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Tisz telt Höl gye im és Ura im! Tisz telt Dunaharasztiak!

Sze re tet tel kö szön töm Önö ket a mai na pon, nem ze ti ün ne pün kön!
Kü lön kö szön töm Má té Ist vánt és fe le sé gét, Lan tos Györ gyit, akik a
Pe tõ fi szob rot al kot ták. Kö szö nöm, hogy a zord és ta va szi nak egy -
ál ta lán nem mond ha tó idõ já rás el le né re en  nyi en meg tisz tel ték ün -
nep sé gün ket.

„Már most párt kü lönb ség kö zöt tünk nem leend, ha nem mind nyá -
jan ha za fi ak, és ha za fi sá gunk ér ze té ben egy párt va gyunk.”

Ezek Kos suth La jos sza vai vol tak, és pont ezek azok a  sza vak, és ez
az a gon do lat, ami a leg job ban meg mu tat ja vi szo nyu lá som eh hez
az ün nep hez.
Az ün nep min dig más, mint a hét köz nap. Kü lö nö sen igaz ez a nem -
ze ti ün nep re.
Em lé ke zés. És nem csu pán meg em lé ke zés.
A múlt ese mé nye i re va ló em lé ke zés se gít sé gé vel rá ta lál ha tunk va -
la mi re, amely meg gyõ zõ dé sem sze rint a fe lü le tes máz ként ránk ra -
kó dott, vagy ön ként ma gunk ra fes tett kü lönb sé gek meg ka par ga tá -
sá val azon nal utat tör ma gá nak. Ez pe dig a ha za sze re tet.
Olyan kö zös alap ez, amely mind an  nyi unk ban je len van. Ilyen kor
ün nep al kal má val még in kább, még tisz táb ban érez he tõ.
A nem zet tel kap cso la tos gon do la ta ink, ér zel me ink, vá gya ink mind
er re a fun da men tum ra épül nek. En nek az ér ze lem nek a leg ki fe je -
zõbb szim bó lu ma, Már ci us 15-e és az 1848–49-es for ra da lom és
sza bad ság harc. Olyan szim bó lum ez, amely va ló szí nû leg min den -
ki nek ugyan azt je len ti. Nincs ma Ma gyar or szá gon egy ma gyar em -
ber sem, aki ne ha son ló an vi szo nyul na eh hez az ün nep hez.
A mai na pon or szág szer te sok he lyen, sok be széd hang zik vagy
hang zott el.
Biz tos, hogy a kü lön bö zõ be szé dek ben a ré to rok igye kez nek majd
a je len kor ál ta luk meg élt ér zé se it, a sa ját hit-, vagy ér ték rend jü ket,
meg gyõ zõ dé se i ket a di csõ múlt ese mé nye i vel pár hu zam ba hoz ni.

Ezek a pár hu za mok ese ten ként na gyon kü lön bö zõ ek le het nek.
Még is sze mer nyi két sé gem sincs afe lõl, hogy a kü lön bö zõ szán dé -
kok mé lyén az alap ugyan az. Az ös  sze tar to zás, a ha za sze re tet, az,
hogy mind an  nyi an ma gya rok va gyunk.
165 év telt el az óta, hogy az if jú ság ide a liz mu sa, sza bad ság vá gya
ta lál ko zott a re form-or szág gyû lé sek cél ki tû zé se i vel.
Nem Ma gyar or szá gon
pat tant ki az el sõ szik ra.
Eu ró pa né pei meg un -
ták a re mény te len vá ra -
ko zást, hogy az el nyo -
mott osz tá lyo kat bé kés
tör vé nyes ség gel ik tas -
sák jo ga ik ba. Pa ler mo,
Pá rizs és Bécs vol tak
azok a vá ro sok, ahol az
eu ró pai for ra dal mi hul -
lám el kez dõ dött. Fon -
tos le szö gez ni és új ra
meg új ra em lé ke ze -
tünk be vés ni, hogy Ma -

gyar or szág for ra dal ma volt az egyet len bé kés és vér te len meg moz -
du lás ak kor. Eu ró pá ban min de nütt vér folyt. Ná lunk vér te le nül, az
or szág gyû lés köz ve tí té sé vel, az ural ko dó és a ná dor, te hát a ha ta -
lom ál tal en ge dé lye zett mó don ala kult meg a ma gyar kor mány.
A for ra da lom ki rob ban tó ja azon ban a pes ti if jú ság volt.
A fi a tal sá got lá za dás sal, sza bad ság vág  gyal szok tuk azo no sí ta ni, de
nem sza bad el fe led kez nünk a rom lat lan, tisz ta szív rõl és a bá tor ság -
ról sem.
Meg ra gad ni egy pil la na tot, vál lal ni a ma már is mert kö vet kez mé -
nye ket, ön fel ál do zó nak len ni iga zi bá tor sá got je lent.
Tud juk, hogy ez nem a csen des böl csel ke dés ide je volt.
Va la mit ten ni kel lett, hi szen a leg na gyobb cél a köz jó, ha zánk po -
li ti kai és gaz da sá gi füg get len sé gé nek el éré se volt.
Ma nap ság is szük ség van bá tor ság ra, per sze nem ilyen ra di ká lis for -
má ban. Bá tor nak kell len nünk, hogy mer jük egy mást meg is mer ni,
hogy el sõ ként ve gyük ész re azo kat a dol go kat, ame lyek ös  sze köt -
nek ben nün ket és mer jük el fo gad ni azt, ami meg kü lön böz tet.
A ki re kesz tés min dig el len sé ges ke dést szül. Az ös  sze fo gás, a meg -
egye zés, a kö zös ség vi szont a si ke res ség élet ere je. 
Az 1848–49-es sza bad ság harc ban nem szá mí tott, ki mi lyen név vel,
mi lyen nem ze ti ség gel vett részt a har cok ban. Nem szá mí tott a si -
ke rek idõ sza ká ban, és nem szá mí tott a bu kás után sem.
Ki az, aki az ara di vér ta nuk ra ne úgy te kin te ne, mint ma gya rok ra,
ho lott volt, aki kö zü lük a ma gyar nyel vet sem be szél te va la mi jól?
Ki mer né Pe tõ fi Sán dor ma gyar sá gát meg kér dõ je lez ni an nak el le -
né re, hogy nem ezen a né ven szü le tett meg? 
Or szág szer te te le pü lé sek szá za i ban, ut cák, te rek, is ko lák vi se lik a ne -
vét. Ná lunk egy egész vá ros rész az, amit Pe tõ fi li get nek hí vunk.
A mai nap tól (pon to sab ban teg nap tól) szob ra is lesz Dunaharasztin.
A for ra dal mi if jú ság szim bó lu ma Pe tõ fi Sán dor. Olyan szim bó lum,
aki min den ma gyar em ber nek ugyan azt je len ti, a ha za sze re tet.
Vég sõ so ron a ma gyar ság szim bó lu ma.
Azé az ala pé, amely nem el vá laszt, ha nem ös  sze köt ben nün ket. Ma -
nap ság kü lö nö sen nagy szük ség van olyan jel ké pek re, ame lyek
nem meg osz ta nak, ha nem ös  sze fog nak ben nün ket.
Hi szek ben ne, hogy mi dunaharasztiak ma egy ilyen jel kép pel le -
szünk gaz da gab bak. A dunaharaszti Pe tõ fi szo bor öt le te a Pe tõ fi li -
ge ti ba rá ti kör tõl szár ma zik. Azon nal fel ka rol ta más egye sü let is, és
a kép vi se lõ-tes tü let is egy em ber ként, el len sza va zat nél kül tá mo gat -
ta. Több dunaharaszti pol gár is hoz zá já rult eh hez.
Ez az az  ös  sze fo gás, ami re gon dol tam ak kor, ami kor azt mond tam,
hogy ez a si ke res ség élet ere je.
Nem so ká ra le lep lez zük ezt az al ko tást. A már ci u si if jak ar cá ról, és en -
nek a szo bor nak az ar cá ról is sa ját ma gunk rom lat lan if jú ko ra, sza -
bad ság vág  gyal, ide a liz mus sal te lí tett lel ki sé ge su gár zik vis  sza ránk.
Ar ra em lé kez tet, hogy hi ba len ne el fe led kez nünk er rõl a mind annyi -
unk ban még élõ if jú ról.
Én pró bá lom a sa ját gyer me ke im és per sze raj tuk ke resz tül ma gam
is er re ne vel ni. És ab ban bí zom, hogy ez nem csak ne künk, de más -
nak is si ke rül het. 
Vé ge ze tül a vá ros la kó i nak ne vé ben sze ret ném ezt a gyö nyö rû al -
ko tást, ame lyet Önök még most nem lát hat nak, meg kö szön ni min -
den ki nek, aki egy ki csi részt is vál lalt a szo bor szü le té sé ben.
Má té Ist ván nak és Lan tos Györ gyi nek, akik meg al kot ták a zsobrot,
a kép vi se lõ-tes tü let nek a tá mo ga tást, az al pol gár mes ter urak nak, és
mind azon ado má nyo zók nak, akik vagy a mun ká juk kal, vagy anya -
gi rá for dí tá suk kal tá mo gat ták ezt.
Kö szö nöm szé pen!

Dr. Szalay Lász ló ün ne pi be szé de
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Nem kön  nyû mun ka a szo bor ál lí tás, fõ leg,
ha sza ka dó ha vas esõ ben és je ges szél
kí sé re té ben tör té nik, mint ná lunk, már ci us
14-én. Má té Ist ván szob rász mû vész is át -
áz va, át fáz va tért be a Laffert-kúriába, az
elõ re meg be szélt ta lál ko zó ra. Mi vel az
idõ já rás jel zés is koc ká za tos nak ítél te meg
a hos  szabb uta zá so kat, ezért csak rö vi -
den kér dez tük az al ko tót, aki Csong rád ról
ér ke zett, és még az nap ha za is kel let jut -
nia az egy re zor dab bá vá ló íté let idõ ben. 

– Nem ez az el sõ Pe tõ fi szo bor, amit ké -
szí tett. Úgy hal lot tam, Se ges vár mel lett
is áll egy, ami a köl tõ nek ál lít em lé ket.
Egy for ma a két alak? 
– Nem tel je sen. A se ges vá ri, pon to sab ban
Fe hér egy há zán, a Pe tõ fi Mú ze um kert jé -
ben ta lál ha tó szo bor egy el mél ke dõbb, el -
mé lyül tebb, fi lo zo fi kus köl tõt áb rá zol. A
ha rasz ti szo bor kard dal az ol da lán, fe sze -
sebb, har ci a sabb ki ál lá sú.
– Pon to san le ír ták a he lyi meg ren de lõk,
hogy mi lyen le gyen a szo bor? 
– Nem. Rám bíz ták, hogy ala kít sam ki a
meg je le nést. A fe le sé gem mel kö zö sen al -
kot tuk meg a szob rot.
– Sok fé le köz té ri al ko tás je le nik meg
ko runk ban, több a mo dern, abszt rakt
szel le mi sé gû. Mond hat juk, hogy Ha -
rasz tin vi szont egy ha gyo má nyos, kon -
ven ci o ná lis mû ke rült fel ál lí tás ra. Mi -
lyen alap gon do lat ér vé nye sült a ter ve -
zés so rán? 
– Úgy érez tük, hogy Pe tõ fi for ra dal mi al -
ka tát kell meg fo gal maz ni a plasz ti ka se -
gít sé gé vel. Nem egy mo dern mû al ko tás -
ra, ha nem a min den ki szá má ra ért he tõ és
el fo gad ha tó Pe tõ fi re van szük ség. Egy ki -
csit ide a li zált, ro man ti kus, fi a tal, tö ré keny
al ka tú köl tõt akar tunk áb rá zol ni, aki nem
ka to na, de a kard az ol da lán még is szim -
bo li zál ja a ha za irán ti el kö te le zett sé gét,
har cos sá gát. Úgy gon do lom, hogy a nem -
zet kul ti kus alak ja it nem az egyé ni mû vé -
szi am bí ci ók sze rint kell áb rá zol ni. Nem is
vál lal nám. Pe tõ fi, Kos suth, vagy a töb bi
nagy ság kin cse a ma gyar ság nak, olyan -
nak kell áb rá zol ni, hogy alak ju kat min den -
ki tisz tel ni tud ja, az egész nem zet büsz ke
le hes sen rá juk. Ez volt a ve zér gon do la ta
az el kép ze lé sünk nek. 

– Je len lesz a hol na pi ün nep sé gen?
– Ter mé sze te sen, fe le sé gem mel együtt
jö vünk. Na gyon kí ván csi ak va gyunk, ho -
gyan fo gad ja a szob rot Dunaharaszti
nagy kö zön sé ge. 

Má té Ist ván 1976-ban vég zett a Ma gyar
Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la hall ga tó ja -
ként. Mun ká it szá mos el is me rés kí sér te.
Derkovits-ösztöndíjban ré sze sült, Ra -
ven ná ban el nyer te a Dan te Biennálé fõ -
dí ját, Fi ren ze vá ros arany ér mé vel tün tet -
ték ki, majd 1992-ben meg kap ta az olasz
köz tár sa sá gi el nök ér mét. 2002-ben itt -
hon is el is mer ték mû vé sze tét: a Ma gyar
Köz tár sa sá gi Arany Ér dem ke reszt tel
tün tet ték ki. Ha utá na ke re sünk a mé dia
vi lá gá ban, a kö vet ke zõ ket ol vas hat juk
ró la:
„Ti pi ku san köz té ri szob rász. Meg bí zá sos
mun ká it és sa ját örö mé re ké szí tett
plasz ti ká it egy aránt a biz tos for ma adás
jel lem zi. Ér zé ke nyen min tá zott fi gu rái a
re ne szánsz tra dí ci ók ra tá masz kod nak.
Tör té nel mi és al le go ri kus ala kok, funk ci -
o ná lis plasz ti kák és port rék ad ják mû al -
ko tá sai több sé gét. Dom bo rí tá so kat is
ké szít, de kör plasz ti kái a je len tõ seb bek.
Mun ká it sa ját bronz ön tõ mû he lyé ben
ma ga ki vi te le zi.”
Köz té ri al ko tá sai meg ta lál ha tók szer te
az or szág ban és a tör té nel mi Ma gyar or -
szá gon is. Ilyen a hód me zõ vá sár he lyi
Szent lstván-lovasszobor, a detki és fe -
hér egy há zi Pe tõ fi-szo bor. csong rá di Ne -
po mu ki Szent Já nos-kút, Szent Koz ma
és Szent Damján sze ge di szob ra, a
szen te si Mindszenty-szobor, az Or szág -
zász ló em lék mû, Lakiteleken, a solt vad -
ker ti Szent Or bán-dísz kút. vagy a bu da -
pes ti, Ronald Re a gan egy ko ri ame ri kai
el nök sé tá ló alak ját meg for má ló al ko tás,
hogy csak né hány pél dát em lít sünk a tel -
jes ség igé nye nél kül. Ezen felül szá mos
dom bor mû, vi lág há bo rús em lék mû, mell -
szo bor fém jel zi ered mé nye it.
Má té Ist ván gyak ran al kot fe le sé gé vel,
Lan tos Györ gyi vel kö zö sen. Du na ha -
rasz ti szob ruk is kö zös mun ka ered mé -
nye. Lan tos Györ gyi Hód me zõ vá sár he -
lyen szü le tett. A Ma gyar Kép zõ mû vé -
sze ti Fõ is ko lán dip lo má zott. Szob rai,
ólom üveg ab la kai az or szág szá mos te -
le pü lé sén meg ta lál ha tók Szent ki rály tól,
Hód me zõ vá sár he lyen át Bu da ke szi ig.
A laki te leki Ke resz tény Pan te on ban Ra -
vasz Lász ló re for má tus, Ordass La jos
evan gé li kus püs pök, Õszent sé ge II. Já -
nos Pál pá pa, Bol dog Apor Vil mos ka to -
li kus püs pök és gróf Es ter házy Já nos, a
fel vi dé ki ma gyar ság vér ta nú po li ti ku sa
mell szob ra it és Klebelsberg Kunó egész
ala kos szob rát min táz ta meg, de még
hosz  szan so rol hat nánk al ko tá sa i nak so -
rát. 
Pus kás Ist ván a – má ra már meg szûnt –
Gulácsy Mû vé sze ti Ga lé ria igaz ga tó ja
így írt a mû vész há zas pár ról: 
„Lan tos Györ gyi és Má té Ist ván (...) pá -
lyá ju kat biz tos ala pok ra és ki me rít he tet -
len for rá sok ra épí tet ték. Mû kö dé sük ben
ös  sze kap cso ló dik a ma gyar szob rá szat
bel sõ fej lõ dé sé re jel lem zõ emel ke dett

áb rá zo ló szán dék és az eu ró pai mû vé -
szet élet cent ri kus, sti li zá ló, szim bo li zá -
ló nagy ha gyo má nya, a gö rö gök, a ró ma -
i ak, a re ne szánsz és a ké sõb bi ek – csak
ki ra ga dott pél da ként – Rodin, Strobl,
Mestrovis, Meggyesy, Mauza.
Lan tos Györ gyi és Má té Ist ván mû vé sze -
té ben a ha gyo mány, a for ma adek vát
mód ját min dig ké nyes egyen súly ban a
modernitással és min dig szu ve rén esz -
köz hasz ná lat tal, sa ját gon do la tok kal
gaz da gít va je le nik meg. Nem vesz nek el
a for mai újí tá sok ban. Mû vé sze tük a mû -
vé szet his tó ria kö zép-, vagy fõ fo lya ma -
tá ban szer ve sül, leg jobb al ko tá sa ik az
eu ró pai kul tú ra nagy ethoszát hor doz -
zák.
A két azo nos iden ti tá sú szob rász azo nos
szo ci á lis hát tér bõl, a ma gyar vi dék ipa -
ros, kis pol gá ri kör nye ze té bõl ér ke zett.
A Bu da pes ti Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la
el vég zé se után – csak az iga zán hi te les
te het sé gek re Jel lem zõ en – azon nal rá -
ta lál tak ar ra az al ko tói út ra (csak úgy,
mint egy más ra a sze re lem ben és a fi a -
ta lon kö tött há zas sá guk ban) mely hez
im már több év ti ze des pá lya fu tó suk alatt
nem csak hû sé ge sek vol tak, ha nem az
el té rí té sek meg kí sér té se it sem él ték kér -
dés ként át. 
Nem a meg hök ken tõk, de az el fo ga dás -
ra vá gyók tá bo rá ba tar toz nak, ahogy az
eu ró pai el fo ga dott ság ba kí vánt tar toz ni
min dig is az a csa lá di, tár sa dal mi, nem -
ze ti hát tér ahon nan jöt tek és ahol ma rad -
tak, s amely hát te ret, or szá got mû vé sze -
tük kel is kép vi se lik. 
Mun kás sá guk nem is me ri a ki té rõ ket, a
meg al ku vá so kat, az el bi zony ta lan ko dá -
so kat. Té má ik klas  szi kus kér dé se ket
vet nek fel mo dern kör nye zet ben. A vá la -
sza ik mo dern vá la szok klas  szi kus esz -
kö zök kel, em be ri ki hí vá sok ról, élet rõl,
ha lál ról, je len rõl, múlt ról.” 
Aki el megy, és meg te kin ti vá ro sunk leg -
újabb büsz ke sé gét az iga zol va lát ja,
hogy Pe tõ fi meg idé zett alak ja ma gá ban
hor doz za mind azt, amit a fen ti so rok ban
ol vas ha tunk. Az al ko tók ki vá lasz tá sa a
meg ren de lõt is di csé ri, hisz a mû vé szek
pon to san érez ték, hogy egy kis vá ros
egy re tu da to sabb kö zös sé gek be szer ve -
zõ dõ pol gá ra it mi lyen szim bo li kus áb rá -
zo lás jel ké pez he ti.
Az idei már ci us 15-e nem csak a ta lán
so ha nem ta pasz talt idõ já rás mi att ma -
rad em lé ke ze tes. Dunaharasztin hely tör -
té nel met ír tunk. Egy di na mi ku san fej lõ -
dõ vá ros rész la kó i nak nagy sze rû ci vil
kez de mé nye zé se nyo mán ez után min -
dig ott áll a for ra da lom köl tõ jé nek szob -
ra a Pe tõ fi-li get ka pu já ban, meg tes te sít -
ve az itt élõ és a hoz zá juk csat la ko zók
hét köz nap ok ban is meg élt lo kál pat ri o tiz -
mu sát, em lé kez tet ve ar ra, „hogy egy vá -
ros ér té két nem az épü le tek nagy sá ga
és szá ma, ha nem az itt élõ em be rek kö -
zös sé ge ha tá roz za meg.”*

GS.

