny
si ke ré hez hoz zá já rul tak a hu nya dis se gí -
tõ gye re kek is. Nél kü le tek nem si ke rült
vol na ilyen jól ez a dél után. Kö szö nöm
szé pen.

Aki nek ked ve van ját sza ni, pró bál ja
meg ol da ni a kö vet ke zõ fel ada tot.
A fo lyó jobb part ján áll egy csó nak, há -
rom kan ni bál és há rom szer ze tes. A já -
ték cél ja, hogy a fo lyó bal part já ra át jus -
son min den ki. A csó nak ban egy szer re
ma xi mum két em ber ül het. Va la ki nek
vissza kell hoz nia a csó na kot. Ha va la -
me lyik ol da lon több a kan ni bá lok szá ma
a szer ze te sek szá má nál, ak kor saj nos a
já té kos vesz tett, és sze gény szer ze tes a
kan ni bá lok ele de le lesz. A já ték el ér he tõ:
http://www.plastelina.net/game2.html ol -
da lon. 
Sok si kert és jó szó ra ko zást kí vá nok!

Kor be li Csil la
in for ma ti ka ta nár
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Egész ség nap

Ma nap ság egy re több ször és több he lyen
hal lunk az egész ség meg õr zé sé rõl a be -
teg sé gek meg elõ zé sé rõl.
Igyek szünk ez zel az is ko lá ban is so kat
fog lal koz ni és a gye re kek fi gyel mét en nek
fon tos sá gá ra irá nyí ta ni.
No vem ber 6-án „Egész sé ges Élet mód” ve -
tél ke dõ re utaz tunk Szigetszentmiklósra.
A gye re kek ala pos fel ké szü lés után iz ga -
tot tan vár ták a meg mé ret te tést.
Két kor cso port ban 8-8 csa pat ver sen gett a
3. és 4. osz tá lyo sok kö zül.
A fel ada to kat 8 ál lo más he lyen kel lett tel je sí -
te ni – fog ápo lás, ét ke zés stb. té ma kör ben.
A ver seny zõk nagy fi gye lem mel és jó han -
gu lat ban mér ték ös  sze ere jü ket.
Ko moly fel ké szült sé gü ket mu tat ja, hogy a
he lye zé sek kö zött csak 1-1 pont volt a kü -
lönb ség.

A 3. év fo lyam elsõ,
a 4. év fo lyam 4. he lyen vé gez tek.
Re mél jük, jö võ re is ös  sze mér het jük tu dá -
su kat és mind eze ket min den nap ja ink ban
tu da to san hasz no sít hat juk.

3.évfolyam 4. év fo lyam

Su lyok Han ga Le hel Ré ka
Skarbinecz Li li Hor váth Bog lár ka
Ko vács Dor ka Se re gély Lu ca

Vargáné Hunya Ka ta lin

Színházlátogatás a tan év ele jén

Na gyon nagy iz ga lom mal és kí ván csi ság -
gal vár tuk már szep tem ber ele jén az új
szín há zi éva dot. Mind nyá jan na gyon sze -
re tünk szín ház ba jár ni. Is ko lánk al só ta go -
za tos ta nu ló i nak a Ma gyar Nem ze ti Gyer -
mek és If jú sá gi Szín ház ba 4 elõ adás ból ál -
ló bér le tet vál tot tunk.
A szín da rab ok kö zött nép- és mû me se,
tün dér me se és klas  szi kus Perrault me se
is sze re pel.
Most, hogy már hét elõ adást lát hat tunk
bát ran ál lít hat juk, jó volt a vá lasz tá sunk.
Az ed dig meg te kin tett Csip ke ró zsi ka, il let ve
„A rátóti csi kó to jás” cí mû da ra bok szó ra koz -
ta tó ak, ka lan do sak, ne vet te tõ ek vol tak.
A gye re kek él vez ték a Perrault me se va -
rázs la tos sá gát, il let ve a nép me se vi dám,
hu mo ros hang vé tel ét.
A szín mû vé szek igye kez tek en nek a kor -
osz tály nak iga zán szó ra koz ta tó an, ért he -
tõ en és ter je del mé ben is iga zán be fo gad -
ha tó an elõ ad ni.

Bát ran aján lom má sok nak a szín ház ezen,
il let ve bár me lyik elõ adá sát, ha jól akar nak
szó ra koz ni, tar tal ma san sze ret né nek egy
órács kát el töl te ni, a gyer me ke ket él mény -
hez jut tat ni.

Vargáné Hunya Ka ta lin

Re kord a SPAR Maratonon

Több szem pont ból is re kord szü le tett a 28.
SPAR Bu da pest Maraton Fesz ti vá lon. Az
in du lók, a maratonisták, a kül föl di fu tók és
a kõrösis fu tók lét szá mát te kint ve is.
105 ne ve zé sünk volt az idén, eb bõl 97 di -
ák, ke vés sel csúsz tunk le az or szág 6. leg -
töb bet ne ve zõ is ko lá ja mö gé.
Ahogy kö ze le dett az elõ ne ve zés ide je,
egy re töb ben je lent kez tek, mert nem akar -
tak le ma rad ni er rõl a hét vé gi  fu tás ról.
Bo ron gós, kö dös reg gel in dul tunk, de az
idõ já rás ke gyes volt hoz zánk, mert a rajt -
nál már ve rõ fé nyes nap sü tés se gí tet te az
ol dott han gu la tot.
Mi e lõtt fel száll tak a busz ra a gye re kek,
szí nes, fel tû nõ hajsprayvel be fúj tuk a ha -
ju kat, hogy kön  nyeb ben meg ta lál juk a
többezres tö meg ben.

Né hány mon dat a gye re kek tol lá ból:
„A leg job ban az tet szett, hogy be fes tet ték
a ha jun kat.”
„A rajt nál vol tam a leg iz ga tot tabb.”
„Na gyon jó ér zés volt több ezer em ber rel
együtt fut ni fer ge te ges han gu lat ban.”
„A BMX be mu ta tó na gyon iz gal mas volt.”
„Ne kem az tet szett a leg job ban, hogy a
rajt nál elõ re fu ra kod tunk.”
„A kö zös be me le gí tés na gyon jó és pör gõs
volt.”
„A be fu tó cso mag volt a leg jobb az egész -
ben.”
„Na gyon örül tem az érem nek, mert ez az
el sõ fu tó ver se nyes ér mem.”
A gye re kek kö zös gon do lata, hogy re mé -
lik jö võ re is tud nak jön ni!
Ezt meg ígér het jük, sõt sze ret nénk meg -
dön te ni az idei lét szám csú csot!

Sier An di né ni és a fu tók

Halloween par ti a Kõrösiben

Az an gol nyel vet ta nu ló di ák ja ink szá má ra
az idei év ben is ren dez tünk Halloween
par tit. A részt ve võk nek kis csa pa to kat kel -
lett al kot ni uk, majd – a ne ve zés fel té te le -
ként – min den csa pat nak meg kel lett ta -
nul ni egy ál ta luk ki vá lasz tott ver set, meg -
ta lál ni az is ko la te rü le tén el rej tett

Halloween jel ké pe ket, va la mint az ün nep -
hez kap cso ló dó de ko rá ci ót, tök lám pást és
sü te ményt kel lett ké szí te ni. A de ko rá ci ók,
a lám pá sok és a sü te mé nyek is va ló ban
„szel le mes re” si ke rül tek.
A par ti so rán a ta nu lók kü lön bö zõ ver seny -
szám ok ban mér het ték ös  sze ügyes sé gü -
ket. Volt jel mez ver seny, „pumpkin face”
– tök fej ki ra kó be kö tött szem mel –, mú mia -
te ke rés, „apple bobbing” – víz ben úszó al -
ma ki ha lá szá sa száj jal, an gol nyel vû fel -
adat la pok ki töl té se és jel mez ver seny. Az
ered mény hir de tés után el fo gyasz tot tuk a
ta nu lók ál tal ké szí tett, meg le he tõ sen gusz -
tus ta lan, de fi nom – le vá gott uj ja kat, vér -
zõ szí vet stb. áb rá zo ló – sü te mé nye ket,
va la mint a vért jel ké pe zõ mál na ször pöt, és
vé gül kö zös tánc cal zár tuk a par tit.
Úgy gon do lom, min den ki „ször nyen” jól
érez te ma gát, és a rossz szel le me ket is si -
ke rült ki ûz nünk a Kõrösibõl.

Ba kó Pé ter

Küz del mes Kõrösi Ki do bó 

A test ne ve lés mun ka kö zös ség az idén is
meg ren dez te ha gyo má nyos ki do bó ver se -
nyét. No vem ber 11-én a fel sõs, más nap az
al sós osz tá lyok szá má ra. A jó han gu la tú
össze csa pá so kon kö zel 270 cse me ténk
küz dött. Na gyon sok di ák társ, osz tály fõ -
nök és szü lõ is el jött buz dí ta ni a csa pa to -
kat. Fe gye lem bõl, sza bály tar tás ból, sport -
tel je sít mény bõl va la men  nyi en je les re vizs -
gáz tak.
A ver seny ered mé nye: 

1-2. osz tály: 3-4. osz tály:
I.   2. a I. 4. a
II.  1. c II. 3. b
III. 2. c III. 4. b
IV. 1. a IV. 3. a
V. 2. b
VI. 1. b 

5-6. osz tály: lányok fiúk
I.  6. a I. 6. a
II.  5. a II. 5. a
III. 6. b III. 6. b
IV. 5. b IV 5. b

7-8. osz tály: lányok fiúk
I.  8. a I. 8. a
II. 7. b II. 7. a
III. 8. b III. 8. b
IV. 7. a IV. 7. b

Brauswetter Viktorné
test ne ve lõ
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Kis kun-Far kas Lász ló em lé ké re
ren de zett sza va ló ver seny

„Itt van az õsz, itt van újra…” és ez zel az
új tan év is kez de tét vet te meg an  nyi ki hí -
vá sa i val. A ta nu lá son kí vül kü lön bö zõ ver -
se nye ken mér he tik ös  sze tu dá su kat, te -
het sé gü ket di ák ja ink. Egyik ilyen meg mé -
ret te tés a Kis kun-Far kas Lász ló em lé ké re
ren de zett sza va ló ver seny. Vá ro sunk má -
sik két is ko lá ja is kép vi sel tet te ma gát 3-3
di ák kal. A ver senyt meg tisz tel te je len lé té -
vel Kis kun-Far kas Lász ló lánya Dá lia, és
Kálóczi Bé la, egy tá vo li csa lád tag is.
No vem ber 14-én, a kis sé bo ron gós idõ -
ben, az is ko la könyv tá rá ban nagy iz ga -
lom mal kez de tét vet te a meg mé ret te tés a
má so dik és har ma di kos gye re kek között.
Szí vet me len ge tõ volt hall gat ni a sok te -
het sé ges gyer mek elõ adá sát, amint nem
kis szí né szi te het ség gel tol má csol ták a
ver se ket. Hol ne vet tünk, ahol szo mo rú ak
vol tunk, hol pe dig meg ha tot tak, asze rint,
hogy a kis sza va lók mi ként adták elõ a
köl tõk ver se it. Bi zony a zsû ri nem volt
irigy lés re mél tó hely zet ben! Az tán el ér ke -
zett a vár va várt pil la nat, s a leg job bak át -
ve het ték meg ér de melt ju tal mu kat. 
Íme a rang sor:

2. év fo lyam nyer te sei:
1. Balogh Orsolya – Kõrösi Ált. Isk.
2. Szokolics Sára – Hu nya di Ált. Isk.
3. Bocskai Zsófia – Hu nya di Ált. Isk.

Kü lön díj ban ré sze sült:
Batta Petra – Rá kó czi Ált Isk.

3. év fo lyam dí ja zott jai:
1. Debosa Csenge – Kõrösi Ált. Isk.
2. Balogh Ármin – Kõrösi Ált. Isk.
3. Bazsó Viktória – Hu nya di Ált. Isk.

Kü lön dí jat ka pott:
Ba logh Sarolta – Kõrösi Ált. Isk.

Min den ki nek szív bõl gra tu lá lunk a szép
tel je sít mé nyért! 
Jö võ re új ra el vá runk ben ne te ket! 
To váb bi si ke res tan évet kí vá nunk.

Széplakiné Hal mai Ri ta
munkaköz. vez. 

Kis ál lat-ki ál lí tás a Rá kó czi ban

Az idei tan év kis ál lat-ki ál lí tá sá ról ír ták ta -
nu ló ink:
„A II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban
2013. ok tó ber 4-én volt a ki sál lat-ki ál lí tás.
Na gyon vár tam már, mert sze re tem a kis -
ál la to kat. Mi ó ta az ovi ban meg kap tam a
zöld szí ves iga zol vá nyo mat, az óta nem -
csak a ját szó tér re si e tek, ha nem kö rül te -
kin tõb ben fi gye lem a ter mé sze tet is: a fû -
ben meg bú vó kis tek nõ sö ket és a víz ben
ug rá ló ha la kat.
Ezért is örül tem, hogy az is ko lánk ban van
le he tõ ség a kis ál la tok meg is me ré sé re.
Sok kis ál lat nak nagy szük sé ge van az
em be ri se gít ség re. Té len pél dá ul a kis ma -
da rak ma dár ete tõk ben ta lál nak té li ele sé -
get. Apu kám mal ezért ta valy té len ké szí -
tet tünk egy ma dár ete tõt, amit az is ko lá ban
he lyez tünk el egy fán Gregus Már ta ta nár
né ni se gít sé gé vel.”

Mérész Cintia 2. b

„A tor na te rem ben a ki sebb ál la to kat le he -
tett meg néz ni, a tor na te rem elõtt pe dig na -
gyobb tes tû ál la to kat le he tett lát ni. A két
leg na gyobb ál lat a bá rány meg a kecs ke
volt, a bá rányt egy kö té len tar tot ta a gaz -

dá ja, így meg is le he tett si mo gat ni. A kecs -
kék sza ba don vol tak, és egy fü ves ko sár -
ból kap tak en ni va lót.
A ki sebb ter me tû ál la tok kö zül le he tett ott
ku tyát, macs kát és nyu lat is si mo gat ni,
volt pél dá ul egy na gyon szép hos  szú
szõ rû nyúl, ami úgy né zett ki, mint a pu -
li ku tya.

Lát tunk egy bar na mó kust is fe hér csík kal
a há tán, õ a ket re cé ben ug rált, és má szott
a rá cso kon. A sü ni egy do boz ban volt, és
ré mül ten bújt be a ta ka ró ja alá.
A leg ki sebb ál la tok ból volt a leg több. Hör -
csög bõl olyan sok volt, hogy fel sem tu -
dom so rol ni, kö zöt tük ott volt az én hör -
csö göm is. A kis ket rec tõl a két eme le te sig

min den fé le há zak ban, for gács ba ta ka róz -
va alud tak, vagy épp ás tak a kis rág csá -
lók.
Sok fé le pa pa gájt le he tett lát ni, szép szí -
ne se ket, ki seb bet és na gyob bat is. A leg -
ki sebb ál lat az ebi hal volt, egy kis üveg -
ben so kat lát hat tunk. Mel let tük egy ak vá -
ri um ban úsz kált az anyu ká juk és az apu -
ká juk. Egy ha tal mas üveg ben tör pe har -
csát is hoz tak, õ me red ten bá mult ki az
üveg bõl.
Saj nos, idén nem volt kí gyó, pe dig azt
sze re tem vol na még lát ni.”

Mehlhoffer Ti va dar 3. a

„A ne vem Sü ti, és elég gé nagy nyúl va -
gyok. Van, aki azt mond ja, hogy ak ko ra,
mint egy ki sebb faj ta ku tya.
Na gyon meg le põd tem, ami kor pén te ken
ko ra reg gel a gaz dám be ra kott az uta zó -
ka lit kám ba, és el vitt ma gá val a II. Rá kó czi
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ba. Vol tam már ott
ko ráb ban is. Na gyon meg örül tem, ami kor
meg lát tam raj tam kí vül egy cso mó ál la tot
gyü le kez ni a tor na te rem ben. Az ál la tok vi -
lág nap ját 1931 óta Szent Fe renc em lék -
nap ján, ok tó ber 4-én ün ne pe lik. Sok szor
iga zán fél tem, ami kor jöt tek és jöt tek a
gye re kek. Töb ben el kezd tek ki a bál ni:
»Jaj, de ara nyos!«, »És mi lyen nagy«. De
a gaz dám meg nyug ta tott.”

