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„Em lé kek út ján” cím mel ke rül tek be mu ta tás ra Urmánczy Lo son ci Lil la ké pi em -
lé kei: uta zá sok, tá jak, vá ro sok, han gu la tok. A ren dez vény fõ véd nö ke Mádl Dalma
as  szony volt, akit a vá ros ne vé ben Le hel End re al pol gár mes ter kö szön tött. Dr.
Fe le di Ba lázs szép
sza vak kal em lé ke -
zett meg Lo son ci
Mik lós ról, aki nek
ver se i bõl és ön élet -
raj zi írá sá ból ol va -
sott fel Ta kács Ben -
ce Er vin elõ adó mû -
vész. Köz re mû kö -
dött Bándi Írisz Ré -
ka ope ra éne kes.

Rend ha gyó ki ál lí tás sal ül ték meg a ha rasz ti mû vé szek és ba rá ta ik a köl té szet
ün ne pét a Laffert ká vé zó ban. Jó zsef At ti la meg ze né sí tett ver se i vel nyi tot ta meg
az es tet Becskei Jó zsef. Le hel End re al pol gár mes ter meg nyi tó já ban el mond ta,
hogy egy-egy, vers hez kap cso ló dó mû vel ké szül tek Köl té szet nap ja al kal má ból
a ki ál lí tás ra. Az ese mény je len tõ sé ge, hogy a he lyi és meg hí vott al ko tók össz -
mû vé sze ti ren dez vé nye in át jár ha tó vá vál nak a kü lön bö zõ mû vé sze ti ágak,
együtt je le nik meg a köl té szet, a ze ne és a kép zõ mû vé szet, pár be széd ala kul
ki, kö zös sé gi tér for má ló dik. Minden nek a már ha vi rend sze res ség gel ös  sze ülõ
mû vé sze ti ká vé ház ad ott hont, és te remt kel le mes han gu la tú kör nye ze tet.
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

MEG HÍ VÓ

Sze re tet tel meg hí vunk min den ér dek lõ dõt Anyák nap ja al kal má ból má jus
5-én, va sár nap 17 óra kor a Laffert-kú ri á ba, Dáni Já nos zon go ra mû vész,
ze ne szer zõ mû so rá ra. Az elõ adó több mint két év ti ze dig volt a Bergendy ze -
ne kar ve ze tõ bil len tyû se. Mû so rá ban nép sze rû me ló di ák, ma gyar és vi lág -
slá ge rek, film ze nék és sa ját szer ze mé nyei hall ha tók. Tölt sön el egy kel le -
mes órát a ba rokk dísz te rem ben, és lep je meg édes any ját az ün nep al kal -
má ból! 

A ren dez vény re a be lé pés in gye nes. 

MÁ JU SI ELÕ ZE TES

Ze nés te rasz a Laffert-kú ri á ban:

– má jus 10-én 19 óra kor „El jött az
óra!” cím mel Genetheim Ri chárd
mu si cal est je 

– má jus 17-én 19 óra kor „Egy es te
a kók le rek kel” - A CockLers tár su lás
te ra szon ücsör gõs ámok fu tá sa a
múlt-jelen-jövõ köz ti han gok és
han gu la tok mezs gyé jén.
(Mind két ren dez vény re 500 Ft-os
be lé põ díj ér vé nyes.) 

– má jus 29-én 18 óra kor dr.
Kubassek Já nos geo grá fus elõ adá -
sa „Baktay Er vin mun kás sá ga és a
föld rajz tu do mány” cím mel.
(A be lé pés in gye nes!)

– má jus 31-én 18 óra kor a so rok -
sá ri Hermann An tal Har mo ni ka ze -
ne kar est je.

Rész le tes in for má ci ók 
a hon la pun kon és a Facebook 

ol da lun kon:
www.laffertkuria.hu

www.facebook.com/laffertkuria

Az idei év mos to ha idõ já rá sa mi att már ci us 24-én a ta va szi te rasz nyi tót a dísz -
te rem ben tar tot tuk meg, ahol be mu tat ko zott a Rajner-Micsinyei Lász ló ál tal ve -
ze tett Kisduna Blasmusik ze ne kar. Haj dú Zsolt az ön kor mány zat Ok ta tá si, Mû -
ve lõ dé si és Sport Bi zott sá gá nak el nö ke be ve ze tõ jé ben üd vö zöl te az új ze nei
mû hely meg ala ku lá sát, ami vél he tõ en újabb szín folt já vá vá lik Dunaharaszti
egy re szín vo na la sabb kul tu rá lis éle té nek. 

Már ci us 22-én a Dunaharaszti Ze -
ne is ko la ta ná rá nak és nö ven dé ke i -
nek be ve ze tõ elõ adá sá val kez dõ dött
meg Pieronymus Kosch, szi get szent -
mik ló si kép zõ mû vész ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja. Dr. Feledy Ba lázs mû vé -
szet tör té nész meg nyi tó be szé de osz -
tat lan tet szést kel tett a je len lé võk -
ben, csak úgy, mint az al ko tó réz kar -
cai. A ki ál lí tás má jus 5-ig te kint -
he tõ meg.
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Tégy egy köny vet – Végy egy köny vet!

2013. ÁPRILIS – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
KOPÁNDI ISTVÁN

grafikus mû vész
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Szü let tem Ma gyar or szá gon, 45 éves va -
gyok. 
If jú sá gom és ta nu ló éve im Di ós gyõr ben és
Mis kol con tel tek. 16 éve sen né met nyelv -
bõl kö zép fo kú nyelv vizs gát tet tem. 
19 éve sen fel köl töz tem Tak sony ba a nagy -
szü le im há zá ba, és Bu da pes ten a Ki ra kat -
ren de zõ és De ko ra tõr Szak mun kás kép zõ
Is ko la ta nu ló ja let tem. Nem so ká ra Bu da -
örs re köl töz tem, az is ko lá ba já rás sok kal
kön  nyebb volt így. 1987 és 1989 kö zött
ez az is ko la na gyon prog res  szív avant gárd
in ten zív szel le mi és al ko tói kö zös sé get biz -
to sí tott min den ott ta nu ló nak. 
1989-ben ne gyed sze ri pró bál ko zás ra – mi -
u tán már tu laj don képp le mond tam ró la –
ka lan dos kö rül mé nyek közt fel vé telt nyer -
tem a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Fõ is ko lá ra.
Elõfelvételisként Za la eger szeg re vo nul tam
be ka to ná nak, majd a gyõ ri Ka to nai Kór -
ház ban ápol tak, utá na Szom bat hely, Ta ta
közt moz gat tak mint sor ka to nát. 
1991 feb ru ár já ban egy fél év Ipar mû vé -
sze ti fõ is ko lás élet után rá jöt tem, ez nem
az én utam. A meg ha son lott ság Finn or -
szág ba vitt, ahol elõ ször Po ri ban, majd
Hel sin ki ben dol goz tam gra fi kus ként
Iváncsó Pál épí tész, Alvar Alto mun ka tár sa
ke ze alatt.
1995 és 1999 közt az eg ri Eszterházy Ká -
r oly Ta nár kép zõ Fõ is ko la rajz-vi zu á lis kom -

mu ni ká ció sza kos
hall ga tó ja,
1996–1998 közt
hall ga tó de monst rá -
to ra vol tam. Nagy
ha tás sal volt rám
Nagy B. Ist ván, Föl di
Pé ter és Mol nár
Lász ló Jó zsef.
Köz tár sa sá gi ösz tön -
dí jat kap tam ki emel -
ke dõ ta nul má nyi
ered mé nye mért, és
év fo lya mom ból
egye dül Fõ is ko lai Ki tün te té ses Ok le ve let
kap tam.
Szá mos ki ál lí tá som volt fõ is ko lás ként Eger -
ben, Mis kol con, Bu da pes ten és Pé csett is.
A pé csi ARTUS ga lé ri á ban Nádassy Éva so -
kat se gí tett mû vé szi pá lya fu tá som kez dé -
sé ben.
Eg ri fõ is ko lás ként meg sze ret tem a sok szo -
ro sí tó gra fi kát, mely nek csín ját-bín ját
Pittman Lász ló nyom dász mes ter ta nár tól
sa já tí tot tam el a bar csi nyá ri al ko tó tá bo rok -
ban.
2001-ben Bu da pes ten az Aulichart Tõzs -
de pa lo ta ki ál lí tó he lyi sé ge i ben Gaál
Gregor Ist ván nal és Va dász Györg  gyel volt
kö zös ki ál lí tá som. 
2002 no vem be ré tõl há rom hó na pot Ar -

gen tí ná ban töl töt tem, ahol a NINE köz -
pont ban ki ál lí tá som volt az ott ké szült tus -
raj za im ból. Eb ben na gyon so kat kö szön -
he tek Horatio Franconak, ked ves fe le sé gé -
nek Adriana Miravallesnek és Gédra Ben -
cé nek, aki az uta mat szpon zo rál ta.
2004–2005 kö zött Ang li á ban, Ox ford mel -
lett Witneyben él tem, és al kot tam. So kat
jár tam az Ashmolean mú ze um ba, mely -
nek gra fi kai és kis plasz ti kai gyûj te mé nyét
ta nul má nyoz tam.
2006-tól ta ní tok Ma gyar or szá gon ma gán -
ta nár ként. Je len leg Bu da pes ten és Tak -
sony ban la kom. Sza bad idõm ben szí ve sen
raj zo lok, fes tek és fa ra gok. Hen panta
einai. ARS longa vi ta brevis.
www.kopandi.hu

Nagy si ker Ma gyar or szág több pont ján és az
Eu ró pai Unió or szá ga i ban is a „Tégy egy
köny vet – Végy egy köny vet” kez de mé nye zés
mely sze rint a köz te rü let re ki he lye zett, zár ha -
tó könyv szek rény be bár ki be te het és ki ve het
köny vet min den kö te le zett ség nél kül.
A prog ram sze rint a tá ro ló egy fá ból ké szült
könyv szek rényt, vagy akár egy te le fon fül két
is je lent het.
2013 áp ri li sá ban a mi Vá ro si Könyv tá runk is
– kép vi se lõi in dít vány ra és tes tü le ti jó vá ha -
gyás sal – csat la ko zott eh hez a pro jekt hez.
El ké szült a mi könyv tá ro lónk, ame lyet a Dó -
zsa György úton a Vá ro si Könyv tár új és ré -
gi épü le te kö zöt ti sa rok be szö gel lés ben he -
lyez tünk el. A tá ro ló a könyv tár nyit va tar tá -
si ide jé ben vár ja a könyv ba rá to kat könyv-
cse re be ré re.

Ed dig is aján dé koz tak ne künk a he lyi la ko -
sok kü lön fé le ki ad vá nyo kat, ezek egy ré szét
azon ban a könyv tár hely hi ány mi att csak
kor lá to zott pél dány ban tud ta be fo gad ni. Az
aján dék ba ka pott pél dá nyo kat ren dez zük be
a zár ha tó könyv szek rény be.
Ez a könyv szek rény nem a könyv tá ri tu laj -
do nú köny vek vis  sza adá sá ra szol gál, kér -
jük, hogy az zal sem mi kép pen se ke ver jék
ös  sze!
Ha va la ki út köz ben ol vas ni sze ret ne, vagy es -
té re egy új könyv re vá gyik, eset leg fe les le -
ges sé vált ott hon né hány ki ad vá nya, és nem
akar ja ki dob ni, ak kor jöj jön hoz zánk a Vá ro -
si Könyv tár elé ki he lye zett könyv tá ro ló hoz!
Lel ki is me re te sze rint vi het ol vas ni va lót, de
hoz zon má sok nak is cse ré be!
Bí zunk ab ban, hogy a könyv szek rényt so kan

fog ják hasz nál ni, és sok-sok könyv cse rél itt
gaz dát min den ki örö mé re.

A Vá ro si Könyv tár mun ka tár sa
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90. születésnapja
alkalmából
köszöntöttük

Roszkopál Gyõzõné
Joli nénit.

Isten
éltesse!

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



Eb ben a hó nap ban 
Arany la ko dal mu kat ün nep li 
két cso dá la tos em ber, 

akik egy nagy sze rû párt al kot nak.
Im má ron 50 éve fo gad tak 
örök hû sé get egy más nak 
La ka tos La jos és fe le sé ge 
Hír mon dó Ju li an na.

Sze re tet tel gra tu lá lunk, és to váb bi
jó egész sé get, és na gyon sok 
bol dog sá got kí vá nunk ne kik:
gye re ke ik, uno ká ik, ro ko na ik, 

is me rõ se ik.
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Rajzverseny
Már ci us 22-én a Víz vi lág nap ja al kal má ból „Éb red a ter mé szet” cím mel meg ren de zés re
ke rült a Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü le te ál tal meg hir de tett gyer mek rajz ver -
seny. A nagy si ker nek ör ven dõ ren dez vény re 180 db na gyon szín vo na las al ko tás ér ke -
zett. A zsû ri tag ja i nak, Le hel End ré nek és Volker Schwarznak ko moly fej tö rést je len tett,
hogy a ren ge teg, ki tû nõ al ko tást ké szí tõk kö zük kik is azok, akik dí jat kap hat nak. Szin -
te min den gye rek dí jat ér de melt vol na, de ez saj nos egy ver se nyen ez le he tet len. 
A ki ál lí tás ra a gyer me kek szü le ik kel ér kez tek a II. Rá kó czi Ál ta lá nos is ko la könyv tár épü -
le té be, ahol az ok le ve lek mel lett a ju ta lom köny ve i ket is át ve het ték.

A dí ja zot tak ovis ka te gó ri á ban:
I. he lye zett Szin te Mira
II. he lye zett Nemcsok So ma
II. he lye zett Má tyás Hu ba Zádor

Al só osz tá lyos ka te gó ria dí ja zott jai:
I. he lye zett Hégely Ábel, Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la
II. he lye zett Sár kány Zétény, Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la

II. he lye zett Õz Za lán Kõrösi Csoma Ál ta lá nos Is ko la

Fel sõ osz tá lyos ka te gó ria dí ja zott jai:
I. he lye zett Kreisz Dor ka, Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la
II. he lye zett Tö rök Pet ra, Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la
II. he lye zett Nuber Lil la Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la

A zsû ri gra fi kai kü lön díj ban ré sze sí tet te:
Lascu Bor bá la óvo dást, Ola jos Linettet, Géczi Ta mást, Mol -
nár Csa bát a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló it.

Kö szön jük az óvó né nik nek, a ta ná rok nak, rajz ta nár ok nak és a fel ké szí tést mind -
azok nak, akik se gí tet ték a gye re ke ket, hogy részt ve hes se nek az idei rajz ver se nyen.

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

Fekete lobogót lenget a
szél a hivatal homlokzatán.
Az utcán autók suhannak
el, emberek sietnek a dol -
guk után, fel sem néz nek
talán a magasba arra a
fekete vá szon da rab ra, ami
úgy a szívünkbe markol
minden pillanatban, amikor
a tekintetünk oda té ved.
Üresnek, gaz dát lan nak tû -
nik a fehér Opel is az ud -
varon, ami több volt hivatali
autónál, amire Õ jobban
vigyázott, mint a sajátjára,
ahol öröm volt mellette ülni,
mert az utas érezte, hogy
biztonságban van. Sõt, jó
helyen van.
Mert mindig, mindenkihez
volt egy kedves szava. Mert
mindig mosolygott, mi köz -
ben pontos volt és mindig
nyugodt, olyan volt Õ, mint
a régi bölcsek, akik ritkán
szólnak, de olyankor az
ember elnémul egy pillanat -
ra. Annak a régimódi, ki ve -
szõ ben lévõ emberfajtának
volt egyik utolsó megtestesítõje, akik a munkájukat becsületbeli ügynek
tekintették, akiknek a család szent és mindenek elõtt való, és akiknek létezése
meghökkenti és önvizsgálatra indítja az oly magabiztos fiatalabb kollégákat.
Mindannyian ismerjük a mesét: az idõ mindent begyógyít, majd belenyugszunk,
mert mindenkinek el kell menni egyszer. Hát nem. Nem tudjuk elfogadni, hogy
ennyi adatott neki, nem tudjuk elfogadni, hogy nem látjuk reggel, amikor mindig
Õ volt az elsõ, és hogy nem Õ köszön el tõlünk késõ délután, merthogy mindig
Õ volt az utolsó is. Nem hisszük el, hiszen látjuk magunk elõtt, ahogy az udvaron
a kocsihoz lép, és elõzékenyen kinyitja az ajtót; halljuk még a hangját, ahogy
mindig elõre köszön, és érezzük a keze szorítását. Mert borzasztóan fáj ez itt
legbelül, és nincsen válasz, hogy miért.
Nincsenek válaszok, csak égbe kiáltott kérdések vannak, néma könnyek és
tétova mozdulatok.