*Kara Pál 2000-ben, a vá ros ava tó ren dez vé -
nyen mon dott sza vai 

SZO BOR HIR DE TI A KÖ ZÖS SÉG ERE JÉT A PE TÕ FI-LI GET KA PU JÁ BAN
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Bár Baktay Er vin hez – aki is me ri a tu dós
mel lett a já té kos ol da lát is – min den ki a
nap sü tést, a nyá ri tá bo ro zás han gu la tát
tár sít ja: a Baktay Er vin ha lá lá nak 50. év -
for du ló ja al kal má ból ren de zett kon fe ren -
ciá  ra 2013. feb ru ár 22-én Dunaharasztin
még is egy té li, ro man ti kus hó esé ses na -
pon ke rült sor.
A Laffert-kú ria nagy sza lon já ban el sõ ként
a Baktay Er vin Gim ná zi um igaz ga tó ja,
Sziráki György kö szön töt te a résztve võ -
ket, majd dr. Szalay Lász ló pol gár mes te r
üd vöz lõ sza vai kö vet kez tek.
A Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé sze ti
Mú ze um ré szé rõl dr. Fajcsák Györ gyi
igaz ga tó as  szony ki emel te, hogy idén ket -
tõs év for du ló ra em lé kez he tünk: a 2013-as
év Baktay Er vin ha lá lá nak 50. év for du ló -
ja, és egy ben Baktay uno ka hú ga, a mo -
dern in di ai fes té szet meg te rem tõ je, Amrita
Sher-Gil szü le té sé nek 100. éve is.
A mos ta ni kon fe ren cia mel lett, ahol 14 elõ -
adás gaz da gít ja is me re te in ket Baktay Er -
vin rõl és vi lág hí rû fes tõ mû vész uno ka hú -
gá ról, re mény van ar ra is, hogy 2014 ta -
va szá ra a már ös  sze gyûlt 40 ta nul mány -
ból nap vi lá got lát hat a rég óta várt Baktay-
monográfia is.
A Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mú ze um ban
a kö tet meg je len te té se mel lett Baktay-
kiállítást is ter vez nek.
Bi za kod ha tunk ab ban is, hogy Du na ha -
rasz ti mél tó he lyet, em lék szo bát biz to sít a
kö zel jö võ ben hí res szü löt te em lé ké nek.
A kon fe ren cia men to ra, dr. Kelényi Bé la
mél tat ta Baktay Er vint, azt a tu dóst, aki -
nek mun kás sá gá ról már egy 36 ol da las
bib li og rá fia – tehát csak a ró la szó ló mû -
cí me ket fel so ro ló do ku men tum – ta nús ko -
dik. Mind járt az ele jén egy ér de kes ség gel
is szol gált: nem so kan tud hat tuk ez idá ig,
hogy Baktay Er vin az el sõ ma gyar szí nes
film al ko tó gár dá já ban is sze re pelt.
Az el sõ elõ adás Koch Ju dit tól Baktay
Er vin szel le mi fej lõ dé sé nek kez de te i re
vi lá gí tott rá: a 16 éves fiú el sõ ta lál ko zá -
sá ra egy in di ai drá má val - in nen in dult az
In dia-sze re lem. Ugyan ek kor ta lál ko zott a
kor di va tos szel le mi irány za tá val, a te o zó -
fi á val. Nem is mer jük a teozófus ne vét, aki -
tõl a ti né dzser Baktay még a jó ga gya kor -
la tát is meg is mer het te, és so ká ig gya ko -
rol ta.
A prog ram ban má so dik ként jel zett elõ adó,
Lõ rinc Lász ló saj nos sze mé lye sen nem tu -
dott el jön ni, elõadá sát fel ol va sás ból is -
mer het tük meg Baktay Er vin bo hém if jú
éve i rõl.

A fi a tal mû vé szek bõl ál ló tár sa sá ga nem
ta gad ta meg ön ma gá tól az élet „na pos ol -
da lát”, örö me it – de min dig hu mor és stí -
lus volt jel lem zõ a be öl tö zé ses, te ma ti kus
(hol a gö rög-ró mai kort, hol a fran cia for -
ra dal mat meg je le ní tõ) szim pó zi u ma ik ra. 
Bethlenfalvy Gé za már a mû for dí tó
Baktayt mu tat ta be. El osz lat ta azt a hi bás
fel te vést, hogy F. W. Bain, aki tõl Baktay a
hin du tör té ne te ket for dí tot ta – s ma ga
Baktay len ne.
Vi szont nagy va ló szí nû ség gel F. W. Bain
az ál ta la szanszk rit ere de ti bõl for dí tott nak
val lott szö ve ge ket õ ma ga ír ta. De mi ért
írt az an gol köz gaz dász in di ai me sé ket?
Ak kor tájt ez „eu ró pai ha gyo mány, szo kás”
volt, más al ko tók is ír tak „kö zép ko ri” mon -
dá kat, le gen dá kat.
Veszp ré mi Krisz ti na, aki nek al kal ma volt
a ha lá la elõt ti évek ben Aditivel, Baktay Er -
vin öz ve gyé vel so kat be szél get ni, a jó gá -
zó Baktayt is mer tet te meg hall ga tó i val.
Tõ le tud hat tuk meg, hogy Eu ró pa el sõ jó -
ga is ko lá ját Bu da pes ten ala pí tot ták, egy
ma gyar szob rász nõ és egy In di á ból jött,
ayurvédikus tu dás sal ren del ke zõ fi a tal em -
ber se gít sé gé vel.
A szo ci a liz mus ma gyar or szá gi kez de ti
éve i hez szol gál ada lé kul az a meg le põ
tény, hogy a jó ga is be til tot tá vált, a jó ga -
is ko la ala pí tói Svájc ba me ne kül tek, a
Sport és jó ga cí mû könyv csak sza miz dat -
ként ter jed he tett. Fi a tal ko rá ban Baktay Er -
vin rend sze re sen jó gá zott, de Aditi már
nem lát ta fér jét jó gáz ni, mert az In di á ban
el szen ve dett hát sé rü lé se aka dá lyoz ta az
idõs Baktayt eb ben.
Wojtilla Gyu la a Kámaszútrát for dí tó
Baktay Er vin rõl ér te ke zett. A ko rá ban ké -
nyes té má jú könyv nek és ma gá nak a for -
dí tás nak a tör té ne te is na gyon ér de kes.
Ho gyan jut ha tott hoz zá Baktay Er vin a
mû höz? Né met bõl vagy an gol ból for dí tot -
ta-e? A Wikipédián meg je lent ál lí tás, hogy
né met bõl for dí tot ta, té ves. Vekerdi Jó zsef
be bi zo nyí tot ta, hogy Baktay Er vin an gol
for dí tás ból dol go zott. Az is va ló szí nû sít he -
tõ, hogy só go ra, az éve kig Dunaharasztin
élõ Umrao Sing ré vén és se gít sé gé vel az
ere de ti szanszk rit szö veg bõl is for dít ha -
tott. A Kámaszútra ma gyar ki adás tör té ne -
te is ér de kes mo men tu mok kal te li, pl. az
'50-'60-as évek til tá sa után az 1970-es ki -
adást a Kul tú ra Kül ke res ke del mi Vál la lat
dol lá rért árul ta a nyu ga ton élõ ma gya rok -
nak. Az óta sok szor ad ták ki, kri ti kai ki adá -
sa vi szont még je len leg sincs.
A ha to dik elõ adó, Kelecsényi Ág nes ere -

Baktay-konferencia a Laffertban

Dr. Fajcsák Györgyi igazgató és 
Sziráki György igazgató 
a levezetõ elnökségben

Konferencia közben

ELÖL JÁ RÓ BAN 
– SZA VAK 
AZ EL MÚLT 
HÓ NA POK RÓL

A Baktay Ervin Gimnáziumból az
elmúlt két hónapban nem kerültek
hírek Dunaharaszti folyóiratába. 
A fenntartóváltás, az új jogszabályi
környezet, új rendszer kialakítása a
szokásos feladatok mellett sok
többletmunkát igényel minden
iskolában – így nálunk is.
Természetesen a közösség élete
nem állt meg. Lezajlott a
nyolcadikosok felvételi vizsgája
(idén minden eddiginél több, 
326 diák választott minket
vizsgahelyül), folyik a tanítás, 
él az iskola. 
Az említésre méltó események,
amelyek méltán tölthetik el
büszkeséggel kollégáim, diákjaink
és minden dunaharaszti szívét, újra
sorban állnak. Ezekbõl nyújtunk
most át egy csokorra valót.
Szerepelnek közöttük a több mint
másfél évtizede évrõl évre
megerõsödõ finn cserekapcsolat és
az Európai uniós támogatással
megvalósuló Comenius projektjeink
egyikének legfrissebb hírei. Igazi
különlegesség volt iskolánk és
városunk életében a 
Baktay-életmûvet tárgyaló
tudományos konferencia, melyet
közösen rendezett a város, a Hopp
Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti
Múzeum és a gimnáziumot
támogató Pro Alma Mater
Alapítvány. A tudomány világa
rendszerint zárt, a konferenciákat
gyakran szûk körû közönségnek
szánt szakmai elõadások jelentik.
Dunaharasztin igazi, országos
jelentõségû tudományos
rendezvény volt, amelyet a téma
legkiválóbb tudósai mellett
meglátogattak diákok és haraszti
érdeklõdõk egyaránt. A teljesen
egyedi, különleges jelentõségû
eseményrõl is közreadunk egy
tömör összefoglalót. Ajánlom
figyelmükbe tisztelettel.

Sziráki György
igaz ga tó
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de ti fo tók kal il luszt rál ta Baktaynak és
Bel sõ-Ázsia vi lághí rû ku ta tó já nak,
Stein Au rél nak a Mohang Marg he gyi
tá bor ban tör tént ta lál ko zá sát. A tu dós
ré gész sa ját sza vai sze rint 30 év után elõ -
ször Baktay Er vin nel be szél he tett ma gya -
rul. Stein Au rél fi gye lem mel kí sér te Baktay
zanglai út ját, sõt, ami kor fi a tal uta zó a Dal-
tó mel lett ma lá ri ás be teg lett, se gí tett ne -
ki ha za jut ni.
A kö vet ke zõ elõ adó, Ba logh Dá vid a pár
év vel ez elõtt meg je len te tett Baktay-
fordításról, a Bhagavad Gítáról szólt. Ki -
emel te, hogy a Mahábhárata ré sze ként is -
mert Bhagavad Gíta, a Ma gasz tos szó za -
ta nagy je len tõ sé gû, „hin du evan gé li um -
nak” te kint he tõ szö veg, amely a XIX. szá -
zad ban ke rült iga zán a köz tu dat ba. Ér de -
kes, hogy még Gan dhi is an gol for dí tás -
ból is mer te meg.
For dí tá sá ban Baktay a ma ga ér tel me zé -
sét is hoz zá ad ta a Ma gasz tos szó za tá hoz,
és eb ben nem akad ver seny tár sa.
Nyol ca dik elõ adónk Irimiás Ba lázs a XXI.
szá zad tech ni ká ját is al kal maz ta a
Kõrösi Csoma szo bá já nak hely re ál lí tá -
sát be mu ta tó pre zen tá ci ó já val. Na gyon
lát vá nyos meg je le ní tést tett le he tõ vé a
prezi, szin te ma dár ként száll hat tunk a he -
gyek kö zött a zanglai „pa lo ta” fö lé. A lát vány
mel lett meg is mer het tük azt az em ber fe let ti
erõ fe szí tést, amit né hány ön kén tes tett az
utób bi évek ben a Csoma Szo bá ja Ala pít -
vány szer ve zé sé ben. Lel kes és el szánt,
meg szál lott fi a tal épí té szek nya ran ta a he -
lyi le he tõ sé ge ket ma xi má li san fel hasz nál va
épí tik új já a meg le he tõ sen ro mos ál la po tú
ko los tor épü le tet, ahol an nak ide jén a
„messze sé gek ván do ra” ír ta ti be ti-an gol
szó tá rát. A mai fi a ta lok õsi tech ni ká val, az
agyag tég lák új ra gyú rá sá val, be épí té sé vel
men tet ték meg Csoma szo bá ját. Tisz te let -
re, meg be csü lés re mél tó ez a vál lal ko zás,
na gyobb nyil vá nos sá got ér de mel ne! Pél da -
ér té kû a ma fi a tal ge ne rá ci ó ja szá má ra: õsi
és di gi tá lis tu dás egy szer re, ki tar tás sal, hit -
tel és nem vé let le nül: mint Kõrösi Csoma is,
er dé lyi gyökerekkel…
A ké pek ural ták a kö vet ke zõ elõ adást is:
Kar dos Tat já na Umrao Sing rõl és az ál -
ta la a Baktay csa lád ról ké szí tett fo tó kat
mu tat ta meg ne künk. A meg fa kult csa lá -
di fo tó kon Amrita Sher-Gil bol dog gyer -
mek ko ra, if jú évei je len tek meg, a ko ra be -
li pol gá ri mi li õ ben, de lát hat tunk ha rasz ti
ker tet is, szé nakaz lak kal, vi rá gok kal.
Umrao Sing és Maria-Antoinette (Baktay
nõ vé re) 1912-tõl nyolc éven át Ma gyar or -

szá gon él tek, a vé gén már a há bo rús hely -
zet mi at ti kény szer bõl. A fi lo zo fi kus szem -
lé le tû in di ai fõ ne mes szá má ra ez nem je -
len tett fel hõt len bol dog sá got, amint le he -
tett, vis  sza utaz tak In di á ba.
Lá nya ne vel te té se, fes tõ is ko lá ba já rá sa
mi att Umrao Sing ké sõbb még újabb hat
év nyu gat-eu ró pai éle tet vál lalt, de so ha -
sem tud ta meg sze ret ni az öreg kon ti -
nenst.
A csa lá dot a negy ve nes évek ben tra gé di -
ák so ro za ta ér te: a hu szon ki lenc éves
Amrita hir te len ha lá la, majd Maria-
Antoinette ön gyil kos sá ga.
A fo tók után Ke se rû Ka ta lin Baktay Er vin
és Amrita Sher-Gil kap cso la tá ról tar tott
elõ adást.
A nyi la do zó te het sé gû Amritát kez det ben
a nagy bá csi, Baktay Er vin se gí tet te a raj -
zo lás tech ni ká já ban. Amrita már gye rek -
ko ri, szí nek rõl szó ló me sé i ben is, raj za i -
ban is rend kí vü li te het ség rõl tett ta nú bi -
zony sá got.
A fi a tal fes tõ nõ re nagy ha tás sal volt az
1934-es du nai „in di á no zás”. Ami kor visz -
 sza tért In di á ba, Baktay Er vin ta ná csá ra:
„fesd a köz vet len kör nye ze ted ben élõ ket”
– kez dett In di á ban ad dig szo kat lan té má -
kat, egy sze rû em be re ket, egy sze rû, le tisz -
tult vo na lak kal és szí nek kel fes te ni. Amrita
elõtt In dia fes té sze té ben ilyen egy ál ta lán
nem volt, emi att is tisz te lik ben ne a mo -
dern in di ai fes té szet meg te rem tõ jét!
Ké sõbb, im már ha lá la után, Amrita „vál ha -
tott Baktay Er vin ta ní tó já vá”: ami kor
Baktay 1956-ban In di á ban járt, több he -
lyen tar tott elõ adást Amrita Sher-Gil mû -
vé sze té rõl.
Baktay Er vin já té kos én jé rõl Hegymegi
Kiss Áron szá molt be. Ki emel te, hogy az
el sõ tá mo ga tó ja Baktaynak az édes ap ja
volt, aki na gyon sze ret te a leg ki sebb, ötö -
dik ként szü le tett fi át. A csa lád ban a já ték,
a ze ne és a mû vé sze tek sze re te te alap ér -
ték volt.
A Vad nyu gat és az in di á nok irán ti ér dek -
lõ dést a ti zen éves Er vin ben egy Buffaló Bill
tár su lat bu da pes ti elõ adá sa kel tet te fel.
Mün che ni évei alatt Ne mes Jó zsef, Huzella
Hall ga tó Pál és bo hém tár sa i nak já té ka i ban
is te vé ke nyen részt vett. Az 1920-as évek -
ben a már ná lunk is meg je le nõ ame ri kai fil -
mek in di án té má ja is meg moz gat ták Baktay
fan tá zi á ját, eh hez já rul tak még az idõ köz ben
az USA-ba tá vo zott báty já tól ka pott fü ze -
tecs kék, ame lyek bõl a cow bo yok és in di á -
nok éle tét is mer het te meg. Ilyen elõz mé -
nyek után 1931-ben Zebegényben nyá ri in -