Vé gig hall gat ta és ös  sze ír ta:
Desbordes-Korcsev Lea 3. b

„Ami kor kis ál lat-ki ál lí tás van, ak kor nincs
so ha sem ma tek óránk.”

Nyí ri Milla 2. b

„Min dig a na gyok nak sza bad be vin ni az
ál la tu kat. De ha nagy le szek, én is be fo -
gom vin ni az ál la to mat.”

Hajdu No é mi 3. a

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
Tisz telt Dunaharaszti 
Ol va só kö zön ség!

A Baktay Er vin Gim ná zi um ta nu lói és ta -
ná rai nem tét len ked tek az el múlt két hó -
nap ban sem. 2013 ok tó be ré ben és no -
vem be ré ben is mét több olyan ese mény
volt, ami nem csak az is ko la bel sõ ügye,
ha nem vá ro sunk szá má ra is fon tos.
Viribus Unitis cí mû pá lyá za ti pro jek tünk
ke re té ben 63 kül föl dit lát tunk ven dé gül.
El mond ha tó, hogy egész is ko lán kat meg -
moz gat ta az ese mény. Is mét járt de le gá -
ci ónk a ha gyo má nyos nagykikindai
UNESCO tá bor ban. Meg kez dõ dött az új
köz ne ve lé si tör vény ben elõ írt kö zös sé gi
szol gá lat, ta nu ló ink részt vesz nek a vá ros
ci vil szer ve ze te i nek prog ram ja in. 
Két olyan kü lön le ges ese mé nyünk is volt,
ahol az is ko lát és raj ta ke resz tül Du na ha -
rasz tit nagy meg tisz tel te tés ér te. Ne ves
elõ adó kat fel vo nul ta tó tu do má nyos-is me -
ret ter jesz tõ prog ra mon vol tak je len ta nu -
ló ink és kol lé gá ink, ahol vá ro sunk dísz pol -
gá ra, Baktay Er vin élet mû vé nek nép sze -
rû sí té se, be mu ta tá sa volt a té ma. Ezen kí -
vül is ko lánk a Laffert-kú ri á val együtt mû kö -
dés ben mél tó te ret biz to sí tott az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok kul tu rá lis at ta sé já nak lá -
to ga tá sá hoz, elõ adá sá hoz.
Ami kor át nyújt juk ezt a hír csok rot, fon tos -
nak tar tom hang sú lyoz ni, amit ven dé günk,
Dmitri Tarakovsky at ta sé úr is ki emelt. Min -
den kül kap cso lat kul tú rák ta lál ko zá sa.
Ilyen kor nem csak is ko lán kat, de vá ro sun -
kat és ezen ke resz tül ha zán kat is kép vi se -
lik ta nít vá nya ink. Nem cso da hát, hogy az
õ elõ adá sa is be le il lett eb be kon cep ci ó ba.
Min den ren dez vény, tá bor, elõ adás ka put
nyit egy-egy új kul tú ra meg is me ré sé re. De
nem áll tá vol a té má tól az sem, hogy a kö -
zös sé gi szol gá lat tal di ák ja ink új élet hely ze -
te ket vagy új em be re ket is mer het nek meg. 
Kí vá nok jó ol va sást, re mé lem ér de kes
lesz so kak nak mind ez, hi szen ami ve lünk
tör tént, az Dunaharasztival is tör tént.

Sziráki György
igaz ga tó

Baktay Er vin rõl a Bu dai vár ban

A Ma gyar Em lé ke kért a Vi lág ban Egye sü -
let (MEVE) köz hasz nú szer ve zet ként im -
már 12 éve a bu dai Vár ban mû kö dik, a Má -
tyás-temp lom szom széd sá gá ban. Prog -
 ram ja ik szé les kör ben is mer tek, ne ves pár -
to ló ik hoz, is mert ku ta tók hoz is el jut nak.
Ed dig 5 köny vük je lent meg, 22 té ma kör -
ben épí tett ki ál lí tá sa ik kal több, mint 100
hely szí nen, bel föld ön és kül föld ön is, pl. a
fran cia or szá gi, az itá li ai és ang li ai ma gyar
kö zös sé gek ben jár tak, több, mint 100 pub -
li ká ció jel zi mun ká ju kat, szer ve ze tük tag -
sá gá nak lel kes el kö te le zett sé gét. Az egye -

sü let el nö ke, dr. Messik Mik lós ok tó ber ele -
jén le vél ben meg ke res te is ko lán kat, hogy
a kö vet ke zõ elõ adá suk hoz – Ma gya rok a
Tá vol-Ke le ten (III.), Em lé ke zés az 50 éve
el hunyt Baktay Er vin re – le gyen kép vi sel -
ve a ne ves ma gyar ne vét vi se lõ is ko la is,
di ák ja ink szí ne sít sék az es tet Baktay Er vin
mû ve i bõl rész le tek fel ol va sá sá val. 
2013. ok tó ber 22-én ke rült sor az elõ adás -
ra, mely re meg hív ták az In di ai Köz tár sa -
ság nagy kö vet ét, Õexellenciája Shri
Malay Mishra urat is. Az est elõ adói dr.
Kubassek Já nos, a Ma gyar Föld raj zi Mú -
ze um igaz ga tó ja, az MTA köz tes tü le ti tag -
ja és dr. Cseh Gi zel la vol tak.
Az el sõ elõ adás ban az ori en ta lis ta geo -
grá fus Baktay két nagy in di ai uta zá sá ról,
1956-os ta lál ko zá sá ról Jawaharlal Neh -
ruval (mely ta lál ko zó a „ma gyar ügy rõl” is
szólt) hall hat tunk és lát hat tunk ké pe ket
köz tük sok olyan Baktay ál tal ké szí tett fel -
vé telt is, ame lyek ed dig még nem vol tak
köz is mer tek.
A má so dik elõ adás ban Baktay Er vin 100
éve szü le tett fes tõ mû vész uno ka hú gá val,
Amrita Sher-Gillel és mû vé sze té vel is mer -
ked he tett meg a szép szá mú kö zön ség.
A két elõ adás kö zött di ák ja ink, Ferencz
Ben ce, Kurucz Do mi ni ka és Wágner Ta -
ma ra Baktay és Mahatma Gandi le vél vál -
tá sát, és az In di ai éve im bõl a Mi ért ép pen
In dia? cí mû fe je zet rész le te it ol vas ták fel.
Jó volt ezen a szép õszi es tén a Vár ban
sé tál ni és utá na tar tal mas elõ adá so kat
hall gat ni, va la mint di ák ja in kat az is ko la i tól
el té rõ sze rep ben lát ni, a helyt ál lá suk nak
örül ni.

Tolnainé Korcz Ilo na 
könyvtárostanár

Unesco-camp Kikindán
(egyik di ák sze mé vel)

Egy kül föl di út min dig ma ra dan dó él mény
az em ber szá má ra. Meg is mer he tünk egy
ide gen or szá got, az ot ta ni em be re ket és
kul tú rá ju kat. Kikinda azon ban egy kis sé
más volt. Tény, hogy hasz nál nunk kel lett
az an gol nyel vet, de a tör té nel mi múlt ból
adó dó an so kan ér tet ték és be szél ték az
anya nyel vün ket. 
Kikindán az õsz leg fon to sabb ren dez vé -
nye az ún. „Tök na pok”. Uta zá sunk fõ és
egy ben leg lát vá nyo sabb prog ram ja ez
volt.  Ki csik és na gyok egy aránt be öl töz tek
kü lön bö zõ ter mé sze tes anyag ból ké szült
jel me zek be, me lyek hez kre a tí van hasz nál -
ták fel a ku ko ri ca hé ját és ter mé sét, a kü -
lön bö zõ szí nes le ve le ket. A já ró ke lõk
egész dél után gyö nyör köd het tek a vi dám
fel vo nu lás ban, me lyet a kar ne vál her ce ge
és her ceg nõ je ve ze tett. A jó han gu lat hoz

a mazsorettcsoport és a fú vós ze ne kar is
hoz zá já rult. Más nap a fõ té ren min den a
campon részt ve võ or szág ka pott egy stan -

dot. Be kel lett mu tat nunk a vá ro sun kat, ha -
zánk jel leg ze tes sé ge it. Az idén is nagy si -
kert arat tunk a hun ga ri ku maink kal. 
Ter mé sze te sen a ki rán du lás sem ma rad -
ha tott ki a prog ram ból. El lá to gat tunk Pa -
lic ra, ahol meg te kin tet tük az ál lat ker tet,
sé tál ha tunk a gyö nyö rû tó part ján, sé ta ko -
csi káz tunk Kelebián. Én lo va gol tam is.
Sza bad ka min den di ák tet szé sét el nyer te.
Eze ken kí vül szá mos jó po fa prog ram mal
ké szül tek ven dég lá tó ink. Igye kez tek be -
mu tat ni a kör nyék jel leg ze tes sé ge it, lát ni -
va ló it. Sok él mén  nyel és né hány új ba rát -
tal gaz da god tunk az öt nap alatt. Re mél -
jük, ta vas  szal is mét ta lál koz ha tunk ve lük. 

Hor váth La u ra, 12. b osz tály
Kikindai tá bor a ta nár sze mé vel

Ok tó ber 10-14. kö zött im már ne gyed szer
ve het tünk részt a he lyi gim ná zi um
UNESCO -tá bo rá ban. Ter mé sze te sen
most is a „Tök na pok” ren dez vé nye i hez
kap cso lód tak a prog ra mok, s a mú ze um -
lá to ga tás és az egész na pos ki rán du lás
sem ma rad hat tak el. Az idei tá bor azon -
ban sok ban kü lön bö zött az elõ zõ ek tõl. Ta -
nu ló in kat két ma gyar di ák fo gad ta, se gí -
tet te az ott-tar tóz ko dá sunk alatt. Nor bi na -
gyon talp ra eset ten in téz ke dett, szer vez -
ke dett. Gon dol ko dás mód ja, tá jé ko zott sá -
ga mind nyá jun kat meg le pett, akár csak
Re gi na nem ze ti ön tu da ta. Nor bi azon nal
meg hí vott min ket az „Egy ség be” szom bat
es té re. A he lyi ma gya rok kul túr há zá ban
nagy sza bá sú gá la mû sor ral ün ne pel ték a
30 éves együtt mû kö dé sü ket a gal ga hé ví -
ziek kel. Gon do lom, a név hal la tán el le het
kép zel ni, mi lyen pom pás nép tánc be mu ta -
tót lát hat tunk. Jó kat ne vet tünk a hu mo ros
je le ne te ken, a nép dal csok ro kat azon ban
nem min dig si ke rült ilyen ma gas szín vo -
na lon be mu tat ni. En nek el le né re örül tünk,
hogy a vaj da sá gi ak õr zik anya nyel vün ket
és ha gyo má nya in kat. Ez után Nor bi ze ne -
ka rá nak kon cert jét él vez het tük.
Szom ba ton a fõ té ren mu tat tuk be vá ro -
sun kat és or szá gun kat. A for ga tag ban a
he lyi is ko lák di ák jai az ál ta luk ké szí tett
aján dék tár gya kat és tök bõl ké szült sü te -
mé nye ket árul ták. A be folyt ös  sze get jó té -
kony cél ra, il let ve az is ko la ren dez vé nyei -
nek tá mo ga tá sá ra for dít ják.  
A bú csú es ten meg tud tuk, hogy az egyik
szerb ál ta lá nos is ko lá ban ma gyar nyel vet
is ta ní ta nak. Áp ri lis ban ma gyar he tet szer -
vez nek, hogy a di á kok job ban meg is mer -
hes sék az or szá gun kat, kul tú rán kat. Sok
öt le tet ad tunk a szer ve zés hez és a meg -
va ló sí tás hoz, és meg ígér tük, hogy se gít -
jük a pro jek tet. 
Re mél jük, hogy áp ri lis ban foly ta tó dik az
is ko lá ink kö zöt ti együtt mû kö dés, és ta lál -
koz ha tunk szerb ba rá ta ink kal.

Helméczyné Bosánszki Ju dit
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Kö zös sé gi szol gá lat a Baktayban,
Di ák ja ink rész vé te le a 
TÖK JÓ NA PON!

2016. ja nu ár 1-jé tõl az érett sé gi bi zo nyít -
vány ki adá sá nak elõ fel té te le lesz az is ko la
ál tal re giszt rált mó don, kö zös sé gi szol gá lat
ke re té ben 50 óra mun kát tel je sí te ni. Az 50
órát le he tõ leg a 9-11. év fo lyam ok alatt, ará -
nyo san el oszt va kell el vé gez ni. Le het az 50
órát több pro jekt ke re té ben, több év alatt
vagy egy több éven ke resz tül zaj ló, nagy
pro jekt ke re té ben tel je sí te ni. 
A Baktay Er vin Gim ná zi um ban eb ben a
tan év ben in dult meg a kö zös sé gi szol gá -
lat meg szer ve zé se. Az is ko lá nak fel ké szí -
tõ, ko or di ná ló, fel dol go zást se gí tõ és nyil -
ván tar tó-ad mi niszt rá ló sze re pe van a fo -
lya mat ban. A he lyi, és di ák ja ink la kó he lye -
in mû kö dõ ci vil szer ve ze tek kel, óvo dák -
kal, sport egye sü le tek kel stb. igyek szünk a
kö te le zõ kö zös sé gi szol gá lat tel je sí té sét
se gí tõ együtt mû kö dé si meg ál la po dást
köt ni, majd a szer ve zet ké ré sé nek meg fe -
le lõ en se gí tõ ket, ön kén te se ket köz ve tí te -
ni prog ram ja ik hoz.
Az el sõ olyan ren dez vény, ame lyen a
Baktay di ák jai kö zös sé gi szol gá lat ke re té -
ben részt vet tek, a 2013. no vem ber 9-én,
a Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye -
sü le té nek szer ve zé sé ben, a II. Rá kó czi
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban meg ren de -
zés re ke rült, TÖK JÓ NAP el ne ve zé sû
ren dez vény volt. Több fron ton is se gí tet -
tek ta nu ló ink. 10 em ber a 9. B osz tály ból
a pa ko lás ban és be lép te tés ben se gí tett,
17 fõ (fõ ként a DÖK tag jai) a flashmob el -
ne ve zé sû tánc ban vett részt, 6 11. B osz -
tá lyos ta nu ló al ter na tív di vat be mu ta tót tar -
tott sa ját ké szí té sû, leg in kább hul la dék ból
ös  sze ál lí tott ru há ik ból. A Dunaharaszti
Gyer mek ba rát ok Egye sü le té nek ol da lán 4
ta nu lónk szor gos ko dott: ka ka ót és ka lá -
csot osz tot tak, il let ve ma dár ete tõ ké szí té -
sé ben se gí tet tek.
Az az óta el telt idõ ben már más ren dez vé -
nye ken is je len vol tunk: se gí tet tünk a
Dunaharaszti Gyer mek ba rát ok Egye sü le -
té nek ado má nyo kat gyûj te ni a Tesconál,
részt vet tünk a Vá ro si Ad ven ten a LAVE
egye sü let és a Dunaharaszti Kör nye zet -
ba rá tok egye sü le té nek ol da lán. Ott le -
szünk a Gyer mek ba rát Mi ku lá son, és a
Lu ca na pi ját szó ház ban a Mû ve lõ dé si
Ház ban, és a Vá ro si Könyv tár ban is dol -
goz nak majd al kal man ként di ák ja ink, hogy
csak né há nyat em lít sek ter ve zett mun -
káink kö zül.
Re mél jük, hogy ta nu ló ink nagy ré sze
nem csak a kö te le zõ fel adat el vég zé se -
ként éli meg eze ket az al kal ma kat, ha nem
meg ta pasz tal ják a jól vég zett mun ka örö -
mét, a má so kért va ló cse lek vés szép sé -
gét is, és akár még pá lya vá lasz tá suk hoz
is mo ti vá ci ót kap hat nak. 

