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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei
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Fu tó nagy kö ve tünk je len ti
A ta va szi a san in du ló már ci us ban fel pezs dült a fu tó élet is kö zös sé -
günk ben. Ferenczy Krisz ti na a már ci us má so dik va sár nap ján Vá cott
meg ren de zett Du na Men ti Maratonon a ju bi le u mi, 10. ma ra ton ver se -
nyén ki vá ló ered mén  nyel a má so dik he lyen vég zett a nõk kö zött.
A Yours Truly fu tá sa in kon va ló rész vé te lé vel tisz te let be li tag gá avan -
zsált Mol nár Zsolt pe dig 31 km-en bi zo nyí tott ugyan itt. Elõt te szom -
ba ton Weinber Fe renc és Györ gyi Ka ta lin a szom széd ban meg ren de -
zett Fitt-Lesz Ha lom ren dez vény ke re té ben Szi get hal mon, a SZUF -
LA 6 órás fu tá sán vet tek részt; Weinber Fe renc be csü let tel vé gig fu -
tot ta a 6 órát, Györ gyi Ka ta lin egyéb el fog lalt sá gai mi att csak más -
fél órát fu tott. A már ci us idu sán té li es re for dult idõ já rás sem szeg te
ked vét fu tó ink nak; már ci us 15-én fu tó ink lel kes kis csa pa ta a hó ta -
ka ró lep te Tö kö li park er dõ ben szomszédolófutást tar tott a SZUF LA
csa pa tot kép vi se lõ Sztrapkó Nor bert tel. A már ci us 21–24. kö zött tar -
tott BSI Ba la ton Szupermaraton ver seny ke re té ben a ver seny har ma -
dik nap ján a szigetújfalusi il le tõ sé gû, de csa pa tunk hoz kö tõ dõ Mak -
ra Vi vi en és Zi li zi Or so lya Ba da csony to maj és Ba la ton fü red kö zött
tel je sí tet ték éle tük el sõ maratonját, a ver seny utol só nap ján pe dig
Ferenczy Krisz ti na és Györ gyi Ka ta lin az 50,7 km-es Balatonfüred-
Siófok táv tel je sí té sé vel le fu tot ták éle tük el sõ ult ra táv ját, a nõk kö -
zött a har ma dik és ne gye dik he lyen vé gez ve.
Már ci us hó nap ban ün ne pel tük csa pa tunk fenn ál lá sá nak 1 éves év for -
du ló ját. A csa pat ta gok meg kö szön ték Györ gyi Ka ta lin nak ez alatt az
idõ alatt vég zett csa pat épí tõ te vé keny sé gét.
Áp ri lis el sõ hét vé gé jén fu tó ink két ver se nyen is részt vet tek: Bazsó
Er zsé bet és Herbély Sza bi na 28 km-en a VIII. Ve len cei Tó ke rü lõ fu -
tá son, Mol nár Sán dor pe dig az Óbu dai Fu tó fesz ti vá lon. A hó nap ki -
emel ke dõ ver se nye a Vivicitta volt, ahol félmaratonon 18 du na ha rasz -
ti in du ló ból 6 fu tó itt fu tot ta éle te el sõ hi va ta los félmaratonját, kö zü -
lük 3 fu tó csa pa tunk kal edzett/ké szült er re a ver seny re, és a ne gye -
dik elsõmaratonos fu tó az óta csat la ko zott csa pa tunk edzé se i hez. Vá -
ro sun kat 12 fu tó kép vi sel te 10 km-es, és 10 fu tó 7 km-es tá von, köz -
tük leg fi a ta labb fu tónk, Var ga Ber na dett, aki itt vett részt éle te el sõ
ver se nyén. A hó nap utol só hét vé gé jén a sár vá ri 12/24 órás fu tá son is
meg mu tat ták ma gu kat vá ro sunk fu tói. Weinber Fe renc kor osz tá lyos
4. he lye zett lett a 24 órás egyé ni ver seny ben. Csa pat ban is volt részt -
ve võ je a ver seny nek; fu tó nagy kö ve tünk Györ gyi Ka ta lin a 12 órás
nõi vál tó ka te gó ri á ban a do bo gó ról nagy csa tá ban éppenhogy le ma -
ra dó Szi get hal mi ult ra fu tók nõi vál tó já ban ver seny zett.
Csat la ko zás a csü tör tök es tén -
ként és va sár nap reg ge len ként
tar tott kö zös fu tá sa ink hoz, il let -
ve a Dunaharaszti Fu tók hoz:
Facebook/Dunaharaszti Fu tók
ol da lon, il let ve emailben:
gykata.fut@gmail.com és te le -
fo non: 06-20/495-2302

Má jus 12-én dél után ér de -
kes ese mény re telt meg a
Laffert-kú ria ká vé zó ja. A du -
na ha rasz ti egy há zak tá mo -
ga tá sá val a Ma jos há zán
épü lõ hospice ház ja vá ra
tar tot tak jó té kony sá gi kép -
zõ mû vé sze ti ár ve rést. A fel -
aján lást te võ 14, du na ha -
rasz ti il let ve szi get szent mik ló si mû vészt és al ko tá sa i kat Kõ -
sze gi Já nos, az evan gé li kus gyü le ke zet fel ügye lõ je mél tat ta.
A jó han gu la tú ér ve rés ered mé nyes volt. Kö szö net min den -
ki nek a nagy lel kû se gít sé gért.

Var sá nyi Fe renc

Meg em lé ke zés

A Baktay Er vin Gim ná zi um és a Laffert-kú ria mun ka tár sai kö -
zö sen ko szo rúz ták meg Baktay Er vin ha lá lá nak 50 év for du -
ló ja al kal má ból a ne ves ori en ta lis ta, vá ro sunk szü löt te és
dísz pol gá ra szü lõ há zát, utol só la ká sá nál lé võ em lék táb lát és
nyug vó he lyét. Az is ko la kép vi se le té ben Tolnainé Korcz Ilo -
na ko szo rú zott, a kú ri át Gáll Sán dor és Sza bó La jos kép vi -
sel te.
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A rejtélyes kulcs
An nak ide jén a fér jem mel
azért ér kez tünk Du na ha -
rasz ti ra, hogy eb ben a
nyu godt, em ber lép té kû
kör nye zet ben ala pít sunk
csa lá dot. Az tán úgy ala -
kult a sor som, hogy itt ta -
lál koz tam Hor váth Mó ni -
ka il luszt rá tor ral és kö zö -
sen be ne vez tünk a ran -
gos Arany vac kor pá lyá -
zat ra, ahol két szer is kü -
lön dí jat nyer tünk. Ott ke -
re sett meg a Nap hegy ki -
adó ve ze tõ je az zal, hogy
szí ve sen meg je len tet né -
nek tõ lem hos  szabb szö -
ve ge ket is. Így ké szült el
az el sõ me se köny vem, A

Pötyi és Pe pi ta nyo moz so ro zat el sõ ré sze, A rej té lyes kulcs.
Idõ köz ben meg je lent né hány me sém a Dör mö gõ Dö mö tör
gye rek új ság ban és az a meg tisz tel te tés ért, hogy idén már
har mad szor én ír hat tam meg a Dunaharaszti Kör nye zet ba rá -
tok Egye sü le té nek és a Dunaharaszti Könyv tár nak kö zös me -
se pá lyá za ta kez dõ me sé jét. 
Már elõ ké szü let ben van a me se köny vem kö vet ke zõ ré sze is,
A ze né lõ do boz, és több kéz ira tom vár ja a ki adó fi ók já ban a
meg je le nést. 
Bol dog gá tesz, hogy ezen a mó don át ad ha tom a gye re kek nek
a me sé lés, va rázs lás, ba rát sá gok min den nél öröm te libb él mé -
nyét.

Ker tész Edi na
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A VÁ RO SI KÖNYV TÁR MI NI GA LÉ RI Á JA
2001. no vem be ré tõl ren de zi fo lya ma to san

A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
cí mû ki ál lí tás so ro za tát, mely a he lyi, kör nyék be li 
mû vé szek és mû ked ve lõ al ko tók, kéz mû ve sek 

be mu tat ko zá sá nak szín te re.

2013. MÁ JUS – A HÓ NAP KI ÁL LÍ TÁ SA
Se bes tyén Im re 

ko ra be li ké pes lap gyûj te mé nye

TRI A NON

Tri a non ra és a szé gyen le tes bé ke szer zõ dés re em lé ke zünk 1920 jú -
ni us 4-én. Eb bõl az al ka lom ból mu tat juk be a Vá ro si Könyv tár Mi -
ni Ga lé ri á já ban az or szág egyik leg ne ve sebb ké pes lap gyûj tõ jé nek
„Tri a non” ké pes lap ja it, me lyet aján lunk min den gyer mek és fel nõtt
fi gyel mé be!
Az I. vi lág há bo rú ban 33 or szág vett részt. A har co ló ka to nák szá -
ma 74 mil lió volt. Kö zü lük 48 mil lió az An tant és 26 mil lió a köz -
pon ti ha tal mak ré szé rõl. A há bo rú ban el eset tek szá ma meg kö ze lí -
tet te a 10 mil li ót és ugyan en  nyi en hal tak meg jár vány ban és éh -
ség ben. Több mint 20 mil lió ka to na sé rült meg.
A Ma gyar Szent Ko ro na or szá gai és vár me gyéi Tri a non elõtt 63 vár -
me gyé bõl állt. Te rü le te 282 ezer négy zet ki lo mé ter, és la ko sa i nak
szá ma 18,2 mil lió fõ volt. A bé ke szer zõ dés utá na a meg cson kí tott
Ma gyar or szág mind össze 92 ezer négy zet ki lo mé ter ma radt, a la -
kos ság szá ma pe dig 7,6 mil lió fõ re csök kent. A mes ter sé ges fel da -
ra bo lás sal, el csa to lá sok kal gaz da sá gi lag is tönk re tet ték az or szá got.
A bé ke dik tá tum Ma gyar or szág ré szé rõl el fo gad ha tat lan volt. Még
a mi nisz ter el nök sem vál lal ta az alá írást, így a kor mány je löl te ki a
kül dött sé get: Bernárd Ágos ton és Drasche Láz ár let tek fel ha tal maz -
va alá írás ra. Je len lét tel bíz ták meg Praznovszky Wettstein, Csá ki Ist -

ván és Dobrik Arnó szö vet sé gi tit kárt. A ma gyar kül dött ség a bé ke -
szer zõ dést 1920 jú ni us 4-én 4 óra 15 perc kor ír ta alá a Nagy Tri a -
non kas tély ban. 
Dr. Urmánczy Nán dor meg ala kí tot ta a Ma gyar Szö vet ség Erek lyés
Or szág zász ló Nagy bi zott sá gát, amely or szág zász ló kat ava tott
1928-1944 kö zött Ma gyar or szág majd' min den vá ro sá ban. Így szü -
le tett meg a Nem ze ti Hi szek egy, és a díj nyer tes jel mon dat: „Cson -
ka Ma gyar or szág nem or szág, egész Ma gyar or szág Menny or szág”.
Az or szág zász ló a ma gyar igaz ság le gyõz he tet len sé gé be ve tett hit
szim bó lu ma. Em lé ke ze tünk be vé si a ma gyar ön tu da tot és a ma -
gyar bá na tot. A cson ka Ma gyar or szág ba sem az el csa tolt te rü le tek,
sem a meg ma radt te rü le tek la ko sai so ha nem nyu god tak be le.
Az I. vi lág há bo rú ra és Tri a non kö vet kez mé nye i re em lé kez te tõ ké -
pes lap ki ál lí tá sunk a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban má jus kö ze -
pé tõl jú ni us vé gé ig a nyit va tar tá si idõ ben meg te kint he tõ.



