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Má jus vé gén a rossz idõ mi att rend re a
dísz te rem ben tar tot tuk a te rasz ra ter ve zett
prog ra mo kat. Elõ ször a CookLers együt -

tes ze nei ka lan do zá sá ra ke rült sor, majd a
So rok sá ri Hermann An tal Har mo ni ka
Ze ne kar kon cert jét is bent ren dez tük. Az

elõ adá son meg em lé kez tünk az év ti ze de -
ken át vá ro sunk ban ta ní tó és ze ne kart ve -
ze tõ Hermann An tal ról, a har mo ni ka
együt tes ala pí tó név adó já ról is.
Mú ze u mi es ték so ro za tunk ban dr. Kubas -
sek Já nos volt a ven dé günk, aki Baktay

Er vin em be ri és tu dós nagy sá gá ról és
geo grá fi ai mun kás sá gá ról tar tott elõ -
adást. 
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

Kö vet ke zõ prog ram ja ink ból:

jú ni us 27. csü tör tök 19 óra: A Mol nár Di xi e land Band sza bad té ri kon cert je. Esõ nap jún. 28 pén tek.
jú li us 5. pén tek 18 óra: Sváb est. Há zi gaz da a Sváb Tánc ház tánc cso port.
jú li us 6. szom bat 19 óra: a ha rasz ti Zacustic együt tes kon cert je a te ra szon.
jú li us 13. szom bat 19 óra: A P. Mo bil bil len tyû sé nek, Zeffer And rás nak és N. Nyiba Sán dor nak elõ adó est je.
jú li us 19. pén tek 19 óra: Böjte Csa ba aján lá sá val Kiss Ka ta Ze ne ka ra ad jó té kony sá gi kon cer tet a Dé vai Szent Fe renc Ala -

pít vány ja vá ra.
jú li us 27. pén tek 19 óra: Birtha Lász ló és Becskei Jó zsef est je a te ra szon

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk ren dez vé nye in ken!

Jú ni us 14-én vég re a terv sze rint, a te ra szon ren dez het tük meg Takáts Esz ter re mek
han gu la tú ze nés, san zo nos est jét, ahol a má so dik rész ben Cseh Ta más da la i val tisz te leg -
tünk a két éve el hunyt elõ adó em lé ke elõtt.

Dr. Feledy Ba lázs nyi tot ta meg az el sõ Du na ha rasz ti Nem zet kö zi Mû vész te lep ki ál -
lí tá sát, mely nyit vatar tá si idõ ben egész nyá ron át lá to gat ha tó.

Jú ni us el se jén a Li get Kó rus évad zá ró kon -
cert je né pe sí tet te be a kú ri át. 

Öröm mel lát tuk ven dé gül Var sá nyi Fe -
renc he lyi evan gé li kus lel kész ÉltetÕ cí mû
köny vé nek be mu ta tó ját. A mû vet Bí ró
Lász ló ka to li kus püs pök és Nagy Pé ter
re for má tus lel kész mél tat ta.



„Él jen a Ma gyar” – Nem ze ti ös  sze tar to zás nap ja Dunaharasztin
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A Nem ze ti ös  sze tar to zás nap ján meg em -
lé ke zõ ren dez vényt tar tot tak Du na ha rasz -
tin. A Dunaharaszti Pol gá ri Kör az Ön kor -

mány zat tá mo ga tá sá -
val a meg em lé ke zés -
hez il lõ, szín vo na las
elõ adást ho zott vá ro -
sunk ba. 
A jú ni us 4-i ren dez vé -
nyek kap csán, so kak -
ban me rül fel a kér -
dés: ün nep vagy
gyász nap? A Ti ha nyi
Ván dor szín pad elõ -
adá sa vá laszt adott a
kér dés re: meg em lé -
ke zés, mely be bi zo -

nyí tot ta, hogy a mû vé szet ös  sze kap cso ló
ere je nem is mer ha tá ro kat. Az „Él jen a Ma -
gyar” pro duk ció ope ret tek, ma gyar nó ták
és ha za fi as da lok, ope ra és rock ope ra egy -
ve le ge ként szín vo na las és tar tal mas él -
ményt nyúj tott a Laffert-kú ri á ban meg je -

lent mint egy 80 em ber nek. A meg em lé ke -
zé sen részt vett Dunaharaszti pol gár mes te -
re és so kan a tes tü let tag jai kö zül. 
A ren dez vényt ere de ti leg a Hõ sök te ré re
ter vez ték, már ja vá ban foly tak a tech ni kai
elõ ké szü le tek, mi kor is az idõ já rás je len tést

fi gye lem be vé ve (mint az be iga zo ló dott, jó
dön tés sel, hisz el eredt az esõ) a Kú ri á ba
he lyez ték át a prog ra mot. Ez a dön tés
mind az elõ adók, mind pe dig a meg je lent
ven dé gek szá má ra ked ve zõ volt. A Hõ sök
te rén meg je len tek kö zül szin te min den ki
meg ér ke zett az elõd adás kez de té re, az új
hely szín re, ahol a Pol gá ri Kör ré tes sel és
po gá csá val vár ta az ér ke zõ ket. 

A fel lé põk, a Ti ha nyi Ván dor szín pad tag -
jai: Ti ha nyi Tóth Csa ba szí nész, Subi Zol -
tán szí nész, Bog nár Ri ta éne kes, Iván Gál
Ju dit és Turpinszky Bé la éne kes fe lejt he tet -
len él ményt nyúj tot tak.
Az elõ adás al cím ében em lí tett szép és gyö -
nyö rû Ma gyar or szág tá jai szin te meg ele -
ve ned tek elõt tünk. A da lok ál tal meg szó -
lal ta tott tör té nel mi sze rep lõk a ha za és a
nem zet nagy sá gát és a nem ze ti ös  sze fo -
gás ér tel mét hir det ték.

A Ti ha nyi Tóth Csa ba és Turpinszky Bé la ál -
tal elõ a dott „Nem ze ti dal” so kak sze mé be
csalt kön  nye ket. 

A majd egy órás mû sor be fe jez té vel a
meg je len tek még hos  sza san be szél get tek
egy más sal. Aki ott volt, örök él mén  nyel tá -
vo zott, aki nem volt ott, az ta lán leg kö ze -
lebb el jön.

Mikó F. Lász ló
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A Városi Könyvtár elé kihelyezett
könyvszekrény a nyári nyitvatartási
idõben is várja a könyvbarátokat!
Vegyenek hát belõle olvasnivalót,
de kérjük, hogy tegyenek is be 

mások örömére!
A Városi Könyvtár eddig 377 db

ajándékba kapott, illetve állományból
kivont könyvet rakott a szekrénybe.

Június közepén már 
csak 88 db volt benne.
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KÉPESLAPOK DUNAHARASZTIRÓL
A fokozott érdeklõdésre való tekintettel

elkészítettük a megújult Dunaharaszti legszebb fotóiból
a város egyedi képeslapjait.

Ízelítõül most Önöknek 6 változatot mutatunk be,
amit hamarosan továbbiak követnek.

Az üdvözlõlapok a Városi Könyvtárban 100 Ft/db áron megvásárolhatók.
Küldjenek Önök is barátaiknak, ismerõseiknek, rokonaiknak

igényes dunaharaszti képeslapokat!
A képes levelezõlapok honlapunkon megtekinthetõk:

www.dhbiblio.hu

90. születésját
ünnepelte 
Mezõ János,

és 

95. születésnapját
ünnepelte 
Sándor Béla.

Isten éltesse
mindkettõjüket!
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BIZTONSÁG - ÉLMÉNY - PROGRAMOK

HÉTFÕTÕL  PÉNTEKIG 07–18 ÓRA KÖZÖTT

Érdeklõdni: 30-9484-221; www.fitness-sziget.hu

Helyszín: Taksony Fitness Sziget Ifjúsági tábor
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Meg kós tol tuk Ma gyar or szá got