Kiss Zsu zsan na, ko or di ná tor

No vem ber 9-én a Tök jó nap ne vû a ren -
dez vé nyen vet tem részt, ame lyet a Rá kó -
czi Ál ta lá nos Is ko lá ban tar tot tak. Itt Kücsön
Sán dor nak a Dunaharaszti Gyer mek ba rát -
ok Moz gal ma el nö ké nek se gí tet tem. Ma -
dár ete tõ ket ké szí tet tünk a gye re kek nek és
ma dár há za kat mu tat tunk ne kik, amit õk is
el tud nak ké szí te ni ott hon. Más prog ra mok -
ban is tud tam se gí te ni, mi kor volt egy kis
idõm a ma dár ete tõ ké szí tés mel lett. Sze -
rin tem na gyon ér de ke s és jó prog ra mok
vol tak, a kéz mû ves ség tõl kezd ve a kü lön -
fé le íz le tes tö kök kós to lá sá ig. 
Na gyon jó volt a Tök jó nap és alig vá rom
a kö vet ke zõ ilyen prog ra mot, amin részt ve -
he tek és segíthetek. (Szinger Hen rik, 11. b)

A flashmob egy olyan tánc, ami hez iga zi
csa pat mun ka kell. Na gyon együtt kell mo -
zog ni, és fi gyel ni a töb bi ek re, ha azt akar -
juk, hogy iga zán jól néz zen ki. Sok gya -
kor lás ra és kon cent rá ci ó ra van szük ség,
és még így sem min dig tö ké le tes. A Di ák -
ön kor mány zat né hány lel kes tag já nak si -
ke rült ös  sze hoz ni egy szu per ko re og rá fi -
át, és be ta ní ta ni azt a csa pat töb bi tag já -
nak. Tény leg sok gya kor lást vett igény be,
de meg ér te. A tánc nak ha tal mas si ke re
volt, majd nem tö ké le te sen si ke rült. Szu -
per ér zés, ha el is me rik a mun kát, amely -
be an  nyi idõt és energiát fektettünk. (Bán
Or so lya, 9. ny)

Osz tály tár sa ink kal az al ter na tív di vat be -
mu ta tó hoz ter vez tünk, ké szí tet tünk ru há -
kat hul la dék nak szá mí tó anya gok ból és
be is mu tat tuk õket. Jó volt, hi szen a ba -
rá ta ink kal ve het tünk raj ta részt, és sok új
do log ban ki pró bál hat tunk ma gun kat. A di -
vat be mu ta tó ra so kat, de szí ve sen ké szül -
tünk, hogy mi nél öt le te sebb ru há ink és ki -
egé szí tõ ink le gye nek. Sze ren csé re má -
sok nak is tet szet tek. Mi is na gyon jól érez -
tünk ma gun kat, örül tünk, hogy ön kén tes -
ként ve het tünk részt a ren dez vé nyen. (Ba -
logh Vi rág és Feny ve si Fan ni 11. b)

Az ame ri kai kul tu rá lis at ta sé 
elõ adá sa a Laffert-kú ri á ban

Szin te nem mú lik el hó nap, hogy a Baktay

Er vin Gim ná zi um va la mi lyen kül föl di kap -
cso lat tal gya ra pod jon, büsz kél ked jen. No -
vem ber ben azon ban egé szen kü lön le ges
ven dé günk volt, az USA dip lo ma tá ja tett
ná lunk lá to ga tást. Is ko lánk meg hí vá sá ra
szí ve sen mon dott igent az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok ma gyar or szá gi kul tu rá lis at -
ta sé ja, Dmitri Tarakhovsky. Az elõ adás
– sok más ní vós kul tu rá lis ren dez vény hez
ha son ló an – a Laffert-kú ri á ban ka pott he -
lyet. Az ese mé nyen ven dég ként je len volt
dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter úr és Le -
hel End re al pol gár mes ter úr is. 
Igaz ga tónk, Sziráki György, no vem ber 13-
án dél elõtt a Laffert-kú ri á ban fo gad ta az
elõ adót, aki an gol nyel ven tar tott tá jé koz -
ta tó elõ adást az ame ri kai kul tu rá lis dip lo -
má cia mun ká já ról. Az ös  sze gyûlt mint egy
hat van fõ bõl ál ló di ák hall ga tó ság egy
hosszabb lé leg ze tû „hal lott szö veg ér té si”
gya kor lat ré sze se le he tett, va ló di in for má -
ci ók kal. Mi vel a di ák ság szá má ra nem
min den na pos az ilyen hos  szú sá gú, élõ,
an gol nyel vû elõ adás fel dol go zá sa, min -
den ki fe szül ten pró bál ta el kap ni a gyor san
egy mást kö ve tõ sza va kat, gon do la to kat
és le szûr ni a szá má ra ér de kes in for má -
ciót. Az at ta sé úr tá jé koz ta tott ben nün ket
kü lön bö zõ prog ram ja ik ról, me lyek se gít -
sé gé vel kö ze lebb hoz hat ják az Egye sült
Ál la mok ér té ke it a ma gyar em be rek hez;
és be szélt még az USA-ban foly tat ha tó to -
vább ta nu lás le he tõ sé ge i rõl is. Ez után ta -
nu ló ink – kissé meg il le tõ dött han gon fel -
tett – kér dé se it vá la szol ta meg. Olyan ér -
de kes té má kat érin tet tek, mint pél dá ul,

hogy ho gyan lesz va la ki kul tu rá lis at ta sé,
vagy, hogy med dig tar tóz ko dik egy-egy ál -
lo más he lyen.
Tarakhovsky úr, aki egyéb ként köz vet len
stí lu sá val és ké sõbb aján dé ka i val ra gad -
ta ma gá val hall ga tó sá gát, az elõ adás vé -
gén ígé re tet tett: kö zös prog ra munk nak,
együtt mû kö dé sünk nek lesz foly ta tá sa.
A kö zel jö võ ben is ko lánk név adó já hoz,
Baktay Er vin mun kás sá gá hoz kap cso ló -
dó an, az észak-ame ri kai in di á nok kul tú rá -
já ról ké szül elõ adást tar ta ni. 
Az elõ adás után Sziráki igaz ga tó úr kör -
be ve zet te õt a ko ráb bi hely tör té ne ti gyûj -
te mény he lyén ez év jú ni u sá ban meg nyi -
tott in di án-wes tern ki ál lí tá son, is ko lánk
könyv tá ra pe dig egy szép in di á nos könyv -
vel lett gaz da gabb. Ami pe dig a leg fon to -
sabb, a hall ga tó ság szá má ra si ke rült is -
mét egy új ab la kot nyit ni a nagy vi lág fe lé
itt, Dunaharaszti meg szé pült Laffert-kú ri á -
já ban.
Ezen a he lyen mon dunk kö szö ne tet Gáll
Sán dor úr nak, a Laffert-kú ria ve ze tõ jé nek,
aki nem csak szín vo na las szer ve zés sel,
de szí ves ven dég lá tás sal is se gí tet te ren -
dez vé nyünk si ke rét.

Pár ká nyi Ju dit szer ve zõ

Az ame ri kai to vább ta nu lá si le he tõ sé gek -
kel kap cso la tos in for má ci ók el ér he tõk a
kö vet ke zõ cí men:

Litkei Kor né lia
Senior Educational Adviser
Fulbright Education USA Advising Cen ter
Hungary-1082 Bu da pest, Ba ross ut ca 62.
Tel (36-1) 462-8050, Fax: (36-1) 252-0266
E-mail: litkei@fulbright.hu
Website: www.fulbright.hu/educationusa

Az ame ri kai kul tú rá val kap cso la tos prog -
ra mok ról és ta nu lá si le he tõ sé gek rõl az
American Corner bu da pes ti  iro dá já tól kér -
he tünk fel vi lá go sí tást.

Eri ka Só lyom
Director
American Corner Bu da pest
Corvinus University of Bu da pest | Salt
House Bu il ding
1093 Bu da pest, Fõ vám tér 13-15.
Hungary
Phone +36.1 482.7578
Fax +36.1 482.7560
budapest@americancorner.hu
www.americancorner.hu
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Az ülés kez de tén dr. Szalay Lász ló pol gár -
mes ter be szá molt az el múlt idõ szak ese mé -
nye i rõl:

1. To vább foly ta tó dott a Te me tõ út há ló za -
tá nak ita tott bur ko lat tal tör té nõ to vább -
épí té se.

2. A föld utak anyag pót lás sal, tö mö rí tés sel
egy be kö tött gréderezése meg tör tént.

3. Pad ka ja ví tás, ká tyú zás, re pe dés-ja ví tás
tör tént a ré gi szi lárd bur ko la tú uta kon.

4. Õszi lomb hul lás hoz kap cso ló dó út tisz tí tá -
sok, ill. pad kák gyom men te sí té se tör tént
meg.

5. A Paál Lász ló ut cá ban a te me tõ nél 30
km/órás se bes ség kor lá to zó táb la ke rült ki -
he lye zés re.

6. A Ki rály köz lej tõs sza ka szán ita tott ma ka -
dám mal út bur ko lat ja ví tás tör tént.

7. A II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la elõt -
ti út be sza ka dás ki ja ví tás ra ke rült.

8. Ki épült a Ha tár úti busz meg ál ló.
9. A rác ke vei föld hi va tal a föld hi va ta li nyil ván -

tar tás ból le kért ada tok kal kap cso la tos
adat ke ze lé si el len õr zést tar tott a pol gár -
mes te ri hi va tal ban. Vizs gál ták az adat le -
ké ré sek jo gos sá gát, a nyil ván tar tá so kat
és az adat vé de lem mel kap cso la tos elõ írá -
sok be tar tá sát. Az el len õr zés so rán min -
dent rend ben ta lál tak.

10. Meg kez dõ dött tel jes mun ka idõ ben 2013.
no vem ber 1-jétõl 34 köz mun kás fog lal koz -
ta tá sa. En nek kap csán a na pok ban a Pest
Me gyei Kor mány hi va tal Mun ka ügyi Köz -
pont ja ré szé rõl, a köz fog lal koz ta tás sal
kap cso la tos mun  ka erõ-pi a ci el len õr zés re
ke rült sor. Töb bek kö zött vizs gál ták a ha -
tó sá gi szer zõ dés alap ján vál lalt 34 fõ köz -
fog lal koz ta tá si jog vi szo nyá nak mun ka ügyi
do ku men tu ma it, va la mint a je len lé ti íve ket.
A vizs gá lat ered mé nye ként ész re vé telt és
ki fo gást nem tet tek. 

11. Uszo dá val kap cso la tos le ve lünk re az Em -
be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma ré szé rõl a
spor tért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár, Sze -
ke res Pál vá la szolt. A le vél rö vi den ar ról
szól, hogy je len leg EU-s vagy ha zai pá lyá -
za ti for rás nem áll ren del ke zés re, va la mint
a 2013. évi sport cé lú elõ i rány zat ok ter hé -
re sincs már le he tõ ség Dunaharasztiban
az uszo da épí tést tá mo gat ni. Ez zel a ké -
rés sel a Ma gyar Úszó Szö vet sé get vagy a
Ma gyar Ví zi lab da Szö vet sé get kell meg ke -
res ni egy sport fej lesz té si prog ram mal. Vé -
ge ze tül fel hív ták a fi gyel met az eset le ges
pá lyá za ti le he tõ sé gek re, me lyek a kö zel jö -
võ ben je len het nek meg.

12. A na pok ban 1000 gar ni tú ra ágy ne mût és
1000 tö rül kö zõt vá sá ro lunk az óvo dá sok
ré szé re.

A kép vi se lõ-tes tü let a be szá mo ló el fo ga dá sát
kö ve tõ en a 2013. évi költ ség ve tés har ma dik
ne gyed évi vég re haj tá sá ról szó ló elõ ter jesz -
tést vi tat ta meg. Knapp Ti bor rá kér de zett ar ra,
hogy mi in do kol ta an nak a 20 mil lió fo rint nak
az el köl té sét, ami op ci o ná li san a hóeltakarítási
fel ada tok el vég zé sé re lett el kü lö nít ve. Pethõ
Zol tán jegy zõ vá la szá ban em lé kez te tett a
már ci us 15. kö rü li hóhelyzetre, mely nek ke ze -
lé se 5 mil li ó ba ke rült, és azok ra az elõ re nem
ter ve zett, év köz ben je lent ke zõ fel ada tok ra,
ame lye ket eb bõl a keretbõl le he tett csak meg -
ol da ni (pl. a Ki rály köz hely re ho za ta la, a Du na
ut cá ban fel tö rõ vi zek el há rí tá sa stb.). 
Az elõ zõ elõ ter jesz tés hez kap cso ló dott a költ -
ség ve té si ren de let mó do sí tá sa. Dr. Szalay
Lász ló el mond ta, hogy 55 mil lió fo rin tos hi ányt
kell pó tol ni, ami nek nagy ré sze a Hu mán Szol -
gál ta tó In téz mény nél ke let ke zett (42 mil lió, eb -
bõl 30 mil lió a köz ét kez te tés sel ös  sze füg gés -

ben). Fel so rol ta azo kat a ke re te ket, ahol je len -
tõs meg ta ka rí tást ért el az ön kor mány zat, és
ame lyek bõl a hi ány pó tol ha tó. Kücsön Sán dor,
a Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke je lez te, hogy
meg tár gyal ták és egy han gú an tá mo gat ják az
elõ ter jesz tést. Így tett a tes tü let egé sze is.
A kép vi se lõk a 2013. évi költ ség ve tés ren de -
zé se után rá tér tek a 2014. évi bü dzsé kon -
cep ci ó já nak tár gya lá sá ra. Dr. Szalay Lász ló
be ve ze tõ jé ben fel idéz te azo kat a kö te le zett -
ségvál la lá so kat, ame lye ket ko ráb bi ülé se in
már el ha tá ro zott a tes tü let, és ame lyek már a
kö vet ke zõ évet ter he lik. Ezek kö zül a je len tõ -
sebb té te lek a kö vet ke zõk:
1. Óvó nõk, da du sok fel vé te le az újon nan fel -
épü lõ Szi vár vány Óvo dá ba.
2. 48 mil lió fo rint több let for rás biz to sí tá sa az új
óvo da fel épí té sé re.
3. Az út épí té si prog ram utol só nagy üte mé nek
vég re haj tá sa 300 mil lió fo rint költ ség gel; ez
függ at tól is, hogy az ál lam hoz zá já rul-e a
szük sé ges hi tel fel vé tel hez.
4. A vas út ál lo más ren de zé sé hez és a P+R
par ko ló meg épí té sé hez kap cso ló dó an a
Bezerédi ut cai csa pa dék víz-el ve ze té si rend -
szer meg épí té se és az út fel újí tá sa 100 mil lió
fo rint ból.
A po zi tív ol da lon az ál lam ál tal át vál lalt adós -
ság áll, ami 94 mil lió fo rint ki adás tól kí mé li meg
az ön kor mány za tot. 
Knapp Ti bor je lez te, hogy nem ta lál ta meg a
kon cep ci ó ban az út épí tést, a pol gár mes ter
meg erõ sí tet te, hogy er rõl kon szen zus van a
tes tü let ben, ez a mun ka el lesz vé gez ve. Haj -
dú Zsolt azt kér dez te, lesz-e le he tõ ség az óvo -
da épí té sen kí vül egyéb in téz mény-fej lesz té -
sek re is. A pol gár mes ter el mond ta, tisz tá ban
van az zal, hogy a ma gas gyer mek lét szám
okoz ta nyo más né hány év múl va az óvo dák -
ról át te võ dik az is ko lák ra, így azok fej lesz té sé -
re is gon dol ni kell, ak kor is, ha az ál lam át vet -
te a mû köd te tést. Az épü le tek fenn tar tó ja az
ön kor mány zat, így a bõ ví tés sem fog nél kü -
lünk meg tör tén ni. Szü le tett egy kor mány za ti
dön tés ar ról, mek ko ra részt vál lal az ál lam az
uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló fej lesz tés -
bõl. A kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban ez 0%
lesz a jö võ ben, ez alól ki vé telt 36 te le pü lés ké -
pez csu pán, és Dunaharasztinak si ke rült eb -
be a kör be be ke rül ni. Lesz te hát for rás, és van -
nak el kép ze lé se ink is. Ad ja ma gát a kol lé gi um
épü le te a Du na-Ti sza Csa tor na part ján,
amely nek át ala kí tá sá val 14-16 tan te rem nyer -
he tõ. Ez tû nik a leg in kább költséghatékony
meg ol dás nak. 
A kon cep ci ót a tes tü let egy han gú an el fo gad -
ta, ahogy a jegy zõ be szá mo ló ját is a fo lya -
mat ban lé võ pe res ügyek rõl, me lyek szá ma
ör ven de te sen csök ken. A kép vi se lõk ha tá lyon
kí vül he lyez ték az épí té sze ti-mû sza ki terv ta -
nács mû kö dé sé rõl szó ló ren de le tet, el fo gad -
ták a szo ci á lis, il let ve a gyer mek vé del mi
he lyi ren de le tek mó do sí tá sa it, majd meg -
sza vaz ták azt a mun ka meg osz tá si meg ál la po -
dás-ter ve ze tet, amit a Hétszínvirág Óvo dá val
köt az ön kor mány zat. Mó do sí tot ták a Vá ro si
Könyv tár és Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ala -
pí tó ok ira tát, majd rá tér tek az ön kor mány za -
ti in téz mé nyek át szer ve zé sé rõl szó ló elõ ter -
jesz tés re.
Dr. Szalay Lász ló el mond ta, hogy a Hu mán
Szol gál ta tó In téz mény meg szû nik, és fel ada -
ta it a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ve szi át,
amely nek ve ze tõ je a fel adat el lá tá sá ra min den
szem pont ból al kal mas. Az élel me zés ve ze tõ
sze mé lyé ben vál to zás tör té nik, kö zös meg -
egye zés sel. Ezt a szak fel ada tot a pol gár mes -
te ri hi va tal szo ro sab ban fel ügye li majd.
A tes tü let ezt kö ve tõ en el fo gad ta a Du na ha -
rasz ti Pol gár mes te ri Hi va tal Szer ve ze ti és Mû -

kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sát az zal,
hogy hi va tás eti kai alap el ve ket ha tá ro zott
meg a tiszt vi se lõk szá má ra, a vo nat ko zó tör -
vény elõ írá sai sze rint.
A kép vi se lõ-tes tü let mó do sí tot ta a ha tá lyos
díj ren de le tét, és en nek nagy je len tõ sé ge
van a sze mét szol gál ta tás sal kap cso la tos
ked vez mé nyek szem pont já ból. A szol gál ta -
tás dí ját emel ni nem le het, mi vel az ha tó sá -
gi áras. A ked vez mé nyek meg ál la pí tá sá nál a
kép vi se lõk a rászorultsági alap elv ki zá ró la -
gos sá ga mel lett dön töt tek. A ko ráb bi, zsá kos
rend szer nem ma rad hat fenn, mi vel azt a tör -
vény ki zár ja; en nek pót lá sá ra úgy dön tött a
tes tü let, hogy a ko ráb bi kedvezményezetti
kört ki bõ ví ti. Esze rint díj ked vez ményt to vább -
ra is csak azok a ház tar tá sok kap hat nak, ahol
ki zá ró lag nyug dí ja sok él nek. Egye dül ál ló
nyug dí jas ese té ben a nyug díj mi ni mum
250%-ára (ez ma 71.250 fo rint) emel ke dik az
a jö ve de lem ha tár, amed dig az igény lõ jo go -
sult a tá mo ga tás ra. Két, vagy több nyug dí jas -
ból ál ló ház tar tás ese tén 200% (57.000 fo -
rint) lesz az egy fõ re esõ jö ve de lem ha tár.
Ezek a ház tar tá sok te hát díj ked vez ményt
kap hat nak, ha igé nyü ket be nyújt ják a pol gár -
mes te ri hi va tal szo ci á lis ügyek kel fog lal ko zó
iro dá ján. 
A fen ti ked vez mé nye zett kör ré szé re nyit va
áll egy to váb bi le he tõ ség: õk igé nyel het nek
60 li te res ku kát is az ön kor mány zat tól,
amen  nyi ben ke vés sze me tük kép zõ dik. Ház -
tar tá son ként egy da rab ilyen sze me tes -
edényt az ön kor mány zat díj men te sen biz to -
sít és ki is szál lít az igény lõ ré szé re. Ezek a
ház tar tá sok a ked vez mé nyes díj ból eb ben
az eset ben to váb bi 50%-os ked vez ményt
kap nak. Dr. Szalay Lász ló hang sú lyoz ta,
hogy a ked vez mény rend szer a ko ráb bi, az
évek so rán be vált rend szer to vább fej lesz té -
se, és a leg in kább rá szo rult kis nyug dí ja sok
ter he i nek csök ken té sé re kon cent rál. Mind ez
az ön kor mány zat te her bí ró ké pes sé gé hez is
iga zo dik, hi szen a sze mét szál lí tás dí ja az ál -
lam ál tal meg ha tá ro zott ha tó sá gi ár mi att
amúgy sem áll a költ sé gek kel egyen súly ban.
Haj dú Zsolt örö mét fe jez te ki a ked vez mé nyek
mi att, de két sé ge it is ki fe jez te az zal kap cso lat -
ban, hogy a 60 li te res ku kát igény be ve võk kö -
re to vább nem bõ vít he tõ. Pethõ Zol tán em lé -
kez te tett ar ra, hogy a díj a sze mét szál lí tás
meg szer ve zé sét is szol gál ja, és fel hív ta a fi -
gyel met az in gye nes lom ta la ní tás ra és a zöld -
hul la dék szin tén in gye nes be gyûj té sé re is.
Ugyan ak kor nö vel jük a vé dõ há lót az zal, hogy
a jö ve de lem ha tár eme lé sé vel to váb bi nyug dí -
ja sok lesz nek jo go sul tak a ked vez mé nyek re.
Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter is mé tel ten
hang sú lyoz ta a rá szo rult sá got, mint ren de zõ
el vet. A tes tü let egy han gú an fo gad ta el a ren -
de let-mó do sí tást.
Na pi rend után kért szót Haj dú Zsolt, és je lez -
te, hogy az ál ta la ve ze tett Ok ta tá si-, Mû ve lõ -
dé si és Sport Bi zott ság dön tött a Bursa
Hungarica fel sõ ok ta tá si ösz tön dí jak ról, és en -
nek ered mé nyét nem so ká ra köz zé te szi.
Mannheim Lé nárdmeg kér dez te, nincs-e va la -
mi rej tett tar ta lék a pi ac tér to váb bi le kö ve zé -
sé re, Pethõ Zol tán jegy zõ pe dig be je len tet te,
hogy ka me rák kal fi gye li mos tan tól az ön -
kor mány zat a te me tõ ben el he lye zett kon té -
ne re ket, olyan mér té ket ért el ugyan is az ezek -
be tör té nõ il le gá lis sze mét le ra kás, hogy az
már tûr he tet len. Az ön kor mány zat min den
eset ben meg fog ja ten ni a fel je len té se ket
ezek ben az ügyek ben.
Vé ge ze tül Le hel End re al pol gár mes ter fel hív -
ta a fi gyel met a Kú ri á ban tar tan dó szom ba ti,
ad ven ti ren dez vény re, mely re tisz te let tel meg -
hív ta a vá ros la kos sá gát.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let  
2013. november 25-i ülése
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F E L H Í V Á S
Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal Adó cso port ja tá jé koz tat ja
a Tisz telt La kos sá got, hogy az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té -
rõl szó ló 1998. évi XXVIII. tör vény 42/B. § (1) be kez dé se alap -
ján Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta ebrendészeti fel ada -
ta i nak el vég zé se ér de ké ben, il let ve a ve szett ség el le ni ol tás
jár vány vé del mi vo nat ko zá sa i ra te kin tet tel, Dunaharaszti vá ros
te rü le tén 2013. au gusz tus 1-jétõl de cem ber 31-ig ter je dõ idõ -
szak ban ebösszeírást vé gez.
Az ebösszeírás ön be val lá sos mód szer rel tör té nik, ezért fel hív -
juk a fi gyel met, hogy a for ma nyom tat vány be szer zé se az
ebtulajdonos, ebtartó kö te les sé ge. (Több eb ese tén eben ként
kü lön be je len tõ la pot kell ki töl te ni.)
A for ma nyom tat vány be sze rez he tõ 2013. au gusz tus 1-jétõl
2013. de cem ber 31-ig ügy fél fo ga dá si idõ ben fo lya ma to san a
Pol gár mes te ri Hi va tal Adó cso port já nak iro dá já ban (2330 Du na -
ha rasz ti, Fõ út 152. 9-10. szá mú iro da), to váb bá le tölt he tõ az
Ön kor mány zat hon lap já ról (www.dunaharaszti.hu), il let ve fel -
hasz nál ha tó ( fény má sol ha tó) a fel hí vás utá ni min ta pél dány is.

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyom tat ványt kö te le sek tel jes
kö rû en ki töl te ni és az ebösszeírási idõ szak le jár tá ig, az az leg -
ké sõbb 2013. de cem ber 31-ig a Pol gár mes te ri Hi va tal Adó -
cso port já hoz sze mé lyes le adás sal, pos tai úton, vagy email-en
(ado@dunaharaszti.hu ) vis  sza jut tat ni.

Fel hí vom fi gyel mü ket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó eb -
össze írás ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel -
je sí té sét a Pol gár mes te ri Hi va tal nak jog sza bá lyi fel ha tal ma zás
alap ján el len õriz nie kell. Nem tel je sí tés ese tén ál lat vé del mi bír -
ság ki sza bá sát kény te len kez de mé nyez ni az ál lat vé del mi ha -
tó ság nál. Kér jük, en nek el ke rü lé se ér de ké ben a ha tár idõ ben
tör té nõ szí ves együtt mû kö dé sü ket.

Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal 
Adó cso port ja

(Az adatlap megtalálható az újság 16-18. oldalán.)

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za ta 

Tisz telt ma gyar or szá gi né met Hon fi tár sunk!

A 2014. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok so rán a nem ze ti sé gek nek
– így a ma gyar or szá gi né met kö zös ség nek is – el sõ al ka lom mal
lesz le he tõ sé gük sa ját jo gon or szág gyû lé si kép vi se lõt jut tat ni a
Par la ment be! 

A vá lasz tá si tör vény a Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor -
mány za ta szá má ra te szi le he tõ vé a né met nem ze ti sé gi lis ta ál lí tá sát,
kép vi se lõn ket pe dig mi, a ma gyar or szá gi né met kö zös ség vá lasz tó -
pol gá rai vá laszt hat juk meg. Eh hez – a vá lasz tást meg elõ zõ 15. na -
pig – kér nünk kell a né met nem ze ti sé gi név jegy zék be va ló fel vé te -
lün ket az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ra is ki ter je dõ en.
A nem ze ti sé gi név jegy zék fo lya ma to san ve ze tett, ezért nem egyet -
len vá lasz tás ra szól. Aki te hát már most nyil ván tar tás ba ve te ti ma -
gát né met nem ze ti sé gi vá lasz tó pol gár ként, an nak a 2014. õszi nem -
ze ti sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá sok ra már nem kell kü lön kér nie a
fel vé tel ét a név jegy zék be. A fel irat ko zó mind ad dig a név jegy zék ben
ma rad, amíg tör lé sét nem ké ri ab ból. A ké re lem nyom tat ványt,
amely sza ba don má sol ha tó, il let ve az internetrõl is le tölt he tõ, a vá -
lasz tá si szer vek 2014. ja nu ár 1-jé tõl min den ház tar tás ba el jut tat ják
egy pél dány ban. (A nyom tat ványt tá jé koz ta tá sul mel lé kel jük.)
A név jegy zék be vé te li ké rel met 2014. ja nu ár 1-jé tõl a he lyi vá -
lasz tá si iro dá ban (a he lyi pol gár mes te ri hi va tal ban a jegy zõ, vagy
he lyet te se ve ze ti) sze mé lye sen vagy pos tai úton, il let ve a Nem ze ti
Vá lasz tá si Iro da www.valasztas.hu hon lap ján, vagy az ügy fél ka pun
– www.magyarorszag.hu – ke resz tül le het be nyúj ta ni. A nem ze ti sé -
gi vá lasz tói név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl a vá lasz tó pol gár ér te -
sí tést kap.
Amen  nyi ben Ön az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ra is ki ter -
je dõ en kér te a né met név jegy zék be va ló fel vé tel ét, lis tás sza va za tát
a né met nem ze ti sé gi lis tá ra ad hat ja le és ter mé sze te sen sza vaz hat va -
la mely párt egyé ni vá lasz tó ke rü le ti je lölt jé re is. 
Ha a né met nem ze ti sé gi lis ta el éri vagy meg ha lad ja a vá lasz tá si
ered mé nyek alap ján meg ál la pí tott ked vez mé nyes kvó tát, egy kép -
vi se lõi man dá tu mot sze rez. Ez – le egy sze rû sít ve – azt je len ti,
hogy a ma gyar or szá gi né me tek nek ak kor lesz par la men ti kép vi -
se lõ jük 2014-tõl, ha a né met lis ta meg kap ja az or szá gos párt lis -
ták ra le adott sza va za tok egy kép vi se lõ re esõ sza va zat szá má nak
leg alább egy ne gye dét.
Kér jük, irat koz zon fel Ön is a né met nem ze ti sé gi vá lasz tói név -
jegy zék re és 2014 ta va szán sza va za tá val já rul jon hoz zá, hogy a
ma gyar or szá gi né me tek nek vég re kép vi se lõ jük le gyen a Par la -
ment ben!

Heinek Ot tó, el nök

2013. de cem ber 
Ün ne pi hul la dék szál lí tá si 

tá jé koz ta tó

En ged jék meg, hogy fel hív juk fi gyel mü ket a kö zel gõ ün ne pek -
re va ló te kin tet tel, hogy Dunaharaszti és Dunavarsány te rü le -
tén, az ün nep nap ok tól füg get le nül min dig a já rat terv sze rint
meg ha tá ro zott na pon szál lít juk el a hul la dé kot. Te hát idén sem
lesz nek he lyet te sí tõ na pok ki je löl ve, az ün nep nap okon is lesz
hul la dék szál lí tás, amen  nyi ben az hét köz nap ra esik!

Ügy fél szol gá la ta ink nyit va tar tá si rend je: 
2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (DHRV épü let) 
Nyit va tar tás: hét fõ 12–16, szer da: 08–20, pén tek: 08–12 óráig.

Ün ne pi nyit va tar tás 2013. de cem ber
de cem ber 7. szom bat, ZÁR VA

de cem ber 20. pén tek, 8–12 óráig
de cem ber 21. szom bat, 8–12 óráig

2013. de cem ber 24. kedd tõl 2014. ja nu ár 1. szer dá ig
ZÁR VA!