di án tá bort szer vez tek, ko -
moly elõ ké szü le tek után.
Ahogy a ko ráb bi évek ben a
Vad nyu ga ti Saloonba, így a
tá bor ba is csak a ma guk ál -
tal ké szí tett kor hû öl tö zet ben
le he tett meg je len ni (a jel mez
szó el len min dig til ta koz tak).
Hegymegi Kiss Áron meg le -
pe tés sel is szol gált: egy fe ke -
te-fe hér né ma fil met ho zott,
ame lyen Baktay – He ve rõ
Bö lény és in di án tör zse egy
csa lót lep lez le.
Baktay Er vin nek a Hopp
Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé -
sze ti Mú ze um ban töl tött
éve i rõl, a mú ze um má so -

dik vi lág há bo rút kö ve tõ idõ sza ká ról
Kelényi Bé la tar tott elõ adást. Az 56 éves
ko rá ig füg get len al ko tó ér tel mi sé gi éle tet
élõ Baktay Er vin 1946-ban kény te len volt
ál lást vál lal ni. Ne he zen tûr te a kö tött sé ge -
ket, bi zo nyá ra a szak könyv tár ren de zé se
nem je len tett nagy ki hí vást szá má ra.
1947-ben sza bad sá got kért, Ame ri ká ba
ké szült az in di á nok éle tét ku tat ni. Nem en -
ged ték ki. 1948-tól az in di ai tár gyak ka ta -
lo gi zá lá sa volt a mun ká ja. A kor kö ve tel -
mé nye i nek meg fe le lõ en ide o ló gi ai to -
vább kép zé sek re is járt. 1950-tõl önál ló ku -
ta tó mu ze o ló gu si stá tuszt ka pott, és õ ren -
dez te a mú ze um in di ai ki ál lí tá sát. Mind -
emel lett for dí tá so kon is dol go zott, elõ a dott
az EL TE-n, az or szág ban ván dor ki ál lí tás -
ként szer ve zett In dia mû vé sze te be mu ta -
tó hely szí ne in „nép ne ve lõ”, is me ret ter -
jesz tõ elõ adá so kat is tar tott.
1955-tõl dol go zott az In dia mû vé sze te cí -
mû köny vén. 1956-ban meg hí vott ven dé -
ge volt a Budd ha Dzsajanti kon fe ren ci á -
nak In di á ban. 1957-ben a Csoma-
könyvének né met és an gol for dí tá sán dol -
go zott, majd 1959-ben Kõrösi Csoma em -
lék ki ál lí tást szer ve zett, me lyért Szo ci a lis -
ta Mun ká ért ér dem ér met ka pott.
Zentai György a Baktay és Ne pál mû vé -
sze te cí mû elõ adá sá ban azt ér zé kel tet te,
hogy mi lyen ne héz sé ge ket, buk ta tó kat je -
len tett a mû vé szet tör té né szek, in do ló gu sok
és Baktay szá má ra is az ad dig Eu ró pá ban
még alig is mert ne pá li mû vé sze ti tár gya kat
azo no sí ta ni, ko ru kat meg ál la pí ta ni.
Brittig Ve ra Baktay és az in do néz mû vé -
szet ki ál lí tá sá ról szá molt be. Tõ le is ar ról
hall hat tunk, hogy a szak iro da lom hi á nya
mi att na gyon ne héz le he tett Baktaynak ezt
az 1953-56 kö zöt ti ki ál lí tást lét re hoz nia.

Ös  szeg zés kép pen ki je lent he tõ, hogy na -
gyon ér té kes, szak ma i lag szín vo na las,
ugyan ak kor min den ki szá má ra ért he tõ, él -
vez he tõ elõ adá so kat hall hat tunk a nap fo -
lya mán. A Laffert-kú ria nagy sza lon ját
meg töl tõ kö zön ség nagy ré sze vé gig hall -
gat ta mind a 14 elõ adást. Biz ton ál lít ha tó,
hogy gaz da god va tér het tünk ha za a hó ba
öl tö zött kú ri á ból. Kö szö net a szak mai
szer ve zõ Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé -
sze ti Mú ze um nak, a he lyet biz to sí tó
Laffert-kú ri á nak, Dunaharaszti Vá ros Ön -
kor mány za tá nak, és a Baktay Er vin Gim -
ná zi u mot se gí tõ, Aditi ha gya té kát is gon -
do zó Pro Al ma Ma ter Ala pít vány nak.

Tolnainé Korcz Ilo na

Dr. Kelényi Béla
fõmuzeológus,
tibetológus

Keserû Katalin
mûvészettörténész

dr. Szalay László
polgármester

Dr. Fajcsák Györgyi 
Hopp Ferenc 

Múzeum igazgatója
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Lövészné Nagy Er zsé bet va gyok,
1981 jú ni u sá ban szü let tem Bu da pes -
ten. Kun szent mik ló son élek, és al ko -
tok. 2010 de cem be ré ben a Vá ro si
Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já -
ban már lát hat ták szén nel
ké szült ta nul mány raj za i -
mat, il let ve meg is mer het -
ték né hány ak va rell ké pe -
met, me lyek nek té má ját
nagy részt a táj, a ter mé -
szet ad ta.
Mos ta ni ki ál lí tá som egy
újabb irányt mu tat. Kö -
zép pont já ban in kább az

em ber áb rá zo lás áll, né mi fi lo zó fi á val fû sze rez ve. Ké pe -
im több sé gé re jel lem zõ, hogy nem csak a lát ványt
igyek szik meg je le ní te ni, ha nem va la mi lyen ér zést,
gon do lat hal mazt is.

Vé le mé nyem sze rint egy fest mény
min dig üze ne tet hor doz. Az em ber -
tõl függ, hogy be fo gad ja-e, és ho -
gyan ér tel me zi. Min den al ko tás ra,

ami a mû vé szet irán ti
szen ve dély bõl és sze re -
tet bõl jön lét re, alá zat tal
kell te kin te ni és egész
egy sze rû en hagy ni kell
hat ni. Cso dá la to san ér -
de kes fo lya mat az, ami -
kor az ér zé sek és az in for -
má ció szin te öm lik a né -
zõ re.
Na gyon sok sze re tet tel vá rok egy hó na pon ke resz tül
a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban min den ked ves
ér dek lõ dõt, aki szí ve sen meg lá to gat a vi lá gom ban, és
kí ván csi az üze ne te im re! Be szél je nek he lyet tem a fest -
mé nyek!

2013. MÁRCIUS – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
Lövészné Nagy Er zsé bet

fes tõ mû vész

A szüretelõ ebédje

A szabadság, 
vagy mi...?



90. születésnapjukat
ünnepelték...

Garami
Mátyásné 
Ilonka néni

Lukács
Miklós
bácsi 

Marosvári
Gézáné 
Etelka néni

Isten éltesse mindhármójukat!

Dunaharaszti Hírek – március u j s a g @ d u n a h a r a s z t i . h u 7

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

Üze net az ûr bõl Dunaharasztira
http://index.hu/tudomany/2013/02/19/
budapestet_fotozta_az_iss_urhajosa/

Sze ret ném fi gyel mük be aján la ni a fen ti lin ket! A fel vé te len nem
csak Bu da pest lát szik ki vá ló an, Ha nem Du na ha rasz ti is, aho vá
Chris Hadfield üze ne te va ló já ban szól. A „meny” Tö rök Ka ta lin,
aki – bár nem Dunaharaszti szü le té sû – Dunaharasztin élt éve -
kig, és a Né met Nem ze ti sé gi Gim ná zi um ba járt Pest er zsé bet -
re, mielõtt Nürn berg be ment, az egye tem re. A csa lád pe dig, akit
Christ meg szó lí tott, mi va gyunk :-).

A Twitter üzenet magyarul: Budapest, Magyarország – és egy
óriási hello az ûrbõl Törökéknek, szeretett menyem
családjának.

Tö rök Zol tán, 
Dunaharaszti,  Ba bits Mi hály u. 20.
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áp ri lis 06. szom bat reg gel 5:00 órá tól
Gyár köz ut ca - Némedi út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va) jobb ol -
da la - Beth len Gá bor ut ca - Haraszthy Fe renc ut ca - Egry Jó zsef ut ca -
Paál Lász ló ut ca - Zágonyi Kár oly u. - Zsá lya u. - Levendula u. - Ki rály
köz - Pity pang u. - Ho mok tö vis u. - MÁV al só ut ca kö zöt ti te rü let

áp ri lis 07. va sár nap reg gel 5:00 órá tól
Dó zsa György út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va) jobb ol da la - Vas -
út ut ca - Mó ricz Zsig mond ut ca - Te me tõ ut ca - vas úti sín - Bár ka ut ca -
Du na–Ti sza-csa tor na - Bá ba ka lács u. - Fõ út kö zöt ti te rü let

Fi gye lem! A Fõ úton a zöld hul la dék-gyûj tést kö vet ke zõ szom ba ton, áp -
ri lis 13-án vé gez zük!

áp ri lis 13. szom bat reg gel 5:00 órá tól
Fõ út - Sport-szi get - Hókony-sor - Pa ra di csom-szi get - Du na sé tány -
Du na ut ca - Al só Du na sor - Ibo lya ut ca - So rok sá ri út - Fõ út - Kár olyi
Mi hály út -  dr. Pósta Sán dor ut ca - Las Torres ut ca - Cso ko nai ut ca -
Szondy György ut ca - Kõrösi Csoma Sán dor ut ca - Mó ra Fe renc ut ca -
Eöt vös köz - Eöt vös Kár oly ut ca - Ba ross ut ca - Dó zsa György út (Fõ út
fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va) bal ol da la kö zöt ti te rü let

áp ri lis 14. va sár nap reg gel 5:00 órá tól
Ha tár út - Knézich ut ca - Némedi út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va) bal
ol da la - Kan dó Kál mán ut ca kö zöt ti te rü let, ki egé szít ve a kö vet ke zõ ut cák -
kal: Vér cse u., Nyúl domb u., Man du la u., Kó csag u., Gó lya u., Ki ke let u.

Meg ké rünk min den in gat lan tu laj do nost és bér lõt, hogy a le ve let, va -
la mint a fü vet a gyûj tést meg elõ zõ nap zsá kok ban te gyék az in gat la -
nok elé.
Az ága kat ma xi mum 1,5 m-es da ra bok ra vág ják és kö töz zék ös  sze. Az
ágas-bo gas, ki ha jí tott fát és a 15 cm-nél vas ta gabb ága kat nem szál -
lít juk el!
A zöld hul la dék-gyûj tés reg gel 5:00 óra kor kez dõ dik! Azon be je len té -
se ket, hogy az ut cá ban a zöld hul la dék-gyûj tés lát ha tó meg tör tén te
után, zöld hul la dék ma radt va la mely in gat lan elõtt, nem tud juk fi gye -
lem be ven ni. Ilyen eset ben a gyûj tõ já ra tot vég zõ jár mû vet nem áll mó -

dunk ban vis  sza kül de ni! Min den ku kás au tó GPS-es nyom kö ve tõ vel van
fel sze rel ve, így azt, hogy me lyik ut cá ban tör tént meg a zöld hul la dék
el szál lí tá sa, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér jük.

Is mé tel ten tá jé koz tat juk tisz telt ügy fe le in ket, hogy 2013. ja nu ár 07-tõl
kez dõ dõ en, min dig a já rat terv sze rint meg ha tá ro zott na pon (hét fõ tõl-
pén te kig ter je dõ en) szál lít juk el a hul la dé ko kat, füg get le nül at tól, hogy
az ün nep nap ra vagy mun ka szü ne ti nap ra esik.

Fel hív juk a tisz telt la kos ság fi gyel mét, hogy ha tá lyos jog sza bály ok ér tel -
mé ben a hul la dék szál lí tás kö te le zõ köz szol gál ta tás, me lyet ön nek, mint
az in gat lan tu laj do no sá nak/hasz ná ló já nak a 27/2012. (XII. 19.) ön kor -
mány za ti ren de let 1. sz mel lék le té ben fel so rolt hul la dék gyûj tõ edé nyek
va la me lyi ké vel (mi ni mum 110 li te res hul la dék gyûj tõ edény), he ti rend -
sze res ség gel kö te le zõ igény be ven nie. Ki zá ró la go san a meg lé võ gyûj tõ -
edé nyen fe lü li több let hul la dék gyûj té sé re szol gál a Multiszint Kft.
logójával el lá tott zsák. A zsá kok meg vá sá rol ha tók, az Agro Garden Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 10. alat ti üz le té ben, brut tó 715 Ft áron.
A sze lek tív hul la dék gyûj tés vál to zat lan rend ben, min den pá rat lan hé ten,
a hul la dék gyûj tés üte mé ben zaj lik.
Fel me rü lõ kér dé sek re kol lé gá ik, az ügy fél szol gá la tunk el ér he tõ sé ge in:
06/30 668 7770, ugyfelszolgalat@multiszint.hu
Hét fõ tõl pén te kig 8–17 órá ig áll nak szí ves ren del ke zé sük re.

Tisz telt Ügy fe le ink!

A he ti rend sze res ség gel tör té nõ zöld hul la dék-gyûj té si szol gál ta tá sun kat
2013. áp ri lis 22. és 2013. ok tó ber 14. kö zött kí nál juk. A gyûj tõ zsá kok,
a ta va lyi év ben rend sze re sí tett erõ sebb anyag ból ké szül tek és 160 li ter ûr -
tar tal mú ak, mely nek ára 500 Ft/db + 27% áfa = brut tó 635 Ft/db.
A szál lí tás meg adott cím rõl tör té nik, ezért nem kell tar ta ni at tól, hogy má -
sok el tu laj do nít ják a zsá kot és ve le a be fi ze tett szál lí tá si dí jat is. Ha va la -
ki nek el tû nik, vagy meg sé rül, meg sem mi sül a zsák ja, azt az ügy fél szol -
gá la ton té rí tés el le né ben pó tol juk.
A szál lí tás min den hét fõn reg gel 5 óra kor kez dõ dik, füg get le nül at tól,
hogy eset le ges ün nep- vagy mun ka szü ne ti nap hét fõ re esik-e. A kol lé gák
ki ön tik a zöld hul la dé kot és a zsá kot a ke rí tés re (pos ta lá dá ba, ud var ra)
vissza te szik. Ké rem, a zsá ko kat elõ zõ nap es te te gyék az in gat la nok elé.
A szol gál ta tás idõ köz ben tör té nõ le mon dá sát, szü ne tel te té sét nem tud juk
el fo gad ni. Ha több zsák ra van szük sé ge, vagy új elõ fi ze tõ ként csat la ko -
zik a hát ra lé võ he tek re idõ ará nyos dí jat szám lá zunk ki. A zsák az ügy fél -
szol gá la ton ve he tõ át. Az ügy fél szol gá lat nyit va tar tá si ide je alatt:

Hét fõ 08–20 óra
Szer da 12–16 óra
Pén tek 09–12 óra

Az ügy fél szol gá lat cí me: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (busz for du ló)

Multiszint Kft.
hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tó

Tisz telt Ügy fe le ink!
2013. ta va szi la kos sá gi zöld hul la dék-gyûj tés

Dunaharaszti

Zöld hul la dék-gyûj tés 2013. 04. 22–2013. 10. 14.

zsák ára 500 Ft + 27% áfa = 635 Ft/db
Egy ház tar tás/vál lal ko zás zöld hul la dék el szál lí tá si költ sé ge 

6 hó nap ra:

1 zsák Net tó ár Brut tó ár
9100 Ft 11 557 Ft

ügy fél szol gá lat 
Szol gál ta tás igény lé se te le fon ja: 06/30-668-7770, vagy e-mail: 

ugyfelszolgalat@multiszint.hu
Zsák for gal ma zá sa ügy fél szol gá lat
Fi ze tés ügy fél szol gá la ton elõ re kp-ben

Re mél jük, hogy a szol gál ta tás tel je sí ti a hoz zá fû zött el vá rá sa it. Ha
ész re vé te le, eset leg ja vas la ta van, kér jük, je lez ze az
ugyfelszolgalat@multiszint.hu e-mail cí men.
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Tisztelt Dunaharasztiak!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával
továbbra is támogassák

a Dunaharaszti Városi Könyvtár
gyûjteményét

és mûszaki-technikai eszközeinek
fejlesztését!

Köszönjük!

Adószámunk:

16794601-2-13
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Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter be szá molt a két ülés kö zött el telt idõ -
szak ban tör tén tek rõl:
1. A Kép vi se lõ-tes tü let 2012. de cem ber 13-án ho zott 147/2012. (XII.
13.) sz. Kt. ha tá ro za tá ban lé võ 3 M Ft-os elõ i rány zat ból a Ne ve lé -
si Ta nács adó csak 1 M Ft-ot kap hat, ugyan is a tan ke rü le ti igaz ga -
tó 2013. feb ru ár 7-én kelt le ve lé ben ér te sí tet te a Dunaharaszti Gyer -
mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat ve ze tõ jét ar ról, hogy a jö võ ben
a pszi cho ló gu si fel ada to kat a Dunaharaszti Ne ve lé si Ta nács adó
nem lát ja el. A fenn ma ra dó 2 M Ft-os elõ i rány zat a Dunaharaszti
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat hoz ke rül át cso por to sí tás -
ra, hi szen ezt az el lá tást a Szol gá lat nak kell a jö võ ben biz to sí ta nia.