A hos  szú ra nyúlt tél után, a jó idõ be kö szön té vel or szág szer te meg sza po rod nak a
sza bad té ri gaszt ro nó mi ai ren dez vé nyek. Így van ez vá ro sunk ban is ahol a
Dunaharaszti Nõ egy let im má ron 5. éve szer ve zi meg ba rá ti bog rács partiját. Egye -
sü le tek, ba rá ti tár sa sá gok je lent kez tek és jöt tek el a meg mé ret te tés re, ami iga zá -
ból nem is ver seny volt, ha nem egy jó hét vé gi ki kap cso ló dás, kel le mes együtt lét a
mai ro ha nó vi lág ban. A szer ve zõk az idén is gyö nyö rû, az ese mény han gu la tá hoz
ki vá ló an il lesz ke dõ hely színt vá lasz tot tak – a Du na Cam pin get.
A fo lyó kö zel sé ge, a víz part jó le ve gõ je, a ha tal mas ra nõtt fák ár nyé ka, üde zöld
pá zsit mely nek szép sé ge csak rit kán tu da to so dik ben nünk, te szik még kel le me seb -
bé ren dez vé nye in ket, s ép pen ezek az al kal mak ve te tik ész re ve lünk, hogy ilyen
cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet kö ze lé ben is él jük min den nap ja in kat.
Már ki ala kult ten den cia, hogy fõ zõ ver se nyün kön a részt ve võ csa pa tok szá ma év -
rõl év re emel ke dik s ez most is így tör tént. A ré gi ked ves vis  sza já ró ven dé gek mel -
lett újabb és újabb csa pa tok is je lent kez nek az ese mény re, az idén há rom kör nyék -
be li va dász tár sa ság gal bõ vült ki a me zõny. 
A részt ve võk ko mo lyan ké szül tek, sá tor ál lí tás sal, sör csap pal, kü lön le ges fõ zõ be -
ren de zé sek kel, de iga zán a leg nép sze rûbb a bog rács ma radt,  az alat ta ro po gó fá -
val, ami nek tü ze és füs tös il la ta kel le me sen át jár ja a ben ne fõtt ételt, és ami mi att
an nak olyan utá noz ha tat lan íze és za ma ta lesz.
Az el ké szült éte lek re per to ár ja, a csa pa tok fan tá zi á ja ha tár ta lan volt, még Gor don
Ramsey is meg iri gyel te vol na olyan kü lön le ges ét kek ké szül tek.
Volt itt kör mös csü lök, kakaspörkölt tú rós csu szá val, er dé lyi csor ba le ves, le csós
csir ke máj, kor hely bab le ves – és még so rol hat nánk – most is ös  sze fut a nyál a
szánk ban ha csak rá gon do lunk.
A szak mai zsû rit a Dunaharaszti Tur ján Va dász tár sa ság „Gom bás vad disz nó ra gu,
hagy más krump li gom bóc cal” me nü je nyû göz te le leg job ban s így õk ér de mel ték
ki az el sõ hely ezést.
A má so dik he lyen egy szin tén va dász csa pat a Szigetszentmiklósi Gaz dák Va dász -
tár sa ság vé gez tek „Vad disz nó pör költ Szi get szent mik lós mód ra” ne vû ét kük kel.
A har ma dik hely egy a ked ves sé gük kel, jó kedv ük kel min den ki szim pá ti á ját s sze -
re te tét el nye rõ tár sa sá gé, a Ha rasz ti Be ván dor ló ké lett. Az õ kom po zí ci ó juk már a
ne vé ben is – Var gá nya gom bás vad ma lac pör költ, me té lõ hagy más bur go nya lán gos -
sal – nye rõ volt, s a he lye zé sük a bi zo nyí ték, az íze is.
Az idén is si ke rült min den részt ve võt, ba rá to kat  és al kal mi lag be té rõ ket jól la kat ni,
új is me ret sé ge ket köt  ni, a ré gi e ket ápol ni, és egy fe lejt he tet len na pot sze rez ni min -
den je len lé võ nek!
So kan se gí tet tek a ren dez vény szer ve zé sé ben, sá tor ál lí tás ban, pa dok, asz ta lok
biz to sí tá sá ban, a tû zi fa hely szín re szál lí tá sá ban, a ze nei hát tér biz to sí tá sá ban.
Ne kik sze ret nénk ez úton is kö szö ne tet mon da ni!

Jö võ re ve le tek ugyan itt!
Dunaharaszti Nõ egy let

Gyermeknap
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Be szá mo ló a két ülés kö zött el telt idõ szak -
ban tör tént ese mé nyek rõl:

– El kez dõd tek az út és csa pa dék víz-el ve -
ze té si be ru há zá sok ki vi te le zé sei.
A Csen ge ri ut cá ban és a Vá sár he lyi
köz ben el ké szül tek a sze gé lyek és az
alap ré te gek. Je len leg a Ho mok ut ca
sze gé lye zé se fo lyik.

– A Ha va si ut cá ban a DPMV Zrt. a víz be -
kö té sek cse ré jét vég zi el a hé ten, az út -
épí tés utá na kez dõ dik meg.

– Foly ta tód nak az asz falt utak ká tyú zá si,
il let ve a föld utak gréderezési mun ká la -
tai, a pad ka ja ví tá sok, ûr szel vény-gal  lya -
zá sok.

– Az Andrássy u.–Gol go ta u. cso mó pont -
ban a meg sül  lyedt asz falt bur ko lat ja ví -
tá sa meg tör tént.

– A Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz -
pont kö szö net tel vet te a Fi at Ducato
mik ro busz tu laj don ba adá si szán dé kát,
azon ban jog sza bá lyi fel ha tal ma zás hi á -
nyá ban tu laj don ba ven ni nem tud ják.
Üzem ben tar tó ként ke rül ne be le a KLIK
a for gal mi en ge dély be, to váb bá a KLIK
vál lal ta min den költ ség meg té rí té sét az
au tó val kap cso la to san.

– A Multiszint Kft-vel kö tött hul la dék szál lí -
tá si szer zõ dést 6 hó nap pal – 2013. de -
cem ber 31-ig – meg hos  szab bí tot tuk oly
mó don, hogy a köz szol gál ta tás za var ta -
la nul ke rül jön el lá tás ra, de a meg hosz -
 szab bí tás idõ tar ta má nak vé ge egy ben a
szer zõ dés fel mon dá sá nak dá tu ma is.

– Ki he lye zés re ke rül tek a vil lany osz lop -
okon lé võ tar tó szer ke zet re a fu tó mus -
kát lik, és meg kez dõ dött az egy nyá ri vi -
rá gok ki ül te té se is.

– Meg tör tént a kis tér sé gi szú nyog gyé rí tés
is 2013. május 21. és 23. kö zött.

– Meg szer ve zés re ke rült a Gyer mek jó lé ti
és Csa lád se gí tõ Szol gá lat köz re mû kö -
dé sé vel 2013. jú ni us 17-tõl 2013. jú li us
12-ig (4 hét) a nyá ri nap kö zi.

– A „Tégy egy köny vet – végy egy köny -
vet” könyv szek rény mû kö dé sé nek ta -
pasz ta la tai:
A könyv szek rény 2013. áp ri lis 19-én
nyílt meg 247 db könyv vel. Áp ri lis 25-én
100 db könyv ke rült be le, majd má jus
21-én to váb bi 30 db. Ez ös  sze sen ed -
dig 377 db aján dék és ál lo mány ból ki -
vont köny vet je lent, mely bõl 2013. má -
jus 22-én már csak 118 db könyv volt a
szek rény ben.

– A Vá ro si Könyv tár nyá ri nyit vatar tá si
rend je:
2013. jú li us 1-tõl–jú li us 31-ig
Hét fõ: 13–18 óra
Szer da: 10–12 és 13–18 óra
Pén tek: 13–18 óra

Fen ti idõ pont ban a könyv tár mind két
egy sé ge – köny ves és té ka rész leg – is
nyit va tart. Egyéb ként a nyá ri nyit va tar -
tás ról a kö vet ke zõ vá ro si új ság ban és a
Vá ro si Könyv tár hon lap ján fo lya ma to -
san tá jé ko zód hat nak a könyv tár hasz ná -
lók. Au gusz tus 2-tõl vis  sza áll az ere de -
ti nyit vatar tá si idõ!

Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter be szá mo -
ló ja után a kép vi se lõ-tes tü let köz be szer -
zé si el já rás ban hir de tett ered ményt. A
Paál Lász ló ut ca el sõ sza ka szát és a
Tom pa ut cát az Út-Ép-Ker Kft. épít he ti
meg, net tó 114,5 mil lió fo rin tért. A he lyi já -
ra tú busz köz le ke dést 2018. má jus 31-ig
a Ventona-Trans Kft. biz to sít ja majd a vá -
ros ban, brut tó 2,33 mil lió fo rin tért ha von -
ta. 
A kép vi se lõk el fo gad ták a köz tisz ta ság ról
és a hul la dék-gaz dál ko dás ról szó ló, il let -
ve az ön kor mány zat va gyo ná ról és a va -
gyon gaz dál ko dás sza bá lya i ról szó ló ren -
de le te ket. Az utób bi ese té ben Kücsön
Sán dor, a Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke el -
mond ta, hogy a bi zott ság egy han gú lag tá -
mo gat ta a ren de let-ter ve ze tet. A tes tü let
dön tött ar ról, hogy a Spirkó és Tár sa Kft.,
fel szá mo lás alatt lé võ tár sa ság gal szem -
ben fenn ál ló 9,7 mil li ós kö ve te lé sét 6 mil -
lió fo rint el le né ben egy kö ve te lés-ke ze lõ
cég szá má ra en ged mé nye zi. A kép vi se -
lõk dön té se ér tel mé ben az ön kor mány zat
pénz ügyi fe de ze tet biz to sít az ál lam ál -
tal át vett in téz mé nyek tech ni kai dol go zó i -
nak 2012. de cem ber ha vi bé ré re.
Ezt kö ve tõ en tár gyal ta meg a tes tü let a
gör desz ka pá lya el he lye zé sét cél zó elõ -
ter jesz tést. Dr. Szalay Lász ló pol gár mes -
ter el mond ta, hogy a Pénz ügyi Bi zott ság
és a Vá ros fej lesz té si, Köz biz ton sá gi és
Kör nye zet vé del mi Bi zott ság együt tes ülé -
sen tár gyal ta a kér dést, és kon szen zus
ala kult ki. Az ere de ti ja vas la tot, mi sze rint
a pá lyát a Sport-szi get re köl töz tes sék, el -
ve tet ték a ma gas költ sé gek mi att. A há -
rom cél nak – za va ró zaj ha tás meg szün -
te té se, a gye re kek spor to lá si le he tõ sé gé -
nek to váb bi biz to sí tá sa, mind ez az ere de -
ti te lep he lyen – meg fe le lõ en az ide ig le ne -
sen be zárt pá lya a mos ta ni he lyén újul
meg. A fa alap fel épít mény he lyett egy zaj -
el nye lõ be ton alap ra ke rül nek a já té kok,
me lyek újak és kor sze rûb bek lesz nek,
mint a mos ta ni ak. Sok kal ki sebb lesz a
zaj ha tás. Az új esz kö zök moz gat ha tó ak
lesz nek, ha nem szû nik meg a za va ró ha -
tás, át le het he lyez ni õket. Zaj vé dõ fal is
épül a pá lya és a la kó épü le tek kö zé.
Mind ez egy 22 mil li ós ke ret ös  szeg bõl va -
ló sul meg. Drscsák né Ke re kes Gab ri el la
kér dé sé re, mi sze rint mind ez mennyi idõt