Dunaharaszti Hírek – május u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 7

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



8 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – május

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

Mets György
Fi a tal ko rát, is ko la éve it Er -
dély ben, Er dõ dön él te. 9
éves ko rá ban ta lál ko zott
Szat má ron Litteczky Krauss
Ilo na fes tõ mû vész rajz ta nár -
ral, aki nem csak a mes ter -
ség re ta ní tot ta, ha nem a ki -
bon ta ko zó sze mé lyi sé gé re
is sok ol da lú an ha tott. Mets
György em ber sé get, ki tar -
tást, lá tás mó dot, szé les kö rû
mû vé szet tör té ne ti is me re tet
kö szön het ta ná rá nak. Az
egy re el mé lyü lõ õszin te mû -
vész ba rát ság ha tá sa el kí -
sér te egész éle té ben. 
Al ko tói kor sza ká nak el sõ fe -
lé ben az er dé lyi feny ve se -
ket, he gye ket, a nagy bá nyai
tá jat örö kí tet te meg. Az ott
élõ em be rek ad ták gra fi kái
és port réi té má it.
1990-ben te le pült át csa lá -
dos tul Ma gyar or szág ra,
1999 óta Du na ha rasz tin él.
Eb ben az idõ szak ban fi gu rá -
lis fes té sze te tel je se dett ki.
Élet mû vé nek be mu ta tá sá ra
a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ki ál lí tó ter mé ben ke rül sor, mely re sze re tet tel hív juk
ba rá ta it, mû vész tár sa it, tisz te lõ it!

Bánkuti Eme se
Dunaharaszti Mû vé szet ba rá tok Ve ze tõ je

Min den anyu ka meg gyógy ul!
„Min den anyu ka meg gyógy ul? Igen vá la -
szol tam, min den anyu ka meggyógyul! – s ez -
zel nyu go dott meg a kis lel ke. Köz ben szo -
rí tott a sí rás, de tud tam, hogy nem ve he ti ész -
re. Én va gyok a nagy, erõs anyu ká ja.”
Egy méh nyak rák igaz tör té ne tét mond ja el a
„re mény köny vé ben” a Min den anyu ka meg -
gyógy ul cí mû új kö te té ben a bé kés csa bai kö -
tõ dé sû, Dunaharasztin élõ író nõ, Tóth Icó.
A könyv vel, an nak szü le té sé vel, az író nõ vel
és se gí tõ i vel 2013. áp ri lis 25-én ta lál koz hat -
tak az ér dek lõ dõk a Dunaharaszti Vá ro si
Könyv tár ban. Részt vál lalt ben ne dr. Szalay
Lász ló pol gár mes ter úr, dr. Bereczki Pé ter a
Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság El nö ke
és dr. Ma gyar Zol tán Nõ gyógy ász is. A csa -
lá di han gu lat ban telt, be szél ge tés sel te li be -
mu ta tón sok új, és hasz nos do log hang zott el.
A be teg ség alatt szá mos kér dés, prob lé ma
me rült fel az író nõ ben, és úgy gon dol ta, hogy
ez zel má sok is így le het nek. Or vo sok, egész -
ség ügyi szak em be rek se gít sé gé vel ezek re is
vá laszt ad a könyv, ami egy se géd let is egy -
ben.
Tóth Icó olyan hi te les ség gel, szem lé le tes ség -
gel ír ja le a tör té ne tét, hogy az ol va só szin te
ott van ve le a kór ház ban, a mû té tek nél, s
együtt vár ja ve le a szö vet tan ered mé nyét.
Va la hogy a sok-sok ke ze lés kö ze pet te úgy
érez te, ne ki kül de té se van. Se gí te nie kell
má sok nak, ezért is dön tött nap ló já nak bõ ví -
tett ki adá sá ról. A nõk kö ré ben a má so dik
leg gya ko ribb ha lá lok a méh nyak rák, és
még min dig na gyon ke ve set tu dunk ró la.

Míg Finn or szág ban éven te ket ten, Ma -
gyar or szá gon több, mint négy szá zan hal -
nak meg éven te eb ben a be teg ség ben. Pe -
dig nem kel le ne így len nie, de rül ki a
könyv bõl.
Köny vé ben le ír ja: „Nem ijeszt get ni aka rok!
Nem okos kod ni aka rok! Nem fel fe dez ni aka -
rok! Nem aka rok! Csak se gí te ni sze ret nék,
erõt ad ni, és meg mu tat ni, meg ta ní ta ni, ho -
gyan le het ezt kön  nyeb ben meg él ni.” A szer -
zõ a köny vé ben is meg erõ sí ti: na gyon fon -
tos, hogy nem sza bad küz de ni. A küz de lem
harc és a harc min dig vesz te sé gek kel jár. Vé -
gig kell vin ni a fo lya ma tot. Bé ké vel, sze re -
tet tel, há lá val.
Az interneten a facebook.com/malyvavirag
és a www.malyvavirag.hu ol da la kon bõ vebb
in for má ci ó kat is ol vas hat nak a könyv rõl és a
Mály va vi rág Ala pít vány ról, mely nem csak a
meg elõ zést tûz te ki cél já ul, de ös  sze fog ja a
be teg ség gel érin tet te ket is. Kü lön büsz ke sé -
ge vá ro sunk nak, hogy az ala pít vány Du na ha -
rasz ti szék hel  lyel in dul, hogy meg moz gas sa
az egész or szá got!

dr. Tóth Mik lós

Tóth Icó köny ve a 
„Min den anyu ka meg gyógy ul”

meg vá sá rol ha tó
a Vá ro si Könyv tár ban 

2000 Ft-ért.

Egymással egymásért

Gyere kedves, taníts meg élni!
Mond el szívemnek, hogy nem kell félni…
Fogd meg a kezem, s ölelj magadhoz!
Erõs a bástyád, nem kellünk a harchoz!

Nem kellünk a harchoz!

Gyere, kérlek! Mondjunk hálát!
Összekulcsolt kézzel, suttogjunk imát.
A Jóisten is ölel, karjaiba vesz,
Csak vedd észre! Mindent érted tesz…

Gyere velem, a béke szigetére…
Nincs szükségünk gonosz ellenségre!
Csak érezd, lengje be mindened,
Hogy szép az élet, hogy így is szereted!

szereted!

Tudom, hogy nehéz, nézz a szemeimbe!
Mégis, gyere kedves velem, karöltve!
Széles az út, tartsunk együtt,
Érted, Értem, Egymásért tegyük!

Tudassuk az egész világgal,
Elindultunk a mályva virággal!
Segítünk egy mályva virággal…

Tóth Icó, 2013.

Gyors jelentés
A 2013. 04. 17–20. Gyu lán meg ren de -
zett HDH-IAA Tör té nel mi Íjász Eu ró pa
Baj nok sá gon a Ha rasz ti Íjász Club hat
fõvel vett részt. Az el ért he lye zé sek:

Ifi fiú – Modern Hosszú íj
1. Szaniszló Roland HU 
2. IfJ. Kondori János HU 

Felnõtt nõ – Hosszú íj
1. Havasi Ferencné HU
2. Szabó Krisztina Tünde HU 

Tiszteletre méltó férfi – Hosszú íj
2. Havasi Ferenc HU 
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Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter be szá molt a két ülés kö zött el -
telt idõ szak ban tör tént eseményekrõl:
1. Gréderezés tör tént a kö vet ke zõ ut cák ban:
– Eöt vös köz
– Hókony
– Sport szi get
– Du na
– Le ven du la
– Lehman ka pi tány

2. Az OTP Bank Nyrt-vel fo lyó szám la ve ze té si szer zõ dést kel -
lett mó do sí ta ni a tranz ak ci ós dí jak át há rí tá sa mi att, mely éves
szin ten az Ön kor mány zat nak 10 000 000 Ft-já ba ke rül. Be -
kér tünk még 3 bank tól aján la tot mi e lõtt mó do sí tot tuk vol na a
szer zõ dést, de a töb bi aján lat en nél sok kal ma ga sabb árat
tar tal ma zott.

3. Sport-szi ge ti park er dõ te rü le tén a fák veszélytelenítése meg -
tör tént, ezen felül pa dok, sze me tes ku kák pót lá sá ra és szük -
ség sze rin ti ja ví tá sá ra ke rült sor.

4. A Hétszínvirág Óvo da hát só ud va rán lé võ ját szó te rü let az
ÁNTSZ elõ írá sá nak meg fe le lõ en kön  nyû szer ke ze tes ke rí tés -
sel lett el lát va, így véd ve a gye re ke ket az étel szál lí tó és
egyéb szál lí tást vég zõ au tók tól és a nyí ló nagy ka pu tól.

5. A busz pá lyá zat fel hí vá sa 2013. már ci us 11-én meg je lent a
Ma gyar Nem zet ben és a Nép sza vá ban, va la mint fel ke rült az
Ön kor mány zat hon lap já ra is.

6. A Pest Me gyei Kor mány hi va tal Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti Fõ -
osz tá lya 2013. áp ri lis 25-én cél el len õr zést tar tott, el sõ sor ban
a Jegy zõ mun ká ját vizs gál ták az Ön kor mány zat mû kö dé sé vel
kap cso la tos do ku men tum ke ze lés, az ülé sek nyil vá nos sá gá -
nak biz to sí tá sa és az ez zel kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írá sok
be tar tá sa volt a fõ vizs gá la ti szem pont. A Kor mány hi va tal mun -
ka tár sai min dent rend ben ta lál tak, sõt meg ál la pí tá suk ban az
sze re pel, hogy ki fo gás ta la nul mû kö dik a fel adat el lá tás.

7. A Da cia Duster tí pu sú sze mély gép ko csit a köz te rü let-fel ügye -
lõk át vet ték, a fel adat el lá tás nak ki fo gás ta la nul ele get tesz.

8. A mai na pon át vé tel re ke rült az Opel Astra sze mély gép ko -
csi, mely az én sze mé lyi hasz ná la tom ba ke rült a Kép vi se lõ-
tes tü let dön té sé nek meg fe le lõ en.

9. A Sport szi ge ten a ro var gyé rí tés meg tör tént, kü lö nös te kin -
tet tel a ma já lis ren dez vény hely szí né re.

10. Öröm mel tá jé koz ta tom a Kép vi se lõ-tes tü le tet, hogy sakk csa -
pa tunk bent tu dott ma rad ni az NB I-ben.