2. Az RSD Par ti Sáv – köz is mert ne vén üdü lõ te rü le ti csa tor ná zás –
pro jekt tel kap cso lat ban az érin tett 14 te le pü lés jegy zõ je és RSD re -
fe ren sei meg be szé lést tar tot tak. Je len leg zaj lik a csa tor ná zá si fel -
ada to kat el lá tó ki vi te le zõ ki vá lasz tá sa, mely köz be szer zés ered mé -
nye ként a mun ká la tok ta vasz fo lya mán már meg kez dõd het nek.
Dunaharasztin a pro jekt tel érin tett üdü lõ in gat lan nal ren del ke zõk kö -
zül 55 fõ még nem fi zet te meg az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást, ezért
az a töb bi te le pü lés hez ha son ló an – amen  nyi ben idõ köz ben nem
ke rül meg fi ze tés re –, köz adók mód já ra be haj tás ra fog ke rül ni.

3. El kez dõ dött az aszfaltutak ká tyú zá sa, il let ve a Máv-Alsó te rü le ten a
föld utak fe lü le té nek ja ví tá sa.

4. Meg kez dõ dött a le en dõ Pe tõ fi-szo bor kör nye ze té nek ki épí té se, a
te rep ren de zést kö ve tõ en a víz el ve ze tõ és elekt ro mos rend szer ki -
épí té se le zaj lott. Fo lya mat ban van a szo bor ta lap za tá nak el he lye -
zé se, a tér bur ko lás és zöld fe lü let-ki ala kí tás. A mun ká la tok a már ci -
us 15-i nem ze ti ün ne pig be fe je zõd nek.

5. Ok ta tá si bi zott sá gi ülé sen egy han gú an meg sza vaz ták, hogy a Szé -
kely zász ló 1 hó nap idõ tar tam ra ki ke rül jön a Hi va tal épü le té re.

A ki kül dött na pi ren di pon tok nál vál to zás volt, mi vel két sür gõs sé gi elõ -
ter jesz tést is tár gyalt a tes tü let. 

Sür gõs sé gi elõ ter jesz té sek

1. 5000 fõ fe let ti ön kor mány zat ok adós sá gá nak át vál la lá sa

Eb ben az eset ben ha tá ro zat pon to sí tás ról van csak szó, ami hez a Bel -
ügy mi nisz té ri um ra gasz ko dik. E ha tá ro zat alap ján fog ják meg köt ni
majd a meg ál la po dást az adós ság egy ré szé nek el en ge dé sé rõl. 

2. Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás
meg szün te té se

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te úgy dön -
tött, hogy az ál lam ház tar tás ról szó ló, több ször mó do sí tott 2011. évi
CXCV. tör vény 11. § (1) be kez dé sé ben, va la mint az Áht. vég re haj tá -
sá ra meg al ko tott, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló, több -
ször mó do sí tott 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
Ámr.) 14. §-ában fog lal tak alap ján, a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás jog utód
nél kü li meg szün te té sét ja va sol ja a Meg szün te tõ Ok ira tá ban fog lal tak
sze rint.

A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz ta a pol gár mes tert, hogy a Cse pel-szi -
get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás mun ka szer ve ze -
té nek fel ada tát ez idá ig el lá tó Szigetszentmiklós Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta lá val, a 2013. évi szú nyog gyé rí té si fel ada tok el vég zé sé re meg -
ál la po dást ír jon alá.

Na pi ren di pontok

1. A Dunaharaszti 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 sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jog sza bá lyi vál to zá -
sok mi att mó do sí tot ta a Pol gár mes te ri Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé -
si Sza bály za tá ról szó ló 1/2013. (II. 1.) ren de le tét.

2. A Kép vi se lõ-tes tü let Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak el -
fo ga dá sa

A Kép vi se lõ-tes tü let meg al kot ta az új Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -

za tá ról szó ló ren de le tét, amely a Ma gyar or szág Ön kor mány za ta i ról
szó ló tör vény alap ján ke rült át dol go zás ra.
Az ok ta tás át szer ve zé se mi att az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi -
zott ság fel adat- és ha tás kö rei is mó do sul tak.

3. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2012.
(II. 28.) ren de let mó do sí tá sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta az Ön kor -
mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2012. (II. 28.) ren de let mó -
do sí tá sá ról szó ló ren de le tét.

4. Dunaharaszti Ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
ren de let meg al ko tá sa

Az Ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve tés ét a tes tü let már há rom kör -
ben, plusz a köz meg hall ga tá son tár gyal ta.
A költ ség ve té si fõ ös  szeg 5 117 688 000 Ft. Az Ön kor mány zat sta bi lan
mû kö dõ ké pes, idén is 350 000 000 Ft-ot tud fej lesz tés re köl te ni.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egy han gú lag meg -
sza vaz ta az Ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren de le -
tét. 

5. A ki adá sok kész pénz ben tör té nõ tel je sí té sé rõl szó ló ön kor -
mány za ti ren de let meg al ko tá sa

A jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en Dunaharaszti Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta a ki adá sok kész pénz ben tör té nõ tel je -
sí té sé rõl szó ló ren de le tét. 

6. Mó do sí tott in téz mé nyi ala pí tó ok irat ok jó vá ha gyá sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ta a
Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal és a Dunaharaszti Hu mán Szol -
gál ta tó In téz mény mó do sí tó ok ira ta it, a mó do sí tá sok az ok ta tá si in téz -
mé nyek át szer ve zé se mi att vál tak szük sé ges sé. 

7. Új Köz be szer zé si Sza bály zat el fo ga dá sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ha tá lyon kí vül he -
lyez te a 2012. feb ru ár 7. nap ján ha tály ba lé pett Köz be szer zé si Sza -
bály za tot, és el fo gad ta az új Köz be szer zé si Sza bály za tot. 

8. Köz be szer zé si el já rá sok in dí tá sa és dön tés köz be szer zé si el já -
rás ered mé nyé rõl

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ha tal maz ta a Pol -
gár mes tert a Dunaharaszti Du na ut ca, Ho mok ut ca, Csengeri ut -
ca, Vá sár he lyi köz, Kiss Er nõ ut ca, Csen des ut ca, Ha va si ut ca út -
épí té se tár gyú köz be szer zé si el já rás elõ ké szí té sé re és meg in dí tá sá -
ra. A be ru há zás be csült költ sé ge 128 300 000 Ft + áfa, va la mint ezen
ut cák út épí tés éhez kap cso ló dó és egyéb csa pa dék víz-el ve ze té si mun -
kák tár gyú köz be szer zé si el já rás elõ ké szí té sé re és meg in dí tá sá ra.
A be ru há zás be csült költ sé ge 83 540 000 Ft + áfa.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ha tal maz ta a Pol -
gár mes tert a Dunaharaszti vá ros köz út ja i nak és a csa pa dék víz-el -
ve ze tés kar ban tar tá sa és üze mel te té se tár gyú köz be szer zé si el já -
rás elõ ké szí té sé re és meg in dí tá sá ra. A be ru há zás be csült költ sé ge
137 700 000 Ft + áfa.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a „Du na ha rasz ti,
Me se Óvo da  fej lesz té se a Szi vár vány Óvo da tag in téz mény lét re -
ho zá sá val, 6 cso por tos új épü let épí té sé vel cí mû, KMOP-4.6.1-11-
2012-0025 je lû pá lyá zat hoz kap cso ló dó pro jekt me nedzs ment ki -
vá lasz tá sa” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek
a COREX Pro jekt fej lesz té si Kft.-t je löl te meg. 

9. Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal 2012. évi bel sõ el len õr zé -
si je len té se

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a
Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal 2012. évi bel sõ el len õr zé si je len -
té sét.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2013. febru ár 25-i ülé se
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PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 

pá lyá za tot ír ki
a vá ros ban mû kö dõ ci vil szer ve ze tek szá má ra

A pá lyá zat cí me: Ön szer ve zõ dõ szer ve ze tek tá mo ga tá sa

A pá lyá zat cél ja: a Dunaharasztin élõ vagy dol go zó ál lam pol gár ok ön szer ve zõ dõ kö zös sé ge -
i nek az ön kor mány za ti fel ada tok meg va ló sí tá sa, a pol gá rok köz élet be va ló be vo ná sa, a te le -
pü lés fej lesz té se és szé pí té se, a kör nye zet vé de lem, a kul tú ra és a ha gyo má nyok ápo lá sa, a
la kos ság mû ve lõ dé se, ok ta tá sa, szó ra ko zá sa, spor to lá sa, egész sé gi ál la po tá nak meg õr zé se és
ja ví tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny ség tá mo ga tá sa.
A Szer ve ze tek a te rem bér le ti tá mo ga tás ra vo nat ko zó igé nyü ket is e pá lyá zat ke re té ben és elõ -
írá sa i nak meg fe le lõ en nyújt hat ják be!

A pá lyá za ton fel oszt ha tó ma xi mum ös  szeg: 14 000 000 Ft, me lyet Dunaharaszti vá ros költ -
ség ve té se biz to sít.

A pá lyá za ton részt ve het nek azok a bí ró ság ál tal be jegy zett ci vil szer ve ze tek, egye sü le tek,
szö vet sé gek, ame lyek az ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén be jegy zett szék hel  lyel ren del -
kez nek, vagy Dunaharaszti szék hel  lyel alszervezetet mû köd tet nek és meg fe lel nek az egye -
sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog ál lás ról, va la mint a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé rõl és tá mo ga -
tá sá ról szó ló, 2011. évi CLXXV. tör vény ren del ke zé se i nek, kü lö nös te kin tet tel a be szá mo lá -
si kö te le zett ség tel je sí té sé nek kö ve tel mé nyé re, to váb bá azok a he lyi kö zös sé gek, ame lyek
meg ha tá ro zó sze re pet töl te nek be Dunaharaszti vá ros kö zé le té ben, il let ve sport élet ében.

Nem pá lyáz hat nak: vál lal ko zói szer ve ze tek, po li ti kai pár tok, ki sebb sé gi ön kor mány zat ok, va -
la mint azok, akik a ko ráb ban fel vett tá mo ga tás sal ha tár idõ ben nem szá mol tak el, il let ve azok,
akik nek köz tar to zá suk, va la mint le járt ha tár ide jû pá lyá za ti kö te le zett sé gük van, csõd- vég el -
szá mo lá si vagy fel szá mo lá si el já rás alatt áll nak.
Pá lyáz ni az er re a cél ra ké szült, hi ány ta la nul ki töl tött nyom tat vá nyon le het. A pá lyá za ti nyom -
tat vány be sze rez he tõ a Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal ban a pá lyá zat ke ze lõ nél, va la mint
le tölt he tõ a www. dunaharaszti.hu hon lap ról.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: egye sü let ese tén a bí ró sá gi be jegy zés rõl szó ló vég zést, más
szer ve zet ese tén a lé te sí tõ ok ira tot vagy egyéb alap do ku men tu mot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: sze mé lye sen a pá lyá zat ke ze lõ nél

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2013. áp ri lis 5. (pén tek) 12.00 óra. 
Pá lyá zat ke ze lõ: Baldauf Myrtill 
Te le fon: 06-24/504-466
He lye: Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal

2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., Mû sza ki Iro da ép.

Dön tés a be nyúj tott pá lyá za tok tá mo ga tá sá ról: a 2013. áp ri lis 25-i kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.
A pá lyá zat hoz szük sé ges in for má ció a pá lyá zat ke ze lõ nél igé nyel he tõ.

Ügy fél fo ga dás: Hét fõ: 13–18 óra
Szer da: 8–12 óra

13–16 óra
Pén tek: 8–12 óra

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

ARTERIOGRÁFOS 
ÉRVIZSGÁLAT

DUNAHARASZTIN
A RÉGI ORVOSI
RENDELÕBEN

2013. MÁRCIUS 29-ÉN 
– PÉNTEKEN – 
EGÉSZ NAP!

ELÕRE EGYEZTETETT
IDÕPONTBAN TÖRTÉNIK 

A VIZSGÁLAT.
ENNEK DÍJA 75OO FT. 

TÖBB SZEMÉLY EGYÜTTES
JELENTKEZÉSEKOR
KEDVEZMÉNY: 

2 FÕ 5900 ÉS 3 FÕTÕL 4900 FT. 
CSONTSÛRÛSÉG-MÉRÉST IS

VÉGZÜNK (2500 FT).

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGSÁG
ESETÉN AZ ÖSSZEG
ELSZÁMOLHATÓ,

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK.
FÁJDALOMMENTES MÓDSZERREL

MEGÁLLAPITHATÓ, 
HOGY MILYEN RUGALMAS AZ
ÉRFAL ÉS VAN-E ÉRSZÛKÜLET,

ÉRELMESZESEDÉS.

AZ IDÕBEN FELISMERT
PROBLÉMA GYÓGYÍTÁSÁVAL

MEGELÕZHETÕ 
A SZÍVINFARKTUS ÉS

AGYVÉRZÉS!

INFORMÁCIÓ 
ÉS IDÕPONT-EGYEZTETÉS

A KÖVETKEZÕ TELEFONSZÁMON:

06-30-58-88-267

E-MAIL:
szenta111@citromail.hu

A nép egész ség ügyi in té zet ak ció el len õr zé se a nem do hány zók vé del mé ben
A do hány zás vis  sza szo rí tá sá nak egyik ki emelt te -
rü le te a nem do hány zó kat érin tõ do hány füst ex -
po zí ció (pas  szív do hány zás) ki küsz öbö lé se. En -
nek fon tos ele me a la kos ság tá jé koz ta tá sa és vé -
le mény for má lá sa mel lett a tör vé nyi sza bá lyo zás
be tar tá sá nak el len õr zé se.
2012. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba a Nem do hány -
zók Vé del mé rõl Szó ló Tör vény (Nvt.) mó do sí tá sa,
amely töb bek kö zött meg til tot ta a köz for gal mú in -
téz mé nyek és a mun ka he lyek zárt te re i ben a do -
hány zást.  Ez év ja nu ár 1-jé tõl több olyan mó do -
sí tás lé pett élet be, ame lyek a jog sza bály gya kor la -
ti al kal ma zá sát, az élet ad ta hely ze tek hez va ló iga -
zo dást se gí tik. Ilyen mó do sí tás volt pl. hogy már
nem csak a szó ra koz ta tó, vendéglátóipari egy sé -
gek, ha nem bár mely köz for gal mú in téz mény elõtt
nyit va áll az a le he tõ ség, hogy nem do hány zó vá
nyil vá nít sa a lé te sít ményt. Ez eset ben nyílt tér ben
sem kell ki je löl ni do hány zó he lyet. 

Az Nvt. elõ írá sa i nak al kal ma zá sa so rán fel me rült
gya kor la ti kér dé sek és vá la szok az ÁNTSZ hon -
lap ján „Gyak ran Is mé telt Kér dé sek” cím mel
meg ta lál ha tó. 
Az Or szá gos Tisztifõorvosi Hi va tal ál tal ko or di nált,
feb ru ár 18. és már ci us 3. kö zött zaj ló ak ció ke re -
té ben in té ze tünk a Rác ke vei és a Szi get szent mik -
ló si Já rás il le té kes sé gi te rü le tén össze sen 176 el -
len õr zést vég zett.  Az el len õr zött egy sé gek ben jog -
sza bály sér tést 3 eset ben ta pasz tal tunk, mely
ügyek  ben el já rás in dult.
Az el len õr zé sek so rán fel ügye lõ ink a do hány -
zást til tó táb lák sza bály sze rû ki he lye zé sét, a do -
hány zó he lyek ki je lö lé sé nek meg fe le lõ sé gét, va -
la mint a do hány zá si kor lá to zást meg sér tõ sze -
mé lye ket el len õr zik, jog sza bály sér tés ese tén
egész ség vé del mi bír ság ki sza bá sát kez de mé -
nye zik. Fon tos azon ban, hogy a tör vé nyi ren -
del ke zé sek be tar tá sát nem csak az ak ció el len -

õr zé sek al kal má val, ha nem azon kí vül is, fo lya -
ma to san vizs gál ják.
In té ze tünk ta pasz ta la tai azt mu tat ják, hogy a köz -
for gal mú in téz mé nyek tu laj do no sai, üze mel te tõi
és az ál lam pol gár ok is meg ér tet ték a nem do -
hány zók vé del mé rõl szó ló sza bá lyo zás fon tos sá -
gát, tá mo gat ják azt és alap ve tõ en jog kö ve tõ ma -
ga tar tást ta nú sí ta nak.
Nem árt mi nél több ször hang sú lyoz ni azt a tényt,
hogy a do hány zás a leg je len tõ sebb meg elõz he tõ
ha lá lok a fej lett or szá gok ban, így Ma gyar or szá -
gon is. A do hány zás fe le lõs a rák okoz ta ha lá lo -
zá sok mint egy ne gye dé ért, il let ve a be kö vet ke zõ
ha lá lo zá sok 15%-áért. 
Ezért fon tos a do hány zás vis  sza szo rí tá sa és en nek
ér de ké ben a la kos ság to váb bi tá mo ga tá sa a tör vény
ren del ke zé se i nek be tar tá sá ban és be tar ta tá sá ban.