vesz igény be, a pol gár mes ter 4-6 hét ben
je löl te meg a mun ká la tok ra szük sé ges
idõt. A tes tü let egy han gú igen nel tá mo -
gat ta a ja vas la tot. A kép vi se lõk ezt kö ve -
tõ en dön töt tek egy la kás bér le ti szer zõ dés
meg hos  szab bí tá sá ról.
A Dunaharaszti Va gyon hasz no sí tó Kft.
éves be szá mo ló ját a tes tü let Har gi tai
Pé ter ügy ve ze tõ ki egé szí té sé vel együtt
fo gad ta el. Egy kép vi se lõi kér dés re vá la -
szul az ügy ve ze tõ el mond ta, hogy a
rend kí vü li ki adá sok emel ke dé sét az
okoz ta, hogy egy jog sza bály-vál to zás mi -
att az idei év tõl épít mény adót kell fi zet ni
a Hétszínvirág Óvo da után. A Dél-Pest
Me gyei Víziközmû Szol gál ta tó Zrt. be -
szá mo ló já hoz Haj dú Zsolt hoz zá fûz te,
hogy a köz gyû lés rend ben le zaj lott, a fel -
ügye lõ bi zott ság rend ben ta lál ta a mû kö -
dést, a 11 kör nyék be li ön kor mány zat tu -
laj do ná ban ál ló tár sa ság 48 mil lió fo rin -
tos nye re sé get ért el. A tes tü let a be szá -
mo lót el fo gad ta. 
A kép vi se lõk el fo gad ták a Me se Óvo da
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát, és a
Hétszínvirág Óvo da új ala pí tó ok ira tát.
Dr. Szalay Lász ló és Haj dú Zsolt el mond -
ták, hogy tár gyal tak a he lyi né met ön kor -
mány zat tal, en nek nyo mán az ala pí tó ok -
irat ok ba be ke rül nek az in téz mé nyek né -
met el ne ve zé sei és né met tag in téz mé -
nyek jön nek lét re az óvo dá kon be lül. A
tes tü let el fo gad ta a Klebelsberg Köz pont -
hoz ke rült in téz mé nyek ala pí tó ok ira ta i -
nak mó do sí tá sá ra a Köz pont ál tal tett ja -
vas la to kat is. Utol só na pi rend ként a kép -
vi se lõk el fo gad ták az RSD Par ti Sáv Ön -
kor mány za ti Tár su lás tár su lá si meg ál -
la po dá sát.
Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter na pi rend
után tett szó be li elõ ter jesz té sé ben el -
mond ta, hogy a megnövekedett gyer mek -
lét szám mi at ti is ko la bõ ví té sek re újabb 6
mil lió fo rint át cso por to sí tá sa vált szük sé -
ges sé. Haj dú Zsolt is meg erõ sí tet te, hogy
a ta va szi be irat ko zá sok so rán is meg mu -
tat ko zott a lét szám emel ke dés, a bõ ví tés
meg ol dá sán az ön kor mány zat a
Klebelsberg Köz pont tal együtt dol go zik.
Pethõ Zol tán jegy zõ hoz zá tet te, hogy a
költ ség-kal ku lá ci ók jók vol tak, de a mû -
sza ki tar ta lom meg vál to zott. A Kõrösi
Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban is
több let mun kák me rül tek fel, a kony há hoz
is hoz zá kell nyúl ni. A kép vi se lõk egy han -
gú lag fo gad ták el a pol gár mes ter elõ ter -
jesz té sét. Haj dú Zsolt kért szót ezt kö ve -
tõ en, és el mond ta, hogy az ál ta la ve ze -
tett szak bi zott ság ki ír ta a di ák ösz tön díj-
pá lyá za tot. 8 ta nu lót tá mo gat majd a bi -
zott ság, ér de mes pá lyáz ni, jú ni us 25. a
ha tár idõ. 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2013. május 27-i ülé se

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. július 1-je Köztisztviselõi Nap, 
az ügyfélfogadás szünetel, így a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal zárva lesz!

Megértésüket köszönjük!

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
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Az idei év ben ki lenc ut ca épül meg

Az idei év ben is foly ta tó dik az a nagy sza -
bá sú prog ram, ami Dunaharaszti út há ló -
za tá nak tel jes meg újí tá sát – a föl des utak
szi lárd bur ko lat tal va ló el lá tá sát – cé loz -
za. Az idei év ben ki lenc ut ca meg épí té -
sét vál lal ta az ön kor mány zat, és most
már biz tos, hogy vál la lá sá nak ha tár idõ
elõtt ele get is fog ten ni.

Egy év ti zed ki tar tó és kö vet ke ze tes mun -
ká ja kel lett ah hoz, hogy Dunaharaszti ut -
ca há ló za ta meg újul jon és ez ál tal köz le -
ke dé sé nek fel tét elei ug rás sze rû en ja vul -
ja nak. Má ra el ér te az ön kor mány zat,
hogy a szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti ut cák
ará nya 95%-os. Tíz év vel ez elõtt ez a
20%-ot sem ér te el. Min den le het sé ges
esz közt – sa ját, ha zai és uni ós for rást –
meg moz gat va si ke rült ezt el ér ni.
2013-ra is am bi ci ó zus, de tel je sít he tõ ter -
ve ket tû zött ki a kép vi se lõ-tes tü let, és mi -

vel a pol gár mes te ri hi va tal szak ér tõi si -
ke re sen le bo nyo lí tot ták a köz be szer zé si
el já rá so kat, az út épí tés az ere de ti leg ter -
ve zett nél is gyor sab ban ha lad. Már ké -
szen áll a Ho mok, a Csengeri és a Ha -
va si And rás ut cák, va la mint a Vá sár -
he lyi köz asz fal to zá sa, je len leg zaj la nak
a be fe je zõ mun ká la tok, de eze ket az ut -
cá kat már bir tok ba ve het ték a köz le ke -
dõk. De ké szül már a Kiss Er nõ, a Csen -

des és a Du na ut ca is. Itt mos ta ná ban
kez dõ dik a sze gé lye zés és az alap ré te -
gek be hor dá sa.
Az út bur ko lat ok alat ti zárt csa pa dék csa -
tor nák már be épí tés re ke rül tek, a nyílt
víz el ve ze tõ rend szer (ár kok) ki vi te le zé se
az út épí tést kö ve tõ en tör té nik majd meg.
Az idei év má so dik üte mé ben elõ ször a
Tom pa ut ca ke rül sor ra, majd tel je sül egy
ré gi óhaj az zal, hogy a Paál Lász ló ut ca
azon sza ka sza, amely a te me tõ tõl a je -
len le gi la kó öve zet vé gé ig tart, szin tén
szi lárd bur ko la tot kap. Ezek ben az ese -
tek ben is meg kö töt ték a ki vi te le zé si szer -
zõ dé se ket a köz be szer zé si el já rás ered -
mé nye ként, az elõ ké szí tõ mun ká la tok
már zaj la nak.
A mun ká la tok so rán az idei év ben ös  sze -
sen 2454 mé ter hos  szú sá gú út ké szül el
a vá ros ban, 231 mil lió fo rint + áfa ösz -
 szeg bõl.