Drága Pali, nagyon hiányzol.

Zörgõ Pál kollégánk, barátunk 

59 éves korában távozott el közülünk.
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Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter kö szön töt te a meg je len te ket, va la -
mint a te le ví zió né zõ it. 

Na pi ren di pon tok

1. Dunaharaszti Rend õr õrs be szá mo ló ja a 2012. év ben vég zett
mun ká já ról

2. Meg ál la po dás a La kos ság ori en tált Rend õr ka pi tány sá gi Kon cep -
ció 2013. év re vo nat ko zó vég re haj tá sá ról

3. Kö zép- és hos  szú tá vú va gyon gaz dál ko dá si terv el fo ga dá sa
4. 2013. évi köz be szer zé si ütem terv jó vá ha gyá sa
5. Szer zõ dés hos  szab bí tás idõs em be rek át me ne ti el he lye zé sé nek
biz to sí tá sá ra

6. A Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Szak mai Prog ram ja és mel lék -
le tei

7. Dön tés köz be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl
8. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta KMOP-4.6.1-11 kód szá mú
„Ne ve lé si in téz mé nyek fej lesz té se” cí mû pá lyá zat pro jekt ös  szes
költ ség és ön erõ rög zí té se

9. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta KMOP-4.6.1-11-2012-
0025 azo no sí tó szá mú, „Dunaharaszti 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 nyer tes pá lyá zat hoz kap cso ló dó ön -
erõ-tá mo ga tás ké re lem be nyúj tá sa

10. Új is ko lai tan ter mek ki ala kí tá sa a 2013–2014. évi tan év kez -
dés re

11. A Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ze ne ter mé nek biz to -
sí tá sa

12. Ki emel ten köz hasz nú ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
13. Sport ját szó tér mû köd te té si le he tõ sé gei
14. Be szá mo ló a fo lya mat ban lé võ pe res ügyek rõl
15. DMTK be szá mo ló ja a 2012. év ben vég zett mun ká já ról
16. A Pénz ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja a 2012. év ben vég zett mun -

ká já ról
17. A Vá ros fej lesz té si, Köz biz ton sá gi és Kör nye zet vé del mi Bi zott -

ság 2012. II. fél éves be szá mo ló ja
18. Kisduna TV be szá mo ló ja a 2012. év ben vég zett mun ká já ról

Be szá mo ló a két ülés kö zöt ti idõ szak ról

1. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta be nyúj tot ta a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ré szé re a Me se Óvo da Ala pí tó ok ira tát a törzs köny vi nyil -
ván tar tá son tör té nõ át ve ze tés vé gett. A Ma gyar Ál lam kincs tár hi -
ány pót lás ra hív ta fel az ön kor mány za tot, mi vel a ne ve lé si-ok ta tá -
si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl és a köz ne ve lé si in téz mé nyek név -
hasz ná la tá ról szó ló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren de let alap ján az

in téz mény meg ne ve zé se sze rin tük hi bás, a köz ne ve lé si in téz mé -
nyek ne vé nek egye di nek, meg kü lön böz te tés re al kal mas nak kell
len ni ük. Elõb bi ek re te kin tet tel a Me se Óvo da meg ne ve zés
Dunaharaszti Me se Óvo dá ra vál to zik, a vál to zá sok át ve ze té se az
Ala pí tó Ok irat ban meg tör tént.

2. Mi vel a sze mét szál lí tás ra lét re ho zott új cég nem 100%-ban ön -
kor mány za ti tu laj do nú, ezért a hul la dék szál lí tás eb ben az eset -
ben köz be szer zés kö te les.

3. Fo lya ma to san meg tör té nik az utak síkosságmentesítése, fel ké -
szül tünk az eset le ges mos ta ni hó esés re is.

4. A do hány zást kor lá to zó til tá sok el len õr zé sé re ke rült sor az ÁNTSZ
ré szé rõl a vá ros in téz mé nyei és a Pol gár mes te ri Hi va tal te kin te -
té ben. Min dent rend ben ta lál tak.

5. A he lyi já ra tú busz meg ál ló táb lák ra is ki ke rül tek a „Do há nyoz ni ti -
los” mat ri cák.

6. Az Ön kor mány zat ál tal meg ren delt 2 db gép jár mû (Da cia Duster
és Opel Astra Sedan) áp ri lis kö ze pé re meg ér ke zik.

A Kép vi se lõ-tes tü let a kö vet ke zõ 
ha tá ro za to kat fo gad ta el

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ön kor mány zat
tu laj do nát ké pe zõ Opel Astra Sedan tí pu sú sze mély gép jár mû vet dr.
Szalay Lász ló pol gár mes ter sze mé lyi hasz ná la tá ba bo csát ja. 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ön kor mány zat
tu laj do nát ké pe zõ (1 100 000 fo rint ra ér té kelt) Fi at Ducato mik ro -
buszt té rí tés men te sen a Klebelsberg Kuno In téz mény fenn tar tó Köz -
pont tu laj do ná ba ad ja át.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a
Dunaharaszti Rend õr õrs 2012. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo -
ló ját.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ta  a La -
kos ság ori en tált Rend õr ka pi tány sá gi Kon cep ció alap ján
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta és a Pest Me gyei Rend õr-fõ -
ka pi tány ság kö zött 2013. áp ri lis 1-tõl 2014. már ci us 31-ig ter je dõ idõ -
szak ra meg kö ten dõ Meg ál la po dást. A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal -
maz za a pol gár mes tert a meg ál la po dás alá írá sá ra.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak Kö zép- és Hos  szú tá vú Va -
gyon gaz dál ko dá si Ter vét.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 2013. év re a kö -
vet ke zõ köz be szer zé si ütem ter vet ál la pí tot ta meg:

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2013. március 25-i ülé se

Köz be szer zés tár gya
Köz be szer zés Köz be szer zé si

be csült net tó ér té ke el já rás tí pu sa

Dunaharaszti, Me se Óvo da fej lesz té se a Szi vár vány Óvo da tag in téz mény Nem ze ti el já rás rend sze rin ti
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 15 000 000 Ft hir det mény nél kü li 
je lû pá lyá zat hoz kap cso ló dó pro jekt me nedzs ment ki vá lasz tá sa tár gya lá sos

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat ta ka rí tá sa 22 567 032 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti Du na ut ca, Ho mok ut ca, Csengeri ut ca, 128 300 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
Vá sár he lyi köz, Kiss Er nõ ut ca, Csen des ut ca, Ha va si ut ca út épí té se hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti Du na ut ca, Ho mok ut ca, Csengeri ut ca, Vá sár he lyi köz, Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
Kiss Er nõ ut ca, Csen des ut ca, Ha va si ut ca, Tom pa M. ut ca, Paál L. ut ca 83 540 000 Ft hir det mény nél kü li
út épí tés éhez kap cso ló dó és egyéb csa pa dék víz-el ve ze té si mun kák tár gya lá sos

Dunaharaszti vá ros köz út ja i nak és a csa pa dék víz-el ve ze tés 137 700 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
kar ban tar tá sa és üze mel te té se hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Szi vár vány Óvo da épí té se 378 526 276 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
két sza ka szos tár gya lá sos

Kom mu ná lis és sze lek tív hul la dék szál lí tá sa 270 000 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
két sza ka szos tár gya lá sos
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 2013. év re
szer zõ dést köt 3, ön ma gát el lát ni rész ben nem ké pes, szo ci á li -
san rá szo ru ló sze mély át me ne ti el he lye zé sé re a Ma gyar Öku me -
ni kus Sze re tet szol gá lat Erõs pusz tai Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz -
hasz nú Tár sa ság gal. A 3 fé rõ hely fenn tar tá sá nak éves költ sé ge
brut tó 1 890 000 Ft, mely az Ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve -
tés ében a 2/d. táb la X/2. so rá ban biz to sít va van.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta és jó -
vá hagy ja a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Szak mai Prog ram ját,
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát és Há zi rend jét.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a „Ta ka rí -
tás” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek
a Top Cleaning Kft.-t (1101 Bu da pest, Albertirsai út 10. 33.
ép.) je lö li meg, net tó 1 875 000 Ft + áfa/hó, az az ös  sze sen
2 381 250 Ft/hó ös  szeg ben.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár mes tert a nyer tes
aján lat te võ vel va ló vál lal ko zá si szer zõ dés meg kö té sé re.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te kö te le zett sé get
vál lal ar ra, hogy a KMOP-4.6.1-11 kód szá mú „Ne ve lé si in téz mé -
nyek fej lesz té se” cí mû fel hí vás ra be nyúj tott, Dunaharaszti 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 azo no sí tó szá mú nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sá hoz
az ön kor mány za ti ön rész ös  sze gét – az aláb bi ak ban meg adott
szám sze rû ös  sze gek nek meg fe le lõ en –, a 2012., 2013. és 2014.
évi költ ség ve tés ben el kü lö ní ti ab ban az eset ben is, ha az ön erõ -
re vo nat ko zó hi tel fel vé te le meg hi ú sul.
– A pro jekt cí me, a pá lyá za ti anyag ban meg je lölt tel össz hang ban:
„Dunaharaszti 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”

– A pro jekt meg va ló sí tá si hely szí né nek pon tos cí me: 2330
Dunaharaszti, Egry Jó zsef u. 6.

– A pro jekt meg va ló sí tá si hely szí né nek hely raj zi szá ma: 7759,
7636, 7639

– A pá lyá za ti konst ruk ció szá ma: KMOP-4.6.1-11
– A pro jekt ös  szes költ sé ge: 576 154 317 Ft
– A pro jekt nek a tá mo ga tás szem pont já ból el szá mol ha tó költ sé -
ge: 210 526 315 Ft

– A pro jekt tel jes költ sé gé re vo nat ko zó ön kor mány za ti ön rész össze -
ge: 376 154 318 Ft (Eb bõl 10 526 316 Ft az el szá mol ha tó költ sé -
gek alap ján szá mí tott tá mo ga tá son fe lü li ön erõ, 365 628 002 Ft
pe dig az ezen fe lü li, nem el szá mol ha tó költ sé gek fi nan szí ro zá sá -
hoz kap cso ló dó, sa ját for rás ból biz to sí tan dó ön rész.)

– A pro jekt tel jes költ sé gé re vo nat ko zó ön kor mány za ti ön rész for -
rá sa: hi tel és/vagy sa ját for rás

– A pá lyá zat be nyúj tá sa kor a ROP for rás ból szár ma zó tá mo ga -
tás igé nyelt ös  sze ge: 199 999 999 Ft

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért a
KMOP-4.6.1-11 kód szá mú „Dunaharaszti 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 pá lyá zat hoz kap cso ló dó an az EU
Ön erõ Alap fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
285/2012. (X. 9.) Korm. ren de let alap ján ön erõ tá mo ga tá si ké re -
lem/ké rel mek be nyúj tá sá val, egy ben fel ha tal maz za a pol gár mes -
tert az ön erõ tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj tá sá ra, 10 526 316 Ft
ön erõ tá mo ga tás igény lé se ere jé ig.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a 2013. évi költ -
ség ve té si ren de let ál ta lá nos tar ta lék ke re té nek ter hé re brut tó 15
mil lió fo rint ke ret ös  sze get biz to sít a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko lá ban és II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban épü let fel újí -
tá si mun kák kal és te rem hasz ná la ti át szer ve zés sel el ér he tõ 2-2
tan te rem ki ala kí tá sá ra. Ezen tan ter mek be ren de zé sét a
Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont (KLIK) Szi get szent mik -
ló si Tan ke rü le te biz to sít ja. 

35/2013. (III. 25.) sz. Kt. ha tá ro zat

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 2013. ja nu ár 1-
tõl a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont fenn tar tá sá ban
mû kö dõ Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ré szé re az in -

téz mé nyi kon cer tek, mû vé sze ti ren dez vé nyek szük sé ges ide jé re
a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Dunaharaszti, Tán csics M. u. 2.)
nagy ter mé nek hasz ná la tát – a rész le tek ese ti egyez te té se alap -
ján, ma xi má li san évi 10 al ka lom ra – biz to sít ja. 
A Kép vi se lõ-tes tü let hoz zá já rul ah hoz, hogy a Hasz ná la ti Szer -
zõ dés ré sze ként az aláb bi zá ra dék sze re pel jen: 
„a Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta és a Klebelsberg In téz -
mény fenn tar tó Köz pont kö zött 2013. ja nu ár 10-én meg kö tött
„Hasz ná la ti szer zõ dés”-hez
A fen ti szer zõ dés 1. szá mú mel lék le té ben a Klebelsberg In téz -
mény fenn tar tó Köz pont ré szé re in gye nes hasz ná lat ba át adott in -
gat la nok és in gat lan ré szek ada tai kö zött nem sze re pelt a
Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ze ne ter me.
Je len ki egé szí tõ Zá ra dék ér tel mé ben Dunaharaszti Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a 2013. ja nu ár 1-tõl a
Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont fenn tar tá sá ban mû kö -
dõ Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ré szé re az in téz mé -
nyi kon cer tek, mû vé sze ti ren dez vé nyek szük sé ges ide jé re – a
rész le tek ese ti egyez te té se alap ján, ma xi má li san évi 10 al ka lom -
ra – biz to sít ja, in gye nes hasz ná lat ra át ad ja a Dunaharaszti Vá -
ros Ön kor mány za ta ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zõ aláb bi in gat -
lant: 2330 Dunaharaszti, Tán csics Mi hály ut ca 2. sz., 3278. hrsz.
alat ti Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház nagy ter me.
Az érin tett in gat lan to vább ra is Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány -
za tá nak ki zá ró la gos tu laj do ná ban ma rad, an nak fenn tar tó ja és
mû köd te tõ je Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta. Je len Zá ra dék
a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont szá má ra va gyon -
hasz ná la ti jo got nem biz to sít.”

Fe le lõs: dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2013. már ci us 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a „Peter Cerny
Ala pít vány a Be teg Ko ra szü löt tek Gyó gyí tá sá ért” (1083 Bu da -
pest, Bókay u. 53., kép vi se li: dr. Somogyvári Zsolt) ne vû, ki emel -
ke dõ en köz hasz nú szer ve ze tet 2013. év ben 300.000 fo rint tal tá -
mo gat ja. A tá mo ga tás fe de ze tét a költ ség ve tés 2/g. táb la, I. Tá -
mo ga tá sok, 3. sor biz to sít ja. Fel ha tal maz za a pol gár mes tert a tá -
mo ga tá si meg ál la po dás alá írá sá ra. 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a „Be szélj Ve lem
Ala pít vány” (1221 Bu da pest, Al kot mány u. 2., kép vi se li: dr. Kopp
Miklósné) ne vû, ki emel ke dõ en köz hasz nú szer ve ze tet 2013. év -
ben 200 000 fo rint tal tá mo gat ja. A tá mo ga tás fe de ze tét a költ ség -
ve tés 2/g. táb la, I. Tá mo ga tá sok, 3. sor biz to sít ja. Fel ha tal maz za
a pol gár mes tert a tá mo ga tá si meg ál la po dás alá írá sá ra. 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te tu do má sul ve -
szi, hogy dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter a pol gár mes te ri tar ta -
lék ke ret ter hé re az Arany csa pat Ala pít ványt 2013. év ben
200 000 Ft-tal tá mo gat ja. A tá mo ga tás fe de ze tét az Ön kor mány -
zat 2013. évi költ ség ve tés ének 2/g. táb la, IV. Ál ta lá nos tar ta lék,
2. sor biz to sít ja. Fel ha tal maz za a pol gár mes tert a tá mo ga tá si
meg ál la po dás alá írá sá ra. 
Fe le lõs: dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2013. jú ni us 30.