2014. ja nu ár 3. pén tek, 8–12 óráig

1201 Bu da pest, At ti la u. 62. 
Nyit va tar tás mun ka nap okon: 8–16 óráig.

Ün ne pi nyit va tar tás 2013. de cem ber
de cem ber 7. szom bat, 8–16 óráig
de cem ber 21. szom bat, 8–16 óráig

de cem ber 24. kedd tõl de cem ber 27. pén te kig, ZÁR VA!
de cem ber 30. hét fõ, 8–16 óráig
de cem ber 31. kedd, 8–11 óráig

2014. ja nu ár 1. szer da, ZÁR VA!
ja nu ár 2. csü tör tök 8–16 óráig

Kel le mes ün ne pe ket és bol dog új esz ten dõt kí ván va

Multiszint Kft.
Hul la dék szál lí tá si Köz szol gál ta tó
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Ki nek van jó ka rá cso nya? 
Szí vünk mé lyén mind an  nyi an jó ka rá csony ra vá -
gyunk. Sza la dunk ele get egész év ben, ide ges ke -
dünk, tö mé nyen dol go zunk, van elég hét köz nap az
éle tünk ben. Vá gyunk iga zi, jó, ün ne pi ka rá csony -
ra, ami meg erõ sít és fel tölt, ami táv la tot és erõt ad
az év min den nap ja i nak. 
Mi kell a jó ka rá csony hoz? Va la hogy úgy sejt jük
a szí vünk mé lyén: kell hoz zá sze re tõ csa lád, sze -
re tõ em be rek, ked ves aján dé kok, fi nom bejg li il -
la ta, szép ka rá csony fa, lel ki bé kes ség, kel le mes
temp lo mi éne kek. Per sze a rek lá mok is ont ják az
öt le te ket, hogy mi min den kell még a jó
karácsonyhoz… Ke resz tény ként fel ve tõ dik a kér -
dés: és aki nek nincs csa lád ja, vagy aki ép pen be -
teg eset leg gyá szol? Aki nek nincs lel ki bé ké je,
mert te le van se bek kel? Aki nek nem gaz dag az
asz ta la és a ka rá csony fá ja? Aki nek ba ki lesz az ün -
ne pi est jé ben? Vagy aki nek dol goz ni kell? Lát va
so kak szo mo rú sá gát és ön gyil kos sá gi kí sér le tét
ka rá csony kor, fel ve tõ dik a kér dés: mi is kell iga -
zán a jó ka rá csony hoz?
A ke le ti ke resz tény ség ka rá cso nyi ikon ja mély vá -
laszt ad. Az ikon min dig a hi tet fes ti le, nem egy -
sze rû en a tör té nel mi ese ményt akar ja áb rá zol ni.
Az ikon kö ze pén egy sö tét bar lan got lá tunk, ab ba
szü le tik be le a Mes si ás. A Meg vál tó a sö tét be szü -
le tik be le. A sö tét je len ti a hi ányt, a fény hi á nyát,
fo gya té kos sá gun kat, de bû ne in ket, tu da tos sö tét -
sé gün ket is. Je len ti a sze mé lyem bel sõ sö tét sé gét,
de oly kor a csa lá dunk ál la po tát, a tár sa da lom, a
gaz da ság, a kul tú ra ál la po tát is. A fény re rá szo rul
te rem tett, fo gya té kos, és bû nös mi vol tunk is. A tõ -
lünk na gyobb Igaz ság ra rá szo ru lunk sze mé lye sen
és kö zös sé gi leg is. A sö tét ben ugyan is nem tu dunk
tá jé ko zód ni, so kat té ve dünk, se be ket oko zunk és
ka punk, nem tu dunk leg jobb erõ ink sze rint él ni,
lóg nak a sas szár nya ink! A sö tét ben sö tét gon do la -

tok jut nak eszünk be: sze mé lye sen és csa lá di lag,
tár sa dal mi lag is. A lel ki mély pon ton min den ki nek
sö tét gon do la tok ör vény le nek a fe jé ben: ag res  szív,
bû nös, elv te len, ön gyil kos „meg ol dá sok”. Eze ket
a lel ki mély pon ton, ki út ta lan ság ban, a sa rok ba
szo rí tott élet hely zet ben nem le het egy egy sze rû
fej rá zás sal ki ver ni a fe jünk bõl. Ka va rog nak ben -
nünk, rá szo ru lunk a meg vi lá go sí tás ra, az irány mu -
ta tás ra, a fény re, az erõ re. Ez a lel ki po kol. Ka rá -
csony kor azt ün ne pel jük, hogy a Meg vál tó eb be a
lel ki po kol ba is ké pes meg szü let ni. A Meg vál tó
ak kor is, oda is meg tud szü let ni, ahol sö tét van.
A sö tét nem is tud ja fel tar tóz tat ni. Ez az evan gé -
li um, az öröm hír: bár mi lyen sö tét ség is van ben -
nem és kö rü löt tem, bár mi lyen is tál lót kí ná lok is,
ha akar, meg tud szü let ni. Az is te nit nem le het fel -
tar tóz tat ni sem fo gya té kos sá ga im mal, sem bû ne -
im mel. El szán tan ér tem jön. 
Öröm hír, hogy nem az ér de me im sze rint lá to gat
meg, nem az enyém az el sõ lé pés, ha nem a nagy -
vo na lú sá gé, az elõ re-sze re te té. S pont ezt kell el -
ta nul nunk: ak kor sze ret ni, esélyt ad ni, ami kor még
nem ér dem li meg a má sik, ami kor még nem bi zo -
nyí tott. Nem azért sze ret ni, mert jó, ha nem azért
sze ret ni, hogy jobb le gyen. Is tent nem tud juk meg -
ér de mel ni vagy ki e rõ sza kol ni – de nem tud juk fel -
tar ta ni vagy el ûz ni sem. Meg ér zi ezt az em ber,
ami kor „alap ta la nul” el kezd re mél ni. Nem tud ja
pon to san, ho gyan lesz to vább, a gon do kat ho gyan
old ja meg, nem tud ja, ho gyan fi ze ti meg a bû nei
árát, de egy sze rû en el kezd re mél ni. Tud ja, hogy
van to vább, és nem akar még sú lyo sabb bû nö ket
el kö vet ni. Ez a gyön ge re mény a gyön ge Kis ded.
Majd eb bõl lesz erõs élet ve ze tés, de egyen lõ re a
re mény az alap – s ez a leg fon to sabb. Ami kor ezt
a re ményt meg kap juk, meg érez zük, hogy nem fo -
gunk el vesz ni, van va la hogy to vább, nem ér de mes

több bûnt el kö vet -
ni, ér de mes ös  sze -
tar ta ni – ak kor pon -
to san tud juk, hogy
ez aján dék. A sö tét -
ben a re ményt aján -
dék ba kap juk – s
lám ek kor tu dunk
em ber sé ge sen vi -
sel ked ni az ilyen
hely zet ben is.
Ki nek van jó ka rá -
cso nya? Más szem -
szög bõl kell néz ni a vá laszt. Nem alul ról, ha nem
Is ten szem szö gé bõl. Si ke rül het „pom pá san” egy
ka rá cso nyi ün nep sor, de ha sze re tet nincs ben ne,
ak kor az egész egy szín já ték. S le het, hogy sok
min den nincs meg a „tö ké le tes ka rá csony kel lé kei -
bõl”, de ha meg nyit juk a szí vün ket a Meg vál tó
elõtt, ak kor meg tud érin te ni a sö tét ben is, s ak kor
jó ka rá cso nyunk lesz. Aki nek volt már ret te ne te sen
el ron tott ka rá cso nyi ün ne pe, az ta lán töb bet meg -
ér tett az olyan ka rá csony ból, mint a sok „kel le mes”
ün nep lés kor. Ilyen kor mé lyeb ben meg ért het jük:
ak kor is meg szü le tett, ha sem mi nincs rend ben, ha
ha tal mas sö tét sé get kí ná lok én, ha nagy a sö tét ség
a csa lá dom ban, az egy há zam ban, az or szá gom ban.
Ak kor is ün nep van, ha min den em be ri el rom lott.
Jó ka rá cso nya min den ki nek le het, aki be lát ja a rá -
utalt sá gát a Meg vál tó ra, fel fog ja sze mé lyes és kö -
zös sé gi ho má lya it, sö tét sé ge it, s aki nyíl tan en ge -
di szí vé ben meg szü let ni a Meg vál tót. A jó ka rá -
csony nem az em be ri kel lé kek tõl függ, ha nem a szív
sze re tet re va ló meg nyí lá sá tól. 

Papp Mik lós
gö rög ka to li kus lel kész
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25 ÉRMET NYERTEK A DUNAHARASZTI 
ASHIHARA KARATÉSOK!

A Kisdunamenti Ashihara Ka ra te Egye sü let (Dra -
gon Force Te am) spor to lói 2013. ok tó ber 05-én,
Gyõrszentivánban vet tek részt a XVI. Rehab Rá -
ba Ku pa el ne ve zé sû Nyílt Or szá gos Ashihara Ka -
ra te Baj nok sá gon.

A ver se nyen az Ashihara Ka ra te spor to ló in kí vül a
Kyokushin Ka ra te ver seny zõi is szép szám ban kép vi -

sel tet ték ma gu kat. 200 ver seny zõ lép he tett ta ta mi ra ezen a na pon a kü -
lön bö zõ kor osz tály ok ban.
Egye sü le tünk bõl 25 fõ ver seny zett és 25 ér met is nyer tünk a kü lön -
bö zõ kor osz tály ok ban.

Ered mé nye ink:
KA TA (for ma gya kor lat) ver seny szám ban:
1. he lye zet tek: Csurka Ger gõ, Ko vács Le ven te
2. he lye zet tek: Bak Benjamin, Schwarczenberger Kla u dia
3. he lye zet tek: Incze Ré ka, Ta kács Ba lázs 
KUMITE (küz de lem) ver seny szám ban:
1. helyezettek: Bak Benjamin, Schwarczenberger Kla u dia, Ki rály Zsó -

fia, Ko vács Le ven te, Ta kács Ba lázs, Gyu lai Zol tán, Agár di Ist ván, 
2. helyezettek: Sas Vik tor, Ko vács Bo tond, Var ga Ba lázs, Se per Olivia,

Si mon An dor, Szamay Ist ván, Uhrin Zsom bor, Szemán Ro land
3. helyezettek: Béki Szil vesz ter, Nagy Ta ma ra, Mihalovits Ma ja,

Lõrincz Ger gõ

Szép egyé ni ered mé nye ink alap ján egye sü le tünk csa pat ver seny ben
az elõ ke lõ 2. he lye zést sze rez te meg.
Ta kács Ba lázs gyer mek III. ka te gó ri á ban in du ló ver seny zõnk kap ta
meg a leg tech ni ká sabb ver seny zõ nek já ró kü lön dí jat.
Részt vet tek még a ver se nyen: Ko csis Ri chárd, An gyal Márk, Gábri
Eme se, Ko csis Zsu zsan na és Mikó Ni ko let ta, ne kik is gra tu lá lunk a
helyt ál lá sért.

Ké szü lünk kö vet ke zõ ver se nyünk re, a 2013. no vem ber 01-02. nap ján
Bras só ban meg ren de zés re ke rü lõ Ashihara Ka ra te Vi lág baj nok ság -
ra, ahol egye sü le tünk 5 fõ ver seny zõ vel kép vi se li Ma gyar or szá got az
aláb bi ak sze rint: 
Csurka Ger gõ egyé ni for ma gya kor lat és küz de lem
Schwarczenberger Kla u dia egyé ni for ma gya kor lat és küz de lem
Ta kács Ba lázs, Var ga Ba lázs, Bak Benjamin küz de lem
Csa pat for ma gya kor lat: Csurka Ger gõ, Schwarczenberger Kla u dia,
Ta kács Ba lázs

SI KE RE KET ÉR TEK EL A 
DUNAHARASZTI ASHIHARA KA RA TÉ SOK AZ 
ASHIHARA KA RA TE VI LÁG BAJ NOK SÁ GON 

BRAS SÓ BAN!

A Kisdunamenti Ashihara Ka ra te Egye sü let (Dra gon Force Te am) 4
spor to ló ja kép vi sel te ha zán kat a Bras só ban meg ren de zés re ke rü lõ
Ashihara Ka ra te Vi lág baj nok sá gon 2013. no vem ber 01-jén.
Schwarczenberger Kla u dia, ser dü lõ nõ ab szo lút ka te gó ri á ban, va la -
mint egyé ni és csa pat for ma gya kor lat ver seny szám ban, Csurka Ger -
gõ ser dü lõ fiú –50 kg-os ka te gó ri á ban, va la mint egyé ni és csa pat for -

ma gya kor lat ban, Ta kács Ba lázs ser dü lõ fiú +50 kg-os súly cso port ban,
va la mint csa pat for ma gya kor lat ban, Bak Benjamin pe dig ser dü lõ fiú
–35 kg-os ka te gó ri á ban in dult.
A ver seny zõk fel ké szü lé se na gyon jól si ke rült. 
Ok tó ber 30-án utaz tunk ki Bras só ba, ok tó ber 31-én volt a mér le ge -
lés, or vo si vizs gá lat és a sor so lás, va la mint dél után tet tünk egy kis ki -
rán du lást a he gyek be.
No vem ber 01-jén ren dez ték meg a ver senyt a 18 év alat ti ak ka te gó -
ri á i ban. A ver seny nap ja ne künk saj nos nem jól in dult, mert az elõ zõ
es ti va cso ra után töb ben, köz tük két ver seny zõnk is étel mér ge zést ka -
pott, így fé lig be te gen in dul tunk ne ki a ver seny nek.
Dél elõtt és ko ra dél után a for ma gya kor lat ver seny szám ok ban volt ér -
de kelt sé günk. Csurka Ger gõ és Schwarczenberger Kla u dia in dult egyé -
ni for ma gya kor lat ban. Mind ket ten na gyon szép KATA-t mu tat tak be,
de ezt a bí rók nem így ér té kel ték, és min den ki szá má ra ért he tet len pon -
to zás sal ki ej tet ték a ma gyar ver seny zõ ket. Mi re a csa pat for ma gya kor -
lat kö vet ke zett már elég rossz egész sé gi ál la pot ban volt 1-2 csa patta -
gunk, így ez meg is lát szott a szink ron KATA-ban, több ütem el té rés
volt, ezért eb ben a ver seny szám ban nem sze rez tünk ér met.
Ké sõ dél után kez dõd tek a küz del mek és egé szen 23 órá ig tar tot tak,
ami egy igen ké sõi idõ pont a gyer mek ver seny zõk nek.
A küz del mek ben ver seny zõ ink na gyon szé pen sze re pel tek. Tech ni kás,
szép, erõs küz del me ket lát hat tunk. El len fe le ink zöm mel orosz és ro mán
ver seny zõk vol tak. Tud ni kell hogy Orosz or szág ban és Ro má ni á ban több
ezer ver seny zõ kö zül vá lo gat ják ki a leg job ba kat, míg Ma gyar or szá gon
ezt pár száz gyer mek kö zül te het jük meg. En nek el le né re, el len fe le ink
nem vol tak job bak. Min den ver seny zõnk nek volt ugyan vesz tett küz del -
me is, de zö mé ben meg nyer ték a mér kõ zé se ket és saj nos olyan mér kõ -
zé sek is vol tak, ami ket csak azért ve szí tet tek el, mert a bí rók nem vet -
ték vagy nem akar ták ész re ven ni az egy ér tel mû ta lá la to kat. 
Schwarczenberger Kla u dia földrevitelekkel nyer te küz del me it, il let ve
volt egy na gyon szép test KO-ja, ami kor egy test re irá nyu ló térd rú -
gás sal rö vid re zár ta a küz del met, a me zõny egyik leg na gyobb és leg -
erõ sebb nek tû nõ ver seny zõ jé vel szem ben. Vesz tes küz del me is csak
azért volt mert õt in tet ték meg ab ban a küz de lem ben, ami ben vé gig
õ volt, az ak tí vabb, s így egy bün te tõ pont ja mi att az el len fe le nyert.
Csurka Ger gõ tak ti ku san küz dött, igye ke zett el len fe lé tõl ütõ tá vol sá gon
kí vül ma rad ni, (hogy a be teg ség mi att fá jó gyom rát ne ér je sok ta lá lat),
ki té ré sek bõl szép fej rú gá sok kal ért el ta lá la to kat, de saj nos a nap vé gé -
re már olyan be teg lett hogy utol só el len fe lé vel már nem áll ha tott ki. 
Ta kács Ba lázs a szo ká sos har ci as küz dõ stí lu sát hoz ta, meg pró bál ta
erõ bõl le gyõz ni az el len fe le it, mely nem volt egy sze rû fel adat, hi szen
õ a +50 kg-os súly cso port ban in dult (Ba lázs 52 kg), ahol bi zony volt
70 kg-os el len fe le is. Csak egy vesz tes küz del me volt, min den kit le -
gyõ zött vagy pon to zás sal, vagy ha nem volt pont, a ha tal mas súly kü -
lönb ség mi att hir det ték ki gyõz tes nek. 
Bak Benjamin el sõ nem zet kö zi ver se nyén vett részt, har ci a san küz -
dött, nem ijedt meg a ná la sok kal ma ga sabb öves el len fe le i tõl, fej rú -
gá sok kal pró bált pon to kat sze rez ni. 
A szép küz del mek alap ján az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
Schwarczenberger Kla u dia ezüst érem
Ta kács Ba lázs ezüst érem
Csurka Ger gõ bronz érem
Bak Benjamin 4. hely
Gra tu lá lunk a ver seny zõk -
nek.