11. A Sport-ját szó tér rel kap cso lat ban szük sé ges el mon da ni, hogy
a gör desz ka pá lya fa bur ko la ta az idõ já rá si vi szo nyok ha tá sá -
ra tönk re ment, el hasz ná ló dott és saj nos bal eset ve szé lyes sé
vált, ezért szük ség volt a meg ron gá ló dott ré szek il let ve ja ví tás -
ra szo ru ló ele mek el tá vo lí tá sá ra, a bal ese tek el ke rü lé se vé gett.

12. Az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság ülé sén szó ba ke -
rült az is ko lás gyer me kek nyá ri tá bo roz ta tá sa, ami nem tud
már úgy mû köd ni, mint ed dig. Ugyan ak kor az ülé sen meg fo -
gal ma zás ra ke rült, hogy az Ön kor mány zat nak to vább ra is fog -
lal koz nia kell ez zel a kér dés sel, füg get le nül at tól, hogy ki nek
a fel ada ta len ne, hi szen a dunaharaszti gye re kek rõl van szó. 

13. A Pe tõ fi szo bor nál el he lye zés re ke rül két pad, és lett el ül tet -
ve az a há rom gömb kõ ris, amely rõl ko ráb ban már szó volt.

Ren de le tek

1. Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta
az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve tés ének vég re haj tá sá ról
szó ló ren de le tét.

2. Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta a
te le pü lés ké pi vé le mé nye zé si el já rás ról szó ló ren de le tét.

3. Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta a
he lyi épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács mû kö dé sé rõl szó ló 4/2008.
(II. 26.) szá mú ren de let mó do sí tá sá ról szó ló ren de le tét.

4. Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg al kot ta a
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
11/2008. (IV. 29.) Dunaharaszti Ön kor mány za ti ren de let mó do sí -
tá sá ról szó ló ren de le tét.

5. Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ja
az Ön kor mány zat 2014. évi költ ség ve té si kon cep ci ó já ban fel vá -
zolt irány el ve ket és el ren de li ezen el vek, va la mint a szak bi zott -
ság ok csa tolt vé le mé nye sze rin ti 2014. évi költ ség ve tés el sõ ol -
va sat for má jú ös  sze ál lí tá sát.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2013. április 29-i ülé sén született döntések

Ha tá ro za tok
Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ki egé szí ti a 28/2013. (III. 25.) sz. Kt. ha tá ro za tát és 2013. év re a kö vet ke zõ mó do -
sí tott köz be szer zé si ütem ter vet ál la pí tot ta meg:

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 70 000 000 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 Közösségi eljárás szerinti

Dunaharaszti Tompa és Paál László utca útépítése 126 300 000 Ft Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
„Dunaharaszti Vá ros 2013. évi csa pa dék víz el ve ze tés” tár -
gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek a
Hidrográd Víz- és Köz mû épí tõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Akác -
fa u. 2/a.) je lö li meg, net tó 69 540 908 Ft + áfa, az az ös  sze sen
88 316 953 Ft 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 a
„Dunaharaszti, Ho mok, Csengeri, Vá sár he lyi köz, Kiss Er nõ,
Csen des, Ha va si, és Du na ut cák szi lárd bur ko lat tal va ló ki -
épí té se” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé -
nek a SchmidtGép Kft.-t (8428 Borzavár, Kül te rü let 0102/12
hrsz.) je lö li meg, net tó 116 460 024 Ft + áfa, az az ös  sze sen
147 904 231 Ft 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 a
„Dunaharaszti vá ros köz út ja i nak kar ban tar tá sa és üze mel te -
té se” tár gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek
a Hidrográd Víz- és Köz mû épí tõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti,
Akác fa u. 2/a.) je lö li meg, net tó 118 093 050 Ft + áfa, az az össze -
sen 149 978 174 Ft 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 jó vá hagy ta a
víz ügyi szak kép zés meg szün te té sét kö ve tõ el szá mo lás el len õr -
zés bõl adó dó be fi ze té si kö te le zett ség 2 437 821 Ft át uta lá sát az
ál ta lá nos tar ta lék ter hé re.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz za a Pol gár mes tert az át uta lás
tel je sí té sé re az elõ írt ha tár idõ ben és mó don.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel kér te a
Baktay Er vin Gim ná zi um Igaz ga tó ját, hogy az el len õr zés so rán
kér dé ses sé vált 6 595 641 Ft fel hasz ná lás jo gos sá gát vizs gál ja
ki, a szük sé ges bi zony la to kat, ki mu ta tá so kat bo csás sa ren del ke -
zés re az el len õr zõ szer ve zet ré szé re. To váb bá vizs gál ja ki, hogy
a be fi ze té si kö te le zett ség el len té te le zé sé re az 1 115 357 Ft ér té -
kû szak kép zé si esz kö zök át adá sa szak sze rû és jo gos volt-e a
So mogy Me gyei TISZK ré szé re. A vizs gá lat ered mé nyé rõl tá jé -
koz tas sa a Kép vi se lõ-tes tü le tet.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ta az
Ön kor mány zat 2014. évi költ ség ve té si kon cep ci ó já ban fel vá zolt
irány el ve ket és el ren de li ezen el vek, va la mint a szak bi zott ság ok
csa tolt vé le mé nye sze rin ti 2014. évi költ ség ve tés el sõ ol va sat for -
má jú ös  sze ál lí tá sát.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Me se
Óvo da és tag in téz mé nye a Nap su gár Óvo da ve ze té sé vel
2013. jú li us 1-tõl 2018. jú ni us 30-ig Tóthné Szat má ri Ág nest
bíz ta meg.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
Hétszínvirág Óvo da és tag in téz mé nye a Száz szor szép Óvo -
da ve ze té sé vel 2013. jú li us 1-tõl, 2018. jú ni us 30-ig
Kenessey Be á tát bíz ta meg.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az ön szer -
ve zõ dõ kö zös sé gek ré szé re – meg ha tá ro zott cél ra – a 2013.
év ben az aláb bi táb lá zat sze rin ti tá mo ga tást nyújt ja, az Ok -
ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság ja vas la ta alap ján.

Sor- 2013. évi 
Szer ve zet ne ve tá mo ga tás szám ös  sze ge

1. Lá nyok, As  szo nyok a Vá ro sért Egye sü let (LAVE) 200 000 Ft
2. Dunaharaszti Nyug dí ja sok Egye sü le te 330 000 Ft
3. Dunaharaszti Bap tis ta Gyü le ke zet 300 000 Ft
4. Dunaharaszti Szent Er zsé bet Karitász Cso port 400 000 Ft
5. Gaz da kör - Dunaharaszti 180 000 Ft
6. Dunaharaszti Hon is me re ti Kör 300 000 Ft
7. Dunaharaszti Li get Kó rus 150 000 Ft
8. Kisdunamenti Ashihara Ka ra te és 

Sza bad idõs Sport Köz hasz nú Egye sü let 400 000 Ft

9. Nap fény Tánc cso port 150 000 Ft
10. Dunaharaszti Pol gá rok Vál lal ko zói Egye sü le te 240 000 Ft
11. Dance Step Ha rasz ti 0 Ft
12. Dunaharaszti Has tánc Is ko la 75 000 Ft
13. Ba rát ság Nyug dí jas Egye sü let 370 000 Ft
14. Hon vágy Szé kely kör 75 000 Ft
15. Dunaharaszti „Õszi ró zsa” Nyug dí jas Egye sü let 550 000 Ft
16. Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü let 570 000 Ft
17. „Rocky Na gyik” Tánc cso port 150 000 Ft
18. Radó Rallye Te am Sport egye sü let 100 000 Ft
19. Dunamenti Összmûvészeti Egye sü let (DÖ ME) 350 000 Ft
20. Ha rasz ti Íjász Club 235 000 Ft
21. Dunaharaszti If jú sá gi Egye sü let - DIE 100 000 Ft
22. Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te 400 000 Ft
23. Alsófalusi Nyug dí jas Klub 200 000 Ft
24. Dunaharaszti Ju do Club 375 000 Ft
25. Moz gás kor lá to zot tak Dunaharaszti Egye sü le te 450 000 Ft
26. RSD Esz ki mó Sport egye sü let 200 000 Ft
27. A-10 Dunaharaszti Pos ta ga lamb sport Egye sü let 100 000 Ft
28. Dunaharaszti Mû vé sze ti Egye sü let 350 000 Ft
29. Dunaharaszti Kempo Sport egye sü let 400 000 Ft
30. S-TE AM SE 75 000 Ft
31. NEDH Dunaharaszti Nagy csa lá dos Egye sü let 300 000 Ft
32. Fi a ta lok Dunaharasztiért (FIDU) Egye sü let 600 000 Ft
33. "HardSteppers" Tánc- és Sport egye sü let 100 000 Ft
34. Dangerous Steps Dance 75 000 Ft
35. Dunaharaszti Kör nye zet vé del mi és Kul tu rá lis 

Egye sü let 100 000 Ft

36. Ma gyar Ashihara Ka ra te Köz hasz nú Szö vet ség 0 Ft
37. Dunaharaszti Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 250 000 Ft
38. Dunaharaszti Nõ egy let 375 000 Ft
39. Happy Dance Company Tánc cso port 100 000 Ft
40. Mo za ik Köz hasz nú Egye sü let az Autizmussal Élõ 

Em be re kért 75 000 Ft

41. Ma gya rok Szö vet sé ge Dunaharaszti Cso port ja 75 000 Ft
42. Dunaharaszti Rá kó czi -li ge ti Ró mai Ka to li kus 

Egy ház köz ség 200 000 Ft

43. Pe tõ fi-li ge tért Ba rá ti Kör 100 000 Ft
44. Dunaharaszti Sváb Tánc ház 0 Ft
45. Dunaharaszti Re for má tus Egy ház köz ség 400 000 Ft
46. Szent Csa lád Há zas Kö zös ség 0 Ft
47. Dunaharaszti Ka to li kus If jú sá gi Kö zös ség 150 000 Ft
48. Dunaharaszti Szent Ist ván Kó rus 75 000 Ft
49. Dunaharaszti E.N.D. Csa lá dos Kö zös ség 100 000 Ft
50. Dunaharaszti Fi a tal Há za sok Kö zös sé ge 0 Ft
51. Dunaharaszti Nagy csa lá dos ok Kö zös sé ge 100 000 Ft
52. Ma gyar or szá gi Gyer mek ba rát ok Moz gal ma 850 000 Ft
53. Gö rög Ka to li kus Egy ház Dunaharaszti Cso port ja 100 000 Ft
54. Kisduna Blasmusik Fú vós ze ne kar 100 000 Ft
55. Dunaharaszti Szent Ist ván Plé bá nia 

Szent Ce cí lia Kó ru sa 150 000 Ft

56. Dunaharaszti Ná dor La kó öve ze tért Köz hasz nú 
Egye sü let 350 000 Ft

57. Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egye sü let 150 000 Ft
58. Né met If jú sá gi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 

Dunaharaszti 0 Ft

59. Dunaharaszti Folt va rázs lók 400 000 Ft
60. Dunaharaszti Goju-Ryu Ka ra te Sport egye sü let 300 000 Ft
61. Dunaharaszti Giraffe Ke rék pár Club Sport egye sü let 200.000 Ft
62. Dunaharaszti Pol gá ri Kör 450 000 Ft
63. Ten ni Aka runk Dunaharasztiért Egye sü let 0 Ft

Ös  sze sen: 14 000 000 Ft
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ön kor mány -
zat gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ról
szó ló át fo gó ér té ke lést meg tár gyal ta és az zal egyet ért.