Bár ha tá ro zat nem szü le tett, mert a dön tés el na po -
lás ra ke rült, pár szót a Sport ját szó tér sor sá ról

A kör nyé ken la kók egy cso port ja ugyan is ki fo gá sol ja a
gördeszkapálya za jos mû kö dé sét, és egyéb pa na szo kat is meg -
fo gal maz tak a lé te sít ményt lá to ga tó fi a ta lok vi sel ke dé sé vel kap -
cso lat ban. Dr. Szalay Lász ló fel idéz te, hogy a köz meg hall ga tá son
ígé re tet tett ar ra, hogy a tes tü let elé ter jesz ti ezt a prob lé ma kört,
és je lez te, hogy a pa na szos la kók nál is járt, hogy sze mé lye sen
gyõ zõd jön meg a va lós hely zet rõl. 5 le het sé ges va ri á ci ót ter jesz -
tett vé gül a tes tü let elé, me lyek kö zül a Kücsön Sán dor ve zet te
Pénz ügyi Bi zott ság a ket tes szá mút tá mo gat ta, mi sze rint a lé te -
sít mény meg ma rad, az zal, a jegy zõ ál tal ja va solt komp ro misz -
 szum mal, mi sze rint a va sár na pi pi he nõ na pon zár va tart, a töb bi
na po kon vi szont sö té te dé sig nyit va lesz a pá lya. Knapp Ti bor kért
szót, je lez te, hogy ezt õ is tá mo gat ta, utá na vi szont be szél ge tett
a la kók kép vi se lõ jé vel, Far kas Zsolt tal, és ki csit más képp lát ja im -
már a hely ze tet. Az öt let jó volt, a ki vi te le zés nem an  nyi ra, ezért
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FEL HÍ VÁS
Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal Adó cso port ja tá jé koz tat ja a
Tisz telt Adó zó kat, hogy az eset le ge sen fi ze té si ne héz sé gek kel küsz -
kö dõk nek, mél tá nyos sá gi ké re lem be nyúj tá sa ese tén az aláb bi fi ze -
té si kön  nyí té si le he tõ sé get biz to sít ja az Ön kor mány zat.

Mint min den év ben, úgy 2013-ban is feb ru ár 28-ig min den ki ré szé -
re pos tá zás ra ke rült a I. fél éves adó ér te sí tést tar tal ma zó bo rí ték. A
bo rí ték tar tal maz za a 2013. I. fél év re szó ló he lyi adó és gép jár mû -
adó fel hí vá si ér te sí tõt, a be fi ze tés hez fel hasz nál ha tó csek ke ket; il -
let ve az el múlt évek ben fel hal mo zó dott hát ra lé kok rész le te zé sét és
a hoz zá juk tar to zó csek ke ket.

Eb ben az év ben az Adó cso port min den, hát ra lék kal ren del ke zõ
adó zó ré szé re (aki már ci us 15. nap já ig elõ írt fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek nem tett ele get), biz to sít ja a pót lék men tes be fi ze tést az aláb -
bi ak sze rint: 

Az az adó zó, aki a ré szé re ki kül dött, a ne vén fenn ál ló tõ ke tar to zá -
sát a ki kül dött csek ke ken vagy ban ki elekt ro ni kus úton 2013. má jus
31-ig ren de zi, és azt az Adó cso port  elõtt sze mé lye sen (2330
Dunaharaszti, Fõ út 152.) vagy kép vi se lõ je út ján iga zol ja, 100%-os
pót lék men tes ség ben ré sze sül. A ked vez mény ki zá ró lag a ké se del mi
pót lék ös  sze gét érin ti. 

A pót lék men tes ség igény lé sé nek to váb bi fel té te le:
– a hely szí nen ké re lem nyom tat vány ki töl té se és be nyúj tá sa
– gaz dál ko dó szer ve ze tek nek 10 000 Ft el já rá si il le ték be fi ze té sé -
nek iga zo lá sa, (ma gán sze mé lyek nek il le ték men tes)

Tá jé koz tat juk to váb bá az adó zó kat az Adó cso port, hogy 2013. má -
jus 31. nap ja után ez a ked vez mény nem ve he tõ igény be. Az azu -
tán fenn ál ló adó hát ra lék ok be haj tá sá ra – az adó zás rend jé rõl szó ló
2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján – az Adó cso port vég -
re haj tá si el já rást in dít hat.

Dunaharaszti, 2013. áp ri lis 11.

Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal 

azt ja va sol ta, hogy ha las  szák el a dön tést, vé gez zék el a szük sé -
ges vizs gá la to kat. El mond ta, hogy a hét vé gén BMX-esek vol tak
kint, az is za jos volt, és az óvo da ve ze tõk pe dig azt rót ták fel, hogy
a pá lyát hasz ná ló gye re kek be jár nak az óvo da ud va rá ra, és ott
ron gál nak. Járt Gyálon, ahol aján dék ba ka pott egy ha son ló pá lyát
a vá ros, de az tán a til ta ko zá sok ha tá sá ra le sze rel ték azt. A hasz -
ná lók 70%-a nem he lyi la kos volt, és meg je lent a drog is a kör -
nyé ken. Fé nyes Ist ván meg je gyez te, hogy a ha rasz ti pá lyá nál nin -
csen drog, a vá ros fej lesz té si bi zott ság is a ket tes szá mú ja vas la -
tot tá mo gat ja, az zal a ki egé szí tés sel, hogy a pá lya Te me tõ ut ca
fe lõ li, il let ve az óvo da fe lõ li ol da lá ra te le pít se nek tu ja sort. Haj dú
Zsolt, aki a spor tért fe le lõs bi zott sá got ve ze ti, ugyan így nyi lat ko -
zott, hoz zá té ve, hogy az óvo dá ba az il lem hely mi att jár nak be a
gye re kek. A pá lya ne kik ké szült, hasz nál ják csak. Õ a va sár na pi
mû kö dést is tá mo gat ta, hi szen a gye re kek ak kor ér nek rá, de ezt
a bi zott ság le sza vaz ta. A pá lyá ra szük ség van, de meg fe le lõ he -
lyet kell ta lál ni ne ki, olyat, ahol nem za va ró, de azért szem elõtt
van. Drscsákné Ke re kes Gab ri el la is a ha lasz tást ja va sol ta, az -
zal, hogy a gye re kek kö zött nem te he tünk kü lönb sé get asze rint,
ki me lyik te le pü lés rõl ér ke zett; tol má csol ta sok szü lõ ké ré sét, mi -
sze rint a pá lya ma rad jon meg. A pol gár mes ter le szö gez te, hogy
ar ról nincs vi ta, hogy zaj van, õ tá mo gat ja az át te le pí tést, de ah -
hoz sok pénz kell, ami rõl nem haj lan dó – nem is te het né – egye -
dül dön te ni. Pethõ Zol tán azt ja va sol ta, hogy ha halasztanak, úgy
leg alább két ülés sel ké sõbb re te gyék a dön tést, mert idõ kell az
elõ ké szí tés hez. A tes tü let vé gül tá mo gat ta a dön tés el ha lasz tá sát.

A fo lya mat ban lé võ pe res ügyek rõl szó ló be szá mo lót a Kép -
vi se lõ-tes tü let el fo gad ta.

DMTK be szá mo ló ját a  2012. év ben vég zett mun ká já ról a
Kép vi se lõ-tes tü let kö szö net tel el fo gad ta.

A Pénz ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja a 2012. év ben vég zett
mun ká já ról a Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta, úgy szin tén a  Vá -
ros fej lesz té si, Köz biz ton sá gi és Kör nye zet vé del mi Bi zott ság
2012. II. fél éves be szá mo ló ját. 

A Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta a Kisduna TV be szá mo ló ját a
2012. év ben vég zett mun ká já ról.

A ma gas vér nyo más, 
avagy a „csen des gyil kos”

Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO) 1948. áp ri lis 7-én ala kult meg, en nek
ap ro pó já ból vi lág szer te meg ün nep lik az Egész ség Vi lág nap ját egy adott nép -
egész ség ügyi je len tõ sé gû té má ra kon cent rál va.
2013-ban a WHO egy glo bá lis mé re tû prob lé má ra, a ma gas vér nyo más ra
(hypertónia)  hív ja fel a fi gyel met. E be teg ség ta la ján ki ala kul hat szív in fark tus,
stroke (szélütés) vagy kró ni kus szív be teg ség, me lyek a leg gya ko ribb hal álo -
kok kö zött sze re pel nek. A ke ze let len hi per tó nia ká ro sít hat ja az ar té ri á kat, ve -
se be teg ség és sú lyos lá tás za va rok ala kul hat nak ki.
A ma gas vér nyo más okai sok szor is me ret le nek, ugyan ak kor van nak olyan té -
nye zõk is, me lyek nagy ban hoz zá já rul nak a ma gas ér té kek tar tós fenn ál lá sá -
hoz. A WHO fel hí vá sa sze rint a ma gas vér nyo más ki ala ku lá sá nak koc ká za ta it
az aláb bi té nye zõk ál tal le het csök ken te ni:
– só be vi tel csök ken té se
– ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás
– az al ko hol fo gyasz tás mér sék lé se
– rend sze res fi zi kai ak ti vi tás
– az egész sé ges test súly fenn tar tá sa
– do hány zás mel lõ zé se.
Mi u tán az ese tek nagy ré szé ben a ma gas vér nyo más tü net men tes ma rad, fon -
tos a ko rai fel is me rés. Még tü net men te sen ke res se fel há zi or vo sát egy vér -
nyo más mé rés re, hogy ne a már ki ala kult szer vi ká ro so dá sok hív ják fel a fi -
gyel mét a be teg ség re!
A vi lág nap fon tos cél ja an nak tu da to sí tá sa, hogy egész sé gé ért mint egy fe le -
rész ben min den ki sa ját ma ga fe le lõs. A min den na pos tu da tos dön té sek és cse -
lek vé sek ered mé nye ként az egész sé ges élet mód si ker él ményt és ön bi zal mat
ad, va la mint csök ken ti a be teg sé gek ki ala ku lá sá nak koc ká za tát. Min dig több
ap ró lé pés ben tör tén jen a vál toz ta tás (pl. sófogyasztás mér sék lé se, lift he lyett
lép csõ zés stb.) majd ezek fo ko za to san szo kás sá for má lód nak.
A koc ká za ti té nye zõk ki küsz öbö lé sé vel csök kent he tõ a ma gas vér nyo más ki -
ala ku lá sá nak esé lye, oda fi gye lés sel, il let ve rend sze res egész ség ügyi el len õr -
zés sel so kat te he tünk egész sé günk meg õr zé se ér de ké ben!

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

Ha tal mas po fo nok és gyõ zel mek
Tüs ke Ku pa 3!

Már ci us 16-én az elsõ fél év leg na -
gyobb volumenû ketrecharcgálát ren -
de zett a Hungarian Pitbull Fighters és
az Or szá gos MMA Szö vet ség. Ju hász
Sán dor a szö vet ség el nö ke és Ko vács
Sza bolcs a Pitbullok ve ze tõ je óri á si gá -
lát ho zott tetõ alá. Mol dá vi á ból, Ro má -
ni á ból, és Hor vát or szág ból jöt tek a kül -
föl di Fighterek, a ha zai klu bok kö zül a
há zi gaz da Deb re cen, Pécs, Szi get ha -
lom, Nyír egy há za, Bu da pest, és Du na -
ha rasz ti kerecharcosai mérkõztek meg
egy más sal. A Dunaharasztiak gyö nyö -
rû gyõzelmeket hoz tak!

– Fel föl di Sza bolcs: a hegy la kó be ce -
név re hallgató Pro fi MMA Vi lág baj nok,
több szö rös Kempo Vi lág baj nok az elsõ
fõmérkõzésen egy hát só csa pot tal el -
ta lál ta a Hor vát Dario Krozsevicet,
majd ez után egy kar fe szí tés sel fel -
adás ra kényszerítette.
– Szom bat Pat rik: a pro fi -76 kg-os nyol cas tor ná já ban elõször a Ro -
mán Budeci Maximot, majd a döntõben Fur kó Lász lót mat tol ta gillotin
foj tás sal. Pat rik ez zel a pro fi nyolcas tor na gyõztese lett.
– To pán ka Szi lárd ta nít vá nyunk a deb re ce ni Béci Fe ren cet kény sze -
rí tet te kar fe szí tés sel fel adás ra.
– Sós Ti bor a Hor vát Mikka Knezevicet ütöt te ki, majd hát só foj tás sal
ol dot ta meg a hor vá tot.
– Bozsányi An dor pon to zás sal ext ra me net ben 2x5 perc ben + 3 perc
hos  szab bí tás ban ver te a nyír egy há zi Fú ró Ri chár dot.
Ös  sze gez ve 5-bõl 5 gyõzelem, és négybõl idõ elõtt.
Gra tu lá lunk!
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
EMUN Kon fe ren cia Észt or szág ban

(2013. 03. 01–03.)