Pol gár mes te ri Hi va tal

El ment a ta nár úr. Vé get ért egy
hos  szú, küz del mes élet a ma ga
szép sé ge i vel, szo mo rú sá ga i val,
örö me i vel, tra gé di á i val, si ke re i vel,
el lent mon dá sa i val. Ki rõl is ír ha tok,
ami kor dr. Helméczy Má tyás ra
gon do lok? A ta nár ról, aki szi go rú -
an kö ve telt és igaz sá go san osz tá -
lyo zott? A víziúttörõ ve ze tõ rõl, aki
a cser ké szet szel le mét csem pész te a
moz gal mi élet be? A tan könyv író -
ról, aki nek több mint nyolc mil lió
pél dány ban kel tek el mun kái? A
kép vi se lõ rõl, aki orosz lán részt vál -

lalt Dunaharaszti vá ros sá vá lás ban? A hely tör té nész rõl, aki meg ala -
pí tot ta a hely tör té ne ti gyûj te ményt, meg ír ta te le pü lé sünk tör té ne tét?
A mun ka társ ról, aki vel éle te utol só éve i ben együtt dol goz hat tam, és
meg tisz telt, hogy utol só köny ve i nek el ké szí té sé ben részt ve gyek? Azt
hi szem, a fel so ro lás is jel zi, hogy nem hét köz na pi élet utat kell fel vá -
zol ni, ha Ma tyi bá csi ra em lé ke zünk.
Helméczy Má tyás Deb re cen ben szü le tett. Édes any ja pol gá ri, cí vis csa -
lád ból szár ma zott, édes ap ja „Hor thysta” ka to na tiszt volt. Ma gát és csa -
lád ját vé gig kí sér ték és kí sér tet ték a hu sza dik szá zad tör té nel mé nek
nagy sors for du la tai. A jó mó dú pol gár cse me te, akit már a har min cas
évek ben au tó val vit tek is ko lá ba, a há bo rút kö ve tõ en ha ma ro san meg -
is mer te az élet mé lyebb, sö té tebb bugy ra it, de min dig talp ra állt, ci ni -
kus szel le mi fö lén  nyel da colt a ha ta lom mal, ki tar tó an, a nél kü lö zé sek
és ül döz te té sek ide jén is meg va ló sít va élet cél ját a nagy csa lá dot. Sors -
re gény cí mû köny vé ben így em lék szik vis  sza ezek re az évek re:

„El ér tem 83. élet éve met. Át él tem hat nem ze ti sors for du la tot! 
Sze rez tem há rom dip lo mát: a jo git a sze ge di egye te men, a tör té ne lem
ta ná rit Bu da pes ten az ELTEN, a „kõ mû ves dip lo mát” ki te le pí tett ként
a Hor to bá gyon, s mind egyik dip lo má mat hasz no sí tot tam is. 
Ne vel tem nyolc bol dog sá got adó gyer me ket, csa lá di há zam min dig te -
li zsi vaj gó, ara nyos uno kák kal.
Õriz tek, a Hor to bá gyon, Kistarcsa és Tö köl köz biz ton sá gi õri ze tes tá -
bo rá ban, sõt, az Andrássy út 60. bör tön pin cé i ben, de nem tör tem meg. 
Tíz évig csak po li ti ka men tes tár gya kat ta nít hat tam, még is oly tör té -
ne lem tan könyv író let tem, aki a mar xiz mus ra ne ve lés he lyett, több év -
fo lya mon vis  sza hoz ta is ko lá ink ba a ha za sze re tet re ne ve lést, már a ká -
dá ri idõ szak ban is. 
Be ba ran gol tam vagy har minc or szá got. Jár tam szin te min den föld ré -
szen. Lát tam, ke res tem a ter mé sze ti szép sé ge i ket, s ku tat tam ho gyan
él nek az ot ta ni em be rek – job ban, ros  szab bul, mint mi.
Be kap cso lód tam la kó he lyem po li ti kai éle té be. Ter vez tem jö võ jét, se -
gí tet tem vá ros sá vá lá sát.
Fel dol goz tam ezer ol da lon tör té ne tét, s el sõ ként kap tam meg, a Pro
Urbe Dunaharaszti ki tün te tõ dí jat. 
Így él tem át több mint nyolc van évet, mi kor ír ni kezd tem ezen éle te -
met, küz del me it és bol dog sá got be mu ta tó re gényt.”
A re gény vé get ért. Ka to li kus hit ben ne vel ke dett író ja és fõ hõ se meg -
tért õse i hez. Hát ra ha gyott élet mû ve elõtt tisz te leg jünk azok kal a sza -
vak kal, me lyek 1994-ben, ki tün te té sé nek át adá sát kí sér ték:
„Pá lya fu tá sa és mun ká ja pél da le het az utó kor szá má ra, és mél tán
ér dem li ki Dunaharaszti Vá ros el is me ré sét és a Pro Urbe ki tün te tést.”
És a tanítványok tiszteletét, még egyszer fejet hajtva a ta nár úr elõtt:
Ma tyi bá csi, nyu godj bé ké ben!

Gáll Sán dor

Csengeri utca

Homok utca Vásárhelyi közHavasi utca
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– Mi ért az ál név?
– Na gyon egy sze rû, az iga zi ne ve met sze ret -
ném meg tar ta ni a szak mai pub li ká ci ók hoz,
tör té né szi mun ká im hoz. A William Gallen a
ne vem an go los vál to za ta.
– Mi rõl szól a re gény?
– A tör té net a ro mán meg szál lás vi szony lag rö -
vid, a Ta nács köz tár sa ság bu ká sá tól Hor thy Bu -
da pest re tör té nõ be vo nu lá sá ig tar tó idõ sza ka
alatt ját szó dik. Ezt a mint egy há rom hó na pos
idõ sza kot ed dig nem ír ta meg sen ki, a tör té -
nel mi mun kák ban is csak né hány be kez dést
szán tak rá. Az idõ szak ról nin csen sok for rás,
de Bandholtz tá bor nok fenn ma radt nap ló já ból
jól vé gig le het kö vet ni a tör tén te ket. A tör té -
net fõ hõ se Weiss szá za dos, ma gyar szár ma zá -
sú, ame ri kai ka to na, Harry Hill Bandholtz tá -
bor nok nak, az ame ri kai mis  szió ma gyar or szá -
gi pa rancs no ká nak mun ka tár sa.
– Ki is volt Bandholtz tá bor nok?
– Ame ri kai fõ tiszt, aki nek fel ada ta a nagy ha -
tal mak te rü le ti el kép ze lé se i nek ér vé nye sít se
volt a ro mán meg szál lók kal szem ben. Po zi tív
hõs ként vo nult be a ma gyar tör té ne lem be; so -
kak szá má ra is mert, hogy sze mé lye sen aka dá -
lyoz ta meg, hogy a meg szál ló ro mán had se reg
ki fos  sza a Nem ze ti Mú ze u mot. Ezért a tet té ért
1937-ben szob rot ál lí tot tak em lé ké re az ame -
ri kai nagy kö vet ség elõtt, a Sza bad ság té ren.
1949-ben a kö vet ség tag jai a szob rot be vit ték
ma guk hoz, ne hogy a ha ta lom ra ke rült kom mu -
nis ták be ol vas  szák, és meg sem mi sül jön. A tá -
bor nok szob ra itt vé szel te át a szo ci a lis ta év -
ti ze de ket, és csak 1989-ben ke rült vis  sza a he -
lyé re.
– Mi ért nem a tá bor nok a fõ hõs, hi szen a
for rá sok nagy ré sze tõ le szár ma zik?
– Nem akar tam Bandholtzot fõ hõs ként be mu -
tat ni, ezért más lett a fõ sze rep lõ. Weiss a tá -
bor nok mun ka tár sa, név sze rint is sze re pel a
nap ló ban, te hát lé te zõ sze mély, de na gyon ke -
ve set tu dunk ró la, mind ös  sze an  nyit, hogy ma -
gyar szár ma zá sú, és jó be szél te a nyel vün ket.
Ez le he tõ vé tet te, hogy sza ba don for mál has -
sam alak ját. Ke reszt ne vét sem tud juk, a Mike
ne vet én ad tam ne ki, és ve ze ték ne ve alap ján
ba jor-ma gyar szár ma zást ere dez te tem ne ki.
– Tör té nész ként szá mos pub li ká ci ód és
köny ved is meg je lent már, mi ért tar tot tad
szük sé ges nek, hogy szép írói fel adat ba fog -
jál?
– Azért ír tam re gényt, mert eb ben a for má ban
ta lán töb ben ol vas sák el, mint egy tu do má nyos
tör té nel mi mun kát, több em ber hez jut el, így
job ban nép sze rû sít he tem a tör té nel met. A tör -