To vább ra is vár juk a sport
és a ka ra te iránt ér dek lõ dõ
fi a tal és idõ sebb kor osz -
tályt. Edzé se in ket a Hu nya -
di Já nos Ál ta lá nos Is ko la
fel sõ ta go za tá nak tor na ter -
mé ben tart juk ked den, csü tör tö kön és pén te ken 17.30 és 18.30 órá -
tól. Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu

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

Csurkáné Döcsakovszky Má ria edzõ
Csurka Lász ló edzõ
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Kul tu rá lis ter ro riz mus cím mel buk -
kan tam egy kü lö nös írás ra az egyik
ne ves ma ga zin ban. A szín hely Pá -
rizs, a ka lan dos tör té net film be il lõ,
szin te hi he tet len:

2004-ben a fran cia rend õr ség kü lö nös
fel fe de zést tett: a fõ vá ros alatt hú zó -
dó alag út rend szer egy el ha gya tott ré -
szén, ki vá ló an fel sze relt lu xus mo zi te -
rem re buk kan tak. Csa tor na fel üge tet -
tel fog lal ko zó mun ka tár sa ik a vá ros e
luxusnegyede alatt egy újon nan ki fe -
szí tett pony vát ta lál tak, me lyen „épí -
té si te rü let, ti los a be me net” fel irat állt.
A kí ván csi el len õrök nem vet ték fi gye -
lem be a fel ira tot, s be ha tol tak a pony -
va mö gé, ahol elõ ször egy író asz talt
ta lál tak. Lá to ga tá su kat vad õr ku tyák
uga tá sa za var ta meg, azon ban ha mar
le lep lez ték az alag út eme rej té lyét.
A tit kos fo lyo só ban ka me rák és moz -
gás ér zé ke lõk kel mû köd te tett mag ne -
to fo nok vol tak, ezek hal lat ták a vad
uga tást. To vább ha lad va újabb ér de -
kes sé gek re lel tek. Az egyik el ha gya -
tott ré szen egy ha tal mas mo zi vász -
nat, s szem ben ké nyel mes ka ros szé -
kek bõl ál ló 400 négy zet mé te res né zõ -
te ret ta lál tak. Szik lá ba vájt tá ro lók ban,
meg le he tõ sen gaz dag és vál to za tos
film gyûj te mény volt az öt ve nes évek
film je i tõl a kor társ al ko tá so kig be zá ró -
lag. A szom szé dos ki sebb bar lang ban
bü fé is volt, drá ga ita lok kal, va la mint
egy kuk tá val, mel  lyel va ló szí nû leg
kuszkuszt ké szí tet tek. A ve tí tõt és a
lám pá kat pro fes  szi o ná lis mó don csat -
la koz tat ták a vá ros elekt ro mos há ló -
za tá ra, így az áram fo gyasz tá si dí ját
va ló szí nû leg má sok fi zet ték ki. A fel -
fe de zõk azon nal je len tet ték a lá tot ta -
kat, ám a hi va ta los vizs gá lat kez de té -
re min den nyo mot el tün tet tek, a ki ér -
ke zõ nyo mo zók csak el vá gott dró to -
kat, va la mint egy rö vid üze ne tet ta lál -
tak, hogy „Ne ke res se tek min ket”. Ké -
sõbb, egy – az el kö ve tõk kel kap cso -
lat ban ál ló – új ság író nyi lat ko zott az
egyik rá dió adó nak, és be je len tet te,
hogy az épít mény el ké szí té sé ért egy
UX (Urban eXperiment) ne vû szer ve -
zet vál lal ja a fe le lõs sé get, és hogy
még vagy tu cat nyi ha son ló meg le pe -
tést rej tett el Pá rizs ban, il let ve az alat -
ta fek võ csa tor na rend szer ben.
Az Urban eXperiment tör té ne té rõl nin -
cse nek meg bíz ha tó ada tok, a leg több
in for má ci ót sa ját ma guk hoz ták nyil -
vá nos ság ra, és eszük ágá ban sincs
az õket kör be len gõ mí toszt rom bol ni.
A cso port ál lí tó lag 1982-ben jött lét re,
ami kor az ala pí tók hoz zá ju tot tak a Pá -
rizs alatt mint egy 280 ki lo mé ter hosz -
 szan hú zó dó alag út rend szer né hány
tér kép éhez. Ez a föld alat ti rend szer

Pá rizs és a kö ze lé ben lé võ te le pü lé -
sek épí té sé hez hasz nált kö vek ki bá -
nyá szá sa so rán jött lét re. El sõ írá sos
em lí té se a ti zen har ma dik szá zad ból
ered, ek kor ti zen nyolc kü lön bö zõ kõ -
fej tõ mû kö dött a te rü le ten, s nem csak
a vá ros szé le in, ha nem a köz pont ban
is. Bár az év szá zad ok so rán tör tén tek
új ra hasz no sí tá sok – a kar tha u zi ak
pél dá ul bo ros pin cé vé ala kí tot ták az
ala gu tak egy kis ré szét –, a fo lyo sók
tu laj don kép pen ki hasz ná lat la nul áll -
nak. Victor Hugo A nyomorultak-ban
ír ró la, Mu szorgsz kij az Egy ki ál lí tás
ké pe i -ben idé zi meg a hely nyo masz -
tó han gu la tát. Ide gen ve ze tõk se gít sé -
gé vel a tu ris ták ugyan le me rész ked -
het nek az alag út rend szer be, de ez a
tú ra a já ra tok nak csak a tö re dé két,
mint egy 1,7 ki lo mé ter nyit érint. A leg -
na gyobb lát vá nyos sá got a hat mil lió
pá ri zsi la kos csont vá zát tar tal ma zó
ka ta kom bák je len tik. Biz ton sá gi okok -
ból 1955 óta til tott a sza bad jár ká lás
a föld alat ti rend szer ben, ezért az egé -
szet egy faj ta rej té lyes ség öve zi. Ez a
ro man ti kus mí tosz kész tet he ti az UX
tag ja it, akik a tör vény át há gá sa árán
is fel vál lal ják, hogy a föld alat ti Pá rizst
új ra fel vi rá goz tat ják. A szer ve zet tag -
jai kö zött ál lí tó lag hí res mû vé szek,
mér nö kök és po li ti ku sok is van nak,
sõt, kü lön ál ló frak ci ó kat, kü lön
szabály za tok alap ján mû kö dõ sej te -
ket hoz tak lét re. Az Urban
eXperiment ben mû kö dõ cso por tok
kü lön bö zõ fel ada to kat lat nak el, és
egy mást se gí tik kö zös cé lok el éré sé -
ben. Van hír köz lé si rész le gük, amely
üze ne te ket to váb bít és kó dolt rá dió -
adá so kat su gá roz va te remt kap cso la -
tot a ta gok kö zött, má sok adat -
bázisok ke ze lé sé vel vagy fény ké pek
ké szí té sé vel tá mo gat ják a szer ve ze -
tet. Az „Egér ház nak” ne ve zett sejt ben

ki zá ró lag nõk fel ada ta az in for má ció -
szer zés, va la mint a ki je lölt cél pont ok
környé ké nek fel ügye le te. A „La
Mexicaine De Perforation” ne vû sejt
fel ada ta pe dig az il le gá lis mû vé sze ti
ese mé nyek le bo nyo lí tá sa; a le lep le -
zett moziterem is az õ ha tás kör ük be
tar to zott. A szer ve zet elit ala ku la ta az
„Untergunther” bo nyo lult res ta u rá ci ós
mun ká kat vé gez. Ez, a tör té né sze ket
és mér nö kö ket is fog lal koz ta tó cso -
port 2005-ben Fran cia or szág egyik ki -
emel ke dõ lát vá nyos sá gá ra, a
Panthéonra ve tett sze met.
A pá ri zsi Panthéont 1790-ben épí tet -
ték ere de ti leg temp lom nak, azon ban
a Nem zet gyû lés egy év vel ké sõbb, a
nagy fran ci ák te met ke zé si he lyé vé,
ma u zó le um má nyil vá ní tot ta. Itt he -
lyez ték vég sõ nyu ga lom ra töb bek kö -
zött Vol taire -t és Victor Hu gót is.
A hely szín a fran cia tör té ne lem ki -
emel ke dõ köz pont ja. Ez le he tett az
oka, hogy az UX cso por tot za var ta az,
ami év ti ze dek óta a tu ris ták is szó vá
tesz nek, mi sze rint a Panthéon gyö -
nyö rû órá ja nem mu tat ja a pon tos
idõt. A le gen da sze rint az 1850-ben
ké szült órát az 1960-as évek ben
szán dé ko san tet te tönk re az egyik al -
kal ma zott, aki meg un ta, hogy az óri á -
si szer ke ze tet he ten te fel kel lett húz -
nia. Az óra ko ráb ban sem volt hi bát -
lan, és túl költ sé ges lett vol na hely re -
ál lí ta ni, ezért nem ja ví tot ták meg.
Az UX Untergunther szár nya 2005 no -
vem be ré ben sa ját mû helyt ho zott lét -

re a „La Mexicaine De
Perforation” ko ráb bi il le gá lis
szín ház ter mé ben, aho va
mun ka asz ta lo kat szál lí tot -
tak, internetkapcsolatot lé te -
sí tet tek, és ter mé sze te sen
is mét a vá ro si rend szer bõl
lop ták az ára mot. Egy éven
át szin te na pon ta kel lett be -
tör ni ük Pá rizs egyik leg nép -
sze rûbb tu ris ta lát vá nyos sá -
gá ba, el ke rül ve a biz ton sá gi
õrö ket. Jean-Baptiste Viot
órás mes ter ve ze té sé vel tíz
hó nap alatt ki ja ví tot ták a
szer ke zet hi bá it. Az UX 2006
szep tem be ré ben üze ne tet
kül dött a Panthéon ve ze tõ jé -
nek el vég zett ja ví tá si mun -
ká la tok ról, de az nem is re a -
gált az üze net re, ezért az

To rony óra lánc nél kül

Phanteon

Phanteon órája
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Egér ház szer ve zé sé ben Viot órás -
mes ter 2006. de cem ber 24-én ma ga
ál lí tot ta be az órát. A Panthéon év ti -
ze dek óta hall ga tó ha rang jai meg szó -
lal tak, s így már az il le té ke sek is fel fi -
gyel tek az il le gá lis sze re lés re. Nagy
meg le pe tés re azon ban pár nap pal ké -
sõbb a Panthéon ve ze tõ sé gé nek
meg bí zá sá ból a Lepaute cég szak em -
be rei is mét tönk re tet ték az épü let órá -
ját: pó tol ha tat lan al kat ré sze ket tá vo lí -
tot tak el a szer ke zet bõl, s azo kat biz -
tos hely re zár ták el. A fur csa re ak ció
még a Ti me cím lap já ra is fel ke rült, az
UX pe dig si et ve biz to sí tott ar ról min -
den kit, hogy nem ez volt az utol só ak -
ci ó juk. 
A leg fur csább még is az óra  ja ví tá sát
kö ve tõ bí ró sá gi tár gya lás volt: négy
meg vá dolt Untergunther-tag je len -
létében a Panthéon ügy véd je 70 000
dol lár kár té rí tést kö ve telt a szer ve zet -
tõl, fur csa mó don az egyik kül sõ zár
meg ron gá lá sa mi att és az óra új bó li el -
ron tá sá nak költ sé ge i re. Az ál lam -
ügyész os to ba ság nak nyil vá ní tot ta a
kö ve te lé se ket, a bí ró tel je sen ért he tet -
len nek ne vez te az egész ügyet, s húsz
perc gon dol ko dá si idõ után sza ba don
en ged te az Untergunther tag ja it.
A lát szó lag ér tel met len ok ból is mét
tönk re tett óra szim bo li kus je len té sû.

Az ál lam így üzent ha dat egy olyan
szub kul tú rá nak, amely nek akár több
ezer pá ri zsi tag ja is le het. Pá rizs alag -
út rend sze ré nek ra jon gói gyak ran le -
ruc can nak a föld alá, hogy ott ta lál -
koz za nak, bu liz za nak vagy mo ziz za -
nak. A há ti zsá kos, elem lám pás egye -
te mis ták szí ve sen ran diz nak itt, és a
kö vet kez mé nyek nél kü li tör vény sze -
gés vad ro man ti ká ja egy re nép sze rûb -
bé vá lik. Azon ban a vá ros ve ze tés nek
is van né mi iga za, hi szen az ala gu tak
lá to ga tá sa bal eset- és egyéb ve szély -
 lyel is jár hat. Amíg a vi lág nagy vá ro -
sai hely hi ány ban szen ved nek, Pá rizs
alatt 280 ki lo mé ter alag út te rül el ki -
hasz ná lat la nul. Az Urban eXperiment
– sa ját be val lá sa sze rint – csu pán Pá -
rizs job bá té te lén fá ra do zik, de ha ma -
ro san más vá ro sok ban is meg mu tat -
hat ja ere jét. Hogy a ge ril la prog ram
más hol is meg ho no so dik-e, az majd a
jö võ ben ki de rül – vég zõ dik az ér de kes
cikk.

Még vé let le nül sem pró bál nék Pá rizs
és Dunaharaszti kö zött pár hu za mot
von ni, s egy pil la na tig sem kí vá nom,
hogy kul tu rá lis ter ro ris ták buk kan ja -
nak fel kis vá ro sunk ban, de a fur csa
tör té net rõl óha tat la nul is eszem be jut,
hogy va la mi kor a ha rasz ti temp lom

tor nyá ban is volt egy óra. Er rõl szól -
nak Lo son ci Mik lós so rai is:
„Anyám me sél te, hogy az el sõ vi lág -
há bo rú ban Dunaharasztin élt egy in -
di ai ma ha ra dzsa, fa klum pá já val ko po -
gott a Fõ ut cán, ja ví tot ta a fa lu si temp -
lom órá ját. Õ volt Umrao Singh szikh
fi lo zó fus, aki Ox ford ban vég zett. Ott
is mer te meg Gottesmann An tó ni át,
Baktay (Gottes mann) Er vin test vér ét.
Lá nya, Amrita Sher Gil, ké sõbb In dia
nagy fes tõ je lett.”
A temp lom mal együtt 1944-ben el -
pusz tult a hí res ma ha ra dzsa ál tal ja -
ví tott to rony óra is. A há rom szor épült
temp lom sok vi szon tag ság után,
2004-ben, szá za dik szü le tés nap já ra
nyer te el mai szép sé gét, de a to -
rony órá ra saj nos már nem volt fe de -
zet. Pél da ér té kû azon ban a ta valy
fel ava tott Kál vá ria ká pol na új já épí té -
sét ered mé nye zõ ös  sze fo gás. En -
nek ha son la tos sá ga nyo mán vi szont
– tit kos tár sa ság he lyett – szü let het
egy tit kos vágy, egy tit kos terv, hogy
egy szer a ha rasz ti to rony óra is meg -
újul jon, mu ta tói új ra kör be jár ja nak,
és szép es té ken mél tó ság tel jes kon -
du lás sal je lez ze az idõ las sú
múlását…