A Baktay Er vin Gim ná zi um el sõ al ka lom mal vett
részt az UNESCO szer ve zé sé ben zaj ló EMUN di -
ák kon fe ren ci án. Er re idén az észt fõ vá ros tól,
Tallinntól csu pán né hány km-re fek võ Viimsi vá ro -
sá ban ke rült sor. A részt ve võ or szá gok – Bul gá -
ria, Finn or szág, Lett or szág és Ma gyar or szág –
egy má sik or szág kép ze let be li kép vi se lõi vol tak.
Ma gyar or szág ról két cso port is kép vi sel tet te ma -
gát. Az el sõ cso port a kisvárdai Bes se nyei György
Gim ná zi um ból ér ke zett, õk az Egye sült Ki rály sá -
got kép vi sel ték. A má so dik cso por tot a
dunaharaszti Baktay Er vin Gim ná zi um küld te.
Bozóki Ger gõ és Gá bor Csa ba 12. b osz tá lyos ta -
nu lók Ve ne zu e la kép vi se lõ i ként vet tünk részt a
kon fe ren ci án. A cso por tok há rom ak tu á lis té mát –
le fegy ver zés, fenn tart ha tó fej lõ dés és internet,
mint em be ri jog – vi tat tak meg. A prog ram cél ja
egy olyan be ad vány el ké szí té se volt, amely ben
ös  sze fog lal juk, az új – az ál la mok kép vi se lõi ál tal
ja va solt – irány el ve ket, kö te le zett sé ge ket, jo go kat
a té mák hoz kap cso ló dó an. 
Már egy hét tel az uta zás elõtt el kez dõ dött szá -
munk ra a mun ka, ugyan is ren ge teg fel ada tot elõ -
re el kel lett ké szí te nünk. Töb bek kö zött egy ön -
élet raj zot kel lett ír ni az ál ta lunk ki vá lasz tott ve ne -
zu e lai kép vi se lõ rõl, aki nek a „bõ ré be búj tunk”.
Elõ re ki dol goz tuk a sa ját be ad vá nyun kat is az
„internetelérés, mint em be ri jog” té má ban. Emel -
lett még fel ké szül tünk a nyi tó be szé dünk re, mely -
ben rö vi den ös  sze fog lal tuk a be ad vány fõbb pont -
ja it, és ér vel tünk a ben ne fog lal tak mel lett. A hosz -
 szú fel ké szü lés után már csak a hely szí nen tör té -
nõ gyû lé sek, és per sze az uta zás volt hát ra.
Már ci us el se jén, pén te ken haj nal ban in dul tunk út -
nak. Dél elõtt meg ér kez tünk Frank furt ba, ahol a
több órás vá ra ko zást ki hasz nál va utol já ra át ol vas -
tuk az ál ta lunk ké szí tett anya go kat. Dél után to -
vább re pül tünk, és öt óra kor meg is ér kez tünk
Tallinnba. A rep té ren Aliine, a prog ram egyik fõ -
szer ve zõ je várt ránk, aki el kí sért min ket Észt or -
szág egyik leg szebb, leg mo der nebb is ko lá já ba.
Ez az is ko la szol gált a hét vé gi prog ra mok hely -
szí né ül és szál lá sunk ként is. Es ti prog ram ként az
is ko la di ák jai a Fame cí mû mu si calt ad ták elõ. Ké -
sõbb min den ki el ké szí tet te a sa ját nem ze ti éte le -
it, eze ket min den ki meg is kós tol hat ta. Már es te
meg kez dõd tek a „tár gya lá sok” a töb bi or szág gal,
min den ki meg pró bál ta be sze rez ni a szá má ra
szük sé ges erõ for rá so kat – étel, víz, ener gia, ka -
to nai és po li ti kai be fo lyás – a töb bi nem zet tõl a
kép vi selt or szá gunk gaz da sá gi hely ze té nek ja ví -
tá sa cél já ból, eköz ben már ke res tük a be ad vá -
nyunk tá mo ga tó it, és szö vet sé ge se in ket is. Az
egyez ke dé sek egé szen éj fé lig tar tot tak. 
A má so dik na pon a reg ge li után ös  sze ült a köz -
gyû lés. A rö vid is mer te tõ után a de le gá ci ók el vo -
nul tak, hogy cso por ton ként ki dol goz zák a kö zös
be ad vá nyo kat. Hos  szas vi ták után, es té re el ké -
szül tek a ja vas la tok. Szá munk ra si ke re sen zá rult
a nap, ugyan is az ál ta lunk ki gon dolt leg több ja -
vas lat be ke rült a ha tá ro zat ba! Az es ti órák ban már
sza bad prog ram ja ink vol tak. Elõ ször meg néz tük
Az utol só skót ki rály cí mû fil met, utá na ké sõ es tig
uszo dá ban töl töt tük az idõt. Így még job ban meg -
is mer het tük a töb bi di á kot.
Utol só nap szin tén ös  sze ült a köz gyû lés. Ek kor a
már el fo ga dott ha tá ro za to kat vi tat tuk meg. Hosz -
 szas egyez ke dé sek után a gyû lés vé gé hez kö ze -
led ve, vá rat lan for du lat tör tént: a köz gyû lés el nö -
két, Uku Talmart „el ra bol ta Batman”! A köz gyû lés
gyors dön tést ho zott, és meg men tet tük el nö künk
éle tét. Az ebéd után már csak a díj áta dó volt hát -
ra, ahol USA, Gö rög or szág, il let ve Tuvalu kép vi -
se lõi kap tak dí ja kat. El bú csúz tunk új ba rá ta ink tól,
és ha ma ro san ne ki vág tunk a hos  szú út nak. Haj -
nal ban fá rad tan ugyan, de él mé nyek kel gaz da -
god va ér tünk ha za. 

Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni Nagy-Gyõr
Dalma ta nár nõ nek, hogy meg szer vez te a prog ra -
mon va ló rész vé te lün ket és az is ko la ve ze té sé -
nek, il let ve a Pro Al ma Ma ter Ala pít vány nak hogy
uta zá sun kat anya gi lag is tá mo gat ta.

Gá bor Csa ba
Baktay Er vin Gim ná zi um 
12. b osz tá lyos ta nu ló

Baktaysok Athén ban 
a gö rög ki rály nyo má ban 

(Comenius pro jekt ta lál ko zó, har ma dik fel vo nás)

Gö rög or szág, Athén, a cso dák és meg le pe té sek
föld je. Aho gyan 1833-ban az újon nan füg get len -
né vált Gö rög or szág el sõ ki rá lya, Ot tó, úgy mi is
Mün chen bõl ér kez tünk (pon to sab ban Mün che -
nen ke resz tül) Athén ba tíz di á kunk kal már ci us 3-
án ké sõ éj sza ka. Csa pa tun kat Bucskó Ma ri an na
mint pro jekt ve ze tõ irá nyí tot ta, a mû vé sze ti részt
Szilvási Gab ri el la ko or di nál ta, jó ma gam a di á kok
tör té nel mi is me re te it gya ra pí tot tam.
Nagy iz ga lom és vá ra -
ko zás volt ben nünk, hi -
szen há rom or szág di -
ák ja i val ké szül tünk
foly tat ni a ta valy Szi cí -
li á ban és Len gyel or -
szág ban el kez dett
Comeniusos pro jek tet
a gö rög fõ vá ros ban.
Te hát az „Egy Pénz ér -
me Uta zá sai Eu ró pá -
ban – Drá ma, Já ték,
Tör té ne lem” prog ram
újabb fel vo ná sa állt
elõttünk… És volt drá ma, hi szen jár tunk
Epidauroszban, a cso dá la tos óko ri szín ház nál és
lát tuk Athén ban Herodes Atticus Odeionját. Volt
tör té ne lem, hi szen az el sõ nap tól kezd ve, ahogy
a vá rost jár tuk, az Ak ro po lisz, mint a vágy ti tok za -
tos tár gya tûnt fel elõt tünk, s mu tat ta egyik, majd
má sik ol da lát, lát hat tuk al ko nyat kor és éj sza kai
fény ár ban úsz va, csak egyet len ál la po tá ban
nem… de er rõl majd ké sõbb. Lát tuk a fen sé ges
mü ké néi vá rat, a ma gyar mér nö kök ál tal ter ve zett
Ko rin tho szi csa tor nát, áll hat tunk a Sounion-
foknál, Poszeidon temp lo má tól le néz ve a vég te -
len ten ger re. Volt te hát tör té ne lem is. A pénz ér me
pe dig, amely nek eu ró pai uta zá sát kí sér jük, ott
szü le tett meg a ke ze ink kö zött, ami kor a laurioni
bá nya kör nye zet vé del mi lá to ga tó köz pont já ban

sa ját ma gunk ké szít het tük el a ké sõbb ko moly
sze rep hez ju tó ér mé ket. És per sze volt já ték, sok
já ték gö rög, olasz és len gyel ba rá ta ink kal. Gö rög

ven dég lá tó ink nak sok szép él ményt kö szön he -
tünk, meg mu tat ták ne künk Athén zeg zu gos ut cá -
it és a négy mil li ós vi lág vá ros kü lön bö zõ ar ca it.
Me leg fo gad ta tás ban ré sze sül tünk és mind vé gig
érez het tük tö rõ dé sü ket. A bú csú est, a „vá sár” na -
gyon jól si ke rült. A há zi gaz dák drá ma be mu ta tó ja
után min den nem zet csa pat egy kis sa ját or szá -
gá ra jel lem zõ kí ná lat tal je lent ke zett, s eze ket a
tár gya kat, ap ró sá go kat, édes sé ge ket a
Laurionban gyár tott pén ze kért meg le he tett vá sá -
rol ni, al ku doz ni le he tett rá juk. Jó han gu lat ban és
kol lek tív el ér zé ke nyü lés sel zá rult az utol só es te.
Még az sem ke se rí tett el ben nün ket, hogy az Ak -
ro po lisz, ez a ko ra el le né re oly „kí vá na tos szép -
as  szony” lát ni ugyan en ged te ma gát a mes  szi tá -
vol ból, de ka pu it nem nyi tot ta meg ne künk. Mert
bi zony ha va la mit, ak kor a sztráj kot na gyon ko -
mo lyan ve szik gö rög föl dön. Ek kor azon ban mi is
meg ta nul tuk, hogy Gö rög or szág nem csak a cso -
dák, ha nem a meg le pe té sek föld je is.

A pénz ér me pe dig foly tat ja uta zá sát Eu ró pá ban,
és má jus ban itt, Dunaharasztin lesz drá ma, já ték
és tör té ne lem.

Tol nai Zol tán

Élõ tör té ne lem óra a Baktayban

Gim ná zi u munk ban több olyan di ák is ta nul, akik
kü lön bö zõ ha gyo mány õr zõ kö rök tag ja i ként egy-
egy kor szak lel kes és ér tõ is me rõi.
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Hu nya dis kis di ák 

a Lon don Bridge angolnyelvi 
le ve le zõs ver seny 

or szá gos dön tõ jé ben!

A TI TOK Ok ta tás szer ve zõ Bt. szer ve zé sé ben
angolnyelvi le ve le zõ ver senyt hir det tek eb ben a
tan év ben. Is ko lánk ból az 5-6. évfolyamról 6 ta -
nu ló, a 7. évfolyamról 5 fõ, és a 8. évfolyamról
4 fõ vett részt a há zi for du lón. Azok a ta nu lók
akik leg alább 66%-ot ér tek el a há zi ver se nyen
be ju tot tak a 2. fordulóba. 9 ta nu ló ér te el ezt a
szin tet.
A ta nu lók a kö vet ke zõk:
5. évf.: Ba kos Ri ta
6. évf.: Kreisz Dor ka, Hor váth Pet ra, Boda Esz ter,

Né meth La u ra
7. évf.: Tuboly Ale xand ra, Kreisz Brú nó, Var ga

Ale xand ra
8. évf.: Szil ágyi Ka ta

A ver seny 2. for du ló já ban 316 ál ta lá nos is ko la 855
ötö dik, 807 ha to dik, 668 he te dik és 580 nyol ca dik
osz tá lyos ta nu ló ja mér kõ zött meg. Az 5. osz tá lyo -
sok 24–30 pon tig, a ha to dik, he te dik és nyol ca dik
osz tá lyo sok egy aránt 25–30 pon tig jut hat tak dön -
tõ be.
Nagy örö münk re BA KOS RI TA 5. b osz tá lyos ta -
nu lónk 26 pont tal ju tott a dön tõ be,és kép vi se li is -
ko lán kat az or szá gos dön tõn má jus ban. Az ötö -
di kes dön tõn 77 is ko la, 132 ta nu ló ja mé ret te tik
meg egy más sal. Ri ta 4. osz tály ban szak kör for -
má já ban is mer ke dett meg az an gol nyelv vel, majd
5. osztályban má so dik nyelv ként fel vet te az an gol
nyel vet he ti két órá ban.
Min den részt ve võ ta nu ló nak szív bõl gra tu lá lunk
és Ri tá nak pe dig to váb bi jó fel ké szü lést kí vá nunk!

Fogarasiné Markstein Be á ta
an gol ta nár

Ilyen még nem volt!

A Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti kai Ver seny
a Ma te ma ti ká ban Te het sé ges Gyer me ke kért Ala -
pít vány (MATEGYE) ál tal meg ren de zett or szá gos
ma te ma ti ka ver seny. In du lói a ma gyar or szá gi és a
ha tá ron tú li ma gya rul be szé lõ 3–8. osz tá lyos ta -
nu lók le het nek. A ver seny két for du ló ból áll: egy
me gyei/kör ze ti rész bõl, és egy or szá gos dön tõ bõl,
ame lyet ál ta lá ban Kecs ke mé ten ren dez nek meg,
de volt már Szé kes fe hér vá ron és Veszp rém ben
is. A szer ve zõk cél ja a ma te ma ti ka nép sze rû sí té -
se. To váb bá azt is fon tos nak tart ják, hogy a ver -
seny – ha csak egy ki csit is –, de a ma te ma ti ka
ün ne pe le gyen, a ver seny zõk öröm mel old ják
meg a fel ada to kat.
A fel ada tok év fo lya mon ként ál ta lá ban má sok, de
egye zés né hány he lyen le het sé ges, ám et tõl

még min den fel ada -
tot év fo lya mon ként
kü lön ér té kel nek.
Amen  nyi ben két ver -
seny zõ pont szá ma
egyen lõ, az ér el
jobb he lye zést, aki -
nek ke ve sebb a hi -
bás meg ol dá sa. Ha
ez is egyen lõ, a fel -
ada to kat a he lyes
meg ol dá sok szá ma
alap ján sor ba ren de -
zik, úgy, hogy a leg -
több jó meg ol dás sal
ren del ke zõ 1 pon tot ér, a kö vet ke zõ 2 pon tot, ...
(pri o ri tás), ös  sze ad ják az egy for mán ál ló ver -
seny zõk jól meg vá la szolt fel ada ta i nak pri o ri tá -
sát, és aki nek ez több, az éri el a jobb he lye zést.
Amennyi ben ez is egyen lõ, a ver seny zõk he lye -
zé se azo nos lesz.
A kör ze tek Ma gyar or szág me gyé in kí vül a kö vet -
ke zõk: Bu da pest I.–VI. kör zet, Arad, Beszterce-
Naszód, Bi har, Bras só, Har gi ta, Kár pát al ja, Ke let-
Szlo vá kia, Kolozs, Kovászna, Kö zép-Szlo vá kia,
Máramaros, Ma ros, Nyu gat-Szlo vá kia, Szatmár,
Temes, Vaj da ság. Pest me gyét pe dig Észak-Pest
és Dél-Pest kör ze tek re bon tot ták. 
A dunaharaszti Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la di -
ák jai min den tan év ben in dul nak a Zrí nyi Ilo na Or -
szá gos Ma te ma ti kai Ver seny el sõ for du ló ján: a
me gyei (Dél-Pest kör zet) meg mé ret te té sen. Így
tet tük ezt idén is, és még a ta va lyi ered mé nyün -
ket is túl szár nyal tuk!
A 3. év fo lya mon 367-en in dul tak. A hu nya dis Bá -
csi Dá ni el 3. c osz tá lyos di á kunk 47. he lye zést
ért el. Ez az ered mény szen zá ci ós az in du lók szá -
má nak ará nyá ban. Fel ké szí tõ je: Fábryné Tádics
Má ria ta ní tó né ni volt. 
Jöj jön a 4. év fo lyam! 338 ta nu ló vett részt eb ben
a kor osz tály ban a ver se nyen. Tö rök Lil la 3. he -
lye zett lett, így be ju tott az or szá gos dön tõ be.
Csa pi Zsó fia 23. he lye zést ért el, Domán Alex
pe dig 39. lett. Mind hár mu kat Tóth Ilo na ta ní tó
né ni ké szí tet te fel. A ne gye dik osz tá lyo sok olyan
jól sze re pel tek az in du ló 50 is ko la kö zül, hogy
ös  sze sí tés ben 2. he lye zet tek let tek. No, ilyen
még nem volt is ko lánk tör té ne té ben. Gra tu lá -
lunk!
A ha to dik év fo lya mon 245-en vé gez ték el a ver -
seny fel ada to kat. Csa pi Zsolt 18. lett, Ferancz
Nor bert pe dig 25. he lyet szer zett. Mind ket tõ -
jü ket Zrí nyi Ro zá lia ta nár kol lé gám ké szí tet te
fel.
A he te di kes 200 ver seny zõ kö zül Wágner Ta más
108. lett, Ficsór Ré ka a nyol ca di kos kor cso port -
ban 158 ta nu ló kö zül a 66. he lyet ér te el.
A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la va la men  nyi ta -
nu ló ja és ta ná ra ne vé ben gra tu lá lok a ki ma gas ló
ered mé nyek hez!

„Az élet ben nem az je len ti a tra gé di át, ha nem éred
el a cé lo kat, ha nem, ha nin cse nek cél ja id.”
(Benjamin Elijah Mays)

El ér tük cél ja in kat, gyõz tünk!