té net rö vid idõ sza kot ölel fel, de aki
ol vas sa, az elõ re és hát ra te kint ve a
tör té ne lem ben ta lán job ban meg ér -
ti azt a kort, azt a lég kört, ami jel -
le mez te az ak ko ri or szá got. Ezt a
szép iro da lom se gít sé gé vel sok kal
job ban le he tett ár nyal ni, áb rá zol ni.
– A tör té nel mi hi te les ség mel lett
le he tõ sé ged volt sa ját vé le mé -
nyed meg is mer te té sé re is. Ho -
gyan je le nik meg ez a könyv ben?
– Ma már tud juk, hogy nem kel lett
vol na el vesz te ni Ma gyar or szág
két har ma dát, ugyan is a há bo rú vé -
gén még több száz ezer ka to nánk
volt. Ha Károlyiék nem kez dik meg a had se -
reg le sze re lé sét és mo rá lis szét zül lesz té sét, azt
had ra le he tet vol na fog ni a ha tá rok vé del mé -
ben, a ka to ná kat mo ti vál ta vol na, hogy már
nem ide gen föl dön, ha nem a ha zá juk, ott ho -
nuk, csa lád juk vé del mé ben kel lett vol na har -
col ni uk.
A könyv ben sze re pel egy pá ri zsi lány, aki ma -
ga is kém. Le ve let ír a fe let te sé nek, ami ben fel -
vá zol ja a pá ri zsi hely ze tet, hogy mit szán dé -
koz nak ten ni a ma gya rok kal. Raj ta ke resz tül
akar tam tük röz ni a vé le mé nye met, lát tat ni,
hogy mi ként zaj lot tak a bé ke tár gya lás ese mé -
nyei, Tri a non elõ ké szü le tei. Kü lön cso por tok -
ban, ro mán, szerb, cseh szlo vák bi zott sá gok -
ban ké szül tek a ter vek, s ami kor ös  sze rak ták
az ered mé nye ket, lát ták, hogy jó val túl lõt tek a
cé lon, de még sem vál toz tat tak, mert a „szak -
ér tõk”, akik a dön tés ho zók nak ad ták a ta ná -
cso kat, jól meg fi ze tett le kö te le zett jei vol tak a
kis an tant ál la mok nak. Ha zug ság, int ri ka, po li -
ti kai csa tá ro zá sok, szín fa lak mö göt ti al jas já -
ték jel le mez te a bé ke dik tá tum meg szü le té sé -
nek ko rát.
– A tör té nel mi hi te les sé gen túl a kor áb rá -
zo lá sa, az ak ko ri vi lág rész le tei, az 1919-es
Bu da pest lég kö re, az em be rek han gu la ta jól
is ér zé kel he tõ. Ho gyan ké szül tél fel ara,
hogy mind ezt hi te le sen lát tasd?
– Hos  szú idõn át ku tat tam, vé gig bön gész tem
a kor szak ös  szes új ság ját. Meg pró bál tam az
ak ko ri Bu da pes tet úgy be mu tat ni, hogy az ak -
ko ri han gu lat, az em be rek ben buj ká ló ér zé sek
érez he tõk le gye nek. Ezért ke rül tek be olyan
rész le tek, ame lyek a Ta nács köz tár sa ság rom -
hal ma it mu tat ják be. Tud juk, hogy a pro le tár -
dik ta tú ra a ko ráb bi szim bó lu mo kat, köz té ri
épít mé nye ket el akar ta tün tet ni a ma ga épí tet -
te dísz le tek kel. Ezek fá ból, gipsz bõl ké szült
pro vi zó ri kus épít mé nyek vol tak, együtt múl tak

el a rö vid éle tû re zsim mel. Ezek nek a
még el nem ta ka rí tott ma rad vá nya it is
be épí tet tem a re gény be. De sok más
rész let re is oda kel lett fi gyel nem. A
könyv egyik je le ne te Ara don ját szó -
dik. En nek meg írá sá hoz ku tat nom
kel lett a ko ra be li Arad ar cu la tát. Ré -
gi ké pes lap okon lát tam, hogy a bel -
vá ros ban a bol tok ki ra ka ta elõtt csí -
kos vá szon nap er nyõk van nak ki fe -
szít ve, és hogy a vá ros ban om ni bu -
szok jár nak. Az om ni bu szon táb la
volt, hogy a busz eme le tét höl gyek
szá má ra nem ajánl ják. Ezek mind

be ke rül tek a könyv be: a fõ hõs azon mor fon -
dí ro zik, hogy mi ért nem me het nek fel nõk az
eme let re. Va ló szí nû leg en nek pró zai oka volt;
a höl gye ket meg akar ták óv ni at tól, hogy fel -
fe lé ha la dás köz ben be le hes sen les ni a szok -
nyá juk alá.
– Négy évig szin te ti tok ban ír tad a re gényt.
Mi ként telt el ez az idõ szak, ho gyan ké szült
a könyv?
– 2008-ban, ami kor a Vi lág ki ál lí tó ma gya ro -
kat be fe jez tem, rög tön el kezd tem ír ni a re gé -
nye met. 2011-re let tem ké szen ve le, de nem
fo lya ma to san ír tam, több sza kasz ban le kel let
áll nom, ami kor na gyobb mú ze u mi mun kán
kel lett dol goz nom. Ha egy foly tá ban ír ha tom,
két év alatt let tem vol na ké szen. Tény leg csak
a hoz zám leg kö ze lebb ál lók tud tak a könyv
szü le té sé rõl. Nem mer tem fel vál lal ni an nak
koc ká za tát, hogy ha nem ad ják ki a mû ve met,
kel le met len hely zet be ke rü lök. Így is más fél
évig ke res tem ki adót. Több pró bál ko zás után
ta lál tunk egy más ra az L'Harmattan Ki adó val. 
– A könyv ar ról árul ko dik, hogy si ke res volt
az együtt mû kö dés.
– Igen, jól dol goz tunk együtt, mert én meg -
gyõz he tõ va gyok, és ha az tény leg jót tesz a
re gény nek, haj lan dó va gyok vál toz tat ni. Ez
meg is tör tént, így szü le tett meg a nyom ta tás -
ba ke rü lõ mû.
– Vé ge ze tül né hány szó a szer zõ rõl: mi ó ta
élsz Dunaharasztin, és hogy ér zed itt ma -
gad?
– 2010-ben köl töz tünk Ha rasz ti ra, de a kör -
nyé ket jól is me rem, mert Pest er zsé be ten szü -
let tem. Mi kor ide jöt tünk lak ni, csak a Du na
part kör nyé két is mer tem job ban, de má ra na -
gyon meg sze re tem a vá rost, a szé les gon do zott
ut cá kat, a sok fát, par ko kat, zöld te rü le te ket.
So kat ke rék pá ro zunk, a fe le sé gem mel a nyá ri
idõ szak ban bi cik li vel já runk be mun ka he -
lyünk re, a Nem ze ti Mú ze um ba.

AN TANT MIS  SZIÓ A KÖNY VES BOLT OK BAN
Be szél ge tés Gál Vil mos tör té nés  szel

Dr. Csor ba Lász ló, a Nem ze ti Mú ze um fõ igaz ga tó ja mu tat ta be a na pok ban meg -
je lent „An tant mis  szió” cí mû szép iro dal mi al ko tást, mely Ma gyar or szág egy iz gal -
mas, ed dig ke vés sé fel tárt és be mu ta tott idõ sza ká ban ját szó dik. A könyv ben ki -
bon ta ko zik egy hi te les tör té nel mi ese mé nye ken és do ku men tu mo kon ala pu ló, sze -
re lem mel át szõtt kém tör té net, mely ben meg is mer het jük az 1919-es pro le tár dik ta -
tú ra utá ni na po kat, a ro mán meg szál lás he te it, a tri a no ni nem zet tra gé di át meg -
elõ zõ ma gyar és nem zet kö zi ál la po to kat. A kö tet szer zõ je a vá ro sunk ban élõ
William Gallen, aki vel a re gény rõl be szél get tünk. Be ve ze tés kép pen el árul hat juk a
ked ves ol va só nak, hogy az an go lo san csen gõ név csak szer zõi ál név. Az író ere de -
ti ne ve Gál Vil mos, tisz tes ci vil fog lal ko zá sa pe dig tör té nész, a Nem ze ti Mú ze um
fõ mu ze o ló gu sa. Dunaharasztin már so kan is mer he tik, hi szen ér de kes elõ adá so kat
tar tott a vi lág ki ál lí tás ok ról a Vá ro si Könyv tár ban.
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A Lá nyok As  szo nyok a Vá ro sért Egye -
sü let a már ci u si köz gyû lé sen meg sza va -
zott, 2013. évi prog ram ter vé nek meg fe -
le lõ en, má jus ban az aláb bi prog ra mo kon
vett részt.

Anyák nap ja

Az elõ zõ évek ha gyo má nya it kö vet ve,
2013. má jus 9-én a Rin ga tó Rend ha gyó
osz tály fõ nö ki óra ke re té ben meg lá to -
gat tuk a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la 4B osz tá lyos ta nu ló it. Az Anyák
nap ja al kal má ból, Ta kács Irén ve ze té -
sé vel üd vöz lõ kár tyát ké szí tet tek a gye -
re kek. A kár tya egy, a gye re kek ál tal
sza ba don vá lasz tott idé ze tet és egy
hin tá zó, édes any já ra mo soly gó gyer -
me ket áb rá zolt. A bar ká cso lás ban meg -
fá radt, az aján dék kár tyák ban gyö nyör -
kö dõ gye re ke ket Kondorné Er zsi ke já -
té kos ve tél ke dõ vel szó ra koz tat ta, ju tal -
maz ta.