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

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ja a Vá -
ro si Könyv tár és Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tát, va la mint a mel lék le te it ké pe zõ Mun ka- és
Ügy ren di Sza bály za tot, Könyv tá ri Hasz ná la ti Sza bály za tot és
Könyv tá ri Gyûj tõ kö ri Sza bály za tot.

Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós
Elõjegyzési idõpontok kiadása

Szakrendelés Mellék Közvetlen szám E-mail cím Idõpont adás

Porta, betegirányítás 120, 06-24-524-120 betegiranyitas@szszri.hu
165, 06-24-524-165
166 06-24-524-166

Belgyógyászat-Diabetológia 132 06-24-524-170 belgyogyaszat@szszri.hu Hétfõ-péntek: 700–800

Belgyógyászat (EKG) 139 06-24-524-139 ekg@szszri.hu
Bõr-és nemibeteggondozó 121 06-24-524-121 borgyogyaszat@szszri.hu Hétfõ-csütörtök: 700–800

Családvédelmi szolgálat 06-30-463-3516 930–10 között 
Csontritkulás (ODM) 06-24-524-123 Rendelési idõ alatt 
Fogászat I. 116 06-24-524-186 fogaszat@szszri.hu Rendelési idõben 
Fogászat II. 156 06-24-524-156 fogaszat@szszri.hu
Foglalkozás Egészségügy 146 06-24-524-146 foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu Rendelési idõben 
Fül-orr-Gégészet, audiológia 147 06-24-524-147 fulorrgege@szszri.hu Rendelési idõben 
Gasztroenterológia 143 06-24-524-143 gasztroenterologia@szszri.hu Hétfõ, péntek: 800–1200

Gyermek pulmonológia 06-24-524-157 Hétfõ: 800–1200

Gyógytorna 115 06-24-524-185 gyogytorna@szszri.hu Rendelési idõ alatt 
Gyógymasszázs 119 06-24-524-189 gyogymasszazs@szszri.hu Rendelési idõ alatt 
Fizikóterápia 124 06-24-524-124 fizikoterapia@szszri.hu Rendelési idõ alatt 
Ideggondozó külön épület! 06-24-403-498 ideggondozo@szszri.hu Hétfõ-péntek: 700–800

Ideggyógyászat 118 06-24-524-188 ideggyogyaszat@szszri.hu Hétfõ, szerda, péntek: 700–900, 
kedd: 930–1130, csütörtök: 1330–1430

Kardiológia (elõjegyzés) 170 06-24-524-170 kardiologia@szszri.hu Rendelési idõ alatt 
Kardiológia (dr. Ágics) 138 06-24-524-138 kardiologia@szszri.hu
Kardiológia (dr. Bánhidi) 135 06-24-524-135 kardiologia@szszri.hu
Laboratórium (ablak, elõjegyzés) 152 06-24-524-152 laboratorium@szszri.hu Hétfõ-péntek: 1000–1300

Laboratórium (belsõ) 122 06-24-524-122 laboratorium@szszri.hu
Mammográfia 06-24-524-183 mammografia@szszri.hu Hétfõ-péntek: 1100–1300

Mágnes és lézerterápia 144 06-24-524-144 magnesterapia@szszri.hu Rendelési idõ alatt
Nõgyógyászat I 128 06-24-524-128 nogyogyaszat@szszri.hu Hétfõ-péntek: 700–800

Nõgyógyászat II. 117 06-24-524-187 nogyogyaszat@szszri.hu
ODM csontritkulás 123 06-24-524-123 odm@szszri.hu
Ortopédia 06-24-524-120 ortopedia@szszri.hu Hétfõ-péntek: 1200–1400

Pulmonológia 157 06-24-524-157 pulmonologia@szszri.hu
Reumatológia 06-24-524-125 Rendelési idõ alatt 
Röntgen 140 06-24-524-140 rontgen@szszri.hu Hétfõ-péntek: 1100–1300

Röntgen (hátsó digit. rtg. felvételi) 160 06-24-524-160 rontgen@szszri.hu
Sebészet I. 142 06-24-524-142 sebeszet@szszri.hu Hétfõ-péntek: 700–800

Sebészet II. 141 06-24-524-141 sebeszet@szszri.hu
Sportorvos 144 06-24-524-144 sportorvos@szszri.hu Kedd: 1200–1400

Szemészet 111 06-24-524-181 szemeszet@szszri.hu Hétfõ-péntek: 1000–1200

Tüdõgondozó asszisztens 162 06-24-524-162 tudogondozo@szszri.hu Hétfõ-péntek: 700–800, 1600–1800

Tüdõgondozó (légzésfunkció) 161 06-24-524-161 tudogondozo@szszri.hu
Ultrahang 114 06-24-524-184 ultrahang@szszri.hu Hétfõ-péntek: 1100–1300

Urológia 145 06-24-524-145 urologia@szszri.hu Hétfõ-szerda: 800–900, 
csütörtök: 1500–1600,
péntek: 800–900

Egynapos sebészet – fektetõ 176 06-24-524-176 fekvo@szszri.hu
Egynapos sebészet – orvosi 171 06-24-524-171 fekvo@szszri.hu
Aneszteziológia 174 06-24-524-174 egynapos@szszri.hu
Nappali ellátás 175 06-24-524-175 nappali@szszri.hu

Elõjegyzés kérhetõ:
– személyesen
– telefonon
– e-mail-ben: Idõpont kérés esetén kérjük minden esetben feltüntetni a

panaszt, ami miatt az elõjegyzést kéri. Beutaló köteles szakrendelések
esetében idõpontot csak akkor áll módunkban adni, amennyiben a
kérelmezõ feltünteti a személyi adatait (Név, születési dátum, TAJ
szám), a beutalón lévõ naplószám, a beutaló orvos neve és
pecsétszáma. 

Központi hívószámok: 06-24-406-012, 06-24-404-080, 06-24-406-010,
06-24-406-013, 06-24-406-014, 06-24-485-353, 06-24-385-756

Fax: 06-24-406-009

Honlap: www.szszri.hu

Központi e-mail cím: szszri@vnet.hu
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Kre a ti vi tás fej lesz té se: öröm és si ker for rá sa
Ro ha nó vi lág ban élünk. Reg gel tõl es tig dol -
go zunk, küz dünk a meg él he té sért. Fi gyel -
münk kö zép pont já ban a tel je sít mény, a si ker
el éré se, az elõbb re ju tás vá gya áll. Mi re az
egész na pi fe szí tett tem pó után a szü lõk ha -
za tér nek, sok szor már csak a „lé nyeg re” ma -
rad idõ. Va cso ra fõ zé se köz ben meg kér dez -
zük gyer me ke ink tõl: Mi volt az is ko lá ban?
Hogy ment az írás, ol va sás, ma te ma ti ka?
Há nyast kap tál a dol go zat ra, fe le lés re?
Hogy köz ben ho gyan érez te ma gát, mik az
örö mei, mi te szi õt bol dog gá, nem biz tos,
hogy ki de rül! 
Gyer me ke ink tõl el vár juk, hogy jól tel je sít se -
nek a ta nu lás ban, szor gal ma sak, tö rek võk,
kiemelkedõek le gye nek, hi szen õk a mi sze -
münk fé nyei, és büsz kék sze ret nénk len ni rá -
juk. Az is ko lai fel ada to kon túl ott hon is kö -
ve te lünk tõ lük. Mi köz ben a tel je sít mény re
kon cent rá lunk, el vész a lé nyeg: gyer me künk
ki egyen sú lyo zott, bol dog, ön bi za lom mal te li
és vi dám if jú ként él je az éle tét.
Min den ki vá gyik ar ra, hogy fi gyel je nek rá,
cso dál ják tár sai az osz tály ban, hogy kü lön -
le ges nek érez hes se ma gát, de a ta nu lás nem
min den ki nek megy egy for mán jól. Van, aki -
nek jó a lo gi ká ja, vagy a nyelv ér zé ke, és
olyan is van, aki szé pen éne kel, jól tud fut -
ni, eset leg ügye sen raj zol. Még is a fel nõt -
tek a ta nu lás ban el ért ered mé nye ik re kon -
cent rál nak. Így az tán a kész ség tár gyak lé -
nyeg te len nek mi nõ sül nek, nem fon to sak a
szá munk ra. A gye re kek al ko tó ked ve tá mo -
ga tás hí ján el vész, ön bi zal muk csök ken. Pe -
dig a bel sõ al ko tó erõ és öröm na gyon fon -
tos ele me éle tünk nek, ez hoz hat min ket
egyen súly ba. 
Amíg csak a mun ka, tel je sít mény, a lo gi kus
össze füg gé sek ke re sé se, íté le tek és ne ga tív
vé le mé nyek ke re tei kö zött moz gunk, ad dig a
lo gi kai - bal agy fél te kénk ki zá ró la gos irá nyí -
tá sa alatt ál lunk. A jobb agy fél te kénk a sza -
bad ság, mû vé szi haj la mok, al ko tó kész ség,
bel sõ vi lá gunk el fo ga dó - be fo ga dó irá nyí tó -
ja ként mû kö dik éle tünk ben, ha hagy juk. Ál -
ta lá ban a bal agy fél te ke ural ja vi lá gun kat és
min ket ma gun kat is. Így a leg töb ben azt gon -
dol ják ma guk ról: „Ne kem nincs sem mi hez
te het sé gem! Nem tu dok éne kel ni, tán col ni,
rajzolni…”
A mun ka ta po só mal má ban õr lõ dünk né ha
ked vet le nül, ki me rül ten. Ener gi á in kat vég sõ -
kig ki me rít ve haj szol juk ma gun kat. Va ló já -
ban azon ban mind an  nyi an ren del ke zünk kre -
a tív ké pes sé gek kel, hi szen min den ki nek van
jobb agy fél te ké je. A baj, hogy rit kán hasz nál -
juk azt és nem tud juk, ho gyan kell.
Gyer mek kor ban be széd ta nu lás kor fo gal ma -
kat al ko tunk, s ez él ben nünk, ami kor raj zol -
ni aka runk. Ezért fel nõtt ként leg töb ben már
azt ta pasz tal juk, hogy nem tud juk le raj zol ni,
amit lá tunk, s amit sze ret nénk. 
Eb ben se gít Betty Edwards mód sze re: a jobb
agy fél te kés raj zo lás. Ez az ame ri kai mû vész-
ta nár rá jött, ho gyan le het a szun  nya dó kre a -
ti vi tást fel éb resz te ni. Olyan rajz tech ni ká kat
dol go zott ki, mely nek se gít sé gé vel a lá tás -
mód fej lõ dik. 
8 éve ta ní tok ez zel a mód szer rel gye re ke ket
és fel nõt te ket nagy si ker rel. Azon dol go zom,
hogy ki fej les  szem an nak mód sze re it, ho -
gyan le het egy re fi a ta labb élet kor ban, akár