KH Rác ke vei Já rá si Hi va tal
Já rá si Nép egész ség ügyi In té ze te



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

12 u j s a g @ d u n a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – március

Lá to ga tás a „két i be tû 
vá ro sá ban”

Is mét sze ren csés nek érez het tem ma gam,
mert má sod szor is meg lá to gat hat tam az
észak finn or szá gi Ii vá ro sát és gim ná zi u -
mát. Az 1995 óta tar tó kap cso la tunk egy -
re mé lyül, mind két rész rõl egy re több ta -
nár vesz részt a prog ra mok ban.
2013. február 15-én kel tem út ra a Baktay
Er vin Gim ná zi um öt di ák já val és 16-án
haj nal ban már Oulu rep te rén üd vö zöl het -
tük ba rá ta in kat. A ma gyar gye re ke ket
szál lás adó csa lád ja ik vit ték ha za. A hét -
vé gét együtt tölt het ték, így kö ze lebb rõl
meg is mer het ték Ii-ben élõ csa lá dok éle -
tét. Él vez het ték a fe nyõ fák kal tûz delt, hó -
fed te tájat. Meg ta pasz tal hat ták, hogy mi -
lyen is egy igazán hi deg or szág ban él ni,
ahol a te let ös  sze sem le het ha son lí ta ni
az ál ta lunk meg szo kot tal. Vé gül, de nem
utol só sor ban meg ta pasz tal hat ták a sí fu -
tás szép sé gét és a sza u na jó té kony ha -
tá sát is.
Az el sõ nap a gim ná zi um igaz ga tó ja,
Tuomas kör be ve ze tett min ket az is ko lá -
ban, be szélt az is ko lai szo ká sok ról, a ta -
ná rok ról és a di á kok ról. Az igaz ga tó 2012
szep tem be re óta irá nyít ja az is ko lát, de
úgy fo ga dott min ket, mint ha már ré gi ba -
rá tok len nénk. A kö vet ke zõ na pok prog -
ram ja in  min den al ka lom mal meg je lent,
ér dek lõ dött és ak tív tag ja is volt szá mos
ese mény nek. Töb bek kö zött meg néz te a
be mu tat ko zá sun kat Du na ha rasz ti ról, a
gim ná zi u munk ról, Unesco-s prog ram ja -
ink ról és Comenius-pro jekt jeink rõl. A be -
mu tat ko zá sunk ré sze volt a ta va lyi uta zá -
sunk ról ké szí tett pre zen tá ció, ahol a finn
gye re kek és ta ná rok is ma guk ra is mer het -
tek. Lát hat ták azt is, men  nyi re jól érez tük
ma gun kat a ta va lyi itt tar tóz ko dá sunk
alatt. A mû so runk be fe je zé se ként Seruga
Ro land bû vész mu tat vá nya i val szó ra koz -
tat ta a kö zön sé get.
Finn ba rá ta ink is ked ves ked tek már az el -
sõ nap al kal má val. Az is ko la ze ne ka ra és
a fo ga dó di á kok ad ták elõ ze nés da rab ju -
kat, majd Joulupukki, az iga zi Tél apó is
meg je lent és cso ma go kat osz to ga tott ne -
künk.
Az itt tar tóz ko dá sunk alatt több órát lá to -
gat tunk meg. A gim ná zi um nagy vál to zá -
son ment át a ta va lyi tan év óta. A tan órák
75 per ce sek let tek a szo ká sos 45 perc he -

lyett. A ta ná rok vé le mé nye sze rint az új
rend szer sok kal ha té ko nyabb, mi vel ke ve -
seb bet kell meg sza kí ta ni uk az órá i kat,
töb bet és ha té ko nyab ban le het ta ní ta ni.
Ke ve sebb tan tárgy jut egy nap ra, így ke -
ve sebb a há zi fel adat is. Per sze az át ál -
lás nem volt zök ke nõ men tes. Az ele jén
vol tak el len zõk, de most már sen ki sem ál -
lí ta ná vis  sza a ré gi rend szert. Mi is ha mar
hoz zá szok tunk az órák idõ be osz tá sá hoz.
Idén is meg lá to gat tuk Kemi jég vá rát, ahol
a jég bõl és hó ból ki fa ra gott me se fi gu rá kat
a ma gyar gye re kek is kön  nyen fel is mer -
het ték. A hófaragással ma gunk is meg is -
mer ked het tünk. Az is ko la ud va rán egy hét
mé ter hos  szú és 1,5 mé ter ma gas hófalat
emel tünk, majd más nap a tömb bé fa gyott
hó ból ki fa rag hat tuk az elõ zõ nap meg ál -
mo dott és elõ ké szí tett al ko tá sa it. A té ma
idén a ba rát ság volt, a ké pek re a finn és
ma gyar ba rát ság jel ké pei ke rül tek fel. Es -
te a ki vi lá gí tott dom bor mû ve ket a szü lõk
is meg te kint het ték, így az igaz ga tó úr
nem csak az al ko tó kat, ha nem a fo ga dó
csa lá do kat is üd vö zöl het te.
Idén – még ha csak egy rö vid idõ re is –
de Svéd or szá got is meg lá to gat hat tuk.
Tornio és Haparanda test vér vá ros ok. Finn
és svéd em be rek itt együtt él nek, dol goz -
nak, ta nul nak. Ér de kes és egy ben meg -
döb ben tõ volt szá munk ra, hogy egy óra
idõ el to ló dás volt a két vá ros kö zött és
csak egyet kel lett lép nünk és egy órá val
több vagy ke ve sebb volt. A finn ré szen lé -
võ Tornio vá ros há zán fo ga dást tar tot tak
szá munk ra. A vá ros ok ta tá si meg bí zott ja
a fin nek nél el ke rül he tet len ká vé val és sü -
te mén  nyel fo ga dott, majd be mu tat ta a vá -
ros is ko lá it, is ko la rend szer ét, az ok ta tá si
rend sze rük ered mé nye it és ne héz sé ge it.
Ked ves sé ge na gyon meg ka pó volt. Dél -
után a he lyi mú ze um ban meg lá to gat tuk a
kor társ mû vé szek ki ál lí tá sát. A lá to ga tá -
sunk vé gén min den ki el mond hat ta me lyik
al ko tás volt a leg na gyobb ha tás sal rá.

Az utol só na pon meg lá to gat tuk a Kul tu ri -
kau pil lát, a he lyi kul tu rá lis központot,ahol
az igaz ga tó úr köz re mû kö dé sé vel meg is -
mer het tük a he lyi mû vé szek al ko tá sa it.
Ta lál koz tunk Ida M. Kleiterppel Amsz ter -
dam ból, aki né hány he tet Ii-ben tölt. Ida
szob rász ként dol go zott, de je len leg egy
kör nye zet vé del mi pro jekt tel fog lal ko zik,
mely nek fõ pro fil ja az eró zió. Szá mos or -
szág ban járt már és min den hol elõ adá so -
kat tart, ta lál ko zik az is ko lák ta nu ló i val és
a he lyi mû vé szek kel. Egy le het sé ges jö -
võ be ni ma gyar or szá gi lá to ga tás ról is be -
szél get tünk ve le.
Dél után gya kor la ti óra ke re té ben a gye re -
kek sü te ményt ké szí tet tek a bú csú par ti ra.
Idén is ne héz volt el vál nunk ba rá ta ink tól,
akik még az utol só na pon is el hal moz tak
aján dé kok kal. Ma ra dan dó él mé nyek kel
tér het tünk ha za Ma gyar or szág ra. Kö szö -
ne tet kell mon da nom finn kol lé gá im nak
Tuomasnak, Teijonak, Juhanak, Juk ká -
nak, hogy idén is min dent meg tet tek, hogy
jól érez zük ma gun kat. És kö szö net il le ti a
Pro Al ma Ma ter Ala pít ványt, amely – mint
min den év ben – tá mo gat ta uta zá sun kat
az úti költ ség rész be ni át vál la lá sá val.
23-án haj nal ban kí sér tek min ket ki Oulu
rep te ré re és bár szo mo rú an, de bú csút
kel lett ven nünk ba rá ta ink tól. Re pü lõnk ha -
mar Hel sin ki rep te ré re ért, ahon nan ha -
mar ha za ér tünk, hogy az ott ho ni ak kal ta -
lál koz has sunk, és meg oszt has suk ve lük
él mé nye in ket.
A bú csú nem vég le ges, a kap cso la tot to -
vább ra is ápol ni sze ret nénk. Re mé nye ink
sze rint a jö võ ben egy újabb kö zös Eu ró -
pai uni ós pro jekt ben is part ne rek le he tünk.
Leg ké sõbb ok tó ber ben ta lál ko zunk ba rá -
ta ink kal Dunaharasztiban, ami kor egy
Comenius pro jekt ke re tén be lül hét or szág
ta ná rai és di ák jai fog ják is ko lán kat meg lá -
to gat ni.

Hidvégi Il di kó
an gol ta nár

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

Baktays diákok a finn igazgatóval

Hószobrászaink
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COMENIUS – VIRIBUS UNITIS 
TA LÁL KO ZÓ ATHÉN BAN

Egy fe lejt he tet len pro jekt hét
2013. feb ru ár 4–10.

A tö rök or szá gi Yalovában le zaj lott ta lál ko -
zó óta alig telt el há rom hó nap és im már
új ból út ra kel tünk kis csa pa tunk kal a
Comenius Egész éle ten át tar tó ta nu lás
prog ram ke re tén be lül. Úti cé lunk Gö rög -
or szág fõ vá ro sa Athén, Cholargos vá ros -
rész ál ta lá nos is ko lá ja volt.
Ka lan dos utun kat szí ne sí tet te, hogy át -
szál lás sal ju tot tunk Athén ba és már a
mün che ni já ra ton ös  sze ta lál koz tunk a pro -
jekt ben részt ve võ né hány or szág kép vi se -
lõ jével. Ilyen kor el gon dol ko zom, men  nyi re
ki csi ez a világ… 
A kör nye zet tu da tos ne ve lést, élet mó dot
meg cél zó pro jekt ben az athé ni ta lál ko zó a
„WASTE” az az a sze mét, a hul la dék té -
má já ra épült. Iz gal mas ki hí vást tel je sí tet -
tünk pro jekt fel adat ként, amit az uta zás
elõt ti he tek ben kel lett el ké szí te nünk. Fil -
met for gat tunk, amely nek cél ja volt, hogy
rá ve gyük em ber tár sa in kat a sze lek tív hul -
la dék gyûj tés re. (A film www.dhbeg.hu
hon la punk ról a kül kap cso lat ok fül re kat -
tint va el ér he tõ.)
Min den or szág ér de ke sen, de más-más
szem mel kö ze lí tet te meg a fel ada tot. A mi
di ák ja ink Flash Mob ké szí té sé re vál lal koz -
tak. Ez egy olyan mû faj, ami ma gá ban is
fi gye lem fel kel tõ, csat la ko zás ra fel hí vó vi -
dám, tán cos pro duk ció. Meg ter ve zé sé ben
és elõ adá sá ban szí ve sen vet tek részt a
7. A, 10. B és a 11. A osz tá lyok lel kes di -
ák jai. A pro jekt ugyan is nem csak ar ról
szól, hogy a ki uta zó di á kok meg is me rik a
nyolc or szág gal va ló kö zös mun ka tar tal -
mát, ha nem a cél az, hogy mi nél több di -
ák hoz el jus son az üze net, men  nyi re fon -
tos nap ja ink ban kör nye ze tünk vé del me és
a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás meg is me -
ré se már az is ko lás kor évei alatt. 
Büsz kén mond ha tom, hogy ez va ló ban
csa pat mun ka volt, amely ben nem csak a
Baktay Er vin Gim ná zi um ta nu lói, ha nem
Dunaharaszti vá ros jegy zõ je, va la mint a
Rend õr ka pi tány ság is részt vet tek, biz to -
sí tot ták szá munk ra az is ko la elõtt út sza -
kasz le zá rá sát a fil me zés ide jé re. 
A fel ada tok itt nem ér tek vé get. Több osz -
tál  lyal an gol órán cso port mun ka ke re té -
ben, hul la dék kal, an nak gyûj té sé vel és új -

ra hasz no sí tá sá val kap cso la tos an gol
nyel vû fel adat la pot töl töt tünk ki. A 10. B
osz tály ta nu lói ab ban se gí tet tek, hogy egy
hé ten át fel mér ték, men  nyi sze mét ke let -
ke zett a csa lá dok ház tar tá sá ban, s mind -
ezen gyûj tõ mun ka ered mé nyét power
point pre zen tá ci ó ban fog lal tuk ös  sze, amit
Athén ban di ák ja ink an gol nyel ven elõ is
ad tak.
Iz ga tot tan ké szül tünk a nagy út ra. A ta nu -
lók kö zül töb ben most utaz tak elõ ször re -
pü lõ vel. Athén ban 16 fo kos ta va szi idõ já -
rás fo ga dott ben nün ket. A re pü lõ tér rõl az
ot ta ni pol gár mes ter biz to sí tot ta hét részt -
ve võ or szág szá má ra a buszt, hogy mi nél
egy sze rûb ben el jut has sunk a fo ga dó csa -
lá dok hoz, il let ve a szál lo dá ba. Mon da nom
sem kell, hogy mi lyen ven dég sze re tet tel
fo gad tak ben nün ket gö rög ba rá ta ink. 
A má so dik na pon az is ko lá ban ta lál koz -
tunk. A gö rög di á kok fel dí szí tet ték az épü -
le tet, stí lu so san hul la dék anya go kat, mû -
anyag ku pa ko kat fel hasz nál va el ké szí tet -
ték és ki ál lí tot ták a részt ve võ or szá gok
zász ló it, va la mint min den or szá got a sa ját
anya nyel vén kö szön töt tek szin tén az ál ta -
luk ké szí tett transz pa ren sek kel. En  nyi
sze re tet lát tán nem za vart ben nün ket,
hogy zász lónk ból olasz zász ló lett, de vic -
ce sen mond ták a di á kok, hogy for dít suk
meg a fo tót, amit ké szí tet tünk és úgy néz -
zük majd. 
Ez után tar tal mas, né ha a rög tön zés mû -
fa ját su gal ló mû sor ral ked ves ked tek a kül -
föl di ven dé gek nek; be mu tat ko zott a gö rög
'Comenius te am', az ének kar vi dám da lo -
kat adott elõ, Mrs Xanthi, az is ko la hi he -
tet le nül ener gi kus igaz ga tó nõ je zon go rá -
zott, majd nem ma radt el a gö rög tánc
sem, és pil la na tok alatt tánc par ket té ala -
kult a kis tor na te rem, ahol fer ge te ges han -
gu lat ban kí gyóz tunk, szé kek és asz ta lok
kö zött. 
A pre zen tá ci ók be mu ta tá sa után fi nom,
há zi lag ké szí tett gö rög spe ci a li tá sok kal kí -
nál tak ben nün ket ven dég lá tó ink. A dél -
után fo lya mán el lá to gat tunk az Ak ro po -
lisz ra, meg néz tük az Acropolis mú ze um
kin cses tá rát, ahol lá ba ink elõtt szin te
meg ele ve ne dett a tör té ne lem. Es té in ket
Athén Plaka ne vû vá ros rész ben, az az bel -
vá ro sá ban töl töt tük. Vá rost néz tünk, szív -
tuk ma gunk ba a ta vasz il la tát, csa tan gol -
tunk a ba zá ri for ga tag ban, s ren ge teg
fény ké pet ké szí tet tünk. 
A kö vet ke zõ na pon el lá to gat tunk Ma ra -

thon vá ro sá ba, sé tál tunk a vi rág zó
Marathon-tó part ján, va la mint meg te kin -
tet tük a BORRE Mú ze u mot, ahol a tu laj -
do nos ál tal gyûj tött mo dern mû vé sze ti al -
ko tá sok ki ál lí tá sa mel lett be te kint het tünk
az au ten ti kus gö rög vi dé ki épí té szet stí -
lus je gye it hor do zó há zá ba is. 
Dél után foly ta tó dott a pro jekt mun ka, a
pre zen tá ci ók elõ adá sa meg an  nyi ká vé -
szü net tel, rím fa ra gás sal, meg ze né sí tett
vers írás sal és kéz mû ves fog lal ko zás sal. 
A hét so rán lát hat tuk Poszeidon temp lo -
mát a Cape Sounion, Zeus temp lo mát, az
óko ri gö rög Dionysos szín há zat, a Tzis ta -
ra kis me cse tet a Monastiraki té ren, a
Kapnikarea bi zán ci temp lo mot, a
Hadriánus ka put, a Panathenaikon óko ri
Sta di ont és meg an  nyi más tör té nel mi ne -
ve ze tes sé get, va la mint meg is mer het tük
Cholargos vá ros rész ven dég sze re tõ ve -
ze tõ it, a pol gár mes tert, aki pa zar bú csú -
va cso rá ra hív ta meg a pro jekt ben részt ve -
võ ta ná ro kat, di á ko kat. 
Rend kí vü li él mény volt új ra ta lál koz ni a
már Tö rök or szág ban meg is mert kol lé gák -
kal és fe lejt he tet len em lé kek kel tér tek ha -
za di ák ja ink is, akik egy hét re be te kint het -
tek a gö rög csa lá dok nem túl csen des,
ám de vi dám éle té be. 
A kö zös mun ka ter mé sze te sen nem áll
meg, újabb fel ada tok nak né zünk elé be,
egy újabb lel kes di ák csa pat tal, hi szen áp -
ri lis ban Szlo vé ni á ba, Ljubl ja ná ba uta zunk,
ahol a Montreáli Pro to koll ról, az az az
ózon ré teg vé del mé ért szü le tett egyez -
mény rõl kell elõ adást tar ta ni uk ta nu ló ink -
nak. 
Sze ren csés nek mond ha tom ma gam,
hogy mint an gol nyelv ta nár kör nye zet vé -
del mi pro jek tet irá nyít ha tok. Büsz ke va -
gyok rá, hogy is ko lám di ák ja i val együtt ké -
pez ve ma gam, vi lág szer te hir det het jük a
Baktay ne vet. 
Kö szö net il le ti a Tempus Köz ala pít ványt a
pro jekt tá mo ga tá sá ért, jegy zõ urat, a
dunaharaszti rendõrörs dol go zó it és az
elõ ké szí tés ben részt vál la ló kol lé gá i mat.
Kö szö nöm Hidvégi Il di kó kol lé ga nõm nek
a ta nu lók kí sé re té ben nyúj tott se gít sé gét,
va la mint di ák ja ink nak a pro jekt meg va ló -
sí tá sát és di csé ret il le ti a ki uta zó ta nu ló -
kat pél da mu ta tó ma ga tar tá su kért.
A pro jekt rõl bõ veb ben az is ko la hon lap ján
is ér te sül het nek.