Pá lyá zat

Egye sü le tünk idén is pá lyá zott az Ön kor -
mány zat ál tal meg hir de tett tá mo ga tás ra,
a Kép vi se lõ tes tü let az áp ri lis 29-i ülé sén
200 ezer fo rint hoz zá já ru lást sza va zott
meg, amely – bár ke ve sebb az elõ zõ évi -
hez ké pest – ko moly se gít sé get je lent
ter ve ink meg va ló sí tá sá hoz. Ez úton kö -
szön jük meg a Kép vi se lõ-tes tü let se gít -
sé gét.

Ci vil szer ve ze tek ös  sze fo gá sa

Má jus 25-én a Dunaharaszti Kör nye zet -
ba rá tok Egye sü le te ál tal szer ve zett vi -
rág ül te tés hez 15 db Kána vi rág gal csat -
la koz va se gí tet tünk ki ala kí ta ni a Kné zich
ut cai busz for du ló ban a HOSPICE szót. 

A Ma gyar Hospice Ala pít vány cél ja, hogy
hoz zá já rul ja nak a da ga na tos be te gek
egyén re sza bott in gye nes ápo lá sá hoz,
fáj da lom csil la pí tá sá hoz, a mél tó sá guk
utol só pil la na tig va ló meg õr zé sé hez és
csa lád juk lel ki tá mo ga tá sá hoz.
Bí zunk ben ne, hogy a kör nyé ken la kók
és az ar ra já rók gon dos kod nak ar ról,
hogy a vi rá gok so ká ig vi rít sa nak.

Jo gi se gít ség nyúj tás

A gaz da sá gi vál ság érez te ti ha tá sát
Egye sü le tünk tag jai kö zött is, mun ka he -
lyi, gyer mek tar tás sal kap cso la tos és hi -
tel ke ze lé si prob lé mák kal for dul tak se gít -
sé gért. Azon tag ja ink nak, akik ne he zen
iga zod nak el a hi va ta los le ve lek vi lá gá -
ban, se gí tünk a fel szó lí tó le ve lek ér tel -
me zé sé ben, kér vé nyek, be ad vány ok
meg fo gal ma zá sá ban.

Ma gyar Nó ta klub

Nagy örö münk re több nó ta ked ve lõ ér -
dek lõ dött a Nó ta klub bal kap cso lat ban,
így ha ma ro san meg tart juk a nó táz ni vá -
gyók el sõ ta lál ko zó ját.

Nyá ri nap kö zis tá bor

A Dunaharaszti Csa lád se gí tõ és Gyer -
mek jó lé ti Szol gá lat a ci vi lek se gít sé gét
kér te az ál ta lá nos is ko lás gye re kek nyá -
ri nap kö zis tá bo roz ta tá sá nak szí ne sí té -
sé hez. Öröm mel tet tünk ele get a ké rés -
nek, és az el sõ meg be szé lés so rán fel -
aján lot tuk, hogy a tá bor idõ tar ta ma alatt
több idõ pont ban bá bo zás sal, kéz mû ves-
és sport fog lal ko zás sal, va la mint „Vá ró -
ter mi já té kok” né ven já té kos ve tél ke dõ -
vel szó ra koz tas suk a gye re kek egy-egy
cso port ját.

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

Dr. Dienes Zsu zsan na
LAVE-elnök

– Ho gyan lesz va la ki bõl mú ze u mi szak em -
ber?
– Két éves ko rom tól a köny vek rab ja va gyok.
Elõ ször a nagy ma mám me sélt so kat, majd mi -
u tán meg ta nul tam ol vas ni, egy re fal tam a
köny ve ket. Nõ vé rem mel ki ol vas tuk a kö ze li
kis könyv tár ál lo má nyá nak nagy ré szét. Egé -
szen kis ko rom óta tör té nész sze ret tem vol na
len ni. Eh hez ké pest mû sza ki kö zép is ko lá ban
vé gez tem tech ni kus ként, majd in nen fel vé te -
liz tem az EL TE-re. Ál lí tó lag az is ko lá ból az
egyet len va gyok, aki je lent ke zett, és be is ju -
tott a böl csész kar ra.  Történelem-muzeológia
sza kon vé gez tem, ti zen öt éve dol go zom a
Nem ze ti Mú ze um ban. 
– Ku ta tá si te rü le ted és fõbb mun ká id?
– Je len leg fõ mu ze o ló gus va gyok, ku ta tá si te -
rü le tem a ma gyar mû ve lõ dés tör té net, ezen be -
lül is a vi lág ki ál lí tás ok tör té ne te, va la mint a tu -
do mány tör té net. Az Ál lan dó Tör té ne ti Ki ál lí -
tás vé gén ta lál ha tó az ál ta lam 2004-ben ké szí -
tett Tu dós ma gya rok, akik a 20. szá za dot csi -
nál ták cí mû ki ál lí tás, mely a XX. szá za di ma -
gyar tu dó sok nak, fõ leg a No bel-dí ja sok nak ál -
lít em lé ket, és ame lyet Vizi E. Szil vesz ter, az
Aka dé mia ak ko ri el nö ke nyi tott meg. 2008-
ban, majd 2010-ben bõ ví tett ki adás ban je lent

meg a Vi lág ki ál lí tó ma gya rok cí mû köny vem,
mely ben Ma gyar or szág 1851 és 2010 kö zöt ti
vi lág ki ál lí tás okon va ló rész vé tel ét, si ke re it,
ezen ke resz tül a kul tu rá lis, ipa ri, me zõ gaz da -
sá gi fej lõ dé sét mu ta tom be.
– Ol vas tam egy ked ves kis mú ze u mi anek -
do tát. Ho gyan ke rül tél kap cso lat ba a nagy
Sztá lin fü lé vel?
– Há rom év vel ez elõtt ke res te meg a Nem ze ti
Mú ze u mot egy ma gán em ber, aki meg vé tel re
aján lot ta az 1956-os for ra da lom ban le dön tött és
szét da ra bolt Sztá lin szo bor egy tö re dé két, a bal
fü lét. Mi u tán már mú ze u mi ki ál lí tá son sze re pelt
a tárgy és az azo no sí tá sa meg tör tént (mé ret -
arány ok alap ján, egy ma is lé te zõ, em ber nagy -
sá gú min ta se gít sé gé vel), sze ret tük vol na meg -
ven ni, de az ár (2 mil lió fo rint) túl sok nak bi -
zo nyult, vis  sza uta sí tot tuk. A tu laj do nos ezt kö -
ve tõ en ár ve rés re bo csá tot ta, de nem is li ci tál tak
a tárgy ra. A tör tén tek után új ra fel aján lot ta ne -
künk a fü let és el fo gad ta aján la tun kat, amely az
ere de ti leg kért ár ne gye de volt. A tárgy ma az
ál lan dó ki ál lí tá sunk '56-os forradalmat be mu ta -
tó ré szé ben lát ha tó, egy má sik tö re dék,  a Sztá -
lin szo bor jobb kéz fe je mel lett.
– Szak mai mun kád mel lett ter ve zel-e még
szép iro dal mi mû vet?

– Igen, ter ve im sze rint kö vet ke zõ köny vem ben
a má so dik vi lág há bo rú ele jén ha zánk ba ér ke -
zõ len gyel me ne kül tek rõl lesz szó. Ez is egy
ke vés sé is mert idõ sza ka a XX. szá za di tör té -
nel münk nek. Be sze ret ném mu tat ni azt az em -
ber sé gen, a len gyel-ma gyar ba rát sá gon ala pu -
ló po li ti kát, amely nyo mán be fo gad tuk a ha zá -
ju kat el hagy ni kény te len me ne kül te ket, ér de -
kük ben szem be száll va és da col va a III. Bi ro -
da lom mal is. Tar to zunk ez zel ma gunk nak és a
tör té nel mim igaz ság nak.

Csor ba Lász ló az An tant mis  szió mél ta tá sa -
kor ki emel te a szö veg gör dü lé keny sé gét, ol -
vas ha tó sá gát, a tör té net szö vé sé nek iz gal -
mas sá gát, az ap róbb li te ra tú rai bra vú ro kat,
mely a tör té nel mi hi te les ség és a cse lek mény
ös  sze dol go zá sá ban, a fe je ze tek iz gal mas be -
fe je zés ben je lent kez nek, s te szik ne he zen le -
te he tõ vé a köny vet. Ajánl juk mi is a ked ves
ol va sók nak, nem csak az ér dek fe szí tõ tar ta -
lom nyúj tot ta él mény mi att, ha nem a lo kál -
pat ri o tiz mus azon büsz ke ér zé se okán is,
hogy a ho ni szép iro da lom 2013-ban egy ha -
rasz ti al ko tó mun ká já val gaz da god ha tott.