a ce ru za fo gás el sõ pil la na tá tól ez zel a szem -
lé let mód dal raj zol ni ta nul ni. Ezért fog lal ko -
zom 3-4 éves kor tól óvo dá sok kal is, egyé ni
és kis cso por tos for má ban, fej leszt ve a meg -
fi gye lõ kész sé get, kéz ügyes sé get, a gra fi kus
tech ni kák el sa já tí tá sa köz ben. 
E spe ci á lis raj zi fel ada tok rend sze res gya -
kor lá sa se gí ti a kon cent rá ci ós ké pes ség ki -
ala ku lá sát, mely nek hi á nya sok prob lé mát
okoz ké sõbb az is ko lá ban. Meg ta nul nak az
adott fel adat ra fi gyel ni, az „ITT ÉS MOST”-
ban len ni, így ké pes sé ge ik ki bon ta ko zá sát
sem mi nem kor lá toz za. 
Rö vid idõ alatt óri á si vál to zás ér he tõ el:
öröm te li, köny -
 nyed és ered mé -
nyes ta nu lás,
fel sza ba dult ság,
ön ki fe je zés, al -
ko tó kész ség,
kap cso lat te rem -
tés, ön bi za lom,
ön is me ret te rén.
Sze ret nék szü lõ -
ket, nagy szü lõ -
ket is meg ta ní ta -
ni er re a mód -
szer re, akik a
gye re ke ik nek,

uno ká ik nak már ott hon át ad hat ják ezt a lá tás -
mó dot. 
Ez év nya rán több hé ten ke resz tül ta nul hat -
ják és gya ko rol hat ják óvo dá sok és is ko lá sok
nap kö zis gye rek tá bo ra im ban, s a ka ma szok
és fel nõt tek in ten zív tan fo lyam okon a jobb
agy fél te kés raj zo lást. Az õsz fo lya mán pe -
dig szak kö rö kön és gya kor ló fog lal ko zá so -
kon fej leszt he tik to vább a ki ala kult alap -
kész sé ge i ket.

Barabásné Czeiner Gab ri el la
ta ní tó, kineziológus
T: 36-30-911-8015

Tö rök Lil la 
10 éves 

Ilon ka Sza bi na 
9 éves 

Rábenspeck Sá ra 
11 éves 

Tö rök Pet ra 
12 éves

Ilon ka Nerina 8 éves Szalkai Zsó fi 10 éves
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei

Sport éj sza ka 2013.

Idén áp ri lis 5-én, ötö dik éve ke rült meg -
ren de zés re a már las san ként ha gyo mány -
 nyá vá ló sport éj sza ka, amely im má ron az
egyik leg köz ked vel tebb is ko lai ese mény
lett. 
Még ko ra dél után, a hi va ta los meg nyi tó
elõtt a ta nu lók részt ve het tek a Hospice
Ala pít vány vi rág ágyá sá nak fel ava tá sán,
mely nek ke re té ben be te kin tést nyer het -
tünk mû kö dé sük be, és ab ba, hogy ho gyan
se gí te nek más em be re ken. Ez után fu tó -
ver seny kö vet ke zett vol na a Hõ sök te rén,
de ez saj nos a rossz idõ já rás mi att el ma -
radt. 4 órá tól meg kez dõd tek a sport éj sza -
ka tény le ges prog ram jai. Míg a spor tol ni
vá gyó di á kok a be re giszt rá lás ra vár tak,
ad dig a töb bi e ket tea ház, tánc szõ nyeg és
sakk ver seny vár ta.

A meg nyi tó kez dé se ként a dunavarsányi
óvo dás ka ra te cso port tar tott ne künk be -
mu ta tót, ez után kö vet ke zett igaz ga tó úr
rö vid be szé de, és két hiphop tánc elõ adást
is meg te kint het tük. Ezt kö vet te a csa pa tok
fel vo nu lá sa, az in du lók és a csa pat me zek
ver se nye, ami min dig az egyik leg ér de ke -
sebb ré sze az es té nek, hi szen itt a di á kok
kre a ti vi tá su kat mér he tik ös  sze el len fe le ik -
kel. Idén is na gyon so kan je lent kez tek, és
aho gyan az már meg szo kott, a ver seny -
zõk jobb nál jobb öt le tek kel áll tak elõ. Eb -
ben az év ben az egyik kü lön le ges ség az
volt, hogy egy ta nár-di ák csa pat is részt
vett a „küz de lem ben”, igaz ga tó úr ve ze té -
sé vel. 
A tor na te rem ben kez de tét vet te a ko sár -
lab da baj nok ság, a szín vo na las mec  cse -
ken lát szó dott a di á kok moz gás örö me és
ver seny szel le me, ezen kí vül lel kes szur ko -
ló tá bo rok is ala kul tak. Ez alatt a már fo lyó
prog ra mok mel lett darts ver seny, ping
pong és jó ga is vár ta az ér dek lõ dõ ket.
9 óra kö rül meg ér kez tek ér tünk a bu szok,
hogy az Oá zis Wellness-ben foly ta tód jon
to vább a szó ra ko zás és ter mé sze te sen a
ver seny. Ott az át pa ko lás és át öl tö zés

után a spor tol ni vá gyó kat röp lab da, ví zi
röp lab da és kis pá lyás fo ci baj nok ság vár -
ta, az uszo dá ban pe dig le he tett je lent kez -
ni úszó ver seny re is. Ez alatt a pi hen ni vá -
gyók ki él vez het ték a wellness adott sá ga -
it: egész éj sza ka hasz ná la tunk ra áll tak a
me den cék il let ve a sza u nák, akik pe dig
moz gás sal sze ret ték vol na töl te ni sza bad
ide jü ket, azok a konditerembe me het tek.
A prog ra mok alatt per sze sen ki sem éhe -
zett, mert ta ná ra ink és a se gí tõ di á kok fá -
rad ha tat la nul ken ték a szend vi cse ket ne -
künk reg ge lig.
A ren dez vény nek kü lön le ges ven dé gei is
vol tak, hi szen idén a pol gár mes ter úr az
ön kor mány za ti dol go zók kal ki ál lí tott egy
csa pa tot, és ját szot tak egy mec  cset a mi
ta ná ra ink és di ák ja ink ve gyes csa pa ta el -
len. Emel lett a szigetszentmiklósi Bat thyá -
ny Káz mér Gim ná zi um ból is ér ke zett hoz -
zánk egy lel kes és spor tos di ák csa pat,
akik szin tén po zi tív él mé nye ket gyûj töt tek
az éj sza ka fo lya mán. 
A ha gyo má nyos csa pat ver se nyek mel lett
idén sem ma rad hat tak el a plusz prog ra -
mok, me lyek se gít sé gé vel új sport ága kat
is meg is mer het tünk. Így le he tõ sé günk volt
zumbázni, ak ro ba ti kus Rock&Roll, hip-
hop és ma gyar kör tán co kat ta nul ni, ezen -
kí vül jó gáz ni és aerobicozni. Eb ben az is
jó volt, hogy a prog ra mo kat nagy részt a
ta ná rok vagy a di á kok csi nál ták, ez zel is
még csa lá di a sab bá té ve a ren dez vényt. 
Ami kor már vé get ér tek a baj nok sá gok és
min den ki kez dett ki csit el bá gyad ni,
Baginé Kör men di Éva ta nár nõ vic ces sor -
ver se nyek kel igye ke zett fel ráz ni min ket.
Eh hez a ta ná rok ma guk nak to bo roz ták
össze a csa pa tu kat. A fel ada tok iga zán
szó ra koz ta tó ak vol tak (pl.: vé cé pum pá val
hajt va kel lett egy gör desz kán fe küd ve el -
jut ni egyik pont ból a má sik ba), és vé gül a
szo ros küz del met Fábry Jú lia ta nár nõ és
csa pa ta nyer te. 
Ez után le he tõ sé günk volt még egy utol sót
für de ni, az tán át öl töz tünk, pa kol tunk és in -
dul tunk is ha za, a ki ren delt bu szok kal.
Vé le mé nyünk sze rint a sport éj sza ka is ko -

lánk egyik leg szín vo na la sabb ren dez vé -
nye, mely se gít kö ze lebb hoz ni egy más -
hoz a ta ná ro kat és a di á ko kat, és meg sze -
ret tet ni ve lünk a spor tot. 
Szá munk ra ugyan ez volt az utol só al ka -
lom, hogy a Baktay ta nu ló i ként vet tünk
részt raj ta, de jö võ re – ha son ló an sok elõ -
dünk höz – öreg di ák ok ként vis  sza té rünk!

Dori Zsó fia 12. a 
Lénárt Csen ge 12. a

2013. áp ri lis 8–13.
III. Viribus Unitis Pro jekt ta lál ko zó

Ljubl ja ná ban 

Szlo vé nia a tér ké pen egy tyúk ra ha son lít?
A Dolenjska nem egy szlo vén sü te mény? 

Eb ben az is ko lai tan év ben szin te re pül tek
a hó na pok. Kö szön he tõ ez egy részt a
szo ká sos tan ren di fel ada tok nak, va la mint
az Egész éle ten át tar tó ta nu lás prog ram
Comenius pá lyá za tá nak is.