Is ko lánk ban idén ta vas  szal meg mé ret te té sek re,
ver se nyek re ke rült sor né met és an gol nyelv bõl
egy aránt. Meg ren dez tük a há zi sza va ló ver se -
nyün  ket an gol nyelv bõl, to vább ju tó ink a sziget -
szent mik ló si vers- és pró za mon dó ver se nyen foly -
tat ják a pró ba té te lek le küz dé sét.
Ezt a prog ra mun kat a kis tér sé gi nem ze ti sé gi né -
met sza va ló ver seny kö vet te. A vers mon dás ban
45 di ák mér te ös  sze a tu dá sát, akik kö zül Ke -
néz An tó nia 6. b osz tá lyos ta nu ló és Ficsór Ré -
ka 8. c osz tá lyos ta nu ló to vább ju tott a me gyei
for du ló ba. Fel ké szí tõ ta ná ra ik: Lénártné Né -
meth Mó ni ka, Pálné Wessenhoffer Ág nes vol -
tak. A me gyei for du ló ra Pilisszentivánon ke rül
sor, ahol az or szá gos ver seny be va ló be ju tás
lesz a tét. 
2012. már ci us 13-án ke rült sor a kör ze ti né met
nem ze ti sé gi ver seny re, me lyen 4 is ko lá ból 6 csa -
pat, ös  sze sen 24 di ák in dult. A négy fõs csa pa tok
mind írás ban mind szó ban bi zo nyít hat ták né met
tu dá su kat.
Meg tisz te lõ volt szá munk ra, hogy Wágner Lász -
ló a Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány zat el nö ke el -
jött, részt vett a szó be li és az írás be li vizs gán zsû -
ri tag ként és tá mo gat ta a ver seny meg ren de zé sét.
Kö szön jük!

A ván dor ku pát a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la di ák jai nyer ték el: Decsov Dó ra 8. b, Hor -
váth Kin csõ 8. b, Ficsór Ré ka 8. c, és Brünner
Bi an ka 8. c osz tá lyos ta nu ló. A nyer tes csa pat
fel ké szí tõ ta ná rai: Versánszki An na, Nusa né -
ni, és Pálné Wessenhoffer Ág nes vol tak.
Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni min den
kol lé gám nak, akik a ver se nyek le bo nyo lí tá sá ban
se gí tet tek, il let ve részt vet tek a ver seny zõk fel ké -
szí té sé ben.

Vighné Ba csó Mó ni ka
igaz ga tó he lyet tes

Kö zü lük né há nyan a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la 4. b osz tá lyá nak ta nu ló i val kö zö sen em lé kez -
tek meg nem ze ti ün ne pünk rõl.
Ha gyo mány õr zõ honvédeink kor hû egyen  ru -
há ban vit ték át a meg hí vót a lel kes ne gye di -

ke sek nek, akik az tán Sinkó Lász ló ve ze té sé -
vel már ci us 13-án dél elõtt el lá to gat tak is ko -
lánk ba.
Be me le gí tés ként meg néz het ték kü lön bö zõ kor -
szak ok fegy ve re it, har ci esz kö ze it, be öl töz het tek
ró mai ka to ná nak, kö zép ko ri íjász nak, hon véd nek,
majd  meg ol dot tak  egy, a már ci u si for ra da lom és
a sza bad ság harc tör té ne té hez kap cso ló dó fel -
adat la pot.
Ez után kö vet ke zett  a prog ram  iga zán  iz gal mas
és ér de kes ré sze: Nádasi Má té 11. a, Freyberger
Lász ló és Firnigl Ádám 12. b és Firnigl Ákos 9. b
osz tá lyos ta nu lók be mu tat ták a hon vé dek fel sze -
re lé sét,  hasz ná la ti esz kö ze it, be szél tek a ka to nák
éle té rõl, a fegy ve rek rõl, har ci tech ni kák ról. A gye -
re kek kö zel rõl meg néz het ték, fel pró bál hat ták a ru -
há kat.
Az ese mé nyek do ku men tá lá sa Helméczy Kár oly

11. a osz tá lyos ta nu ló mun ká ját di csé ri, a kö zös
ének lés ben és a szer ve zés ben Heil Ad ri enn és
Szanyi Ad ri enn se gí tett a 11. c osz tály ból.

Faar Eri ka
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Nyílt na pok a Kõrösiben

Az elõ zõ évek hez ha son ló an már ci us ban is mét
meg hir det tük al sós di ák ja ink szü lei szá má ra
nyílt he tün ket. A lá to gat ha tó órá kat és az azo -
kat tar tó kol lé gák ne vét a hon lap ra is fel tet tük. 
Nagy öröm mel lát tuk, hogy a ro ha nó vi lág ban
a sok egyéb fon tos el in téz ni va ló mel lett na gyon
sok szü lõ ki hasz nál ta a le he tõ sé get és el jött,
hogy egy pár órá ra job ban is ré sze se le gyen is -
ko lai min den nap ja ink nak, ké pet kap jon az itt fo -
lyó szak mai mun ká ról és ne ve lé si te vé keny ség -
rõl. Min den hol sok volt az ér dek lõ dõ szü lõ, de
vol tak olyan osz tá lyok, ahol an  nyi an jöt tek el
meg néz ni gyer me kü ket, hogy alig tud tuk õket
el he lyez ni a te rem ben. 
Kö szön jük az ér dek lõ dõ szü lõk nek, hogy fi gye -
lem mel kí sé rik is ko lai mun kán kat és gyer me kük
fej lõ dé sét. Jö võ re is mét vár juk õket.

Egy há zi tá jé koz ta tó

Már ci us 12-én es te a Kõrösi Csoma Sán dor Ál -
ta lá nos Is ko lá ban egy há zi tá jé koz ta tó fó rum ke -
rült meg szer ve zés re, mely re meg hív tuk le en dõ
el sõ és ötö dik osz tá lyos di ák ja ink szü le it. Az
evan gé li kus, a ka to li kus, a re for má tus egy ház,
va la mint a Hit gyü le ke ze té nek kép vi se lõi tá jé -
koz tat ták az ér dek lõ dõ szü lõ ket a 2013 õszé tõl
az is ko lai er kölcs tan ok ta tás he lyett vá laszt ha tó
hit- és er kölcs tan ok ta tás sal kap cso la tos tud ni -
va lók ról. Vé ge ze tül in téz mé nyünk kép vi se lõ je
is is mer tet te az er re vo nat ko zó el kép ze lé se ket. 
Hasz nos is me re tek kel gaz da god va tér het tünk
mind an  nyi an ha za.

Weinber Róbertné
igaz ga tó he lyet tes

Fo ci

Már ci us vé gén ele get tet tünk a du na var sá nyi
Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko la szí ves meg -
hí vá sá nak és részt vet tünk az ál ta luk szer ve -
zett Ár pád Te rem lab da rú gó Ku pán. 
Sze ren csé re nem sza bad tér re szer vez ték, mert
hi deg, esõs reg ge len in dul tunk út nak. Az is ko -
lá ba ér kez ve már nagy nyüzs gést ta pasz tal tunk
és a sor so lást kö ve tõ en in dul tak a fi úk me le gí -
te ni, mert õk ját szot ták az el sõ mér kõ zést Tö -
köl csa pa ta el len.
A mec  csek  2 cso port ban zaj lot tak,  mi a 2. he -
lyen ju tot tunk az elõdöntõbe, ahol földinkkel, a
hu nya dis csa pat tal mér kõz tünk meg a dön tõ be
ju tá sért.
Csa pa tunk vé gül a ki vá ló 3. he lyen vég zett egy
igen erõs me zõny ben. Saj nos sé rü lés mi att
cse re nél kül ját szot tak a fi úk vé gig kul tu rált ma -
ga tar tást ta nú sít va a mec  csek alatt (ami nem
mond ha tó el a leg több csa pat ról). Azt is saj ná -
lat tal ta pasz tal tuk, hogy so kan igen nagy vo na -
lú an ke ze lik a kor cso port ok ál tal szi go rú an
mag ha tá ro zott szü le té si éve ket!
Mind ezek el le né re na gyon jól érez tük ma gun -

kat és büsz kén vi sel ték a fi úk az ér met a nya -
kuk ban!
Csa pat ta gok: Egyed Ró bert, Hujder Zsolt,
Svéger Ádám, Sza bó Zol tán, Meyer Pé ter,
Hutvágner Ger gely (ka pus).

Sier Tamásné

Ma tek – logi vá ro si ta lál ko zó 
a Kõrösiben

Ha gyo má nya ink hoz hí ven az idén is meg ren -
dez tük a vá ro si Ma tek - logi ta lál ko zót már ci us
19-én. Meg hív tuk a vá ros ál ta lá nos is ko lá i ból
az 5. és. 6. osz tá lyos ta nu ló kat egy kis agy tor -
ná ra. Hat fõs csa pa tok ban ver se nyez tek a di á -
kok. Olyan lo gi kai fel ada to kat ol dot tak meg,
ame lye ket a há rom is ko la kül dött egy más nak.
Min den csa pat a má sik is ko la ál tal ös  sze ál lí tott
fej tö rõt kap ta. Na gyon jó, lo gi kus meg ol dá sok
szü let tek, vi lá gos ma gya rá za to kat ad tak a di á -
kok. A han gu lat na gyon jó volt. A részt ve võk jól
érez ték ma gu kat, min den ki gyõ ze lem mel és
ap ró aján dék kal tá vo zott, ami nek na gyon örül -
tek.
Jö võ re is sze re tet tel vár juk a gon dol kod ni vá -
gyó, ma te ma ti kus pa lán tá kat.

Lugmayer Györgyné 
és Bordásné Nyáry Ni ko lett

szer ve zõ ta ná rok

ER DEI IS KO LA TA TÁN

Iz ga lom mal vár tuk az idei er dei tá bort és nem
fel tét le nül azért, mert 4 na pot tá vol tölt he tünk
szü lõk tõl, iskolától, tanároktól. Órán ként néz -
tem az idõ já rás jelentést, de nem sok jót ígér -
tek a Hús vét utá ni hét re. Sõt! Esõt, hi de get és
egy kis esõt. Sok me leg hol mi val, víz ál ló ci põk -
kel és há ló zsák kal fel sze rel kez ve száll tunk fel
a busz ra. Kel le mes meg le pe tés várt a szo bák -
ban, a ra di á to rok on tot ták a me le get. Gyors pa -
ko lás után ki men tünk fel mér ni a te re pet, majd
fo ci val, ko sa ra zás sal fel avat tuk a sport pá lyá -
kat.
A prog ra mok vál to za to sak vol tak: részt vet tünk
íjászkodáson, víz mi nõ ség vizs gá la ton, sü töt -
tünk kür tõs ka lá csot (et tünk már job bat is, de
mi énk volt), meg is mer het tük ki csit a hül lõk és
két él tû ek vi lá gát.
Kör be jár tuk szin te az egész Ta tai-ta vat és a túl -
ol da lon a Felner Ja kab ki lá tó majd 200 lép csõ -
fo kát is meg jár tuk, ahon nan káp rá za tos ki lá tást
nyílt egész Ta t ára és kör nyé ké re.
Kéz mû ves fog lal ko zás ke re té ben ko ron goz hat -
tak a gye re kek, min den ki ha za vi het te az ál ta la
ké szí tett agyag edényt em lék be, aján dék ba.
A kö te le zõn kí vül  prog ra mot szer vez tem, töb -
bek közt szám há bo rúz tunk, so kat spor tol tunk,
ve tél ke dõn csap tak ös  sze a fi úk a lá nyok kal. Az
osz tály nagy saj ná la tá ra bi o ló gia és osz tály fõ -
nö ki órák is vol tak, hogy ne ma rad ja nak el a
tan anyag gal.
Vé gül az elõ je lek és a kö rül mé nyek el le né re jó
han gu lat ban és gyor san telt el ez a pár nap,
biz tos va gyok ben ne, hogy fe led he tet len pil la -
na to kat õriz nek meg a gye re kek.

Sier Tamásné
osztályfõnök

Is ko lai tor na ver seny

Már ci us ban rend sze rint meg ren dez zük a há zi
tor na ver senyt. Így ke rült sor már ci us 12-én a
fel sõ sök, 13-án az al só sok meg mé ret te té sé re.
A gye re kek nagy szor ga lom mal ké szül tek. Ösz -
 sze ál lí tot ták a ta laj gya kor la to kat, fi no mí tot ták a

moz du la to kat, a test tar tást, „be csem pész tek”
ne he zebb ele me ket. A „B” osz tá lyo sok is szí ve -
sen sze re pel tek, mert aki va la mi lyen tánc ok ta -
tás ra, vagy rit mi kus gim nasz ti ká ra jár, moz gá -
sa har mo ni kus, ren de zett. A kü lön órán ta nult
ele me ket is be il leszt het ték a be mu ta tan dó gya -
kor lat ba.
83 rend kí vül fe gyel me zett, ügyes 1-8. osz tá lyos
lány és fiú vett részt a ver se nyen.
Gra tu lá lok a he lye zet tek nek! Nyer tes volt min -
den ki, aki ezen a két dél utá non ve lünk tar tott! 
Kö szö nöm kol lé gá im nak a se gít sé get, a  szü -
lõk nek a druk ko lást! 

Kovácsné Tarr Kor né lia
test ne ve lõ

Klub nap kö zis Ki mit tud?

Idén is meg ren de zés re ke rült a Klub nap kö zi
ke re té ben az im már ha gyo má nyos nak te kint -
he tõ Ki mit tud? ve tél ke dõ. A pa let ta most is
na gyon szí nes volt. El sõ tõl ne gye dik év fo lya -
mig min den osz tály ból so kan je lent kez tek a
meg mé ret te tés re. Kö zel 50 gye rek ne ve zett be
a ver seny re.
Volt, aki egye dül és vol tak, akik ki sebb-na -
gyobb cso port ban lép tek fel. A ver seny szám -
ok kö zött sze re pelt tánc, ének, vers, me se -
mon dás. Hall hat tunk tu do má nyos elõ adást,
fu vo la szó lót és fo cis tá ink is be mu tat ták tu dá -
su kat. Még egy vicc mon dónk is akadt. A tánc -
be mu ta tók igen vál to za to sak vol tak, mi vel a
mû fa jon be lül több ka te gó ri á ban is in dul tak a
gye re kek. Volt nép tán co sunk, ba le ri nánk,
RSG-sünk, fel lép tek 2, 3, sõt 13 fõs tánc cso -
port ok is, akik kü lön fé le mo dern tán co kat ad -
tak elõ. 
A ver se nyen min den gye rek na gyon jól sze re -
pelt, lát szott, hogy so kat ké szül tek a pro duk ci -
ók be mu ta tá sá ra. A zsû ri nek nem volt kön  nyû
dol ga, né hány he lyen holt ver seny ala kult ki. Ér -
té ke lés kor két cso port ra osz tot ták a ta nu ló kat.
Az el sõ cso port ban az el sõ és má so dik év fo -
lya mo so kat dí jaz ták, a má so dik ban pe dig a har -
ma dik, ne gye dik év fo lya mo so kat. 
Ter mé sze te sen idén is ka pott min den részt ve -
võ ok le ve let a sze rep lé sé ért és az aján dék sem
ma radt el.

El sõ ka te gó ria dí ja zott jai:
1. he lye zett: Ulvecki Nó ra 1. a – vers

Pa ta ki Lil la 2. b – tánc
Ének az esõ ben 2. b – tánc

2. he lye zett: Ulveczki Nó ra 1. a – ba lett
3. he lye zett: Csõsz Nó ra 2. a – nép tánc
4. he lye zett: Mol nár Eme se 1. b – vers

Má so dik ka te gó ria dí ja zott jai:
1. he lye zett: Ká sa Dó ri 4. a – fu vo la
2. he lye zett: Hõbenreich Cintia 3. a – tánc

Ko vács Esz ter 3. a – tánc
Schmidt Li li 3. a – tánc
Kiss Ginó 4. b – tánc
Laufer Ádám 1. c – tánc
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3. he lye zett: Ró nai Li li 4. a – tánc
4. he lye zett: Gelányi Nó ra 4. b – ének

Gra tu lá lunk a dí ja zot tak nak és a töb bi fel lé põ -
nek is! Nagy sze rû elõ adá so kat lát tunk!