Nagy-Gyõr Dalma
pro jekt ko or di ná tor

Baktaysok Poszeidon 
temploma elõtt

Tánc az Akropoliszon
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Vá ro si vál tó ver seny a Kõrösiben

A 2013. 02. 06-án meg ren de zett vá ro si
vál tó ver seny is mét igen ma gas szín vo na -
lon zaj lott. Jól fel ké szült is ko lák iz ga tott di -
ák jai csap tak ös  sze. Az im már ha gyo má -
nyos ver seny idén is ba rát sá gos han gu -

lat ban és sport sze rû en zaj lott. Kö szön jük
a Hu nya di Já nos és II. Rákóczi Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko la ta ní tó i nak a szor gal mas ké -
szü lést és azt, hogy egyéb el fog lalt sá guk

és prog ram juk mel lett se gí tet tek, hogy
meg tud juk ren dez ni ezt a já té kos, spor -
tos dél utánt.

Sier Tamásné 
mun ka kö zös ség-ve ze tõ

Szín ház ban jár tunk

Már évek óta lel kes lá to ga tói va gyunk a
bu da pes ti gyer mek szín há zak nak. Több
he lyen is meg for dul tunk már, ahol na gyon
szín vo na las elõ adá so kat lát hat tunk. Jár -
tunk a Colibri Szín ház ban, a Csili Mû ve lõ -
dé si Köz pont ban. Eb ben a tan év ben al sós
osz tá lya ink kal a Ma gyar Nem ze ti Gyer -
mek szín ház ba vál tot tunk bér le tet. 

Õs  szel há rom elõ adást lát hat tunk, „A négy
év szak”, „A hat  tyúk ta va”, és a „Dzsun gel
köny ve” cí mû e ket.
Az elõ adá so kat nagy-nagy iz ga lom mal
vár tuk és bát ran mond ha tom, nem csa lód -
tunk. Mind há rom da rab na gyon igé nye sen
volt szín pad ra ál lít va, ne velt és szó ra koz -
ta tott, az em be ri ér té ke ket ál lí tot ta a gye -
re kek elé az zal együtt, hogy ne velt és szó -
ra koz ta tott is. Az elõ adá sok ér té két nem a
tech ni kai bra vúr, ha nem az igé nyes tar ta -
lom a hi te les ség és az iga zi ér te lem ben
vett szó ra koz ta tás ad ta.
Na gyon bol do gok va gyunk, hogy lát hat tuk
eze ket a da ra bo kat és ér dek lõd ve vár juk
a to váb bi elõ adá so kat.

Vargáné Hunya Ka ta lin
szer ve zõ

Tél te me tés a Kõrösiben

Mint min dig, eb ben a tan év ben is igye kez -
tünk el ûz ni a te let egy fan tasz ti kus far -
sang gal. Az ûzés csak fé lig si ke rült. Mert
az igaz, hogy a far san go lás na gyon jó volt,
de a tél úgy néz ki, hogy még itt ma rad
egy da ra big.
Pe dig raj tunk az tán nem mú lott a do log.
Is ko lánk ban már ha gyo mány, hogy min -
den osz tály ko moly pro duk ci ó val ké szül
er re a mu lat ság ra. Min dig va la me lyik
szom ba tot je löl jük ki az ese mény meg ren -
de zé sé re. Sze ret nénk ugyan is, ha a hoz -
zá tar to zók is meg tisz tel nék is ko lán kat és
a gye re ke ket az zal, hogy meg lá to gat nak
min ket. 
Idén is az SZMK vál lal ta ma gá ra a bü fé -
ben a mun ká kat. Ez a szend vi csek ké szí -
té sé bõl és el adá sá ból áll. Nem kis fel adat
ez. Szü lõi fel aján lá sok ból jött ös  sze a tom -
bo la aján dé kok jó ré sze, amit itt sze ret nék
meg kö szön ni. So kan vet tek pár to ló je gyet
is, ez zel se gít ve a DÖK év vé gi sport nap -
ját.
Né hány szó a mu lat ság ról. A be mu ta tó kat
a kis el sõ sök kezd ték el, majd kö vet kez -
tek elõbb az al sós, utá na a fel sõs év fo -
lyam ok. Volt itt min den: benn szü löt tek, ka -
ló zok, cir ku szo sok, ál la tok, tán co sok stb.
Szebb nél szebb cso por tos jel me zek, na -
gyon ko moly elõ adá sok. Volt szü lõ, aki azt
mond ta a vé gén, hogy olyan volt az egész,
mint ha va la mi lyen szín ház ban lett vol na.
Néz te egy más után a fel lé põ ket, cso dál -
ko zott és tap solt. 
Ter mé sze te sen nem ma rad ha tott el a ta -
ná ri be mu ta tó sem. Öröm mel sze re pel -
tünk, mint tör pék, és se gí tet tünk a ki rály -
fi nak élet re kel te ni Hó fe hér két.
Te ret ad tunk az egyé ni leg be öl tö zött gye -
re kek nek is. Be mu tat hat ták, hogy mi lyen
cso dás jel me ze ket tud nak ké szí te ni a szü -
lõk. 
Majd kö vet ke zett a tom bo la hú zás, tor ta -
evés. A ki csik nek fél öt kor ért vé get a dél -
után. A na gyok vi szont még es te 7-ig rop -
hat ták a tán cot. 
Kö szö nöm min den ki nek a se gít sé get. Vi -
ca né ni nek a ze nei ala pok ös  sze vá gá sát,
Mi si bának a stú di ós mun kát, An di né ni -

nek a kon fe rá lást. És nem utol só sor ban
a szü lõk nek a csar nok be ren de zé sét,
rend be ra ká sát.
Én sze mély sze rint min den ki nek kö szö -
nöm, hogy ti zen va la hány éven át se gí tet -
tek a far san go lás ban. És itt kí vá nok jó
mun kát az utá nam kö vet ke zõ szer ve zõk -
nek.

Far kas Ka ta lin
DSN

Sítábor, 2013. 01. 19–23.
Preabichl, Auszt ria

Új ra hó dol hat tunk egyik ked venc té li spor -
tunk nak, a sí e lés nek ja nu ár kö ze pén.

Idei sítáborunk úticélja a ta valy ról már jól
is mert Preabichl volt. Ré gi és új sí el ni vá -
gyó ta nu lók, csa lá dok és fel nõt tek in dul -
tunk szom bat haj nal ban Auszt ri á ba és
dél után már ma gyar ok ta tó ink se gít sé gé -
vel „fá rasz tot tuk” lá ba in kat. Az idõ já rás az
idén ke gyes volt hoz zánk, min den nap sí -
el het tünk reg gel tõl a pá lyák zá rá sá ig. Fá -
radt sá gunk el le né re még ju tott erõ es té re
a jó ked vû ve tél ke dõk höz, csa pat ver se -
nyek hez.

Az utol só na pon az el ma rad ha tat lan szla -
lom ver seny ben bi zo nyí tot ta min den ki,
hogy mi lyen ügye sen tud ja tel je sí te ni a ki -
tû zött pá lyát. A gye re kek bol do gan vet ték
át ér me i ket, a fel nõt tek pe dig ok le vél ben
ré sze sül tek.
Fá rad tan ugyan, de nagy örö möm re min -
den ki épen és egész sé ge sen tért ha za.
Bol dog Zsolt nak és Bol dog Be á nak kö -
szön jük a tá bor szer ve zé sét.

Bordásné Nyáry Ni ko lett
kí sé rõ pe da gó gus
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A Kisdunamenti Ashihara Ka ra te Egye sü let (Dra gon
Force Te am) spor to lói 2013. már ci us 09-én Gyõr szent -
iván ban vet tek részt a XV. Rehab Rá ba Ku pa el ne ve -
zé sû 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 24 fõ ver seny zett és 24 ér met sze rez 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, Ki rály Zsó fia, Bak Benjamin, Ko -
vács Le ven te

3. he lye zet tek: Piacsik Zsó fia, Uhrin Zsom bor, Uhrin Ré ka
KUMITE (küz de lem) ver seny szám ban:
1. he lye zet tek: Bak Benjamin, Schwarczenberger Kla u dia, Ki rály
Zsó fia, Ko vács Le ven te, Var ga Ba lázs, Ta kács Ba lázs, Lacházi
Já nos, Se per Olivia

2. he lye zet tek: Sas Vik tor, Nagy Ta ma ra, Incze Ré ka, Ko vács Bo -
tond, Gyu lai Zol tán

3. he lye zet tek: Uhrin Zsom bor, Uhrin Ré ka, Si mon An dor, Béki
Szil vesz ter

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.
Lacházi Já nos fel nõtt fér fi ver seny -
zõnk kap ta meg a leg har co sabb ver -
seny zõ nek já ró kü lön dí jat.
Részt vet tek még a ver se nyen: Se per
Pé ter, Ko csis Ri chárd, An gyal Márk,
Hor váth Jan ka és Ágos ton Pat rik,
ne kik is gra tu lá lunk a helyt ál lá sért.

Kö vet ke zõ ver se nyünk a sa ját szer ve zé sû Dunaharasztin meg ren de -
zés re ke rü lõ Nyílt Ashihara Ka ra te Eu ró pa Ku pa 2013. má jus 11-én
és 12-én tíz or szág ki emel ke dõ har co sa i nak rész vé te lé vel.

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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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

„Szólt a nó ta, tán colt a láb…”

Az idén má sod já ra ren dez te meg is ko lánk
al só ta go za ta a sok éves ha gyo mány tól el -
té rõ en, osz tály szin ten a far san got. 
He tek óta szü lõk, gye re kek, s ta ní tók
együtt ké szü lõd tek: dí szí tet ték a tan ter -
me ket, a fo lyo sót, tán cos mu tat vá nyo kat,
iz gal mas ve tél ke dõ ket, já té ko kat ter vez -
get tek.
A mu lat ság dél elõtt jén te le lett az is ko la
her ceg nõk kel, pók em be rek kel, cow boyok -
 kal, va la mint egy re több, egé szen új és öt -
le tes jel mezt öl tött vi dám gyer mek kel. A fo -
lyo són meny as  szony ok sé tál tak, lo va gok
pár ba joz tak, a mos dó ban sel lõ lány pan -
csolt. A tan ter mek ben szólt a ze ne, fo gyott
a sü te mény és az üdí tõ.
A gye re kek kö zös, han gos és vi dám éne -
ke nem csu pán a dél elõtt han gu la tát ala -
poz ta meg, ha nem az egy-két ijesz tõ ál -
arc cal együtt jel ké pe sen el is ûz te a te let.
A mobilzsûrink: Pa u la né ni, Er na né ni és
Jó zsi bá csi az idén sem unat koz tak, sõt,
ta lán még a ta va lyi nál is ne he zebb dol guk
volt. Ren ge teg na gyon igé nye sen, s rend -
kí vü li fan tá zi á val ké szí tett jel mezt cso dál -
hat tak meg. Nagy örö mük re szol gált, hogy
tíz el sõ he lye zett is szü let he tett.
Kö szön jük szé pen tisz te let re mél tó mun -
ká ju kat! Kü lön kö szö net tel tar to zunk Gál
Jó zsef kol lé gánk nak a fel aján lott ren ge teg
ér té kes aján dé kért!
A leg jobb nak ítélt jel me zek év fo lya mon -
ként a kö vet ke zõk vol tak:

Az el sõ év fo lya mon:
Ka csa lá bon for gó vár: Si mon La u ra
Legóember: Vi rág Sza bolcs
Egyip tom her ceg nõ je: Kenyeri Csen ge
Ré ka

A má so dik év fo lya mon:
Sajt ku kac: Desbordes-Korcsev Lea

Avatár: Fürst Ar túr
Darth vader: Cziba Dá ni el

A har ma dik év fo lya mon:
Szi vár vány ma dár: Erdõdi Csen ge
Willy Fog: Pus kás Ger gõ

A ne gye dik év fo lya mon:
TESCO-ropi: Krizsány Ger gõ
Star Wars: Herr Kevin

Humicskó Zsu zsan na

Pa pír- és ku pak gyûj tés 

Is ko lánk ban im már ha gyo mány, hogy
szep tem ber vé gén és ok tó ber kö ze pén
pa pír- és ku pak gyûj tés for má já ban egy kis
ös  sze fo gás ra buz dít juk ta nu ló in kat, ill. se -
gí tõ kész szü le i ket.
Jó volt lát ni azo kat a ki sebb-na gyobb gye -
re ke ket, akik ta lics kán, bi cik lin tol ták az
ös  sze gyûj tött pa pírt, vagy ép pen új ság gal
te li szaty rok kal a ke zük ben ér kez tek az is -
ko la ud va rá ra a mé rõ hely re, ahol az tán iz -
ga tot tan vár ták mun ká juk ered mé nyét.
Ugyan ak kor sok eset ben a gye re kek oda -
adá sa is ke vés nek bi zo nyult vol na, ha a
ked ves szü le ik nem áll nak mel let tük, és
nem se gí tik õket a ha tal mas men  nyi ség -
ben ös  sze gyûj tött pa pír hul la dék el szál lí tá -
sá ban. 
Kö szön jük min den szü lõ, ta nu ló szor gal -
mas mun ká ját, ill. ne fe led kez zünk meg a
lel kes se gí tõk rõl sem, akik a pa pír le mé -
ré sé ben se géd kez tek a pe da gó gu sok nak.
Nem utol só sor ban pe dig kol lé gá im mun -
ká ját is sze ret ném ki emel ni.

Is ko lánk ös  sze sen: 13 898,5 kg pa pír hul -
la dé kot gyûj tött, eb bõl az al só ta go zat
8427,5 kg, a fel sõ ta go zat 4907 kg, az SNI
564 kg.

To váb bi he lye zé sek:

Al só ta go zat Fel sõ ta go zat

I. 3. b  2678,5 kg 5. b  868,5 kg
II. 1. b   1251 kg 8. b  764,5 kg
III. 2. a   1086 kg 8. a  679,5 kg

A be vé tel is ko lánk ala pít vá nyá nak alap ját
ké pe zi, ill. ta nu ló ink nak szánt prog ra mok
fi nan szí ro zá sá ra az al só és fel sõ ta go zat
kas  szá já ba ke rül. 

Ok tó ber kö ze pén le zá rult a ku pak gyûj tõ
ver seny is, me lyet im már 5. éve hir de tünk
meg az al só ta go za tos osz tá lyok szá má ra. 
Egy sú lyo san be teg kis lány gyó gyít ta tá sá -
nak ér de ké ben fog ös  sze is ko lánk min den
év ben, és hogy ez a gyûj tõ mun ka ki csit iz -
gal mas is le gyen, ezért ver seny for má já -
ban tes  szük ezt. Ez úton sze ret nénk tol -
má csol ni a kis lány szü le i nek há lás kö szö -
ne tét min den ki nek, aki részt vett eb ben az
ös  sze fo gás ban. 

Az ered mény a kö vet ke zõ lett:

I. 3. b 121,5 kg
II. 1. b 109,9 kg
III. 1. c 84,0 kg
IV. 2. b 75,5 kg
V. 3. a 61,9 kg
VI. 1. a, 2. c 38,6 kg
VII. 4. b 34,5 kg
VIII. SNI 23,5 kg
IX. 2. a 16,3 kg
X. 4. a 3,8 kg

Ko vács Gáborné
ta ní tó

„Apu, hogy megy be 
az a nagy ele fánt az orosz lán

barlangjába?”…

Kér dez het ték vol na az al sós kis gye re kek,
ha is mer nék ezt a ré gi-ré gi dalt, ami kor
meg ér kez tünk ok tó ber ele jén a fõ vá ros
gyö nyö rû en át ala kí tott, fel újí tott ál lat- és
nö vény kert jé be. E kér dés he lyett  egy má -
sik csen dült fel még az ál lat ker ti ki rán du -
lás ra va ló je lent ke zés ide jén egyik kis ta -
nít vá nyom szá já ból: „És mi lyen ál la tot kell
vin ni oda?”. Meg mo so lyog ta tott, és
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Nap kö zis „Ki mit tud?” a Hu nya di ban