Athé ni ki rán du lá sunk után né hány hét tel
már Ljubl ja ná ba ké szül tünk egy újabb 8
fõ bõl ál ló csa pat tal. Ez a ta lál ko zó nem -
csak kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos
fel ké szü lést kí vánt, ha nem a fo ga dó is -
ko la, Srednja medijska in grafična šola
Ljub lja na fel ké ré sé re rö vid kul túr mû sor -
ral is ked ves ked tek a ven dég or szá gok
is ko lái.
Az uta zást meg elõ zõ rend sze res pró bák,
meg be szé lé sek al kal má val kel lõ en ös  sze -
rá zó dott kis csa pa tunk. Kí sé rõ kol lé gám -
mal, Csépány Szi lárd dal mi fel nõt tek is
oly kor ki csit bot la doz va, de an nál lel ke -
seb ben vet tünk részt or szá gunk nép tánc -
be mu ta tó já ban, ami vel büsz kén ál lít ha -
tom, hogy osz tat lan si kert arat tunk.
A sok mó ka mel lett ter mé sze te sen ko moly
szak mai mun ka folyt. A pro jekt ben részt -
ve võ is ko lák nak más-más öko ló gi ai prob -
lé mát fel öle lõ té mát kel lett ki dol goz ni uk és
fi gye lem fel kel tõ for má ban pre zen tál ni uk.
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Szlo vé nia az üveg ház ha -
tás ról, a cseh kül dött ség
a hely te len élet vi tel bõl
adó dó ci vi li zá ci ós be teg -
sé gek rõl, a gö rög de le gá -
ció a túl né pe se dés rõl,
Tö rök or szág a nuk le á ris
ener gia fel hasz ná lá sá ról
és a ra dio ak tív hul la dé -
kok el he lye zé sé rõl, Lit vá -
nia a kör nye zet szen  nye -
zés rõl szó ló Kyoto
Egyez mény rõl, a len gyel
is ko la a nem meg úju ló
ener gia for rás ok hi á nyá -
ról, a fin nek a fenn tart ha -
tó fej lõ dés rõl, a mi csa pa -
tunk pe dig az ózon ré teg vé del mé ben lét -
re jött Mont re al Protokolról tar tott kis elõ -
adást. Az el sõ tar tal mas és ki me rí tõ mun -
ka na pot a fõ vá ro si Bowling Aré ná ban zár -
tuk, ahol a 8 or szág di ák jai és ta ná rai
együtt pró bál hat ták ki go lyó gu rí tó és
kuglieltaláló ké pes sé gü ket. Vi dám es te
volt.
A kö vet ke zõ nap vá ros né zés sel in dult, el -
lá to gat tunk a vá ros fö lé ma ga so dó Ljub -
lja na Gradba. A vár pa no rá ma tor nyá ból
nem csak a vá rost cso dál hat tuk meg, ha -
nem a Julia Al pok és Triglav vo nu la ta it is
le he tett lát ni.
Ez után kez dõ dött a már ná luk is ha gyo -
mán  nyá vált is ko lai „Ki mit tud”, ahol a szí -
nes te het sé gek mel lett, mi ven dég is ko lák
is be mu tat hat tuk pro duk ci ó in kat. Pil la na -
tok alatt meg telt a szín pad, ami kor a gö -
rög di á kok, vagy a tö rök ven dé gek sor -
tánc ra in vi tál ták a kö zön sé get, a han gu la -
tot szin te le ír ni sem le het. Az or szá gok be -
mu ta tó it a mi tán cunk zár ta, pro duk ci ón -
kat vé gig vas taps kí sér te.
De a mun ka dél után foly ta tó dott, ami kor is
a di á kok nem zet kö zi csa pa to kat al kot va
ké szí tet ték el a már em lí tett té má kat fel -
öle lõ posz te re ket. Ba rát koz va, egy mást
ta nít va sok új is me re tet sze rez het tek a kö -
zös fel adat meg ol dás so rán. Öröm volt lát -
ni, hogy a ma gyar di á kok szí ve sen vál lal -
ták fel a szó nok sze re pet és nem oko zott
gon dot szá muk ra, hogy ide gen nyel ven
kell elõ adást tar ta ni uk. 
Iga zán tar tal mas na po kat töl töt tünk ba -
rá ta ink nál. Egésznapos ki rán du lás ke re -
té ben meg lá to gat tuk a szlo vén karszt vi -
dé ket, a Postojnában ta lál ha tó Csepp kõ -
bar lan got, Predjama szik la vá rát, ahol
kö zép ko ri har cos be mu ta tót is lát hat -
tunk. Újabb ba rát sá gok szü let tek, ta nu -
ló ink, ha csak egy hét re is be te kint het -
tek egy-egy szlo vén csa lád min den na pi
éle té be, és meg an  nyi fe lejt he tet len él -
mén  nyel tel ve bú csúz tunk ven dég lá tó -
ink tól ab ban a re mény ben, hogy ok tó ber -

ben is mét ta lál koz ha -
tunk im már Du na ha -
rasz ti ban, ahol kö zel 80
ven dég re szá mí tunk a
kon ti nens 7 or szá gá ból.
Az iga zi ki hí vást je len tõ
fel adat ra nagy lel ke se -
dés sel ké szü lünk a pro -
jekt ben részt ve võ kol lé -
gá im mal és di ák ja ink -
kal. 
Kö szö nöm kol lé gám nak,
Csépány Szi lárd nak a
se gít sé get, Slavoczky
Ni ko lett nek (11. a) és
Gö rög Bá lint nak (11. b) a
tánc ta ní tást, va la mint

Seress Anett, Hujder Döníz (9. b), Bozóki
Ág nes, Bán he gyi Ger gely (11. b) ta nu lók -
nak a lel ke se dést és pél da mu ta tó ma ga -
tar tást.

Nagy-Gyõr Dalma
Pro jekt ko or di ná tor

Má so dik dél-ke let eu ró pai if jú sá gi
vi lág örök ség fó rum a bé ké ért 
és a fenn tart ha tó fe jõ dé sért

Is ko lán kat je lent ke zé sünk alap ján vá lasz -
tot ták ki, hogy részt ve hes sünk a 2013 áp -
ri lis 6–11-ig a szer bi ai Zajecarban az
UNESCO Szerb Nem ze ti Bi zott sá ga, a
Szerb UNESCO Szö vet ség és az
UNESCO Vi lág örök ség Ve len cei Köz pont -
ja ál tal kö zö sen meg ren de zett kon fe ren ci -
án. A je lent ke zé si fel té te lek nek meg fe le lõ -
en dél-ke let eu ró pai or szá gok ból (Al bá nia,
Bosz nia-Her ce go vi na, Bul gá ria, Gö rög or -
szág, Hor vát or szág, Ma gyar or szág, Ma -
ce dó nia, Montenegro, Ro má nia, Szer bia,
Szlo vé nia) or szá gon ként két is ko la, is ko -
lán ként egy ta nár és egy di ák ve he tett
részt az ese mé nyen. Ma gyar or szá got és
a Baktay Er vin Gim ná zi u mot jó ma gam,

Pár ká nyi Ju dit, mint ta nár és Hor váth La -
u ra 11. b osz tá lyos ta nu ló kép vi sel te.
A kon fe ren cia cél ja volt, hogy a meg hí vott
or szá gok is ko lái és ez ál tal az or szá gok és
ré gi ók kö zött elõ se gít se az együtt mû kö -

dést a vi lág örök ség és a fenn tart ha tó fej -
lõ dés té má já ban. Ta ná ri szem pont ból a
meg be szé lé sek tár gya az volt, hogy a fen -
ti té má kat  ho gyan il les  szük be is ko lá ink
tan ter vé be. Az UNESCO ez ál tal nem csak
dip lo má ci ai úton, ha nem a leg al só  szin -
ten, az is ko lá kat egyen ként meg szó lít va is
sze ret né  el ér ni, hogy a vi lág örök ség és
fenn tart ha tó fej lõ dés te ma ti ká ját in teg rál -
juk ok ta tá si rend sze rünk be. Eh hez egy
ok ta tó cso ma got aján la nak fi gyel münk be,

amely prak ti kus mó don tan tár gyak ra,
konk rét te vé keny ség tí pu sok ra és azon
be lül fel ada tok ra le bont va se gí ti a vi lág -
örök sé gi hely szí nek meg is me ré sét és ok -
tat azok meg õr zé sé nek fon tos sá gá ról és
an nak mód ja i ról. A kon fe ren cia cél ja to -
váb bá a meg lé võ tan anyag meg is mer te -
té se mel lett an nak to vább fej lesz té se a
fenn tart ha tó fej lõ dés, mint  önál ló te ma ti -
kai egy ség hozzáadásával.
A kon fe ren cia in ten zív prog ram ja jó fi zi kai
és szel le mi erõn lé tet kí vánt a részt ve võk -
tõl min den nap ké sõ es tig. Mun kánk ma -
gá ba fog lal ta is ko lánk vi lág örök ség gel
kap cso la tos te vé keny sé ge i nek be mu ta tá -
sát és ha zánk kép vi se le tét pre zen tá ci ó -
kon ke resz tül, va la mint a kap cso lat épí -
tést, va gyis a jö võ be li kö zös mun ká ra vo -
nat ko zó ja vas la tok meg fo gal ma zá sát.
A di á kok ENSZ vi ta fó rum szi mu lá ci ón
vet tek részt, me lyet a vi lá gon az egyik leg -
jobb nak tar tott mo dell  (BIMUN = Belgrade
International Model United  Nations) alap -
ján foly tat tak meg fe le lõ ko moly ság gal és
ki vá ló an gol ság gal.
A prog ra mot szí ne sí tet ték a hely szín, ke -
let Szer bia köz pont ja ként számontartott
Zajecar kö ze lé ben tett ki rán du lá sok. Az
egyi ken egy szerb kul tu rá lis vi lág örök sé gi
hely színt is mer het tünk meg, a Felix
Romuliana-t, vagy másnéven Gamzigrad
Romuliana-t, mely a III.–IV. szá za di
Galerius csá szár pa lo tá ja volt. Az óri á si
te rül ten, fes tõ ter mé sze ti kör nye zet ben el -
he lyez ke dõ ro mo kat 1953-ban tár ták fel
mai for má juk ban és a hely szín 1994-ben
ke rült a vi lág örök ség lis tá já ra. Má so dik ki -
rán du lá sunk al kal má val el lá to gat tunk a
Negotin kö ze li mû em lék bo ros pin cék hez.
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A hely a vá ro má nyo sok lis tá ján sze re pel.
Saj nos az idõ já rás nem volt te kin tet tel a
kon fe ren cia prog ram já ra: a hi deg idõ és
az esõ be ár nyé kol ta a kul tu rá lis ta nul -
mány utak fel hõt len sé gét.
Utunk cél ját iga zán itt hon fog ja be töl te ni
az zal, ha iga zán együtt fo gunk mû köd ni a
meg is mert is ko lák kal olyan pro jek tek ben
ame lyek a vi lág örök ség meg is me ré sé re,
an nak fe le lõs ség tel jes meg õr zé sé re irá -
nyul nak. Va la mint az zal, ha köz vet len kör -
nye ze tünk bõl, így is ko lánk ból ki in dul va
se gít jük a vi lág örök ség és a fenn tart ha tó
fej lõ dés té má já nak éb ren tar tá sát, tu da to -
sí tá sát mind az ok ta tók, mind pe dig a ta -
nu lók kö ré ben így az ok ta tá son ke resz tül
ter jeszt ve az in for má ci ót szû kebb la kó kör -
nye ze tünk ben. Ös  szes sé gé ben sok új él -
mén  nyel, új ba rá tok kal, új nem zet kö zi
kap cso la tok le he tõ sé gé vel, öt le tek kel
gaz da god va tér het tünk ha za – a sors iró -
ni á já nak  jó vol tá ból –, im már ra gyo gó nap -
sü tés ben.