Mes ter Ve ro ni ka
nap kö zis ta ní tó nõ

Lás suk a Med vét!

Az idén má so dik al ka lom mal vet tünk részt a Med -
ve Sza bad té ri Ma tek ver se nyen. Ez egy csa pat -
ver seny, mely a Gel lért-hegy dé li ol da lán a Ci ta -
del la alatt zaj lik. Ezen a na pon a hegy ol dalt 1500
cse me te (nem fa cse me te) né pe sí tet te be. Tér kép
se gít sé gé vel tá jé ko zód tak a gye re kek és ju tot tak
el a kü lön bö zõ ál lo más pon tok ra. A he lyes fel ada -
tok kal a csa pa tok az ún. fõ fel ada to kat tar tal ma zó
út vo na lon ha lad tak elõ re, míg a hi bás vá la szok
ese tén ki sebb-na gyobb ki té rõ ket (mel lék fel adat)
kel lett ten ni ük. A ver seny zõk fel ada ta a he lyes
úton mi nél mes  szebb jut ni, mi nél ke ve sebb idõ
alatt.
Azért sze ret jük ezt a ver senyt, mert a ke vés bé
ki emel ke dõ ké pes sé gû gye re kek is örö mü ket
le lik a fel ada tok meg ol dá sá ban, játsz va ta nul -
nak.
Is ko lánk ból 19 csa pat tal vet tünk részt, több sé gé -
ben 5. és 6. osz tá lyo sok kal. Az idõ já rás ked ve zett
ne künk, így az agy te ker vé nye ket egy kel le mes ta -
va szi sé ta köz ben tet ték pró bá ra a vál lal ko zó szel -
le mû ta nu ló ink.
A részt ve võ csa pa tok na gyon szé pen tel je sí tet -
tek, egy igen erõs kö zép me zõny ben vé gez tek,
a kö zel 500 csa pat kö zül.
Mind az 57 ver seny zõ és kí sé rõ ik na gyon jól
érez ték ma gu kat, már tü rel met le nül vár juk a kö -
vet ke zõ Med vét.

Bordásné Nyáry Ni ko lett, 
Nagy Ág nes, Lugmayer Györgyné

szer ve zõk

Al só sa ink si ke rei 
a tér sé gi ver se nye ken

Az idei ta vaszt is szám ta lan ve tél ke dõ tet te még
szí ne seb bé. A kis tér sé gi, ill. te rü le ti meg mé ret te -
tés hez a há zi ver se nye ken át ve ze tett az út. Ta -
nu ló ink most is lel ke sen küz döt tek egy más sal:
ma te ma ti ká ból (1–4. évf.) 87, szö veg ér tés bõl
(1–4. évf.) 99, nyelv tan, he lyes írás ból (3-4. évf.)
40 di ák mér te ös  sze tu dá sát. A leg job bak kép vi -
sel het ték is ko lán kat a te rü le ti ver se nye ken.
A Kar dos Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban ren de zett
te rü le ti Nyelv tan – he lyes írás ver se nyen a 2. év -
fo lya mon Oláh Esz ter 1., Ba logh Or so lya 3.,
csa pa tuk pe dig a 2. he lye zést ér te el. Pálfi Kin -
csõ 4. osz tá lyos ta nu ló szin tén 2. he lye zett lett.
A „Ba rá tunk a könyv” ve tél ke dõn a 2. év fo lyam
csa pa ta az 5., a 3.-osok a 6., a 4.-esek a 4. he -
lyet sze rez ték meg. A rajz pá lyá za ton a zsû ri La -
ka tos La u ra mû vét 3. hel  lyel ju tal maz ta.
A me gyei Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti ka Ver se nyen
Bege Má té a 13. he lyen vég zett.
Gra tu lá lunk a ki vá ló ered mé nyek hez, to váb bi
sok si kert kí vá nunk. 

Bordi Zsoltné
mun ka kö zös ség ve ze tõ

Ha zai kí ná lat a Vi ta min áru ház ban

Sok vá sár ló tár sunk nak vált örö mé re, hogy ta valy új ra nyi tot ta ka pu it a ko ráb bi Zöld ség áru -
ház. Ér dek lõd ve vár tuk, mi lyen lesz a foly ta tás. Elõ ször csak kí ván csi ság ként, ezt kö ve tõ en
pe dig már a ked ve zõ ta pasz ta la tok nyo mán vál tunk egy re gya ko ribb vá sár ló vá a Némedi úti
Vi ta min áru ház ban.
To vább nõtt a bi zal munk, ami kor a pult mö gött is is me rõs ar co kat vet tünk ész re. Így kér tük
meg Vas Zol tán üz let ve ze tõt, aki Lefkovits Je nõ tu laj do nos tár sa sá gá ban ka la u zol min ket az
áru ház ban. Tart son ve lünk a ked ves ol va só egy rö vid, kedv csi ná ló sé tá ra! 
Mind járt meg ér ke zés után a fel já rón, a be já rat mel lett ta lál ko zunk a vá ro sunk ban még szo kat -
lan nak szá mí tó tej auto ma tá val. Itt az elõ re ki szá molt pénz be do bá sá val az ös  szeg nek meg fe le -
lõ men  nyi sé gû, ked ve zõ árú há zi te jet nyer he tünk ki a „fém te hén bõl”. Meg tud juk, hogy aki
nem ho zott ma gá val edényt, a tej ter mék pult nál li te res, tisz ta mû anyag pa lac kot vá sá rol hat.
Be lép ve az áru ház ba im po záns kép tá rul elénk. Be lát ni az egész be vá sár ló te ret. A kö zé pen el -

he lye zett ha tal mas zöld ség- és gyü mölcs kí ná la tot kör be öle lik a kü lön bö -
zõ el áru sí tó pul tok. A ré gi áru ház hoz ké pest jó né hány új don sá got fe dez -
he tünk fel. El sõ ként a ke nyér és pék sü te mény áru sí tó hely ta lál ha tó a be -
já rat tal szem ben. Mel let te tel je sen új szín folt a gaz da gon meg ra kott tej -
ter mék és saj tos pult. A ki vá ló mi nõ sé gû há zi tej föl és te hén tú ró mel lett
juh tú ró és juh sajt ok is meg ta lál ha tók a hi deg tá lak és egyéb fi nom sá gok
mel lett. A me di ter rán ízek ked ve lõ i nek ín csik lan dó lát vány az olí va bo -
gyók sok fé le sé ge, de saj tok szé les vá lasz té ká val is ta lál koz ha tunk itt.

Leskovits Je nõ fel hív ja a fi gyel met ar ra, ha va la ki egy-egy sajt faj tát nem is mer, kós to lót kap.
Ki pró bál juk, s már is ér ke zik a „ka to na” a szol gá lat kész el áru sí tó hölgy tõl.  Ne héz is el len áll ni
a fi no mabb nál fi no mabb fa la tok nak, me lyek csá bí tá sát csak fo koz za a saj tok mö gött ki ra kott,
ma gát kí ná ló mi nõ sé gi bo ros pa lack ok lát vá nya. Bi zony, itt fo ko zot tan fi gye lem be kell ven ni a
ré gi jó ta ná csot, hogy aki nem akar túl köl te kez ni, az éhe sen ne in dul jon be vá sá rol ni!
A ko ráb ban mû kö dõ áru ház ban nem volt hús áru sí tás. Most
gusz tu sos ter mé ke ket kí ná ló fel vá got tas és cse me ge pult vár -
ja a vá sár ló kat. Itt is ha zai árut kap ha tunk: a Pick ter mé kek
mel lett meg je len nek a há zi ké szí té sû ke nõ má jas ok, hur kák,
kol bá szok, sza lá mik. A re ne szán szát élõ man ga li ca áruk mel -
lett ló kol bász is kap ha tó. Kü lön bö zõ füs tölt ter mé kek, sza -
lon nák, szá raz áruk vár nak az ínyen cek re. Ter mé sze te sen a min den nap ke re sett fel vá got tak is
nagy vá lasz ték ban kap ha tók, szin tén jó mi nõ sé gû, el len õr zött gyár tók tól. 
A köz vet len szom széd ság ban íz lé se sen ki ra kott hús fé le sé gek kö zött vá lo gat ha tunk. A szok -
vá nyos ser tés- és mar ha hús ok mel lett füs tölt áruk, va la mint kü lön bö zõ ba rom fi hú sok je len -
tik a kí ná la tot. A csir ke és puly ka mel lett rend sze re sen kap ha tó ka csa hús is. A be szer zés itt
is a kör nyék be li ter me lõk tõl és vá gó hi dak ról, rend sze res be szál lí tók tól tör té nik. A hú sos fa -
la tok ked ve lõ i nek jó hír rel szol gál Vas Zol tán üz let ve ze tõ: ha ma ro san pe cse nye sü tõ is nyit a
par ko ló mel let ti fa ház ban. A klas  szi kus la ci kony ha mel lett majd egy tál éte lek is kap ha tók, va -
la mint az idõ já rás kel le me sebb re for dul tá val fa gyi val is vár ják a vá sár ló kat. 
El hagy va a hú sos pul tot, az il la tos gyü möl csök és zöld sé gek szín pom pás lát vá nya hí vo gat ja a
ked ves ve võt. Az egy más mel lé ki ra kott áruk ra jel lem zõ, hogy egy ter mék bõl több faj ta is meg -
ta lál ha tó. Így több fé le bur go nyá ból le het vá lo gat ni, a fe hér sör és jég csap re tek mel lett jól mu -
tat nak pi ros test vé re ik. A ha gyo má nyos mel lett kok tél pa ra di csom, a pap ri ká ból édes, erõs, kápia
és pritamin kap ha tó. Min dig friss a zöld ség, a sár ga- és fe hér ré pá ból, zel ler bõl több fé le, fi a tal,
le ve les is be sze rez he tõ. Li la és fe hér ká posz ta, kel ká posz ta, kar fi ol ki vá ló mi nõ ség ben, fris sen
kí nál ja ma gát. A ta va szi és nyá ri idõ szak ok ban idény jel le gû áruk na gyobb men  nyi ség ben kap -
ha tók; ek kor a vá lasz té kot a ter mé ken kén ti sok fé le ség je len ti, de most, a té li idõ szak vé gén is
sok faj ta al ma kap ha tó, és rend sze rint több fé le na rancs is vá laszt ha tó a dé li gyü möl csök szí nes
pa let tá já ból. Meg kell em lí te ni, hogy a dé li gyü mölcs-be szer zé sét az áru ház egyik tu laj do no sa
vég zi, így az olasz, spa nyol és gö rög ter me lõk tõl egye ne sen a bolt ba tör té nik a szál lí tás, ki ke -
rül ve ez zel a nagy ke res ke del mi rak tá ro zás okoz ta mi nõ ség rom lást. Új don ság nak szá mít, hogy a
ki ra kott gyü möl csö ket íz lé ses tá la kon kí nált kós to ló val le het el len õriz ni. Egyéb kü lön le ges sé ge -
ket is ta lál hat nak az igé nye sebb vá sár lók: ka rá csony tá ján cse resz nye volt kap ha tó, most tél vé -
gén din  nye pi ros lik a pul ton, de fo lya ma to san le het kap ni eg zo ti kus gyü möl csö ket is. Itt em lít -
he tõk meg a kü lön bö zõ, ki mér ve kap ha tó tea kü lön le ges sé gek is. A friss zöld sé gek és gyü möl -
csök mel lett egy re vál to za to sabb mi re lit áruk is nö ve lik az áru ház kí ná la tát.
A pol co kon ta lál ha tó to jás be szer zé se szin tén kö ze li, ma gyar be szál lí tók tól tör té nik. Ugyan -
így a friss gom ba is, me lyek kí ná la tát több fé le szá rí tott gom ba szé le sí ti. Kü lön pul ton he -
lyez ke dik el az áru ház ki zá ró la gos, vecsési ter me lõ jé tõl szár ma zó há zi sa va nyú ság és sa va -
nyú ká posz ta. 
Vas Zol tán üz let ve ze tõ el mond ja, hogy a ve ze tés ar ra tö rek szik, hogy az élel mi szer a le he tõ
leg ke ve seb bet utaz zon, ezért a le he tõ sé gek sze rint ha zai és el sõ sor ban kör nyék be li,
alsónémedi, dabasi, ványi, vecsési gaz dák tól és ter me lõk tõl tör té nik a be szer zés. Ez zel nem
csak a szál lí tás sal já ró mi nõ ség vesz tés küsz öböl he tõ ki, de az áruk meg tart ják fris ses sé gü ket
és a ho ni ter mé kek re jel lem zõ ízek gaz dag sá gát is. 
Le het ne még so rol ni a pri vát be nyo má so kat, de ezt in kább a ked ves ol va só ra bíz zuk, akit
csak biz tat ni tu dunk a sze mé lyes ta pasz ta lat szer zés re. A hos  szú ra nyúlt tél után a szer ve zet -
nek nagy szük sé ge van a friss zöld sé gek re, a ta va szi ízek re, s nem utol só sor ban a vi ta mi nok -
ra. És hol sze rez het né be eze ket az em ber, ha nem a dunaharaszti Vi ta min áru ház ban, ahol
sze re tet tel vár ják a ha rasz ti és kör nyék be li vá sár ló kat!
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2013. márciusi újszülöttek

Annus Ádám 03. 25.
Aranyi Zsófia 03. 28.
Baranyi Barna Géza 03. 19.
Belina Emma 03. 11.
Huszti Bence 03. 05.
Jezerniczky László István 03. 09.
Johann Dániel 03. 28.
Joó Petra Kiara 03. 11.
Juhász-Tóth Emma 03. 01.
Kerek Dávid 03. 13.
Kisnádai Gergõ 03. 19.
László Marcell 03. 17.
Marton Levente 03. 21.
Negreanu Renáta 03. 17.
Sárosi Botond 03. 19.
Szabó Alíz Viola 03. 16.
Tóth Franka Barbara 03. 25.
Tóth-Répási Hanna Szófia 03. 04.

2013. március hónapban
elhunytak neve és életkora

Bakos Sándor élt 75 évet
Beér András Sándorné élt 92 évet
Bene Imréné élt 92 évet
Csábi Attila élt 44 évet
Fehér Jánosné élt 62 évet
Halász László élt 76 évet
Kovács Erzsébet élt 65 évet
László Lajosné élt 69 évet
Magyar Mihályné élt 94 évet
Medgyesi Sándor Jenõné élt 68 évet
Molnár Ernoné élt 93 évet
Pfiszter János élt 64 évet
Sisák Ferenc élt 76 évet
Stöckl Ferenc élt 92 évet
Tasnádi Ernõ élt 82 évet
Varga Zoltánné élt 77 évet

Sajnos kétszer is hibásan jelentettük
meg NAGY GYŐZŐNÉ halálhírét. Az
özvegytől elnézést kérve korrigáljuk
februári híradásunkat: 2013. január já -

ban 66 éves korában elhunyt NAGY
GYŐZŐ.

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

Tisztelt kereskedõk, vásárlók!

Értesítjük Önöket, hogy 2013. május 1. napján, 
szerdán a piac elmarad.

Kö szö net

a Rá kó czi li ge ti Szent Im re Egy ház köz -
ség ne vé ben az Õrs pa rancs nok Úr nak
és mun ka tár sa i nak, hogy 2013 hús vét -
ján a fel tá ma dá si kör me net biz ton sá gát
je len lét ük kel elõ se gí tet ték. A fel tá madt
Krisz tus ál dá sát kí ván juk to váb bi mun -
ká juk ra.