Ta lán egy újabb ha gyo mán  nyá vá ló prog -
ram mal gaz da god tunk feb ru ár 14-én dél -
után a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la tor -
na ter mé ben. Ek kor ke rült ugyan is meg -
ren de zés re – im már má so dik al ka lom -
mal – a nap kö zis „Ki mit tud?”.
A nagy sza bá sú prog ram cí me ne té vesz -
 szen meg sen kit! Nem ve tél ked tünk, nem
volt ered mény hir de tés, nem vol tak he lye -
zé sek. Min den ki nyer tes volt, mert szó ra -
koz tat tunk, egy ben csu da jól szó ra koz -
tunk. Mind a sze rep lõk, akik él ve zet tel
kop tat ták a „vi lá got je len tõ desz ká kat”,
mind a né zõk, akik az utol só per cig jó han -
gu lat ban kí sér ték fi gye lem mel tár sa ik pro -
duk ci ó it.
El sõ al ka lom mal 2012-ben gyûl tünk ösz -
 sze ab ból a cél ból, hogy meg mu tas suk a
nap kö zis cso por tok ban fo lyó mun ka egy-
egy moz za na tát. Idén már gya kor lot tan
fu tot tunk ne ki a feb ru á ri ne ve ze tes nap -
nak, ami re de cem ber ben el kezd tük a fel -
ké szü lést: a mû sor szám ok vá lo ga tá sát, a
sze rep osz tást, a jel me zek, dísz le tek ter -
ve zé sét és mind azon ten ni va ló kat, ame -

lyek a si ke res elõ adás fel tét elei. Ja nu ár
vé gé tõl már bár mely cso port ba be té ve dõ
lá to ga tó ki rály lá nyok kal, tün dé rek kel,
hold  la kó val vagy tán cos lá bú gye re kek -
kel ta lál koz ha tott. Min den ki a sze rep lés
lá zá ban égett.
A ne ve ze tes csü tör tök dél után 9 nap kö zis
cso port több mint 250 ne bu ló já nak zsi zse -
gé se töl töt te be a tor na ter met. Fél 3-kor
Karlné Purczeld Eri ka igaz ga tó nõ kö szön -
töt te a részt ve võ ket, majd „fel ment a füg -
göny”. Elõ ször a 7. cso port tag jai A mi me -
sénk cí mû, sa ját írá sú tör té ne tén szó ra -
koz hat tunk. A tör té net be pil lan tást en ge -
dett egy tün dér is ko la min den nap ja i ba.
Fel lé pett a da rab ban Bo gi né ni is, aki – a
min den nap ok hoz ha son ló an – a ta ní tó né -
ni sze re pét ját szot ta. Az 1. cso port el sõ -
se i nek Reg gel tõl reg ge lig cí mû drá ma já -
té ka – a leg hos  szabb ván dor lás 5 perc -
ben – be mu ta tott min dent, ami já ték a ne -
héz sé gek közt. A 2. cso port né pi gyer mek -
já ték ból ál lí tott ös  sze egy cso kor ra va lót.
Ko moly tánc-ko re og rá fi át ta nul tak meg a
ked vün kért és ad ták elõ pro fi mó don.
Nagy taps kí sé re té ben ér tek a pro duk ció
vé gé re. Ez után a 4. cso port két pat to gó rit -

mu sú né met nem ze ti sé gi tán ca – a
Siebenschritt és a Fröhlicher Kreis –
ugyan csak pi ros ra tap sol tat ta a te nye re -
ket. A 6. cso port vil lám tré fák elõ adá sá val
gon dos ko dott a né zõ se reg re kesz izom
meg moz ga tó jó ked vé rõl, majd az 5. cso -
port tag ja i val együtt pár per ces nyá ri zá -
port va rá zsol tak a tor na te rem be, csu pán
a ke zü ket hasz nál va a hang ha tás hoz. Mi -
u tán „el állt az esõ”, az 5. cso port kis sé
vissza for gat ta az idõ ke re két, és fer ge te -
ges twis tet tán col tak. A 8. cso port a fu ru -
lya-be mu ta tó után Janikovszky Éva: Ki re
ütött ez a gye rek? cí mû írá sá ból ki emelt
rész le tek dra ma ti zá lá sá val ne vet tet ték
meg a kö zön sé get. Utol só ként a 9. cso -
port vers sel, me sé vel, és vic cek kel szó ra -
koz tat ta a nagy ér de mût, majd egy vi ha -
ros, ext ra ele mek kel tar kí tott tánc pro duk -
ci ó val zár ták a mû sort. 
Az utol só tak tu sok el hang zá sa után még
so ká ig szólt a taps, ami az egész dél után
han gu la tá nak, si ke ré nek szólt. Az igaz ga -
tó nõ mél ta tó sza vai után foly tat tuk a nap -
kö zis élet meg szo kott nap ja it, de el ha tá -
roz tuk: jö võ re is mét meg lep jük egy mást
és ma gun kat egy szó ra koz ta tó dél után nal.

ugyan ak kor el gon dol kod ta tott ez a kér -
dés. Meg fo gad tam, hogy igyek szem en -
nek a kis gye rek nek, és ve le együtt a töb -
bi ta nít vá nyom nak is meg mu tat ni azt a
cso dát, amit az ál lat kert nyújt a lá to ga tó i -
nak. 
Úti cé lunk hoz meg ér kez ve az osz tá lyok
osz tály fõ nö ke ik ve ze té sé vel el in dul tak fel -
fe dez ni és meg cso dál ni az ér de ke sebb nél
ér de ke sebb ál la to kat, meg te kin te ni a ne -
kik ki ala kí tott, és az élet te rük höz na gyon
ha son ló épít mé nye ket. 
Per ce ket töl töt tünk a gyû rûs far kú ma kik
tár sa sá gá ban, me lye ket test kö zel bõl fi -
gyel het tünk meg, lá ba ink nál ug rál tak, és
szin te ki vé tel nél kül min den kis gye rek nek
a Ma da gasz kár c. rajz film be tét da la ju tott
eszé be, amit né há nyan dú dol ni is kezd -
tek („Ri szá lom így is, úgy is.”).  Alig tud -
tam út nak in dí ta ni a to váb bi lát ni va lók fe -
lé a gye re ke ket.  Mo solyt csalt az ar cunk -
ra, és szin tén per ce kig fi gyel tük a víz

alatt pu szil ko dó orosz lán fó ká kat, az
úszás tu do má nyu kat fel vo nul ta tó ki sebb
tes tû fó ká kat. 
Az Auszt rá lia-ház ban íze lí tõt kap tunk a
kon ti nens cso dá la tos ál lat vi lá gá nak egy
ap ró sze le té bõl, meg fi gyel het tük az er re a
cél ra ki ala kí tott he lyi ség ben az éj sza kai
ál la to kat. A fe jünk fe lett a men  nye zet rõl
lóg tak le a bõr ku tyák (de ne vé rek), a lá -
bunk mel lett pe dig né ha meg je lent, né ha
el tûnt egy kis szõr mók ál lat ka. 
Az Af ri ka-ház mel lett meg cso dál tuk a
nagy tes tû ví zi lo vat, ele fán tot és az orr -
szar vút. A gye re kek száj tát va fi gyel ték,
mi lyen ma gas ra nõt tek a zsi rá fok, mi lyen
ér de kes min tá za ta van a zeb rák nak.
A bar na med ve a ked vün kért még úszott
is egy ki csit, bár a cso dá la tos idõ is al kal -
mas volt er re. Az orosz lá nok jól la kot tan
alud tak a fák ár nyé ká ban, így nem ve het -
tük szem ügy re az ál la tok ki rá lyá nak a
nagy sö ré nyét, pe dig az egyik kis fiú ezt

vár ta az ál lat ker ti sé ta meg kez dé sé tõl.
Az orán gu tán ma ma meg mu tat ta, mi lyen
oda adó édes anya, a ki csi nye pe dig íze lí -
tõt adott ab ból, hogy õ is csak egy rossz -
csont „gye rek”. 
Le het ne még so rol ni a sok-sok lát ni va -
lót, él ményt, amel  lyel gaz da god tak ta -
nít vá nya ink, hogy mi lyen ér de kes volt
lát ni a kí gyók nak ki ala kí tott ház ban a vi -
pe rák nász tán cát, vagy ép pen szü le té -
sét. Mi cso da öröm volt a te vék ete té se,
nem be szél ve az ál lat si mo ga tó ban el töl -
tött utol só per cek. Fel so rol ni sem le het
men  nyi él mén  nyel tá voz hat tak az ál lat -
kert bõl a kis al só sok és mi, pe da gó gu -
sok is.
Az al só ta go za tos ta ní tók ne vé ben kö szö -
nöm a szer ve zést Csegei Er zsi ke kol lé ga -
nõnk nek.

Ko vács Gáborné
ta ní tó
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ÁL LA MI EL IS ME RÉS DUNAHARASZTI DÍSZ POL GÁ RÁ NAK
Az már ci us 15-i ün nep hí rei kö zött az aláb bi tu dó sí tást ol vas hat tuk: 

„Tor nai Jó zsef, a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia ren des tag ja, Jó -
zsef At ti la-dí jas és Ba bér ko szo rú dí jas író, köl tõ, mû for dí tó ré -
szé re a ma gyar iro dal mat gaz da gí tó, ér ték te rem tõ köl tõi, írói,
esszé írói és új te rü le te ket meg hó dí tó mû for dí tói mun kás sá gá ért,
iro dal mi köz éle ti te vé keny sé gé ért, pél da ér té kû élet pá lyá ja el is -
me ré se ként Kos suth-díj ban ré sze sült.”

A nagy el is me rést je len tõ ál la mi ki tün te tés al kal má ból te le fo non ke -
res tük meg a ne ves köl tõt, Dunaharaszti dísz pol gá rát:

– A szü lõ vá ros ne vé ben gra tu lá lunk a Kos suth-díj hoz! Mit je lent
szá mod ra ez a ki tün te tés?
– El sõ sor ban azt, hogy azt a szak mai ran got, amit ed dig el ér tem, azt
most for ma i lag is el is mer te az iro dal mi vi lág. Azt, hogy mi lyen köl -
tõ, mû for dí tó, vagy es  szé író va gyok, azt már is mer te a szak ma. Ah -
hoz az öreg köl tõ nem ze dék hez tar to zom, amely bõl tu laj don kép pen
már csak hár man va gyunk, Ju hász Fe renc, Csoóri Sán dor és én. Ket -
te jük nek már fel volt varr va a rang jel zés, most ne kem is fel varr ták,
és ez egy na gyon jó ér zés.
– Egy ilyen díj nem csak el is me rést, ha nem újabb mo ti vá ci ót is
je lent egy köl tõ szá má ra. Tûz tél-e ki ma gad nak ez zel kap cso lat -
ban új fel ada tot?
– Igen. Már ké szen volt egy új ver ses köny vem anya ga, és ez az el -
is me rés ar ra ösz tön zött, hogy el vé gez zem a szer kesz tést is, amel  lyel
már el is ké szül tem. Cí me „Éj fél”. A kö tet ben ta lál ha tó ver sek a ter -
mé szet rõl, sze re lem rõl és az élet ér tel me zé sé rõl szól nak; az e té mát
át fo gó vers so ro za tot tar tom ki emel ten fon tos nak. 
– Hos  szas, kel le met len be teg ség bõl lá ba do zol. Hogy vagy?
– Ja vu lok, bár a be teg ség kel le met len, fáj dal mas tü ne tei még nem
múl tak el. En nek el le né re fog lal ko zom az iro da lom mal, so kat ol va -
sok, és írok is.
– Van egy adós sá gunk a kö zön ség fe lé. Mi kor ta lál koz hat nak ve -
led leg kö ze lebb a ha rasz ti iro da lom ked ve lõk?

– Gya kor la ti lag bár mi kor ké szen ál lok egy be szél ge tés re, de ta lán
jobb, ha meg vár juk, amíg az iga zi ta vasz meg ér ke zik, és ak kor be pó -
tol hat juk az el ma radt Ká vé há zi es té ket.

Tor nai Jó zsef köl tõ, Kos suth-, Jó -
zsef At ti la- és Ba bér ko szo rú-, és
Prí ma-dí jas, Dunaharaszti dísz pol -
gá ra, a Ma gyar Ér dem rend kö zép -
ke reszt jé nek, a ma gyar Köz tár sa sá -
gi Ér dem rend kis ke reszt jé nek és 
a Ba las si-kard nak a ki tün te tett je.
1927 ok tó be ré ben szü le tett Du na -
ha rasz tin. Ele mi, pol gá ri, majd ke -
res ke del mi is ko lá ba járt, majd há -
rom évig Füst Mi lán esz té ti kai elõ -
adá sa it hall gat ta az egye te men.
1948-tól gyá ri mun kás Cse pe len,
se géd mun kás a Köz vá gó hí don,
ahon nan el bo csát ják „an ti mar xis ta
ma ga tar tá sa” mi att. Ké sõbb a Cse -
pel Au tó gyár ban mû sza ki tiszt vi se -

lõ. 1962-tõl sza bad úszó ként csak iro da lom mal fog la ko zik. 1949-tõl
kezd ve ír ta el sõ ma ra dan dó ver se it, kö te te kis sé meg kés ve, 1959-
ben je lent meg Pa ra di csom ma dár cím mel a Mag ve tõ Ki adó „Fi a -
tal írók” so ro za tá ban. Mint ígé re tes köl tõt 1955-tõl tar tot ták szá -
mon, ek kor mu tat ko zott be az Új Hang ban. Sza bó Lõ rinc meg ha -
tá ro zó volt köl tõi pá lya fu tá sá nak kez de tén. Az óta szá mos ver ses kö -
te te je lent meg. Köl té sze té vel pár hu za mo san ön élet raj zi ih le té sû re -
gé nye, el be szé lé sei, nyolc es  szé kö te te és tíz mû for dí tás kö te te lá tott
nap vi lá got. 1992–95 kö zött a Ma gyar Író szö vet ség vá lasz tott el nök -
eke volt. Mun ká ját a ha tá ron kí vül élõ ma gyar írók tag sá gá nak szor -
gal ma zá sá val kezd te, és ja va sol ta Jó zsef At ti la ham va i nak át he lye -
zé sét a Mun kás moz gal mi Pan te on ból a csa lá di sír hely re. 

TE GYÜNK AZ EGÉSZ SÉ GÜN KÉRT!
2000-ben a Pá ri zsi Char ta feb ru ár 4-ét a „Da ga na tos be teg sé gek
el le ni küz de lem” nap já vá nyil vá ní tot ta. Az idei köz pon ti ve zér gon -
do lat: szá mol junk le a tév hi tek kel!

Tév hit: a rák ki ala ku lá sa sors sze rû, sem mit nem te he tünk el le ne.

Az igaz ság: a leg gya ko ribb da ga na tos be teg sé gek har ma da meg -
elõz he tõ!
• a do hány zás mel lõ zé sé vel,
• zöld ség ben, gyü mölcs ben gaz dag, zsír ban sze gény táp lál ko zás sal,
• rend sze res fi zi kai ak ti vi tás sal (leg alább na pi 30 per ces tem pós gya -

log lás),
• a túl súly, az el hí zás meg elõ zé sé vel/meg szün te té sé vel,
• az al ko hol fo gyasz tás mel lõ zé sé vel vagy mér ték le tes al ko hol fo -

gyasz tás sal.

Tév hit: a rák di ag nó zi sa egyet je lent a kö ze li és el ke rül he tet len
ha lál lal.

Az igaz ság: szá mos da ga nat fé le ség gyó gyít ha tó vagy jól ke zel he -
tõ, de en nek fel té te le ko rai ész le lé sük!
• a nép egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat ok igény  be vé te lé vel

– em lõ szû rés: 45–65 éves nõk két éven te, meg hí vó le vél lel
– méhnyakszûrés: 25–65 éves nõk leg alább há rom éven te meg hí -

vó le vél lel
– vas tag bél szû rés: há zi or vos se gít sé gé vel
• tes tünk jel zé se i nek ész le lé sé vel, szük ség ese tén or vos hoz for du lás sal

– az em lõ, he re, bõr ön vizs gá la tá val,
– a két hé ten túl is fenn ál ló rend el le nes sé gek or vo si kont roll já val

(vér zés, vá la dé ko zás, kö hö gés, szék let-, vi ze let ürí tés jel le gé nek
meg vál to zá sa)

• a há zi or vos fel ke re sé sé vel leg alább két éven te még pa na szok és tü -
ne tek hí ján is.

Egész sé günk leg alább fe le rész ben sa ját dön té se in ken mú lik!

PMKH Rác ke vei Já rá si Hi va tal
Já rá si Nép egész ség ügyi In té ze te

Rek re á ci ós köz pont
BioLabor – egészsége vé del mé ben meg elõ zés re is!

Ma már min den ki tud ja, hogy a tar tó san fenn ál ló stressz meg be te -
gít het.
Aki ál lan dó stressz ben él egy re ke vés bé tud tel je sí te ni például a
mun ka he lyén – gyengének ér zi magát, nem tud pi he ni, la zí ta ni, túl -
haj szol ja ma gát. Szer ve ze tünk je le ket küld, ha túl so kat kö ve te lünk
ma gunk tól!
A stressz, a szo ron gás sze re pe el sõ sor ban a szív- és ér rend sze ri
meg be te ge dé sek ese té ben, de az összhalálozás szem pont já ból is bi -
zo nyít ha tó. A mo dern tech no ló gi á nak kö szön he tõ en a szív- és ér -
rend sze ri stressz gyor san és kön  nyen mér he tõ.

Szí vé hez szó lunk a szí vé ért!

Ön részt ve het egy EKG-ala pú szív-stressz mé ré sen egy VIPORT
or vo si ké szü lék se gít sé gé vel MOST DÍJ MEN TE SEN! Ez a le he tõ -
ség mind idõ ben és mind lét szám ban erõ sen kor lá to zott, ezért már
most kér jen idõ pon tot már ci us 26. vagy áp ri lis 16-ra!
A VIPORT ké szü lék 3 elekt ró dán ke resz tül vé te le zi a szív elekt ro mos
je le it. Ar ra kap hat vá laszt mind ös  sze 2 perc alatt, mi lyen a szí vé nek,
ve ge ta tív ideg rend szer ének stressz tû rõ ké pes sé ge! Bár a mé rés pil la -
nat nyi ál la po tot mu tat, de fel hív ja a fi gyel met, hogy a szer ve ze té nek
szük sé ge van-e stressz oldásra,vagy eset leg szak or vo si ki vizs gá lás ra! 

Hasz nál ja ki a le he tõ sé get és fog lal jon idõ pon tot már most
ma gá nak a Biolaborba

már ci us 26. vagy áp ri lis 16-ra!

Be je lent ke zés: Tóth Bor bá la 06-30-369-85-94
Dunaharaszti, Te me tõ ut ca 22. sz.
Bõ veb ben: www.biolabor.hu
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Dunaharaszti
Kempo Sport
+ Or szá gos 

MMA Szö vet ség!

Ütõs kis gá la zaj lott Gyõr ben, az ETO
park má so dik eme le tén, feb ru ár 16-án
dél után. A Fé lix Promotion és a Koko
Gym ál tal rep re zen tált gá lán két
Dunaharaszti Kempo Sport fighterei is
ring be lép tek. Ér de kes ke ve rés a két
sport, pro fi box és MMA (ket rec harc)
volt a te rí té ken. A nagy ér de mû ki volt
szol gál va, volt ki ütés, pon to zás, ext ra
me net (dön tet len ese tén), és per sze
vér.
A Dunaharaszti Kemposok Bogárdi
Zsolt és Káldi Dá vid – Fel föl di Sza -
bolcs Pro fi MMA, és több szö rös
Kempo vi lág baj nok ta nít vá nyai – ki tet -
tek ma gu kért. 
Bogárdi Zsolt a Koko Gym Szlo vák ver -
seny zõ jé vel Nagy Dá vid dal hi ri gelt.
Zsolt az el sõ me ne tet el veszt ve, a má -
so dik me net ele jén több ször tisz tán el -
ta lál ta el len fe lét, utá na föl dön is meg -
dol goz ta. Sok szo ros ta lá la tai ré vén
már-már KO-t je len tet tek vol na, de el -
len fe le min dig ki jött a ve szé lyes hely -
ze tek bõl. A har ma dik me ne tet si mán
hoz va, pon to zá sos gyõ ze lem szü le tett. 
Káldi Dá vid ta nít vá nyunk job ban kezd -
te a mér kõ zést, csak hogy el len fe le, a
Koko Gym-es MMA VB ezüst ér mes
gyõ ri ki vá ló sá ga Bódis Ger gõ, va la -
hogy min dig ki egyen lí tett. Az ext ra me -
net is pa rá dés csat ta nós po fo no kat,
föld revi te le ket, át for dí tá so kat ho zott,
mi re a vé gén (10 mp-el a vé ge elõtt) a
gyõ ri fighter fel sõ po zí ci ó ba tu dott ke -
rül ni, ahon nan zá po roz ni tud ta üté se it,
így el ment az ext ra me net ben is szer -
zett elõny.
A Fé lix Promotion ve ze tõ jé vel, Rácz
Félixel va ló be szél ge té sem után azt a
kö vet kez te tést le het le von ni, hogy ha a
Promotion ál tal lét re ho zott Pro fi box
gá lá kon igény van MMA-ra, ak kor kö -
zös erõ vel ren dez he tünk MMA mér kõ -
zé se ket. Gon dol junk csak be le, pro fi
box + MMA! Ki az a küz dõ sport ra jon -
gók kö zül, akit ne ér de kel ne ilyes mi?