Gáll Sán dor

Haraszti toronyora Umrao Singh
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Haraszti Íjász Klub
Itt van az ÕSZ. A vis  sza -
em lé ke zé sek ide je.
A ha rasz ti íjá szok szí ve -
sen em lé kez nek a 2013.
évi egye sü le ti ese mé -

nyek re.
Sok ren dez vé nyen vet tünk részt. Mi ma -
gunk is sok ver sen  nyel, tu dás be li meg mé -
ret te tés sel egy be kö tött ös  sze jö ve telt ren -
dez tünk. Csak né há nyat emel nénk ki:
• Ezt az évet Alsónémedin (02. 09.) ren de -
zett ver sen  nyel kezd tük, ahon nan 8 he lye zés -
sel tér tünk ha za.
• Páty (03. 02.) fe dett pá lyán és te re pen
vál ta koz va el he lye zett cé lok ver se nyén 
Szikora Györgyné I. he lye zett
Togyela Ist ván I. he lye zett lett.
• Tör té nel mi Íjász EB Gyu la (04. 24.)
Ezen a ver se nyen 
Szaniszló Ro land I. hely 
ifj. Kondri Já nos II. hely 
Ha va si Ferencné I. hely 
Sza bó Krisz ti na Tün de II. hely 
Ha va si Fe renc III. hely
• Sásdon (04. 27.) Hor váth Áron táv lö vés
I. hely
• Sár vá ri Saslövõ ver seny (04. 28.)
A ver se nyek ver se nye! 7×7 mé te ren ként 7
ves  szõ elõ ször tá vo lod va, majd kö ze led ve! 
Min den el is me ré sünk a II. he lye zett nek,
Ha va si Ferencné Gabinak.
• PANDEROSA (05. 20.) SZI GET SZÍVE
íjász ver se nyen 
Sza bó Krisz ti na Tün de I. he lyet
Szikora Györgyné III. he lyet ért el

•Pün kös di nyílt na punk (05. 20.) nagy ér -
dek lõ dés nek ör ven dett. Ezen az ese mé -
nyen a leg job bak fél év re in gye nes tag sá -
got kap tak az egye sü let tõl. Ez azt je len tet -
te, hogy az egye sü let edzé si ide jé ben az
egye sü let te rü le tén, az egye sü let esz kö ze -
i vel gya ko rol hat tak. 
• A Ná dor ut cai la kó park ban rend kí vül jó
han gu lat ban, sok-sok ér dek lõ dõ, pró bál -
ko zó ha rasz ti la kos vett részt az íjász be -
mu ta tón. Ér dek lõd ve vet ték kéz be a kü lön -
bö zõ íja kat, ves  szõ ket, és szí ve sen pró -
bál koz tak a cé lok le lö vé sé vel. So kan az -
óta is le jár nak hoz zánk a Sport-szi get re
edze ni.
• Gye rek na pon en nek a si ker nek foly ta tá -
sa volt. Ma is em le get jük a sok ügyes, már
is ko lás ko rú gye re ket. Saj nos, so kuk nak
nem fér be le az is ko lai kö tött sé gük mel lett,
hogy gya ko rol ni tud ja nak.
• Ed di gi ered mé nye ink, és ren dez vé nye ink
ar ra ösz tö nöz ték a Tak so nyi Szkí ta Örök -
ség íjász egye sü le tet, hogy meg hív ják el nö -
kün ket egy Szlo vá ki ai íjász be mu ta tó ra.
Az itt szer zett ta pasz ta la to kat igyek szünk
át ven ni az egye sü le tünk életébe.
• Ked venc té mánk az er dõ ben ren de zett
Nyár elõ Íjász ver se nyünk (05. 18.).
Kel le mes kör nye zet ben, igen né pes részt -
ve võ se reg gel, min den kor osz tály ban ösz -
 sze mér te tu dá sát. Volt kö zöt tünk olyan nõi
részt ve võ, aki nek csak 2-3 he te volt a szü -
lé sig. Ez a ren dez vény is meg le he tõ sen
nagy lét szá mú csa pat ver seny volt. Meg kö -
ze lí tet te a 100 fõs lét szá mot.

Ezen a ver se nyen:
Vígh Já nos (Janóka) I. he lyet
Nistea Szil vesz ter I. he lyet
Buj tás Ta más I. he lyet
Ádám Il di kó  I. he lyet
Szikora Györgyné II. he lyet ért el.
• Érsekvadkerten (06. 01.) el ért ered mé -
nye ink:
Ifj. Kondri Já nos I. hely
Id. Kondri Já nos II. hely
Sza bó Krisz ti na Tün de I. hely
• A Baktay Gim ná zi um ban (05.31.) iz gal -
mas dél elõt töt töl töt tünk. A di á kok és a Ta -
ná rok is ko lai szin tû ve tél ke dõ jé be il lesz ke -
dett be az íjá szat. Sok di ák most fo gott éle -
té ben elõ ször íjat a ke zé be. 
Ez sok ug ra tás ra adott okot az if jú ság nak,
ám en nek el le né re jó ered mé nye ket lõt tek.
•Karitasz fel ké rést kap tunk: a gye re kek az
el múlt évek él mé nyei alap ján is mé tel ten
kér ték, le gyen egy olyan dél után, ami kor
íjászkodhatnak. En nek a ké rés nek is na -
gyon szí ve sen tet tünk ele get. Él mény volt
szá munk ra is a sok ér dek lõ dés a gye re kek
ré szé rõl. Már a szü lõk ott to po rog tak, vit ték
vol na ha za cse me té i ket, de õk az: „Anya!
Csak még egyet had lõ jek!” kö nyör gés sel
vis  sza tar tot ták, így a szü lõk is lát hat ták,
men  nyi re ügye sek a gye re kek, men  nyi re él -
ve zik és mi lyen fe gyel me zet tek en nek a
sport nak a gya kor lá sa köz ben.
•A tûz ün ne pi íjász vi a dal (06. 22.) a Szkí -
ta Örök ség és a Ha rasz ti Íjász Club kö zös
szer ve zé sé ben Tak sony ban lett meg ren -
dez ve. Még ezen a na pon, a ver seny ered -
mény hir de tés ét kö ve tõ en, a Du na ha rasz ti
pol gár mes te ri hi va tal ud va rá ban, Baktay
Er vin em lék ki ál lí tás meg nyi tó ja al kal má ból
tar tot tunk Íjász be mu ta tót és „lö ve tést”. Saj -
nos az idõ já rás est étre vi ha ros sá vált. Így
elég ko rán, kb. ½10-kor ös  sze kel lett szed -
ni a fel sze re lést.
• A Ha rasz ti Fa ku pa (06. 29.) ver seny im -
már ha gyo mán  nyá vált. Har ma dik al ka lom -
mal ke rült meg ren de zés re. En nek kö szön -

he tõen so kan és sok fe lõl el jöt tek. Pél dá ul
Sop ron ból, Nagy kõ rös rõl, Szek szárd ról,
Kulcs ról, Kecs ke mét rõl, Kis kun fél egy há zá -
ról és még so rol hat nám so ká ig, hi szen a
kör nyék be li egye sü le tek szin te tel jes kö rû -
en kép vi sel tet ték ma gu kat. A ren dez vé nyen
kb. 110 fõ mér te össze tu dá sát.
• Nyá ri íjász ver seny (08. 03.)
Szín vo na las ra si ke re dett ez a ver se nyünk
is. A kör nyék be li egye sü le te ken kí vül Ta ta -
bá nya, Ke re csen Kulcs, Ör kény íjá szai is
kép vi sel tet ték ma gu kat. Szép ered mé nye -
ket ér tek el. A ver se nyek kb. 90 fõ vett részt.
• Me sék, Hõ sök, Le gen dák Íjász ver seny
(09. 21.)
Nagy örö münk re szol gált, hogy si ke rül
Szalay Lász ló pol gár mes ter urat er re a ver -
seny meg nyi tó ra el hív ni. Ez a ren dez vé -
nyünk ván dor dí jas, me lyet má so dik al ka -
lom mal ren dez tünk meg. A leg jobb ered -
ményt el ért ver seny zõ egy évig bir to kol ja a
Ha va si Fe renc ál tal fel aján lott Ezüst Szab -
lyát, mely nem csak ne vé ben, de anya gá -
ban is ezüst, ké zi ki dol go zá sú gyö nyö rû mo -

tí vu mok kal dí szí tett re mek mû. A 115 fõnyi
ne ve zõ kö zül a szab lyát Né meth Szi lárd
tud hat ja ma gá é nak egy ke rek esz ten de ig.
• Eb ben az év ben 2 al ka lom mal, 09. 14. és
05. 11-én vol tunk Tá bor fal ván, ahon nan
elsõ al ka lom mal 
Sza bó Krisz ti na Tün de I. hely
Kondri Já nos II. hely
Szikora Györgyné III. he lye zést, 
má so dik al ka lom mal 
Szikora Györgyné I. hely
Szikora György II. he lye zést hoz ta el. 
• Dél egy há zi íjá szok két ver se nyén is si -
ke re ket ér tünk el (04. 13.) és (10. 05.).
El sõ al ka lom mal:
Kun Gá bor I. hely 
Kunné Fe ke te Eri ka I. hely 
Kun Dá vid I. hely
Má so dik al ka lom mal:
Szikora György I. hely
Szikora Györgyné I.hely
Kun Gá bor I. hely (a má so dik ver se nyen is
gyõz tes lett)
Hor váth Áron III. he lye zést ért el.
• Újhartyánban is ered mé nye sek vol tunk.
07. 21. és 10. 13.
El sõ al ka lom mal: 
Sza bó Krisz ta Tün de II. hely
Kondri Já nos II. hely
Má so dik al ka lom mal:
Szikora Györgyné I. hely
Szikora György II. hely

Ver se nye ink jó han gu la tú, csa lá di as lég kör -
ben, zaj la nak. Cél pont ja in kat igyek szünk
vál to za tos sá ten ni. Az ered mény hir de té sig
sem hagy juk a részt ve võ ket pi hen ni. Amint
tel je sí tet ték a pá lya kö ve tel mé nye it, fi nom,
me leg ebéd del lát juk el õket. Utá na táv lö -
vé szet ben, il let ve súly do bás ban, vagy
egyéb ügyes sé gi fel ada tok ban mér he tik
össze tu dá su kat, il let ve ere jü ket.
Büsz kék va gyunk ar ra, hogy ver se nye in ket
az or szág ban sok he lyen is me rik és el is me -
rik. Meg tisz tel nek ben nün ket a ver se nye in -
ken va ló rész vé tel lel. Már van nak olyan
egye sü le tek is, akik fel kér nek ben nün ket,
hogy se gít sünk meg ren dez ni ná luk egy-egy
ver senyt, il let ve csat la koz zunk, mint ren de -
zõtárs. Örö münk re szol gál, hogy ez alatt, az
alig 3 év alatt olyan si ke re ket ér tünk el, me -
lyet az íjász tár sa da lom el is mer és mél tá -
nyol. 
Saj nos jön a kel le met len idõ já rás. Je len le gi
edzõte rü le tünk a csa pa dé kos, hi deg, ha vas,
sze les idõ ben nem al kal mas az edzé sek
foly ta tá sá ra. Így ver senyt sem tu dunk ren -
dez ni. Tel jes erõ vel ke re sünk olyan zárt hely -
sé get, ahol az edzé se ket meg tud juk tar ta -
ni. Kár len ne, ha a gye re kek, akik ed dig igen
szé pen fej lõd tek az íjá szat ban, a té li hó na -
pok alatt el kal lód ná nak. A leg moz gé ko -
nyabb, leg fe gyel me zet le nebb gye re kek is je -
len tõs egyé ni ség be li fej lõ dé sen men tek át
az íjá szat nak kö szön he tõ en. Az íjá szat a rit -
mu sos moz gás mel lett fe gye lem re, tár sak ra
va ló oda fi gye lés re ne ve li õket. 
A Ha rasz ti Íjász Club je len leg 40 fõs tag lét -
szám mal mû kö dik. Eb bõl 20 gye rek él ve zi
az íjá szat örö me it, és ta nul meg együtt örül -
ni egy más si ke re i nek.

El ér he tõ ség:
Ha rasz ti Íjász Club – Marlok Kár oly (el nök)
e-ma il: dh.ijaszat@gmail.com
http://haraszti-ic.blog.hu
Hely szín:
Dunaharaszti Sport-szi get, Du na Kem ping
(a te nisz pá lya mel lett).
Edzé sek ide je: szer da és va sár nap 16 órá -
tól 18 órá ig.
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2013. november hónapban
elhunytak neve és életkora

Beke Anna élt 50 évet
Biró Péter élt 34 évet
Bogár Ferencné élt 59 évet 
Bukta János élt 66 évet 
Dömény Gábor élt 55 évet 
Drégelyvári Nándor élt 81 évet 
Fajta József élt 75 évet 
Gáldi Józsefné élt 85 évet 
Glász Józsefné élt 86 évet 
Göndör Józsefné élt 83 évet 
György Jánosné élt 64 évet 
Halász Balázs élt 54 évet 
Heffter Norbertné élt 63 évet 
Herczenik Gyuláné élt 89 évet 
Höchst József élt 82 évet 
Sárosi Ivánné élt 80 évet 
Szabados Andrásné élt 68 évet 
Szurszabó Bálintné élt 82 évet 
Tóth Antal élt 63 évet 
Tóth Zoltán élt 67 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 megelõzõ 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

2013. novemberi újszülöttek

Andró Maja Hanna 11. 13.
Ádám Nimród 11. 26.
Bódi Júlia 11. 19.
Csóka Dominik Zsolt 11. 03.
Demeter Zétény 11. 15.
Gödöny Maxim 11. 22.
Hegyes Ferenc György 11. 28.
Kránicz Gábor 11. 29.
Kriska Boglárka 11. 27.
Oláh Domonkos 11. 10.
Répás Levente 11. 07.
Seres Szirka Johanna 11. 08.
Szalontai Dominik 11. 12.
Szilágyi Szonja 11. 05.
Szobotka Laura 11. 25.
Visnovitz Balázs 11. 05.

Az utol só be tû jét is fel ír ta a táb lá ra 
és csend ben elment…
Ba logh Er zsi ke né ni, vagy, ahogy so kan is mer ték, a
„kon tyos ta ní tó né ni” ge ne rá ci ó kat ta ní tott meg ír ni, ol -
vas ni, szá mol ni az ak kor még I. sz. Ál ta lá nos Is ko lá -
ban a temp lom mel lett, az ola jos pad ló jú, vas kály hás
te rem ben. A ta ní tó kép zõ után ke rült ide 19 éve sen és
in nen ment nyug díj ba 40 év múl tán. Jó ked vû, hu mo -
ros, de ha kel lett na gyon szi go rú és min dig kö vet ke ze -
tes volt. Tõ lünk, a lá nya i tól el vár ta, hogy a ké pes sé ge -
ink nek meg fe le lõ en ta nul junk, le gyünk tisz tes sé ge sek,
em ber sé ge sek és „ne hoz zunk szé gyent rá”.
Mi u tán nyug díj ba vo nult, csak a csa lád já nak élt; se -
gí tett az uno kák ne ve lé sé ben, szí ve sen tett-vett a kert -
ben és ápol ta a jó szom szé di vi szo nyo kat is. Min den ki vel jó kat tu dott be szél get -
ni, rop pant ér dek lõ dõ és tá jé ko zott volt. 
80 év alatt sok min dent meg élt, de szá má ra lét elem volt az is ko la, a ta ní tás. Most
már csak az égi e ket ok tat hat ja.
Ké ré sé nek meg fe le lõ en bú csúz tunk el tõ le.
Nyu godj bé ké ben Anya.

Bakkné Ba logh Zsu zsa
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Bú csú Mets György tõl
Utol só ta lál ko zá sunk már a be teg ágyá nál tör tént.
Ke ze ügyé ben ott volt a váz lat fü zet, gra fit ce ru za.
Ere je fogy tán volt, de õ lá za san al ko tott, a kö rü löt -
te lük te tõ kór há zi pil la na to kat, em be re ket örö kí tet -
te meg. Úgy érez te ke vés az ide je, de ne ki még
sok dol ga van. A má ju si nagy si ke rû önál ló ki ál lí tá -
sá val bú csú zott el Dunaharaaszti ba rá ta i tól, tisz te -
lõ i tõl. Iga zi sze rény, kö zös sé gi em ber volt, gyö ke -
rei ki ha tot tak a gon dol ko dá sá ra. 
Fi a tal ko rát, is ko la éve it Er dély ben, Er dõ dön él te.
9 éves ko rá ban ta lál ko zott Szatmáron Litteczky
Krauss Ilo na fes tõ mû vész rajz ta nár ral, aki nem csak a mes ter ség re ta ní tot ta,
ha nem a ki bon ta ko zó sze mé lyi sé gé re is sok ol da lú an ha tott. Em ber sé get, ki tar -
tást, lá tás mó dot, szé les kö rû mû vé szet tör té ne ti is me re tet kö szön het ne ki. Az
egy re el mé lyü lõ õszin te mû vé szet ba rát ság ha tá sa el kí sér te egész éle té ben.
Al ko tói kor sza ká nak el sõ fe lé ben az er dé lyi feny ve se ket, he gye ket, a nagy bá -
nyai tá jat örö kí tet te meg. Az ott élõ em be rek ad ták gra fi kái és port réi té má it.
1990-ben te le pült át csa lá dos tul Ma gyar or szág ra, az óta Dunaharasztin élt. Éle -
te utol só idõ sza ká ban a fi gu rá lis fes té sze te tel je se dett ki, írók, köl tõk, szí né -
szek port réi mel lett, bib li ai té má jú ké pei a leg je len tõ seb bek. Me leg szí vû fes tõ -
ba rát ként, a Mû vé szet ba rát kör tag ja ként, kó rus tag ként is sok se gít sé get kap -
tunk tõ le. Olyan em ber volt, aki vel jó volt be szél get ni, együtt len ni, al kot ni.
Sze gé nyeb bek let tünk a ha lá lá val. 
Is ten Ve led Gyu ri!