Velkei Kár oly
egy ház köz ség vi lá gi el nö ke

Nincs sír ke reszt, csak né ma gyász,
ha örök re el me rül a gyöngy ha lász.

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet
mind azok nak akik 
HA LÁSZ LÁSZ LÓ

te me té sén részt vet tek 
és fáj dal munk ban osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád

Ha rasz ti Íjász Club hí rek
A Ha rasz ti Íjász Club Pün kösd hét fõn,
nyílt na pot tart!
Sze re tet tel vá runk min den kit, aki ér dek -
lõ dik az íjá szat iránt!
2013. má jus 20-án, a Li ge ti hor gász tó
part ján, dél elõtt 10 órá tól vár juk a ked -
ves lá to ga tó kat! Be já rat és par ko ló a tó,
Somogyvári Gyu la ut cai ol da lán. 

A prog ram ról:
– is mer ke dés a kü lön bö zõ íj tí pu sok kal,
fel sze re lé sek kel,

– az íjá szat alap ja i nak el sa já tí tá sa (tar -
tás, lö vés tech ni ka),

– a ki seb bek nek lu fi lö vés, ap ró aján dé -
ko kért,

– ha la dók nak: ko rong lö vés (re pü lõ cél),
táv lö vés (50–80 m),

– gya kor lás ügyes sé gi cé lok ra,
– ki sebb ve tél ke dõk a vál lal ko zó ked vû -
ek nek,

– né hány cé los ver seny dél után, ki zá ró -
lag ama tõ rök nek!

Pon tos hely szín és to váb bi rész le tek:
http://haraszti-ic.blog.hu/
http://www.harasztiliget.hu/
http://www.facebook.com/liget.haraszti

Jólelkû ál lat ba rá tok fi gyel mé be!

Édes kis 8 he tes labrador
jellegû fiú-ku tyus ka a tököli
komp nál a ma gány tól re meg -
ve, szo mo rú an vár ta, hogy
va la ki rátaláljon...
Új ra és új ra az em be ri lel ket -
len ség mi att ár va ság ra ju tott ku tyust ta lá lunk.
Ál munk, hogy csak olyan em be rek nél le gye nek
ku tyu sok, akik nél el kép zel he tet len, hogy egy sze -
re tet re mél tó, érzõ szívû élõlény so ha nem ke rül -
het olyan sors ra, mint egy meg unt tárgy!
En nek a ked ves, csa ló dott kis ku tyus ká nak KI ZÁ -
RÓ LAG olyan ál lat ba rát gaz dit ke re sünk, aki tud -
ja, hogy nagy termetû lesz felnõtt ko rá ban, és éle -
te vé gé ig a sze re tett gaz di és csa lád ja kö ré ben
ma rad hat!
Kí mél jük meg õt – és min den ku tyust – a fáj dal -
mas csa ló dá sok tól!
TISZ TE LET TEL KÉ REM ÖNÖ KET, SE GÍT SE NEK
ÉLE LEM MEL, ADO MÁN  NYAL ÖNERÕBÕL MEN -
TETT KU TYU SA IM NAK! 
Kö szö nöm szé pen – az ár va ku tyu sok ne vé ben.
Sze ret ném meg kö szön ni Pászti Im re du na ha rasz -
ti vál lal ko zó nak, hogy a ná lam lévõ ár va ku tyu so -
kat több zsák szá raz táp pal aján dé koz ta meg!
06-20-803-05-43 Enikõ, seniko79@citromail.hu
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A Lá nyok As  szo nyok a Vá ro sért Egye sü -
let 2013. már ci us 24-én tar tot ta meg éves
köz gyû lés ét, ahol be szá molt az elõ zõ évi
te vé keny sé gé rõl és ki tûz te idei évi cél ja it. 
A na gyobb vo lu me nû, ko mo lyabb anya gi
ter het je len tõ ren dez vé nyek meg va ló sí tá -
sát a pár to ló ta gok ado má nyai, to váb bá a
he lyi ön kor mány zat nagy vo na lú anya gi tá -
mo ga tá sa is se gí tet te. 
Ez úton is sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
Ön kor mány za tunk Kép vi se lõ-tes tü let ének
a 2012-ben nyúj tott 250 ezer fo rin tos tá -
mo ga tá sért. 
Egye sü le tünk tag jai büsz kék ar ra, hogy
a vá ros ve ze té se fon tos nak tart ja és to -
vább ra is szá mít kö zös ség épí tõ te vé -
keny sé günk re. 
Itt mon dunk kö szö ne tet min den ki nek, aki
sze mé lye sen mû kö dött köz re a ren dez vé -
nyek si ke ré ben, il let ve azok nak, akik fel -
aján lot ták az 1%-ot.

A LAVE az Alap sza bá lyá ban meg fo gal -
ma zott cél ki tû zé se i vel össz hang ban, az
elõ zõ év ben meg ha tá ro zott prog ram ja it az
aláb bi ak sze rint va ló sí tot ta meg. 

Szü le tés he te

2012. má jus 9-én a Szü le tés He te ren dez -
vény so ro zat tal egy idõ ben, az Anyák nap -
já ra ké szü lõd ve já té kos ve tél ke dõ ke re té -
ben Rend ha gyó Rin ga tó osz tály fõ nö ki
órát tar tot tunk a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la 2. b osz tá lyos ta nu ló i nak. Az
osz tályt két cso port ra bon tot tuk, majd
mind két cso port részt ve he tett a két fé le
fog lal ko zá son. Míg az egyik cso port moz -
gat ha tó pó lyás ba bát ké szí tett fel ké szült
pe da gó gu sa ink (Ta kács Irén és Szabóné
Éva) irá nyí tá sa, fel ügye le te mel lett, ad dig
a má sik cso port ver sek, da lok és mon dó -
kák, va la mint Kondorné Er zsi ke se gít sé -
gé vel ját szot ta el a baba-mama/papa sze -
re pét.  

Ti sza-ta vi ÖkoCentrum (TTÖC)

2012. au gusz tus 4-én az Andrássy ut cai
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat
épü le te elõl in du ló bu szon a ki vá lasz tott
gyer me kek kö zött fog lal tak he lyet a
Dunaharaszti Nagy csa lá dos Egye sü let
tag jai is, Dá ni el Mag dol na ve ze té sé vel. Az
uta zás is kel le me sen és fõ leg hasz no san
telt, a gye re kek az in te rak tív öko ló gi ai

órán ka ma toz -
tat hat ták ed dig
meg szer zett tu -
dá su kat. A
TTÖC bõ vel ke -
dett a lát ni va -
lók ban, ide gen -
ve ze tõ mu tat ta
be az ér dek lõ dõ
csa pat nak a tó
élõ vi lá gát. A tor -
nyos fõ épü let -
ben meg te kin -
tet tük a 40 fé le
ha zai hal faj tát

be mu ta tó, Eu ró pa leg na gyobb édes  ví zû
ak vá ri um rend sze rét, a vid ra ete tést. A több
mint 735 ezer li ter össz tér fo ga tú ak vá ri -
um rend szer üveg fa lai kö zött sé tál va meg -
ta pasz tal hat tuk, hogy mi lyen ér zés a víz
alatt ha lad ni, mi köz ben több mé ter hosz -
 szú, akár 400 ki lós ra is meg nö võ vi zák
úsz nak át a fe jünk fe lett. 
A szel le mi mun ka után jö he tett a ka land -
park nak is be il lõ tu ta jos ta von és ját szó té -
ren a fi zi kai erõ pró ba. 
A ha za fe lé ve ze tõ úton a már be ígért mû -
velt sé gi to tó si ke re bi zo nyí tot ta, hogy a
gye re kek újabb tu dás ra tet tek szert ezen
a szép nyá ri na pon.
Min den gyer me ket ép ség ben, él mé nyek -
kel gaz da god va ad tunk át szü le ik nek, na -
gyobb test vé re ik nek. Ar ra a kér dés re
azon ban, hogy a kö vet ke zõ nyá ron ho va
vis  szük õket, még nem tud tunk vá laszt ad -
ni, mi vel az éves prog ra mot a köz gyû lés
ha tá roz za meg min den év ele jén.

Le csó fõ zõ ver seny

2012. szep tem ber 8-án tag ja ink részt vet -
tek a TEA Egye sü let ál tal szer ve zet le csó
fõ zõ ver se nyen. Le csónk si ke rét a ven dég -
könyv be tett ész re vé te lek bi zo nyít ják, to -
váb bá az a tény, hogy egy-két óra alatt ki -
ürült a bog rá csunk. A szi go rú zsû ri ok le -
vél lel ju tal maz ta igye ke ze tün ket. Meg je -
gyez zük, hogy nem le he tett kön  nyû dol -
guk, hi szen a ver sen gõ csa pa tok nagy
szá ma mi att ne héz volt el dön te ni, me lyik
le csó-cso da kap ja meg a ki tün te tõ cí me -
ket.

Apa sze re pe a csa lád ban

Ter ven fe lü li prog ram ként vál lal tuk, a
Dunaharaszti Nagy csa lá dos Egye sü let
ál tal in dí tott elõ adás so ro zat ban tör té nõ
köz re mû kö dést. Az elõ adás nak a II. Rá -
kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la adott ott -
hont. Itt mon dunk kö szö ne tet Zsig mond
Kár oly igaz ga tó úr nak, aki to váb bi ren -

dez vé nye ink meg va ló sí tá sá ban is fo lya -
ma to san köz re mû kö dik.
2012. no vem ber 22-én Uzsalyné Pé csi Ri -
ta azt ele mez te, hogy mi lyen fon tos sze -
re pet tölt be az apa a gyer mek er köl csi ne -
ve lé sé ben. 
A Lá nyok, As  szo nyok a Vá ro sért Egye sü -
let is el is me ri, sõt hir de ti, hogy a fér fi, az
apa pél da mu ta tá sa dön tõ en be fo lyá sol ja
a gyer me kek fej lõ dé sét, lel ki vi lá guk ala ku -
lá sát. 
En ged jék meg, hogy idéz zek Ara nyo si Er -
vin ver sé bõl. 

Ho gyan is kel le ne apá nak len ni? 
Anyát szé pen és hû en sze ret ni. 
Te nyé ren hor da ni a kis csa lá dot, 
meg ad va ne kik az egész vi lá got.

És re mé lem, az utol só sor ol va sá sá nál
nem ar ra gon dol a nyá jas ol va só, hogy
meg ven ni ne kik min dent, amit csak meg -
kí ván nak. En nél sok kal töb bet ér az oda -
fi gye lés, a tö rõ dés.

Sze re tet ün ne pe

Ka rá csony elõtt Dunaharaszti la kos sá ga,
is me rõ sök, ba rá tok, kol le gák és ro ko nok
is mét el hal moz ták csa pa tun kat köny vek -
kel, tár sas já ték ok kal, ba bák kal és plüss
ál la tok kal. A lá nyok, as  szo nyok alig gyõz -
ték dísz do bo zok ba ren dez ni a sok-sok já -
té kot, köny vet, ame lyek át adá sá ra a gyer -
me kek ün ne pi elõ adá sát kö ve tõ en, a

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ün nep -
lõ be öl tö zött ebéd lõ jé ben ke rült sor. 
A Száz szor szép óvo da la kó it szép és kre -

a tív Fisher-Price kis vo nat tal és egy zsák
kü lön fé le já ték kal lep tük meg. Ko ra reg gel
az óvo dá ban gyü le ke zõ gyer me kek ka rá -
cso nyi dal lal kö szön ték meg a „ti tok za tos”
bor dó zsá kot. 
Az idei ün nep al kal má ból a négy gyer me -

L  A  V  E
„Min den ál lam pol gár an  nyit ér, amen  nyit a köz ja vá ra tesz.”

Ba ross Gá bor
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kes Ferencz csa lád hoz lá to gat tunk el, akik
szû kös anya gi kö rül mé nyek kö zött, de an -
nál na gyobb sze re tet ben él nek. 

Ter ve ink

A Köz gyû lés ha tá ro za ta alap ján 2013. évi
ter ve ink kö zött a rá szo ru ló gyer me kek nek
szer ve zen dõ ha gyo má nyos ki rán du lás,
mint fõ prog ram mel lett az aláb bi té ma kö -
rök sze re pel nek:

1. Rin ga tó Rend ha gyó osz tály fõ nö ki
óra szer ve zé se. A kü lön le ges prog ra -
mot Anyák nap ja elõtt, a Szü le tés He te
ren dez vény so ro zat tal egy idõ ben a
II. Rá kó czi Fe renc ál ta lá nos is ko lá ban
tart juk meg.

2. Ci vil szer ve ze tek ös  sze fo gá sa. Du na -
ha rasz ti vá ros ban mû kö dõ más ci vi lek -
kel kö zö sen meg tar tott ren dez vé nyek
(pl. Ad ven ti ké szü lõ dés stb.), fi gye lem -
be vé ve az ál ta luk szer ve zen dõ egyéb
prog ra mo kat (Nagy Vá ros ta ka rí tás, fõ -
zõ ver seny stb.).

3. Jo gi se gít ség nyúj tás. Egye sü le tünk –
az Alap sza bály ban meg fo gal ma zott cé -
lok nak meg fe le lõ en – kép vi se li tag jai ér -
de ke it, így pél dá ul ered mé nye sen nyújt
se gít sé get egyik idõs hölgy tag já nak – a
Rác ke vei Vá ro si Bí ró ság elõtt 2008. óta
fo lyó – bir tok vé del mi pe ré ben, va la mint
adott ta ná csot, írt be ad ványt mun ka -
ügyi jog vi ták ban. 

4. Ka rá cso nyi aján dé ko zás. Már az év
ele je óta ér kez nek hoz zánk a fel aján lá -
sok. Ru ha ne mû ért, já té ko kért egyéb
fel aján lott aján dék tár gya kért szí ve sen
ház hoz me gyünk, ha gon dot okoz a
szál lí tás az ado má nyo zó nak. Az ös  sze -
gyûj tött hasz nos tár gyak a Sze re tet ün -
ne pén ke rül nek át adás ra rá szo ru ló
gyer me kek és csa lá dok ré szé re.

5. Ma gyar Nó ta- és tánc klub. Cé lunk egy
csa pat ba gyûj te ni a vá ros ma gyar nó ta-
ked ve lõ it. Sze re tet tel vá runk min den kit,
aki akár ma ga sze ret nó táz ni, vagy hall -
ga tó ság ként ven ne részt a Klub éle té -
ben. A nó ta mel lett sze ret nénk ha gyo -
mányt te rem te ni a né pi tánc nak is, hi -
szen a ket tõ szin te el vá laszt ha tat lan
egy más tól.

Vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt az
Egye sü let hon lap ján, ahol bõ veb ben
megis mer ked het nek te vé keny sé günk kel.
www.lave.hu

dr. Dienes Zsu zsan na

MEG HÍ VÓ Jú ni us 9-én, va sár nap 15 órától

a Fõ úti Szent Ist ván ka to li kus temp lom ban IDÕ SEK NAP JA ün nep sé get
ren de zünk, amely re, majd utá na a plé bá ni ai kö zös prog ram ra, be szél -
ge tés re, uzson ná ra sze re tet tel vár juk a részt ve võ ket!
Azo kat az idõs sze mé lye ket, akik nem tud nak köz le ked ni, szí ve sen el hoz -
zuk ko csi val, kér jük, hogy a Fõ úti temp lom ban ezért szí ves ked je nek szól -
ni a sek res tyé ben. 

Szent Er zsé bet Karitász Cso port

DMTK Asz ta li te nisz Szak osz tály hí rei

Az el sõ ne gyed évi tel je -
sít mény bõl ki emel ke dõ
két ver seny zõnk ered -
mé nye!
Kis Ta más a Pest me -
gye „A”-ban sze rep lõ
csa pa tunk leg jobb já té -

ko sa. Hat for du ló alatt 19 mér kõ zést nyert – így 73,52%-os. Pá ros mér kõ zé se ken
Sós Ti bor ral az ol da lán is négy szer nyer tek. Az el sõ há rom csa pat el len ed dig csak
egy ve re sé ge van – a me gye ~90 já té ko sa kö zül 10. he lyen tró nol, ami igen szép
ered mény volt NB-s já té ko sok me zõ nyé ben. Si ke res pá lya fu tá sá nak el sõ ál lo má sa
szak osz tá lyunk.