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs
Or szá gos MMA Szö vet ség

Fu tó nagy kö ve tünk je len ti
2013. feb ru ár ban kö zös sé günk éle té nek
leg je len tõ sebb ese mé nye a ja nu á ri hoz
ha son la tos, is mé tel ten a hó nap utol só va -
sár nap ján tar tott Yours Truly fu tás volt.
Büsz kék va gyunk rá, hogy Du na ha rasz ti
feb ru ár ban is ben ne volt azon, kb. 10
hely szín kö zött, ahol or szág szer te szer ve -
zett kö rül mé nyek kö zött le he tett a tél vé -
gi „becs ület be li” fu tást tel je sí te ni, és töb -
ben fu tot tunk töb bet. A ja nu á ri hoz ké pest
feb ru ár vé gén több, ös  sze sen 34 fu tó fu tott, köz tük gye re kek is, és az ös  szes meg tett
táv is a ja nu á ri más fél sze re se, majd nem 500 km (pon to san 484 km) volt, a fe jen kén ti
meg tett tá vok 2,5 km és 42,5 km kö zött vol tak. Is mét ér kez tek fu tók a szom széd te le -
pü lé sek rõl; a Szi get hal mi Ult ra fu tók kép vi se le té ben Ferenczy Krisz ti nán kí vül, aki ja nu -
ár ban is itt volt, to váb bi 4 fu tó jött át Szigethalomról, to váb bá az egye sü let, 2 vá ro sunk -
ban élõ tag ja is fu tott és is mé tel ten itt volt Mol nár Zsolt Bu da pest rõl, a nép li ge ti fu tók
kép vi se le té ben - mind ket ten is mé tel ten 30-30 km-t tel je sí tet tek. Büsz kék va gyunk rá,
hogy ez út tal vá ro sunk fu tó ja, Bazsó Er zsé bet is le fu tot ta a 30 km-t. A klas  szi kus 25 km-
es tá vot ez út tal né gyen tel je sí tet ték: Fe hér Lász ló és Ko vács Richard éle tük ben elõ -
ször, va la mint Ve res Lász ló és a Szi get hal mi Ult ra fu tók vá ro sunk ban élõ ver seny zõ je,
Weinber Fe renc. Büsz kék va gyunk rá, hogy két fu tónk, Mol nár Sán dor és Ta más Gá -
bor pe dig e ne ve ze tes na pon tel je sí tet ték éle tük el sõ félmaratonját. Györ gyi Ka ta lin, vá -
ro sunk fu tó nagy kö ve te pe dig 2 rész let ben fu tott 42,5 km-t. Gra tu lá lunk mind an  nyi uk -
nak, és va la men  nyi fu tó nak, aki tel je sí tet te a Yours Truly-futást. A Dunaharaszti Pol gár -
õr ség nek kö szö ne tün ket kí ván juk ki fe jez ni a hely szín biz to sí tá sá ért, a Bezerédi la kó -
park ban ta lál ha tó Vik tó ria Üz let ház nak pe dig a sport ren dez vény tá mo ga tá sá ért. Ha son -
ló kép pen kö szö ne tet kí vá nunk mon da ni a Baktay té ren le võ Flora-Market Kft.-nek, hogy
a té li hó na pok so rán se gít sé günk re volt a fu tá sa ink fris sí té sé nek lo gisz ti ká já ban.
Feb ru ár ban is csat la ko zott hoz zánk új fu tó, aki tel je sen kez dõ, és a mai na pig szor -
gal ma san át jár az edzé se ink re Szigethalomról. Az el kö vet ke zõ idõ szak ban a fu tás
szá má ra ked ve zõbb idõ já rá si kö rül mé nyek kö zött im már az el kö vet ke zõ ver se nyek -
re fo gunk ké szül 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

DMTK Hírek
Ja nu ár ele jén, Gö döl lõn, nyolc ka te gó ri á ban
ad ták át 2012. Pest me gye leg jobb ja i nak dí -
ja it.
A ha gyo má nyo kat foly tat va, a 7. Szak mai Nap
ke re té ben az MLSZ Pest Me gyei Igaz ga tó sá -
ga, Gö döl lõn át ad ta Pest me gye leg jobb ja i nak
dí ja it.
Nyolc ka te gó ri á ban osz tott a ve ze tõ ség el is -
me ré se ket, me lyek kö zül ket tõ ben is
Dunaharaszti gyõ ze lem szü le tett!
2012-ben Pest me gye leg jobb edzõ je, el sõ
szá mú fel nõtt csa pa tunk ve ze tõ edzõ je, Króner
Pé ter lett!
2012. leg jobb Pest me gyei ka pu sa pe dig,
szin tén NB III-as együt te sünk bõl ke rült ki, hi -
szen a dí ja zott Vas vá ri Zol tán lett!

NB III-as csa pa tunk fel ké szü lé si 
ered mé nyei: 

Mag lód (NB III) – DMTK 0-0
Csákvár (NB II) – DMTK 1-4
III. Ke rü let (NB III) – DMTK 1-1
Kozármisleny (NB II) – DMTK 6-1
DMTK – Alsónémedi (Me gye I) 5-0
DMTK – Ve rõ ce (Me gye I) 6-0
MTK II – DMTK 6-3
DMTK – Tápiószecsõ 2-2
DMTK – Du na új vá ros 1-3
DMTK – ESMTK 3-3
Du na új vá ros – DMTK 3-0 

Fel hí vás! 

Fel hív juk min den 1994-ben és azu tán szü le tett
Dunaharasztin és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ
gyer mek fi gyel mét, hogy a Du na ha rasz ti MTK
lab da rú gó szak osz tá lya sze re tet tel vár ja mind -
azo kat, akik fut bal loz ni sze ret né nek. A fo lya ma -
tos fej lõ dést szak kép zett edzõ ink biz to sít ják! 
Ér dek lõd ni: sze mé lye sen a DMTK fut ball pá lyá -
ján (2330 Du na ha ras zti, Mindszenty u. 16/B)
hét köz nap dél utá non ként lehet, vagy telefonon
a 06-24-657-683-as számon, és e-mailben:
dunaharasztimtk@gmail.com

Csa pó Lász ló
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2013. februári újszülöttek

Bali Bella 02. 16.
Csáki Hanna Rézi 02. 21.
Csercsa Mirella Mária 02. 17.
Csernyava Márton 02. 21.
Fehér Linett 02. 11.
Kovács Tamara 02. 22.
Lipót Luca 02. 17.
Mátrai Emma 02. 17.
Milcsevics Anna 02. 24.
Szekér László 02. 08.

2013. február hónapban
elhunytak neve és életkora

Ady Pálné élt 99 évet 
Antoni László élt 75 évet 
Ádám Berta élt 88 évet 
Deli Mihályné élt 85 évet 
Eisenhoffer Józsefné élt 82 évet 
Geierhosz Antalné élt 75 évet 
Horváth Gyuláné élt 69 évet 
Leimetter János élt 55 évet 
Magyar László élt 58 évet 
Oberfrank András élt 90 évet 
Sebesta Györgyné élt 72 évet 
Simon Gáborné élt 80 évet 
Sörös Sándorné élt 78 évet 
Surányi Imre élt 59 évet 
Tályai Jánosné élt 90 évet 
Terebessy Kristóf Béla élt 71 évet

A 2013. feb ru á ri új ság ban té ve sen
jelent meg: 2012. ja nu ár hó nap ban
elhuny tak he lyett a 2013. ja nu ár
hónap ban el huny tak voltak, és NAGY
GYÕZÕNÉ ne ve he lyett tévesen
NAGY GYÕ ZÕ szerepelt.

A tévedésért elnézést kérünk.

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

2 0 1 3 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

Köszönetet
mondunk mindazoknak, 

akik édesapánkat 
Horváth Györgyöt

február 6-án 
utolsó útjára kísérték, 

és sírjára koszorút, 
virágot hoztak.

A gyászoló család.

Ru ha osz tás és át vé tel

lesz április 12-én és 19-én (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fõ út 73-ban,
a karitász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt ru ha ne mû ért
sze rény össze get el fo ga dunk. 

Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le he tõ sé ge van je lez ni
ezek ben az idõ pont ok ban a hely szí nen a ka ri tász-ön  kén  te -
 sek  nek, mert Is ten sze  re  te tét is sze ret nénk köz ve tí te ni. 

Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel 
és nagy vá lasz ték kal vár ja a 

Szent Er zsé bet Karitász

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak, 

akik özv. Ady Pálné
temetésén részt vettek

és fájdalmunkban osztoztak.

Szeretõ családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak, 

akik LEIMETTER JÁNOS 
búcsúztatásán részt vettek 

és elkísérték utolsó földi útján,
elhelyezték a szeretet virágait 

a sírhelyén.

Szeretõ családja

SE GÍT SÉG RE, 
ÖS  SZE FO GÁS RA 
KÉ REM ÖNÖ KET!

MENT SÜNK MEG EGY BE TEG,
MAGÁRAHAGYOTT, KI RE KESZ TETT
EM BERT, AKI MÁR EL VESZ TETT
MIN DENT ÉS MIN DEN KIT, AMI FON -
TOS VOLT ÉLE TÉ BEN. NEM MA RADT
MÁS CSAK A MÉL TÓ SÁ GA, DE HA -
MA RO SAN AZT IS EL VE SZIK TÕ LE,
MERT KI LA KOL TAT JÁK, UT CÁ RA
KE RÜL, HAJ LÉK TA LAN LESZ!
Õ NEM FON TOS A TÁR SA DA LOM -
NAK, MERT EGYE DÜL ÁL LÓ, Õ LE NÉ -
ZETT, MERT BE TEG, ÁT LÉP NEK RAJ -
TA, MERT SZE GÉNY, ÉS ÉR TÉK TE -
LEN, MERT 40 ÉV FE LET TI!
EM BE REK! FOG JUNK ÖS  SZE, MU -
TAS SUK MEG A VI LÁG NAK, HOGY
MIN DEN EM BER EGYEN LÕ, ÉS NE
EN GED JÜK, HOGY BÁR KI IS UT CÁ -
RA KE RÜL JÖN!

„OTT KEZ DÕ DIK A NAGY EM BER SÉG,
HOGY AZ EM BER ÉSZ RE VE SZI, HOGY
MÁ SOK IS ÉL NEK A FÖL DÖN
ÕKÍVÜLE, ÉS AMIT TESZ, ÚGY TE SZI,
HOGY NEM CSAK MA GÁ RA GON DOL,
HA NEM MÁ SOK RA IS.” (SZA BÓ MAG -
DA)

NA GYON SZÉ PEN KÖ SZÖ NÜNK BÁR -
MI LYEN ÖS  SZE GÛ TÁ MO GA TÁST!

MOL NÁR ZSOLT,
ERSTE BANK

11600006-00000000-34592405
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Munkagép- és traktorvezetõ
munkakörbe keresünk
önállóan dolgozni tudó
helyi vagy környékbeli lakost.

Munkavégzés: Dunaharaszti M0 Ipari Park. 
Érdeklõdni 9–15 óra között 

a 06203617121-es telefonszámon, 
illetve info@cncexport.hu e-mail címen. 
Önéletrajzokat postai úton is várunk: 

2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12.

Itt a ta vasz, las san le ke rül a té lika bát, és
elõ ke rül nek a szek ré nyünk bõl a len gébb,
töb bet mu ta tó ru ha da rab ok. Ilyen kor
min den ki hir te len bar na sze ret ne lenni…
Azon ban nem árt az óva tos ság
A leg fon to sabb sza bály, mind a na po zás -
nál, szo lá ri u mo zás nál: a FO KO ZA TOS -
SÁG. So ha
ne égj meg!
A bõr nem
fe lejt. 
A melanóma
ki ala ku lá sá -
nak koc ká -
za ta, min den
egyes meg -
égés sel nõ.
A bõ rünk ak -
kor ég meg,
ha több idõt
na poz tunk
vagy szo lá ri -
u moz tunk,
mint amen  nyit az adott idõ ben lé võ bar -
nult sá gunk meg en ge dett vol na.  A meg -
égett bõr nem lesz szép, le het, hogy le
is hám lik, így a cé lunk, hogy le bar nul -
junk, nem ér tük el, il let ve még egy cso -
mó pénzt is ki dob tunk az ab la kon.
Két hét alatt bár ki el ér he ti a szá má ra áhí -
tott egész sé ges bar na bõrt, ha a meg fe -
le lõ idõ kö zö ket, bar nu lá si idõ ket, és bõr -
ápo lást be tart ja. Ezek után már elég meg -
tar ta ni a színt, esz té ti ku sab bak, egész sé -
ge seb bek, vi dá mab bak le he tünk.
A le bar nult bõr biz to sít ja a leg jobb fény -
vé del met. A szo lá ri u mok elõ nye az a
tény, hogy el len õr zött és pon to san ada -
golt bar nu lást kí nál nak min den egyes
bõr tí pus nak – el len tét ben a ter mé sze tes
na po zás sal, mi vel a szo lá ri um ban le het -
sé ges az egyén re sza bott bar nu lás.
Már na gyon kis mér té kû UVB vagy nagy
in ten zi tá sú UVA su gár zás ele gen dõ új
pig men tek for má ló dá sá hoz (melano ge -
ne sis) a pig men tek ben gaz dag sej tek -
ben, az ún. melanocitákban. Kb. 2-5 na -
pon be lül ezek az újon nan kép zõ dött pig -
men tek fel jut nak a bõr fel szí né re, ahol az
UVA su ga rak, va la mint a vér-oxi gén se -
gít sé gé vel egy bar nu lá si fo lya ma ton
men nek ke resz tül. En nek a fo lya mat nak
az ered mé nye a ter mé sze tes, friss bar -

na szín.
Rend sze res
bar nu lás sal
a szín egy re
in ten zí vebb
lesz és a fel -
sõ bõr ré teg (epidermis) meg vas ta go dik
és ún. kön  nyû „callusokat” ter mel.

A bõr ki fej lesz ti sa ját ter mé sze tes fény -
vé del mét, amely 4-8 fak tor kö zött mo -
zog. Óva tos elsõ na po zás csök kent he ti,
meg szün tet he ti – meg fe le lõ na po zá si
koz me ti ku mok mel lett – a le égés koc ká -
za tát.
To váb bi kér dé sek ese tén szak kép zett
sze  mély ze tünk áll ren del ke zé sé re.
Egyén  re sza bott bar nu lá si nap tá rát el ké -
szít jük.

Info: www.malawisun.hu;
http://malawisun.hu/szolarium/tudnivalok/;
Tel.: 06-24-461-469

Ho gyan kell szo lá ri u moz ni? A kér dés
na gyon egy sze rû nek tûn het és en nek el -
le né re még is na gyon so kan nem tud ják,
ho gyan kell szo lá ri u moz ni, hogy a le he -
tõ leg gyor sab ban és a leg szeb ben bar -
nul ja nak le, il let ve a bõ rük egész sé gét is
meg õriz zék. Na poz ni, szo lá ri u moz ni
egy aránt jó do log, nem csak a szép bar -
na bõ rért, ami kar csúbb nak mu tat min -
ket és az iz ma in kat ki eme li, ha nem a
szer ve ze tünk D-vi ta min szük ség le té nek
ki elé gí té sé re is. Ha meg ta nul juk, ho gyan
is kell ezt csi nál ni, nem csak szé pek, di -
va to sak le he tünk, de a szer ve ze tünk, be -
le ért ve a bõ rünk egész sé gét is meg õriz -
het jük hos  szú tá von. 

ÁL LAT VÉ DE LEM

„Egy nem zet nagy sá ga és er köl csi fej -
lett sé ge hí ven tük rö zõ dik ab ban, aho -
gyan az ál la tok kal bánik....”
(M. Gan dhi)

„Ké rünk, te le fo nálj ér tünk!

So kan és sok fé le ku tyu sok va gyunk,
ami kö zös ben nünk, hogy nem kel let -
tünk ré gi „gaz dá ink nak”. Ide ig le ne sen
ka punk szál lást és élel met, de na gyon
vár juk azt az ál lat ba rát, jó lel kû gaz di je -
lent ke zé sét, aki nél éle tünk vé gé ig ma -
rad ha tunk! Mi hû sé günk kel, sze re te -
tünk kel, vé del münk kel há lál juk meg az
örök be fo ga dást!”

Ár va ku tyu sok

Ked ves Ol va sók! 

Ké rem Önö ket, hogy se gít se nek kis
vé den ce im el lá tá sá ban (éle lem mel, ru -
ha fé lék kel, for gác  csal).
TI ZEN ÖT gaz dát lan ku tyus van ná lam,
ön erõ bõl ke ve set tu dok ne kik nyúj ta ni,
na pi meg él he té si gon dok kal küz dök.
Kö szö nöm szé pen elõ re is – az ár vák
ne vé ben.

Eni kõ: 06-20-803-0543

seniko79@citromail.hu
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