UNESCO kon fe ren cia 
a di ák szem szög bõl

Is ko lánk részt vett Zajecarban a 2013. 04.
06–11. kö zött meg ren de zés re ke rü lõ Vi -
lág örök ség té má val fog lal ko zó nem zet kö -
zi (Dél ke let-Eu ró pai) kon fe ren ci án. Szá -
mos or szág ból ér kez tek ta ná rok és di á kok
is akik azért jöt tek hogy is ko lá ju kat kép vi -
sel jék. Köz tük Al bá ni á ból, Bul gá ri á ból,

Cip rus ról, Gö rög or szág ból és még le het -
ne so rol ni.
Ezt a fó ru mot el sõ sor ban a di á kok nak
szer vez ték az zal a cél lal, hogy a fi a ta lab -
bak nak egy bi zo nyos út mu ta tó ként szol -
gál jon a jö võ ben. Ép pen ezért a kon fe ren -
cia alatt, ami egy ben a lé nye ge is volt a
ta lál ko zó nak, ENSZ vi ta szi mu lá ci ón ve -
het tünk részt. A di á kok kap tak egy-egy vi -
lág örök sé gi hely szín nel ren del ke zõ or szá -
got amit kép vi sel ni ük kel lett mint egy kül -
dött nek. Kel lett nyi tó be szé det mon da ni uk,
vi táz ni uk és a vé gén sza vaz ni uk. Ös  szes -
sé gé ben az ok ta tás te rén egy fan tasz ti kus
ta pasz ta lat tal me he tett ha za min den ki. De
ez csak az ok ta tás ré sze volt.
A szi mu lá ci ós gya kor la ton kí vül szá mos
hely re el lá to gat hat tak a fi a ta lok, ugyan is a
fi zi kai és szel le mi prog ra mok szé pen el
let tek oszt va. El sõ ki rán du lá sunk egy bi -
zo nyos Gamzigrad-Rumuliana-hoz ve ze -
tett ami egy ró mai kor ból ránk ma radt vá -
rat ta kar. Ez a he lyi vi lág örök ség hely itt
Zajecarban. Itt meg cso dál hat tuk a pá rat -

lan épí té sze ti re mek mû ve ket és a
gyönyörûszép ál la pot ban ránk ma radt mo -
za i ko kat. Ez után a vá ro si Mú ze um ban mi
is pró bá ra te het tük mû vé szi ké pes sé ge in -
ket a mo za ik ké szí tés ben, va la mint a fes -
tés ben.
A to váb bi na pok ban el lá to gat tunk a bol -
gár ha tár köz vet len kö ze lé be, a
Negotinske bor pin cék hez, ahol nagy vá -
lasz ték volt az ot ta ni bor kü lön le ges sé -
gek bõl. A bor pin ce meg cso dá lá sa után a
tu laj do nos na gyon han gu la tos is tál lós ét -
ter mé ben va cso ráz hat tunk, ahol a szé -
kek is bo ros hor dó ki né ze tû ek vol tak.
Meg kós tol hat tunk sok fé le tra di ci o ná lis
ételt és köz ben egy öreg bá csik ból ál ló
igen kis szám mal ren del ke zõ ze nész tár -
su lat ját szott ne künk vi dá mabb nál vi dá -
mabb nó tá kat.
Idõ köz ben a di á ko kat az ön kén tes fi a ta -
lok még egy he lyi klub ba is el vit ték, hogy
egy ki csit ki kap cso lód ja nak, sõt még vá -
ros né zõ kör úton is vol tak. Ami vi szont a
leg na gyobb ér dek lõ dést vál tot ta ki a
több ség bõl az ter mé sze te sen az utol só
na pon meg ren de zés re ke rü lõ kul tu rá lis
est volt. Ez volt az az est ahol min den ki
be mu tat ta az or szá gát és an nak kü lön -
le ges éte le it, ita la it, na és per sze a né pi
öl tö ze tet. Min den ki na gyon él vez te az
or szá gok kö zöt ti ba ran go lást és rend kí -
vü li ér dek lõ dés sel kós tol ták vé gig az
éte le ket.
Egy fan tasz ti kus he tet töl töt tünk együtt a
di á kok kal és na gyon meg sze ret tük egy -
mást oly an  nyi ra, hogy vol tak olya nok a vé -
gén akik sír va fa kad tak a bú csúz ko dás nál.
Ren ge teg nem zet kö zi kap cso lat ra tet tünk
szert és fo lya ma to san tart juk a kap cso la -
tot egy más sal. Ez a kon fe ren cia ha tal mas
nagy ta pasz ta lat szer zé si le he tõ sé get
adott min den ki nek és egy ben le he tõ sé get
ar ra hogy to váb bi kap cso la to kat épít hes -
sünk ki. Re mé lem az is ko lánk fel tud ja
ven ni a kap cso la tot a részt ve võk nagy ré -
szé vel.

Hor váth La u ra 11. b

RAJZFILMES TÁBOR
egész nyáron

Turnusok: június 17–21., június 24–28., július 1–5., július 8–12., július 15–19.,
július 22–26., július 29–augusztus 2., augusztus 5–9., augusztus 12–16., augusztus
26-30.

Idõpont: hétfõtõl péntekig 9-16 óráig.

A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész nyáron Óbudán. Szeretettel várjuk
a 6–17 éveseket rajzfilmes muhelyünkbe, ahol a gyerekeknek részük lehet abban a
varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek”.

Program: Saját rajzfilm készítése, melyet CD lemezen hazavihetnek.

Játékos foglalkozást tart az „Így készül a rajzfilm” témakörben stúdiónk operatõre
(a Mézga, a Vili a veréb c. filmek operatõre). Ebéd után játék a szabadban.
Délutánonként animációs filmek vetítése egészíti ki a rajzolást.

További felvilágosítást adunk a 06-1/250-1355-ös telefonszámon.
Cím: Magyar Rajzfilm Kft. Óbuda, Kerék u. 80. E-mail: clarus-tax@t-online.hu

A www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html weboldalon megtekinthetik a
gyerekek munkáit!
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Rend ha gyó tör té ne lem óra 
a Hu nya di ban

Is ko lánk ban im már ha gyo mány ként meg -
ren de zés re ke rü lõ rend ha gyó tör té ne lem
órán  ve het tek részt a nyol ca dik év fo lyam
di ák jai 2013. már ci us 25-én.
Az elõ adás ra tör té ne lem óra ke re té ben
ke rült sor, amit Má té Jó zsef, a Du na ha -
rasz ti Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
tag ja tar tott. Ér de kes tör té ne te ket hall hat -
tunk – a túl élõk ta pasz ta la tai és be szá mo -
lói alap ján – ar ról, hogy a má so dik vi lág -
há bo rú ide jén Dunaharasztin mi lyen ese -
mé nyek zaj lot tak. Az elõ adást ko ra be li fo -
tók kal és há bo rús tár gyi em lé kek kel tet te
még él ve ze te seb bé. A gye re kek meg néz -
het ték, kéz be fog hat ták eze ket, majd az
elõ adás vé gén le he tõ sé gük volt a kér dé -
se i ket fel ten ni. 
Azért is örül tünk en nek a le he tõ ség nek,
mert most fe jez tük be a má so dik vi lág há -
bo rú tör té ne té nek ta nul má nyo zá sát, így a
gye re kek nek le he tõ sé ge volt, hogy is me -
re te i ket to vább bõ vít sék. Re mél jük, hogy
az el kö vet ke zõ tan év ben is al kal muk nyí -

lik a gye re kek nek ilyen prog ra mon részt
ven ni, mely nek si ke res sé gét bi zo nyít ja az
is, hogy di ák ja ink még na pok kal ké sõbb is
er rõl be szél tek.

Gáborné Szil ágyi Er zsé bet
Mol nár Zsa nett

„Na gyon hasz nos volt a rend ha gyó tör té -
ne lem óra, mert olyan dol go kat is meg tud -
tunk, amik nem sze re pel nek a tan köny -
vek ben.”

Szil ágyi Ka ta Lí via 

„Ér de kes, tar tal mas, szé pen ki dol go zott
elõ adás volt.”

Polonkai Bog lár ka

„Kö szön jük Má té Jó zsef nek, hogy el lá to -
ga tott hoz zánk”

Mi hály Ale xand ra

„Ne kem a ked venc té mám a má so dik vi -
lág há bo rú. Ezért is tar tom na gyon hasz -
nos nak ezt a tör té ne lem órát.”

Tókos Ádám

Ter mé szet tu do má nyos ta lál ko zó 
a Rá kó czi ban

Is ko lánk ban idén is meg ren dez tük a ter -
mé szet tu do má nyos ta lál ko zót. Mi és a fi -
zi ka szak kör ta nu lói is alig vár tuk már ezt
a na pot, hogy be mu tat has suk a szak kör -
ön ké szí tett kí sér le te in ket.
Szikora Vik tor az áram ké mi ai ha tá sát
szem lél tet te. Dragschitz Xa vér, aki nek a
re pü lés és a re pü lõk a hob byja, a vi zes ra -
ké tá val ké szült. Bor dás Ba lázs nyo más kü -
lönb sé gen ala pu ló kí sér le tet ké szí tett.
A he te di kes ta nu lók is a nyo munk ban jár -
nak. Fõdi Má té és Si mon Krisz ti án „Ho -
gyan le het egy fõtt to jást egy üveg be zár -
ni” vá kuu mos kí sér le tet mu ta tott be,
Szuhay Márk és Vitál Dá vid pe dig ital au -
to ma tát ké szí tet tek. 
Lát vá nyos és ér de kes volt az erõ el osz -
tá sá val kap cso la tos kí sér let (lég kö ri nyo -
más) amit a Kõrösi is ko la ta nu lói mu tat -
ták be.

Kö szön jük az
ér té kes dí ja -
kat, ame lyek -
ben ré sze sül -
tünk.
Bár a jö võ ben
el bal la gunk
az is ko lá ból,
de min dig kel -
le mes em lék
lesz a ter mé -
szet tu do má -
nyos ta lál ko -
zó.

Dragschitz Xa vér 8. c 
és Szikora Vik tor 8. b osz tá lyos ta nu lók
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2013. áprilisi újszülöttek

Bánkuti Gergely 04. 16.
Czinege Zsombor 04. 26.
Csereklei Napsugár 04. 05.
Csontos Annabella Kira 04. 30.
Csuka Ferenc Dominik 04. 02.
Dányi Blanka 04. 18.
Forr Mónika 04. 01.
Gazdag Esztella Dorottya 04. 01.
Gréts Kincsõ Áfonya 04. 16.
Hargitai Kristóf 04. 13.
Ignácz Regina 04. 12.
Jakab Brájen Dávid 04. 11.
Kiss Dániel 04. 18.
Krajnyák Vivien 04. 21.
Kovács Bence 04. 27.
Mrovcza Márk 04. 09.
Pataki Benett Dániel 04. 08.
Rácz Balázs 04. 10.
Szabó Eszter 04. 20.
Tóth Örs 04. 30.
Trencsényi Csilla Mia 04. 26.

2012. április hónapban 
elhunytak neve és életkora

Bárdos Józsefné élt 88 évet
Egri Pálné élt 89 évet
F. Nagy Gyula élt 88 évet
Farkas Ferenc László élt 68 évet
Fiedor Ferenc élt 67 évet
Heffter Norbert élt 66 évet
Illyés Attiláné élt 68 évet
Maczó István élt 38 évet
Mester Istvánné élt 67 évet
özv. Homoki Istvánné élt 92 évet
Póra Györgyné élt 84 évet
Schneider Rezsõné élt 87 évet
Sinkó Rókusné élt 76 évet
Sipos Istvánné élt 81 évet
Szabó Irén élt 84 évet
Sztakó Imréné élt 86 évet
Varga Istvánné élt 93 évet
Weinber János élt 75 évet
Zörgõ Pál élt 59 évet

Ru ha osz tás-
és át vé tel

lesz jú ni us 14-én és 21-én (pénteki
na po kon) 16.30–18 órá ig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent
Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt
ru ha ne mû ért sze rény össze get el fo -
ga dunk. 

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

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

Szent Er zsé bet Karitász

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
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BIO-EGÉSZSÉGKÖZPONT
– Egész sé ge ér de ké ben!

Ma már  min den ki tud ja, hogy a tar tó san fenn ál ló stressz meg be te gít het.
Szer ve ze tünk je le ket küld, ha túl so kat kö ve te lünk ma gunk tól!