Tö rök An na: A fel nõtt fér fi csa pa tunk nõi tag ja ként e me zõny ben 22%-os – na gyon
jól sze re pel. Erõ fe szí tés ének szép ered mé nye ként a me gyei nõi kor osz tá lyos me -
zõny ben öt szö rös me gye baj nok az idén, és Szi get csé pen is el sõ lett. 3 hó nap alatt
az egyé ni ver se nye ken 6 ku pa-el sõ hely!

Pél da ké pei õk szak osz tá lyunk nak, évek óta bi zo nyít ják, hogy jó ta nu lá suk mel lett, a
mi fel tét ele ink kel is le het az ama tõr-sport ban ered mé nye sen sze re pel ni. Gra tu lá lok
ne kik és kö szö nöm a jó és ered mé nyes sze rep lé sü ket.

Csa tol va kül dök 3 ké pet, az el sõ Sós Ti bor, a má so dik Kis Ta más, a har ma dik Tö -
rök An na.

Csík Mik lós
szakosztály vezetõ, edzõ
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DMTK hírek
NB III Al föld-cso port:
14. for du ló DMTK–Vecsés 3-3
A ta va szi nyi tó for du ló ban a Vecsést lát tuk
ven dé gül. Az el sõ fél idõ ben már 3-0-ra ve -
zet tünk Rebecsák dup lá já val és Salami egy
gól já val. For du lás után azon ban ma gá ra ta -
lál tak lá to ga tó ink és egyen lí te ni tud tunk.

16. for du ló DMTK–Kecs ke mét II 1-0
A má so dik idei tét mec  csün kön a Kecs ke mét
má so dik szá mú együt te se lá to ga tott Du na -
ha rasz ti ba. So ká ig úgy tûnt, hogy nem bír -
nak majd egy más sal a fe lek, ám az utol só
pil la nat ban szer zett Dabasi-góllal itt hon tar -
tot tuk a há rom baj no ki pon tot. 

18. for du ló Monor–DMTK 0-0
A má so dik he lye zett Monor ott ho ná ban egy
iz gal mas, él ve ze tes mér kõ zést ját szot tunk.
Gól ezen a ta lál ko zón nem szü le tett, mert a
lö vé sek be min dig be le tu dott nyúl ni egy-egy
láb vagy a ka pu sok há rí tot tak bra vúr ral. 

DMTK II: 
16. for du ló Dömsöd–DMTK 4-0 
17. for du ló DMTK II–Bu gyi 0-7 
19. for du ló Rác ke ve–DMTK 2-2 (Gól szer -
zõk: Dobesch, Ko vács Zs.)

20. for du ló DMTK–Újhartyán 2-1 (Gól szer -
zõk: Miholics, Hor váth Z.) 

DMTK U19:
17. for du ló DMTK–Nagybátony 6-1 (Gól -
szer zõk: Ja kab G. 2, Szinai 2, Sipos, Er -
dé lyi R.) 

18. for du ló Dabas–DMTK 1-2 (Gól szer zõk:
Ko vács Zs., Szinai) 

19. for du ló RTK–DMTK 3-0
20. for du ló DMTK–Gö döl lõ 3-2 (Gól szer -
zõk: Sipos, Szinai, Er dé lyi R.) 

21. for du ló Ke len–DMTK 0-0

DMTK U17:
17. for du ló DMTK–Nagybátony 1-5 (Gól -
szer zõ: Er dé lyi B.)

18. for du ló Dabas–DMTK 5-0 
19. for du ló RTK–DMTK 6-1 (Gól szer zõ:
Vlasits M.)
20. for du ló DMTK–Gö döl lõ 0-6
21. for du ló Ke len–DMTK 7-0

DMTK U15: 
12. for du ló DMTK–Gyáli BKSE 2-3 (Gól -
szer zõk: Bábik, Ba logh A.) 

14. for du ló DMTK–Dunavarsány 6-1 (Gól -
szer zõk: Bábik, Kaizer, Ba logh A.,
Kronvalter, Posch, Er dé lyi B., Temmel) 

DMTK U13 
14. for du ló Dél egy há za–DMTK 4-1 (Gól -
szer zõ: Jammoul)

FEL HÍ VÁS!

Fel hív juk min den 1995-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 rasz ti, Mindszenty u.
16/B) hét köz nap dél utá non ként, vagy
telefonon a 06-24-657-683 számon, e-
mailben: dunaharasztimtk@gmail.com 

Csa pó Lász ló

Ket tõs ma gyar re kord szü le tett 
a II. Ka ra te Maratonon

Ket tõs új ma gyar or szá gi re kord si ke res fel ál lí -
tá sá val, és ha tal mas si ker rel vég zõ dött a
Dunaharaszti Kyokushin ka ra te klub, egy ben a
Seiren dojo ve ze tõ je Szap pa nos Zol tán ál tal
meg ál mo dott, és im már má so dik al ka lom mal
meg ren de zett II. Ka ra te Maratonon!
A ké pek ön ma guk ért be szél nek:
– ös  sze sen kö zel 300 részt ve võ, em ber fe let -
ti tel je sít mé nyek, nagy sze rû sport em be rek,

– és fe lejt he tet len han gu lat fém je lez te az ös -
 sze tar tás ün ne pét. 

A ren dez vény és az ös  sze tar tás si ke rét bi zo -
nyít ja, hogy az I. Karate Maratonon 4 stí lus szer ve zet bõl, 98 karatéka vett részt, ez zel szem -
ben a II. Karate Maratonon 4 nem zet, 14 stí lus szer ve zet és kö zel 300 karatéka je lent meg! 
Ki je lent het jük, hogy ez a ren dez vény ha ma ro san Ma gyar or szág, sõt ta lán Eu ró pa leg na gyobb
ka ra te ese mé nye lesz! Olyan po zi tív vis  sza jel zé sek lát tak nap vi lá got, ami ket ha le ír nánk, nagy -
ké pû ség nek tûn ne! Ezek ol vas ha tók a www.karatemaraton.hu weboldalon.
Min den egyes részt ve võ bõ sé ges el lá tás ban ré sze sült, üdí tõ, víz, cso ko lá dé, gyü möl csök, biz -
to sí tot ták az ener gia után pót lást. A fá radt iz mo kat pe dig kü lön fé le sport kré mek kel le he tett re -
ge ne rál ni!
A Ka ra te Maratont a 30 000 tech ni kát 126 spor to ló haj tot ta vég re, a félmaratont 18 000 tech -
ni kát kö zel 100-an, a minimaratont 9000 tech ni kát pe dig kö zel 60-an.
A Maraton reg gel 9 óra kor kez dõ dött a meg nyi tó ün nep ség gel, és 10 óra kor be le vág tunk az
el sõ tech ni ká ba, amit es te 22 óra 20 perc kor fe jez tünk be! 
A ren dez vé nyen meg je len tek dísz ven dé gek, mint pél dá ul Ja pán ból Sensei Tanaka Koshiro a
Hyko-ryu stí lus meg ala pí tó ja, a Ma gyar Szak szö vet ség el nö ke dr. Mé szá ros Já nos, va la mint
szá mos Ma gyar or szá gon mû kö dõ küz dõ sport stí lus ala pí tó, il let ve ma gyar hí res sé gek.

A 2 re kord fel ál lí tá sá ról:
1. Új men  nyi sé gi re kord:
Ma gyar or szá gon jegy zõ köny ve zett hi te les kö rül mé nyek kö zött el sõ al ka lom mal haj tott vég re
több mint 100 sze mély 12 óra és 2 perc alatt 30.000 ka ra te tech ni kát!
2. Tö meg sze rû sé gi re kord:
A 10. és egy ben utol só etap so rán egy szer re 216 fõ vé gez te a gya kor la to kat!

Szív bõl gra tu lá lunk min den ki nek, és bí zunk ben ne, hogy jö võ re ta lál ko zunk a III. Ka ra te
Maratonon!
Ha sze ret nél meg is mer ked ni a Kyokushin ka ra té val, vagy csak spor tol ni sze ret nél egy csa lá -
di as kör nye zet ben, ak kor szí ve sen lá tunk edzé se in ken!
Az edzé sek he lye: Dunaharaszti, Csen des ut ca 6. Tel.: 06/30 9902 834
szappanos.karatemaraton@gmail.com, www.karatemaraton.hu 

Sze ret ném kö szö ne tem ki fe jez ni Dunaharaszti és kör nyé ke tá mo ga tóink nak! Szap pa nos
Ke rá mia Dh, Seiren dojó kyokushin ka ra te club Dh, Co ca-Co la Test éb resz tõ prog ram Dh,
OMSZ-Szigetszentmiklósi, és kör nyé ki ala pít vány, Zsolt Bolt online-közért Dh, Csil lag fény
gyógyköz pont Dh, Vek tor Com pu ter Tak sony, Ger-Ker 98 Kft. Dh, Kiskunlacházai au tó-mo só
és koz me ti ka, Te le há ló Kft. Dh, Kis Du na TV Dh, Valkó Sán dor, Höchst Fe renc, egy is me ret -
len vál lal ko zó Dh, valamint to váb bi 20 vállalkozó, akik meg te kint he tõk a www.karatemaraton.hu
weboldalon, kö zel 30 se gí tõ barátomnak, egyetemista hall ga tó nak, va la mint csa lá dom nak, akik
vé gig ki tar tot tak mel let tem!

Szap pa nos Zol tán 1. Dan
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Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.



Már vár tuk a ta vaszt, de hi deg, sze les tél vé ge kö -
szön tött ránk már ci us vé gén, 23-án, szom ba ton,
mi köz ben az idén 10 éves Al ko tók Dunaharaszti
Egye sü le té vel kar ölt ve a mû ve lõ dé si ház ba vár tuk
a gye re ke ket kö zös Hús vé ti ját szó há zunk ba. 
A rossz idõ el le né re a nagy ter münk pil la na tok alatt
tel je sen meg telt zsi bon gó és iz ga tott gye re kek kel
és õket kí sé rõ fel nõt tek kel. Iz ga tot tan fu tot tak a
gye re kek az asz ta lok hoz, hogy idén va jon mi lyen
öt le tek kel, kéz mû ves fel ada tok kal vár ják õket az al -
ko tók és a töb bi ci vil szer ve zet részt ve või?
Az Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le té nek tag jai még
min dig ké pe sek újabb és újabb öt le te ket ki ta lál ni,
ami vel le köt he tik a ki csik és a na gyob bak, sõt még
szü le ik fi gyel mét is. Az idén rend kí vül bá jos nyu szi -
ká kat varr tak a gye re kek kel tex til bõl, filc bõl. Sok-
sok elõ ké szü le tet je len tett a ta gok nak, hogy ki szab -
ják elõ re a nyu szik fü lét, tal pát, hogy a gye re kek
gyor sab ban ha lad ja nak az ös  sze il lesz tés sel, il let ve,
hogy mi nél több kis gye rek oda fér jen az asz ta lok -
hoz, és sa ját tex til nyu szi kát al kot has son, és vi hes -
sen bol do gan ölel ve ha za Hús vét ra.
A Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü le te most
is hû en ön ma gá hoz nagy sze rû gye rek bü fét pre zen -
tált a sült tökkrémes-uborkás ke nye ré vel. Emel lett
még mandalákat is fes tet tek a gye re kek kel. A Mû -
vé szet ba rá tok Kö ré nek tag jai ta va szi táj ké pe ket ké -
szí tet tek kü lön bö zõ fes tõ tech ni kák kal. Na gyon sok
szü lõ ér té kel te rend kí vü li oda fi gye lé sü ket és pe da -
gó gi ai ké pes sé gü ket, mel  lyel a gye re ke ket ta ní tot -
ták a lá tás mód és a szín vi lág ala kí tá sá ra. A
Dunaharaszti Nõ egy let nek még a ho zott kel lé ke is
el fo gyott, olyan sok kis gyer mek ké szí tett ná luk szal -
vé ta tech ni kás fes tett vi rág cse re pet ár vács ká val,
mely a zord idõ el le né re ab szo lút vi rá gos ta va szi
ked vet va rá zsolt a je len lé võk ar cá ra. A Folt va rázs -
lók dí szes kulcs tar tó it, filc- és gyöngy al ko tá sa it is
öröm mel ké szít get ték a gye re kek. A Ma nó fal va
Óvo da nyuszifüles óvónénije és a Sváb Táj ház to -
jás tar tói is tö me ge sen von zot ta asz ta lá hoz a ki csi -
ket kézmûveskedni. A Gyer mek ba rát ok Moz gal má -

nak Dunaharaszti Szer ve ze te ren dü let le nül ka kaó -
klu bo zott, ka lá cso zott, és fes tet te a szebb nél szebb
hús vé ti to já so kat a gye re kek kel, ki zá ró lag ter mé -
sze tes anya go kat hasz nál va fel szí ne zõ a nyag ként.
Brauszwetter Ri ta in gye nes ju ta lom arc fes té se és
Ko lozs vá ri Ta más lufibohóc rend kí vül öt le tes ál lat-
és viráglufijai vég nél kül von zot ták a gye re ke ket.
Új don ság volt a méz kós to lás a ha rasz ti Se res Já nos
ter me lõ jó vol tá ból, és nagy si kert ara tott a most
elõ ször de bü tá ló kis ál lat-si mo ga tó, ame lyet Já ger
György ho zott el a mû ve lõ dé si ház ud va rá ra. Sok-
sok kis gye rek si kon gat va si mo gat ta a bá jos pó ni lo -
vat, a tü rel mes kecs két, a szó fo ga dó kis ku tyát és
az iga zi élõ nyu szi ká kat.
Sok-sok fel nõtt, egye sü le ti tag állt a vár tán, ké szült
elõ re anya gok kal, kel lé kek kel, hogy mi nél több kis -
gyer mek lel je örö mét a mû ve lõ dé si ház ban ezen a
na pon a ha gyo má nyos hús vé ti ját szó ház ban. Évek
óta az ös  sze fo gás szép pél dá ját ad ják ezek a ren -
dez vé nyek, hi szen a mû ve lõ dé si ház és a
dunaharaszti al ko tók együt te sen erõt, pénzt és fá -
radt sá got nem is mer ve szer ve zik min den év ben –
most már két szer is: Hús vét kor és Lu ca nap kor – a
részt ve võ ci vil szer ve ze te ket, aki ket már szin te hív -
ni sem kell. A kis gye re kek ön fe ledt örö mét lát va õk
is már alig vár ják és ter ve zik a so ron kö vet ke zõ já -
té ko kat, kéz mû ves öt le te ket. Kö szön jük ne kik a sok
mun kát, a nap vé gi el fá ra dást. Hi szen most is kö -
zel 250 kis gyer mek és kí sé rõ szü le ik tá voz tak az -
nap sok-sok aján dék kal, ké zi mun ká val fel sze rel kez -
ve elé ge det ten a ját szó ház ból. Re mél jük, hogy ez
is egy csa lád köz pon tú, szín vo na las prog ram volt,
amely ben min den ven dég kor ra és nem re va ló te -
kin tet nél kül meg ta lál ta a szá má ra ide á lis szó ra ko -
zá si le he tõ sé get, és iga zán tar tal mas dél utánt töl -
tött el mind nyá junk kal a mû ve lõ dé si ház ban.

Táborosi Zoltánné Szegediné Fá bi án Il di kó
Jó zsef At ti la Al ko tók Dunaharaszti 

Mû ve lõ dé si Ház Egye sü le te
igaz ga tó el nök

Hús vé ti ját szó ház