Gáll Sán dor
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei

„Má jus 7.

Ami kor haj na li há rom kor el in dul tam ott hon ról, ta -
lán túl ál mos vol tam ah hoz, hogy fel fog jam, a vár -
va várt ma gyar or szá gi út áll elõt tem.  Az ér zel me -
im mel sem vol tam egé szen tisz tá ban, hisz egy ál -
ta lá nos bol dog ság töl tött el, mi vel ked venc igé -
met, az „utazni”-t ké szül tem gya ko rol ni, de a szí -
vem egy kis szeg le té ben ér zé se im el lent mon dá -
so sak vol tak: tud tam, ez lesz az utol só pro jekt ta -
lál ko zó egy hos  szan tar tó Comenius együtt mû kö -
dés ke re té ben. Így, mi vel nem tud tam el dön te ni,
mer re húz a lel kem, egy sze rû en le csuk tam sze -
me i met, és hagy tam, hogy az ér zé se im ve zes se -
nek.
Hir te len ki kel lett nyit nom õket, ami kor az úton, az
egyik ta nít vá nyom, Ing rid, egy édes ke rek köny -
 nyáz tat ta ar cú lány, hoz zám jött és be val lot ta,
hogy el vesz tet te az ira ta it. Egy bõl ba rá tom, Ma ri -
an na ju tott eszem be, aki már várt ránk a re pü lõ -
té ren: ha õ itt len ne, szi lár dan, mint a szik la, ki csit
hu nyor gó sze me i vel rám néz ne, és an  nyit mon -
da na, hogy ne ag gód jak. Ott volt, mo soly gott ránk,
és egy me leg öle lés be szo rí tott. Meg kön  nyeb bül -
tem, mi kor épen és egész sé ge sen el ér tük a ma -
gyar föl det, és tud tam, hogy min den rend ben lesz.
Az út a rep tér rõl Dunaharasztira meg nyug ta tott
egy ki csit, és a jól is mert fû il la ta üd vö zölt amint
ki száll tam a busz ból, a Baktay Er vin Gim ná zi um
elõtt, ahol a ma gyar di á kok fo gad tak min ket. An -
nak el le né re, hogy már ta lál koz tak ko ráb ban, a
gye re kek egy más ra néz tek, de sen ki sem akar ta
meg ten ni az el sõ lé pést. Ta lán túl fá rad tak és túl -
sá go san za var ban vol tak, hogy meg pró bál ják a
kö ze le dést, így meg tör tem a je get egy vi dám
„Ciao a tutti!”-t ki a bál va, és oda men tem, hogy üd -
vö zöl jem Pet rát, Csa bát, To mit, Ger gõt, Ben cét,
Bo git, Csen gét, Tün dét és Ta ma rát. Már sok szor
ta lál koz tam ve lük, olya nok õk, mint a sa ját di ák -
ja im.

Má jus 8.

Bu da pest lát ké pe úgy tûnt, hogy gyógy ír a hon -
vágy ra mely fel ütöt te fe jét az el sõ éj sza kán, mert
a gye re kek el bû völ ve néz ték a cso dá la tos ki lá tást
a Vár ból, és bol do gan sé tál tak a ré gi épü le tek kö -
zött a macs ka kö ves ut cá kon. 
Dél után a Sváb Táj ház adott ott hont a nyi tó ün -
nep ség nek, ez igen kel le mes meg le pe tés volt,

mert tö ké le tes szín he lyet biz to sí tott ta nít vá nya im
ta ran tel la tán cá nak, ami vel a töb bi ek nek ked ves -
ked tek.
Él vez tük a szó ra koz ta tó szín da ra bot, ame lyet a
ma gyar ta nu lók ír tak. Mi kor lát tam, hogy a svá bok
el kez de nek tán col ni, csak ak kor jöt tem rá, hogy
Ma ri an na mi lyen böl csen ren dez te meg a prog ra -
mot, le he tõ sé get ad va min den ki nek a fel la zu lás -
ra, és ar ra, hogy nem ze ti ség tõl füg get le nül át en -
ged jük ma gun kat a ze né nek és egy más ke zét
fog va, tán col has sunk.
A va cso ra re mek volt. Né hány se gí tõ kész csa lád

ké szí tett hi deg tá la kat és for ró kol bászt sü töt tek.
Nem tud tam el alud ni anél kül, hogy meg kós tol tam
vol na egy korty Unicumot a KisDuna ven dég lõ te -
ra szán, érez tem mind a 48 gyógy nö vény pezs dí -
tõ, és egy ben pi hen te tõ ha tá sát. Na gyon vi dám
vol tam, és ez nem az ital ha tá sa volt, ha nem a jó
tár sa sá gé, mely hez csat la ko zott Dunaharaszti
pol gár mes te re is, aki na gyon büsz kén mu tat ta
szép, pi ros Vespaját, és szí ve sen tár sal gott
Olasz or szág ról és az olasz stí lus ról.

Má jus 9.

Pro jek tünk té má ja az uta zás a tör té ne lem ben,
ezért a prog ram har ma dik nap ján egy idõ uta zást
tet tünk az Ár pád-kor ba. A há zi gaz dánk, Ma gyar
At ti la, meg je lent a ka pu ban, a ma ga kö zép ko ri öl -
tö ze té ben, ter me tes volt és na gyon vi king-sze rû,
mély kék sze mé vel és hos  szú szõ kés sza kál lá -
val, de nem tu dott olyan ijesz tõ len ni, mint ahogy
azt egy har cos tól el vár nánk.
A lá to ga tás az Eme se Park ba meg le pe tés volt.
Ahogy át men tünk a fá ból ké szült ka pun, be le -

csöp pen tünk a ma gyar kö zép kor lég kör be, mert
a kör nye zet és a szer szá mok re konst ruk ci ó ja, az
épü le tek, lo va sok és íjászok, min den ami kö rül -
vett, a múltat idéz te.

Má jus 10.

A pé csi út ígé re tes nek hang zott. Ez a vá ros volt
Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa 2010-ben, és na gyon
iz ga tott vol tam, hogy meg lá to gat has sam Ma gyar -
or szág egy má sik szög le tét is, mert  biz tos vol tam
ben ne, hogy ér de kes dol go kat fo gunk lát ni.
Min den ki na gyon jó ked vû volt, a ta nít vá nya im bol -
do gak és vi dá mak vol tak a ki rán du lás alatt. Luigi
meg je gyez te, hogy a di á kok, kü lö nö sen a ma gya -
rok, akik vi gyáz tak rá juk, na gyon ked ve sek vol tak.

A Zsolnay Mú ze um meg te kin té se után, ame lyet
az egy év vel ez elõtt meg lá to ga tott caltagironei ke -
rá mia mú ze um egy ele gán sabb ver zi ó já nak ta lál -
tam, lá to ga tást tet tünk az óke resz tény sír kam rák -
ban, ami a vi lág örök ség ré szé vé vált 2000-ben,
és amely ar ról ta nús ko dik, hogy mi lyen fon tos ke -
resz tény köz pont volt Sophianae (Pécs). Volt egy
csi pet nyi ró mai ben ne, azt mon da nám, ta lán a te -
me tõ, vagy a sí rok mi att, de min den eset re na gyon
kö ze li nek érez tem kul tú ránk hoz.

Mind an  nyi an vágy tunk ar ra, hogy egy ki csit szét -
néz hes sünk, vá sá rol has sunk, így Ma ri an na en ge -
dé lye zett egy kis sza bad idõt ne künk.
A sé tá ló ut ca te le volt ká vé zók kal, ét ter mek kel, te -
ra szok kal, és az em be rek pi hen tek a fák és nap -
er nyõk ár nyék ában fagy lal tot nya lo gat va, vagy
egy fris sí tõ li mo ná dét iszo gat va.

Má jus 11.

Hû vös és sze les volt az
idõ, az esõ is sze mer kélt,
de sze ren csé re a ki rán -
du lás a Du na-par ton már
meg volt szer vez ve, az
idõ já rás tól füg get le nül is
men tünk. Szent end re
mi ni a tûr vá ro sa nem vál -
to zott so kat, bár tíz év telt
el az utol só lá to ga tá som óta.
A he gyek te te jé rõl, Vi seg rá don, a Du na-part bá jo -
sabb nak tûnt, mint va la ha.
A vár ott állt, fel újít va, ide -
á lis kö rül mé nyek kö zött,
mint egy film dísz le te, és
azok akik sze ret tek vol na
fe jest ug ra ni a tör té ne -
lem be, ta lál koz hat tak a
múlt sze rep lõ i vel, és lát -
hat ták,  hogy mi lyen volt
az élet a ré gi idõk ben. A
ki lá tás a vár te te jén lé leg zet el ál lí tó volt. Kí ván ha -
tunk en nél töb bet? Ta lán csak an  nyit, hogy azok -
kal az em be rek kel él hes sük új ra eme cso dá la tos
pil la na tot, aki ket a leg job ban sze re tünk. A csa lá -
dom ott hon hagy tam, de ve lem vol tak a szí vem -
ben, és ott volt a fo ga dott csa lá dom, a di ák ja im,
akik nek mo solyt aján dé ko zott a mun kám.