A stressz, a szo ron gás sze re pe el sõ sor ban a szív- és ér rend sze ri meg be te ge dé sek
ese té ben is bi zo nyít ha tó. A mo dern tech no ló giá nak kö szön he tõ en a szív- és ér rend sze ri stressz
ma már gyor san és könnyen mér he tõ, egy EKG -alapú VIPORT ne vû or vo si ké szü lék kel! 

MOST DÍJ MEN TE SEN! Má jus 29-én és jú ni us 12-én.

Szí vé hez szó lunk a szí vé ért!

A VIPORT ké szü lék 3 elekt ró dán ke resz tül vé te le zi a szív elekt ro mos je le it. Ar ra kap hat vá laszt
mind ös  sze 2 perc alatt, mi lyen a szí vé nek, ve ge ta tív ideg rend szer ének stressz tû rõ ké pes sé ge!
Hasz nál ja ki a le he tõ sé get és fog lal jon idõ pon tot már most ma gá nak!

BIO-EGÉSZSÉGKÖZPONT-ban meg ol dást ta lál hat stressz csök ken tõ és egész ség ja ví tó (sa -
ját jel)kezelésekre mely a szer ve zet ön gyó gyí tó ké pes sé gét se gí ti és fo koz za – biofizikai mód -
szer rel, amely nem igény li hogy hig  gye nek ben ne!
A ke ze lé sek MCC (biorezonanciás) ké szü lék kel tör tén nek, fáj da lom men te sen,
gyógyszermentesen!

Be je lent ke zés: Tóth Bor bá la 06-30-369-85-94

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



18 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – május

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

Ked ves új ság 
és ked ves ol va sók

Múlt hé ten át ala kí tás alá ke rült a kert, ahol la kunk a pá rom -
mal, még újak va gyunk itt, de cem ber ben köl töz tünk ide csa -
lá di okok ból, és az ara nyos szom szé dink meg is en ged ték,
hogy ku tyus sal köl töz zünk, mi vel bér lõk va gyunk, ezért mi
amúgy is füg günk má sok jó in du la tá tól, amit eg zisz ten cia hi á -
nyá ban így 30 éves kor fe lett elég ne héz el vi sel ni, de hát ez -
zel nem va gyunk egye dül.
Ami ó ta kert kap cso lat le he tõ sé günk van, szin te alig visszük
sé tál ni a ku tyu sun kat, aki 11 éven ke resz tül la kás ban élt, és
ne ki ez nagy bol dog ság is, de hát a kert ren de zés in do kol ta,
hogy azért egy kör re még is csak el kel le ne vin ni a kör nyé ken
(meg még ide köl tö zé sünk ide jén is elõ for dult né hány sé ta, hi -
szen vi lág éle té ben sé tált a ku tyus, nem a la kás ba pisz kí tott
nyil ván). Ami meg döb ben tett, hogy már ed dig is fel tûnt, hogy
a Mó ra Fe renc és a Jendrassik György ut ca sar kán egy kö -
zép ko rú fér fi szú rós szem mel néz min ket a kert jé bõl (ne ki is
két ku tyá ja van, akik nyil ván ugat nak, ha faj tár suk el sé tál elõt -
tük), de ami meg döb ben tett, hogy ami kor bá tor kod tam ar ra -
fe lé sé tál ni, el za vart az ut cá ból. Annyit az igaz ság ról, hogy a
ku tyu som mi vel 11 évig la kás ban volt, di na mi ku sabb, és
ener gi ku sabb ku tyus, és do mi náns kan, 49 ki lóm mal ar ra
szál lok, amer re megy, te hát mu száj az ol va só kat be avat nom
eb be, hi szen nem bán ta ni aka rom a ked ves itt élõt, aki nek
be le ron tot tam az éle té be, mert bá tor kod tam ar ra hú zat ni ma -
gam. Ki vált képp, mi e lõtt még ránk or di bált vol na, egy kis ter -
me tû kan ku tya, ame lyik sza ba don mász kált, ne ki tá madt a
sza bá lyo san pó rá zon sé tál ta tott ku tyám ra, így vis  sza for dul -
tam, és megint a fér fi por tá ja elõtt kel lett el sé tál nom. Õ köz -
ben vé gig fi gyelt min ket egy re mér ge seb ben. Az, hogy nem
ér tet te meg, és nem vet te tu do má sul, hogy ezt a sze ren csét -
len hely ze tet a kény szer szül te, és az, hogy pont, hogy al -
kal maz ko dó va gyok a vég sõ kig, hi szen nem volt meg tilt va,
hogy hasz nál jam az át ala kí tás alatt lé võ ker tet, de még is csak
in kább nem lá bat lan ko dunk ott a ku tyus sal, ha nem szép az
idõ, men jünk egyet…
Szó val saj ná la tos mó don han gos ki a bá lás ba fa jult az eset, a
fér fi el til tott min ket az ut cá ból je lez ve, hogy ez az õ ut cá ja. In -
nen üze nem ne ki, hogy bo csá na tot ké rek a szem te len sé ge -
mért, és a fel há bo ro dá so mért, ami nek han got kel lett ad nom
saj nos azon a szin ten, aho gyan õ is kom mu ni kált ve lem, de
az, hogy ki hoz ta be lõ lem is az ál la tot, az vi szont na gyon meg -
vi selt.
A ku tyám tör vé nyi leg sza bá lyo san van tart va. Sze dem a pisz -
kát, so ha még nem hagy tam ott utá na, még a bo kor ból is ki -
sze dem, nem vic ce lek, 11 év vá ros ban élés a ku tyá val az 11
év, és ott er re szo kás fi gyel ni. Még a má sok ál tal el do bott sze -
me tet is fel sze dem, ami vel saj nos nap mint nap ta lál ko zom.
A ku tyám chippel és ol tá sok kal el van lát va, és ahogy már ír -
tam, pó rá zon sé tál ta tom, és nem csa pom ki az ut cá ra, ahogy
azt szin tén túl gyak ran lá tom itt a kör nyé ken is.
De se a kó bo ro ló ku tyák, se a sze mét hal mok nem za var nak
sen kit. Az vi szont már za va ró, ha sza bá lyo san és tör vé nye -
sen sé tál ta tom a min den te kin tet ben fe le lõs ség tel je sen tar tott
ku tyá mat. 
Kér dé sem, az ut ca ak kor most egy bi zo nyos em be ré? Vagy
köz te rü let? Az, hogy a ku tyák sza ba don kó szál nak, az a nor -
má lis, és én va gyok az ab nor má lis? Húz zak vis  sza a vá ros -
ba? Ké rem, aki nek van hoz zá szó lá sa, küld je be ne kem, mert
sze ret ném tud ni, mik azok a sza bá lyok, ami ket be kell tar ta -
nom, hogy konf lik tus men te sen él hes sek itt. Mint ír tam, al kal -
maz ko dó-ké pes va gyok, csak em ber hez mél tó an és ci vi li zál -
tan kom mu ni kál ják le ve lem, és ak kor ah hoz tar tom ma gam.
Sen ki nek nem sze ret nék tüs ke len ni a sze mé ben. Min den ki -
nek jár egy jobb vi lág, an nak is, aki ki ki a bál a ke rí té sen, mert
le het, egész más ba ja van, amit én nem tud ha tok. Kí vá nom
ne ki is, hogy az éle te ne bá nat, ha nem öröm le gyen, és ne a
ros  szat, ha nem a jót lás sa meg má sok ban.

Kultur Mici

Több mint száz op ti ka se gí ti 
a rá szo ru ló kat or szág szer te!

Az Opticnet Hun ga ry Egye sü lés az or szá gos ala pít vá nyok mel -
lett he lyi és re gi o ná lis szer ve ze tek tá mo ga tá sát is fel vál lal ta, és
min den el adott szem üveg után 1000 fo rin tot jó té kony sá gi cé lok -
ra aján lott fel.

Az Opticnet és part ner op ti kái
szá má ra ki emel ten fon tos a tár -
sa dal mi fe le lõs ség vál la lás és se -
gít ség nyúj tás. A lá tás sé rült em -
be rek se gí té se az Opticnet Part -
ne rek nek évek óta szív ügye,
ezért 2013 feb ru ár já ban je len tõ -
sebb összeg gel tá mo gat ták a
„Szól a szív…” köz hasz nú ala -
pít ványt, amely a lá tás sé rült
gyer me kek spe ci á lis ok ta tá sát
se gí ti elõ.

Szem üve gen ként 1000 Ft ado mány!

Az Opticnet azon ban nem csak az or szá gos szer ve ze tek nek se gít,
ha nem ka ri ta tív te vé keny sé gét a he lyi és re gi o ná lis szer ve ze tek re,
ala pít vá nyok ra is ki ter jesz ti. Ma gyar or szág leg na gyobb lát sze ré -
szek bõl ál ló há ló za tá nak leg újabb, 2013. már ci us 31-ig tar tó ak ci ó -
já hoz or szág szer te több mint száz ha zai op ti ka csat la ko zott. A part -
ner op ti kák min den el adott szem üveg után 1000 Ft-ot jó té kony sá gi
cé lok ra aján lot tak fel, hogy szem üveg hez se gít sék a rá szo ru ló kat.
A fel aján lás aján dék ku pon for má já ban tör té nik, és az op ti kák ál tal
meg je lölt ked vez mé nye zet tek szem üveg ké szí tés re, il let ve egyéb lá -
tás ja ví tó ter mé kek re vált hat ják be az adott üz let ben ös  sze gyûlt ösz -
 sze get.
A Szem lá to más Op ti ka a Dunaharaszti Nagy csa lá dos ok Egye sü le -
tét vá lasz tot ta, és 35 000 fo rint tal tá mo gat ja a szer ve ze tet. Az ala -
pít vány a fel aján lott aján dék ku pont Lele Bog lár ká nak és csa lád já -
nak ad ta to vább .

Évek óta a tár sa da lom szol gá la tá ban

Az Opticnet fo lya ma to san tö rek szik ar ra, hogy fe le lõs ség tel jes cég -
ként pél dá val jár jon ver seny tár sai elõtt az ál tal, hogy rend sze res tá mo -
ga tás sal se gí ti a hát rá nyos hely ze tû e ket. Az Egye sü lés 2012 már ci u -
sá ban az „In for ma ti ka a lá tás sé rül te kért” Ala pít ványt, 2011-ben
pe dig Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé gét se gí tet -
te ado má nyá val, a ko ráb bi évek ben a Ma gyar Vö rös ke reszt tel együtt -
mû köd ve te vé ke nyen részt vett az „Együtt a sze gény ség el len” kam -
pány ado mány gyûj té sé ben, va la mint a „Szem lé let ja ví tó Sza lon” prog -
ram ke re té ben 100 gyen gén lá tó il let ve lá tás sé rült fel nõt tet és gyer -
me ket aján dé ko zott meg új szem üveg gel. Mind emel lett a rend sze res
lá tás el len õr zés ér de ké ben in gye nes lá tás szû rõ na pot ren de zett, és a
2010-ben el in dí tot ta nagy sza bá sú szû rõ prog ram ját, a Nagy Lá tás tesz -
tet, amely nek ke re té ben min den év ben szû rõ bus  szal jár ják az or szá -
got, és in gye ne sen tesz te lik az or szág la kos sá gá nak lá tá sát. 

To váb bi in for má ci ók: www.opticnet.hu
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