Dunaharaszti Mû vé szet ba rá tok ne vé ben
Bánkuti Eme se

KÖ SZÖ NET

Sok sze re tet tel kö szön jük meg a Gul li ver Já ték ház cso -
dá la tos aján dé ka it, ame lyet a nyá ri karitász-tábor gyer -
mek részt ve võ i nek ado má nyoz tak!
A Gul li ver Já ték ház mun ka tár sa i nak és min den ki nek,
aki bi zal má val, fi gyel mé vel, se gít sé gé vel, sze re te té vel,

jó aka ra tá val se gí tet tek ben nün ket 3013-ban is, va la mint
min den Ked ves Dunaharasztinak ál dott ka rá csonyt és
bé kés, bol dog, új esz ten dõt kí vá nunk:

Szent Er zsé bet Karitász
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Fu tó nagy kö ve tünk je len ti

A gaz dák fi gyel mé be, hogy a Nem ze ti Ag rár gaz da -
sági Ka ma ra Alap sza bá lyá nak XII. Fe je zet 09. pont -
ja, va la mint a NAK Fõ vá ro si és Pest me gyei ka ma ra
el nök sé gé nek 5/2013. (IX. 11) sz. ha tá ro za ta alap ján,
meg kell ala kí ta ni a te le pü lé si ag rár gaz da sá gi bi zott -
sá go kat he lyi szin ten. Elõ re lát ha tó an az ala ku ló ülés -
re ja nu ár 6-án ke rül sor, ame lyet dr. Pé ter Mi hály me -

gyei el nök meg hí vó já val hi te le sít ve az ön kor mány zat
hir de tõ táb lá ján 15 nap pal az ala ku ló ülés elõtt ki füg -
gesz tünk.

Velkei Kár oly
Te le pü lé si Ag rár gaz da sá gi Bi zott ság el nö ke 

és a Gaz da kör el nö ke

Ok tó ber utol só nap ján fu tás sal bú csúz -
tat tuk a hó na pot. Halloween al kal má ból
szép szám ban gyûl tek ös  sze fu tók a hû -
vös éj sza ká ban; még a szom szé dos Szi -
get szent mik lós ról jöt tek hoz zánk.
No vem ber el sõ va sár nap ján a Du na ha -
rasz ti Fu tók újabb ver se nyek re tet ték be
a lá bu kat. Volt nagy kö vet tár sam, Gamp -
lett Gá bor ál ma be tel je sült; mi u tán az
idõ já rás mi att ta valy meg hi ú sult, idén
nagy sze rû, 3 óra kö rü li ered mén  nyel si -
ke re sen le fu tot ta a hí res-ne ves New
York Maratont. Má sok az Ironteam ál tal
szer ve zett Optivita Ult ra fu tó Ku pa so ro -
zat idei utol só ál lo má sán ver se nyez tek,
amit a Ve len cei-tó nál ren dez tek. Le he -
tett fut ni az 1, 2, 4, il let ve 6 órás egyé ni
ka te gó ri á ban, il let ve 4 vagy 6 órás egyé -
ni vagy vál tó ver seny szám ban. Mol nár
Sán dor az 1 órás egyé ni ver seny szám -
ban csak ki csi vel ma radt le a do bo gó ról.
Weinber Fe renc, és éle té ben elõ ször
Györ gyi Ka ta lin  a 6 órás egyé ni ver seny -
szám ban in dul tak, s a ki csi vel több mint
1 km-es pá lyán kö röz ve 55 225 km-t tet -
tek meg 6 óra alatt. A 6 órás fu tá son
részt ve võk szá má ra nem csak az idõ mú -
lá sa, ha nem a zord idõ já rás is ki hí vást
je len tett; a ver seny utol só 45 per cé ben
vi ha ros-esõs idõ csa pott le a ver seny -
zõk re, s az erõs szél még a ver seny ka -
put is ki dön töt te.
No vem ber har ma dik hét vé gén szép kis

csa pat kép vi sel te Dunaharasztit Sió fo -
kon, az Intersport Maraton és Fél ma ra -
ton ver se nyen, ami sok fu tó szá má ra
egy faj ta sze zon zá ró ver seny volt idén is,
és a nagy szá mú, nagy ará nyú egyé ni
csúcs azt jel zi, hogy a hû vös idõ já rás sok
fu tó nak ked ve zett. Kozári An na má ria és
Ve res Lász ló a 2 na pos maraton ver -
seny szám ban in dul tak; szom bat és va -
sár nap fo lya mán há rom rész let ben fu tot -
ták le a maratont. Idén az ed di gi éve ket
meg ha la dó szá mú dunaharaszti fu tó ne -
ve zett, és ért cél ba az egyé ni félmaratoni
ver seny szám ban. Gra tu lá lunk az el sõ
félmaratonját 2:03:29 alatt tel je sí tõ Fe -
hér Or so lyá nak, aki több ször fu tott ve -
lünk va sár na pon ként az õzi kés fu tá son.
Var ga Vik tó ria 2 hó nap pal ez elõt ti el sõ
félmaratonján el ért ered mé nyé hez ké -
pest kö zel 20 per cet ja vít va egyé ni csú -
csán fu tott be 2 órán be lül, szin túgy Ko -
vács Ri chárd, Oroszi Szilárd, Var ga Ru -
dolf, akik kö zel 10 per cet ja ví tot tak ed di -
gi egyé ni csú csu kon. Fe hér Lász ló, Igaz
Pé ter és Györ gyi Ka ta lin  hoz ták a kö te -
le zõ for má ju kat. Vil lám Pé ter még nem
tag ja fu tó csa pa tunk nak, re mé lem, nagy -
sze rû 1:54 kö rü li ered mé nye ar ra sar kall -
ja majd, hogy csat la koz zon hoz zánk.
Bazsó Er zsé bet, Esze Ta más és Z. Nagy
Kár oly 2 órán kí vül ér tek be, de kö zel 10
per cet ja ví tot tak ered mé nyü kön. Herbély
Sza bi na pe dig egyé ni csú csán kö zel 5

per cet ja vít va meg kö ze lí tet te a 2 órás
álom ha tá rát. A cso por tunk hoz la záb ban
kö tõ dõ Meixner Mó ni ka, Bá lint Zsolt és
Csenkey Ta más is in dul tak ezen a ver -
seny szá mon. Hatodmaratonon is volt
részt ve võ Dunaharasztitól – re mé lem,
Hollanda Gá bor is rö vi de sen csat la koz -
ni fog hoz zánk.
Az edzett fu tók a tél fo lya mán is foly tat -
ják a fu tá sa i kat, s a hi deg idõ szak ban az
ala po zás so rán el sõ sor ban nem a gyor -
sa ság ra kell kon cent rál ni, ha nem hogy
le he tõ leg mi nél töb bet fus sunk a re ge ne -
rá ló tar to mány ban. Ka rá csony és szil -
vesz ter ide jén sort fo gunk ke rí te ni ha -
gyo má nyos fu tá sa ink ra. Az ér dek lõ dõk a
rész le te ket a Facebook ol da lun kon fog -
ják meg ta lál ni.
Csat la ko zás a csü tör tök es tén ként és va -
sár nap reg ge len ként tar tott kö zös fu tá sa -
ink hoz, il let ve 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





A vi lág vál to zik: oko sabb té vé zés még több él -
mén  nyel

A té vé né zés olyan új le he tõ sé gek kel bõ vült az el -
múlt évek ben, ame lyek alap ja i ban te szik sok kal
ké nyel me seb bé és még él ve ze te seb bé az ott ho -
ni szó ra ko zást. Pél dá ul ma már több tu cat csa tor -
na kö zül vá laszt ha tunk a kü lön bö zõ elõ fi ze tõi cso -
ma gok ban. Ez per sze ért he tõ, hi szen egy csa lád -
ban ál ta lá ban kü lön bö zõ mû so ro kat ked vel nek a
csa lád tag ok és min den ki sze re ti a sa ját ked ven -
cét néz ni. Az Invitelnél ez sem le het prob lé ma,
mert a szol gál ta tó ren del ke zik az egyik leg vál to -
za to sabb csa tor na vá lasz ték kal, rá adá sul az
IPTV-t hasz ná ló ügy fe lek to váb bi té vé adók ból ál -
ló minicsomagokkal te he tik még szí ne seb bé és
tel je seb bé az ott ho ni szó ra ko zás él mé nyét.

Ott ho ni film klub egy mo zi jegy tö re dé ké ért

Az in te rak tív té vé nagy elõ nye, hogy bár mi kor
tart ha tunk ott ho ni ve tí té se ket a leg jobb fil mek kel
és eh hez szó sze rint csak a kis uj jun kat kell meg -
moz dí ta ni. Az Invitel vir tu á lis vi de o té ká já ban
szám ta lan film, rajz film, so ro zat ér he tõ el, me lye -
ket több nyi re már egy mo zi jegy árá nak tö re dé ké -

ért meg néz he tünk. Kép zel jük el a szom bat es tét
egy ki csit más képp: ké nyel mes fo tel ben ott hon,
csa lád, ba rá tok együtt, és még csak ki sem kell
moz dul ni hoz zá, a si ker fil mek ház hoz jön nek az
Invitel IPTV-jén ke resz tül. A film köl csön zést pe dig
a hó nap vé gén a szám lá val együtt fi zet jük ki. 

Internet: a vi lág a nap pa li ban

Ma már egyet len kat tin tás sal an  nyi tu dás hoz fér -
he tünk hoz zá az interneten, ami hez 50 év vel ez -
elõtt egy élet is ke vés lett vol na. Az internet tény -
leg a nap pa link ba hoz za a vi lá got. Ren ge teg in -
for má ci ós és gya kor la ti lag vég te len szó ra ko zá si
le he tõ ség ér he tõ el a vi lág há lón. Hí re ket ol va sunk,
vi de ót né zünk, kö zös sé gi ol dal ala kon tár sal gunk,
le ve le zünk, ké pe ket osz tunk meg, itt tart juk a kap -
cso la tot a tá vol élõ csa lád tag ja ink kal, ba rá ta ink kal.
Ma már az is jel lem zõ, hogy ott hon min den ki mind -
ezt egy szer re sze ret né, eh hez pe dig sta bil és
gyors internetkapcsolatra van szük ség. A ta pasz -
ta la tok, azt mu tat ják, hogy ma már a 25 megabites
internet is ele gen dõ sáv szé les sé get je lent egy ti -
zen éves gyer me ke ket ne ve lõ, 4 ta gú csa lád nak.
Az Invitelnél azon ban en nél na gyobb se bes sé gû
in ter net cso ma got is vá laszt ha tunk.

To váb bi in for má ció: sze mé lyes kap cso lat tar tó já nál: Ta más Lász ló, tel.: +36 70 532 4123, 
vagy a leg kö ze leb bi Invitel Pont ban: Szigetszentmiklós, Szent Mik lós út ja 1. (Centrál Üz let ház), tel.: +36 24 446 746

In te rak tív té vé zés im már Dunaharasztiban is az Inviteltõl
Az Invitel az el múlt idõ szak ban so kat tett azért, hogy egy re több te le pü lé sen le gyen el -
ér he tõ a még jobb mi nõ sé gû ott ho ni té vé zés és gyor sabb internetkapcsolat. Ez a fej lesz -
tés most Dunaharasztiba is meg ér ke zett, mos tan tól már az új cso ma gok ra is elõ le het fi -
zet ni. A szol gál ta tó kí ná la tá ban az or szág egyik leg szí ne sebb csa tor na vá lasz té kát ta lál -
juk meg, pél dá ul akár 20 HD-adót, és mind eh hez jár nak az IPTV ké nyel mi funk ci ói is. Sõt,
a leg mo der nebb té vé szol gál ta tá so kon túl már akár az 50 megabites, gyors internetet és
az iga zán ked ve zõ árú te le fo ná lást is ki pró bál hat ják azok, akik az Invitelt vá laszt ják. A
szol gál ta tó idén má jus ban újí tot ta meg a té vé-, internet- és te le fon elõ fi ze tést egy ben tar -
tal ma zó Invilág cso ma go kat, ame lyek hez szá mos díj men tes és in gye ne sen ki pró bál ha -
tó ext ra szol gál ta tást is vá laszt hat nak a du na ha rasz ti ügy fe lek. 

Több ma rad az Invitellel

Az Invitel két vagy há rom szol gál -
ta tást tar tal ma zó Invilág cso mag -
ja i ért 6 hó na pig csak az elõ fi ze té -
si díj fe lét kell ki fi zet ni ük azok nak,
akik most, a té li ak ci ó ban köt nek
két év re szó ló új la kos sá gi elõ fi ze -
tést. A ma ga sabb ha vi dí jú té vé-,
internet- és te le fon cso ma gok kü -
lön bö zõ kom bi ná ci ó ja fél év alatt,
így ös  sze sen negy ven ezer fo rint
meg ta ka rí tást is je lent het, de egy
kö ze pes cso mag ese tén is ha vi 3-
4 ezer fo rint tal több ma rad az ügy -
fe lek zse bé ben. Az ak ci ó ból ter -
mé sze te sen a je len le gi ügy fe lek is
ré sze sül nek: ha meg lé võ szol gál -
ta tá sa ik mel lé to váb bi új szol gál ta -
tást – pél dá ul te le fon és internet
mel lé tévéelõfizetést – ren del nek,
ne kik is jár az új szol gál ta tás ra a
ked vez mé nyes ár.
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2013. de cem ber 1-jén va sár nap, szik rá zó
nap fény ben zaj lott a vá ro si Ad ven ti ün nep -
ség, ami nek a Laffert-kú ria és ud va ra im má -
ron har ma dik al ka lom mal adott helyet. Az ün -
ne pen az egy há zak és ci vil szer ve zet, di ák
ön kén te sek, is ko lá ink di ák jai egy sé ge sen
össze fog va mû sor ral, kéz mû ves meg le pe té -
sek kel, al ko hol men tes for ró punc  csal, for ralt
bor ral, te á val, ka ka ó val, ka lác  csal és sült -
gesz te nyé vel vár ták a lá to ga tó kat. Ne mes fel -
ada tért is dol goz tak a ven dég vá rók, hi szen a
vá sá ron be folyt ös  sze get a Majosházán épü -
lõ Hospice ház fel épü lé sé hez aján lot ták fel.
Meg le pe tés ként ért min ket, mint ven dég vá ró -
kat a dunaharaszti em be rek össze fo gá sa, hi -
szen az ed di gi évek Ad ven ti ün nep sé ge ihez
képest meg sok szo ro zott lét szám ban jöt tek el
és ad ták pénz ado má nyu kat a Hospice ház
mi elõb bi fel épü lé sé hez. Ado mányt 2013.
december 2-án, Majosházán ad tuk át az ala -
pít vány REDUKIDI ve ze tõ jé nek Kontáné Pi -
ros ká nak, aki nek kö szö nõ sza va it ez úton is
tol má cso lom a dunaharaszti em be rek fe lé.
A do boz ban 153 330 Ft gyûlt össze, me lyet
az épü lõ ház mi elõb bi be fe je zé sé hez ado má -
nyoz tuk.

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

Advent 2013Advent 2013