Vis  sza men tünk Bu da pest re, ahol a ki rán du lás vé -
get ért a Floráliával Aquin cum ban, ami va la ha a
Ró mai Bi ro da lom ré sze volt.

Má jus 12.

Sza bad nap. Di ák ja ink úgy ter vez ték, hogy be -
men nek a bel vá ros ba, így men tünk mi is ve lük.
Ma ri an na en ge dé lye zett ne künk egy sza bad na -
pot. Ta ma rát és Pet rát, To mit és Zsol tot bíz ta meg,
hogy szer vez zék meg a lá to ga tást Bu da pest re. Jó
ke zek ben vol tunk: a ma gyar di á kok gon dos kod -
tak ró lunk és na gyon fi gyel me sek vol tak, vi gyáz -
tak min den ki re, még a fel nõt tek re is! Bíz tunk ben -
nük, még ak kor is, mi kor át vit tek a hí don a vá ros
má sik ol da lá ra, meg má szat ták ve lünk a Gel lért-
he gyet, hogy pik ni kez zünk a fák alatt. Nem sze -
re tem a gyors ét ter mi szend vi cse ket, de ez egy kü -
lön le ges hely zet volt, és  ta lán ez volt a leg jobb
ham bur ger, amit va la ha et tem, úgy gon do lom,
hogy se me lyik ét te rem nem lett vol na olyan von -
zó, mint egy pa don, ki lá tás sal a Du ná ra, jó tár sa -
ság ban en ni!

Drama journey of a coin throughout European history: 
the last challenge

Egy ér me uta zá sai Eu ró pa tör té nel mé ben: az utol só ki hí vás
Tiziana Finocchiaro ma gyar or szá gi nap ló ja (rész le tek)

An gol ból for dí tot ta: Wágner Ta ma ra, 10. b osz tá lyos ta nu ló
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Má jus 13.

Ez a nap ko rán kez dõ dött szá mom ra, mert az
Olasz nagy kö vet ség re kel lett men nünk, hogy be -
sze rez zünk új, ide ig le nes do ku men tu mokat Ing -
rid nek, hogy vissza utaz has son  Olasz or szág ba.
A töb bi ek, Valeria, Daniela, Giuseppe és az
összes di ák az is ko lá ban vol tak, az ér me ün nep -
sé gen, az utol són, amit, nagy csa ló dá som ra el ke -
rül he tet le nül ki kel lett hagy nom. Nem akar tam el -
mu lasz ta ni egyet len pil la na tot sem a ma gyar or -
szá gi tar tóz ko dá som ból, de a hi ány zá som mal az
ér me ce re mó ni á ról úgy né zett ki, hogy le ma ra dok
a hi va ta los pro jekt zá ró ün nep ség rõl. Ing rid Zol tán -
nal, Ta ma ra édes ap já val ér ke zett, hogy együtt
men jünk a nagy kö vet ség re, és ez le he tõ vé tett
egy más faj ta ki rán du lást a városban, mert a vá -
ros olyan törénelmi te rü le te it is meg te kint het tük,
ame lye ket ál ta lá ban nem lát ni a hi va ta los tú rán:
a ré gi ipa ri te rü le tet a Du na mel lett, ahol a mal -
mok vol tak, a mun ká sok ke rü le tét, a kom mu nis ta
kor szak épü le te it.
Az út a nagy kö vet ség re így nem tûnt olyan rossz -
nak. Hi á nyoz ni fo gok az ér me szer tar tás ról, de
volt sze ren csém kel le me sen el be szél get ni Zol tán -
nal, aki sze re ti az ola szo kat és jól be szél ola szul.
Mi u tán meg sze rez tük a hi va ta los do ku men tu mo -
kat, vis  sza vitt min ket az is ko lá ba, köz ben me sélt
a ma gyar or szá gi élet rõl, Ing rid, el aludt a hát só
ülé sen. Na gyon fá radt volt, ta lán a cso dá la tos par -
ti ról ál mo dott, ame lyet Ta ma ra tü rel mes szü lei
aján dék ként en ged tek meg. An nak el le né re, hogy
kér tem Ma ri an nát, hogy kezd je el  nél kü lünk, õ
úgy dön tött, hogy vár ránk. Ami kor min den ki
rögzítette ér mé jét Eu ró pa tér ké pé re, rá jöt tem,
hogy ez olyan volt, mint egy pe csét, amely hi va -
ta lo san le zár ta a pro jek tet.

A bú csú par ti a Ga lopp Ma jor ban volt: egy sza -
bad té ri dél után, ami re va ló ban szük sé günk volt,
hogy le ve zes se a fe szült sé get.

Gu lyás party és diszkó
ze ne, lo vag lás és sze -
ke re zés: a tö ké le tes
össze te võk, amik eny -
hí tet ték a nyo mást. Tán -
col tunk, diszkó-tán cot,
ta ran tel lát, Unicumot és
friss vízet kor tyol gat va,
úgy érez tük, ez a vi lág leg jobb bu li ja! A négy or -
szág di ák jai is rop ták, né há nyan jól, né há nyan egy
ki csit ügyet le nül, ke vés bé szé gyen lõ sen, mint
más kor, de együtt, egy csa pat ként.

Má jus 14. 

„Ha sírsz, nem visz lek ki a re pü lõ tér re”, mond ta
Ma ri an na, ami kor meg ér ke zett a busz a ho tel hoz.
Már olyan jól is mer en gem, olyan ré gen és olyan
kö zel rõl!
Már a pusz ta gon do lat, hogy el hagy jam az or szá -
got, és az em be re ket, gyöt rõ volt szá mom ra, va -

ló já ban min den ki szá má ra. Az el múlt két nap ban
vis  sza tar tot tuk a kön  nye in ket, de most hagy tam
õket sza ba don áram la ni, el rej tõz ve nap szem üve -
gem mö gé. A ta nít vá nya im meg le pet ten néz tek
rám, hogy a ta nár is ilyen nyíl tan meg oszt ja az ér -
zé se it. „A sí rás nem szá mít  gyen ge ség nek, ha -
nem a mély ér zé keny ség egyik je le”, pró bál tam
meg nyug tat ni Luigit, Giuliot és Giuseppét, a ta ran -
tel la fi ú kat, akik sír tak, és na gyon bol dog ta lan nak
érez ték ma gu kat mi u tán elbúcsúztak azok tól,
akik kel ba rá tok és egy csa lád let tek az el múlt hé -
ten. A lá nyok in kább haj la mo sak ki mu tat ni az ér -
zel me i ket, de a fi úk an  nyi ra éde sek vol tak el ke -

se re dé sük ben, hogy egye -
ne sen meg ha tot tak!
Akár sí rok, akár nem, ak -
kor is men nem kell. De ta -
lál ko zunk még! Vi szont lá -
tás ra Gelában, szep tem -
ber ben, és Harasztin,
jövõév má ju sá ban!”

„Ciao a tutti!”

Utó szó

„Egy ér me uta zá sai Eu ró pa tör té nel mé ben –
drá ma, já ték, tör té ne lem” cí mû Comenius pro -
jekt si ke re sen le zá rult, vé le mé nyem sze rint. 
Min den, amit 2011 ok tó be ré ben cé lul ki tûz tünk,
tel je sült. Ren ge teg mun ka van mö göt tünk, de ha
vis  sza gon do lok az el múlt két év tör té né se i re, ar -
ra az óri á si lel ke se dés re, kre a ti vi tás ra, és fel hõt -
len bol dog ság ra, me lyet di ák csa pa tunk ta nú sí tott
mind vé gig, úgy ér zem, csak is mi at tuk, éret tük,
meg éri! Egy ki csit olyan ér zés van ben nem, mint
ami kor be fe je zek egy jó köny vet: szo mo rú ság,
mert el ve szí tem azo kat, aki ket meg sze ret tem, és
kö zel ke rül tek hoz zám, elég té tel, mert be fe jez tem
azt, amit el kezd tem. Ter mé sze te sen tu dom, hogy
mind an  nyi unk ban ott van a „petite-madelaine”
cso dá ja, egy kép, egy il lat, egy ze ne fosz lány bár -
mi kor vissza hoz hat ja az El tûnt Idõt, de az még is
más, azok csak em lé kek. A köny vek kel egy sze -
rûbb: oda sé tá lok a könyv szek rény hez, és le ve -
szek egy má si kat. A pro jek tek kel? Még nem tu -
dom.
Kö szö net jár mind azok nak, akik köz vet le nül, vagy
köz vet ve részt vet tek ben ne, és azok nak, akik
sze re tet tel, ön zet le nül se gí tet tek.
El sõ sor ban di ák ja ink nak és csa lád ja ik nak:
Czika Csen ge, Dobronyi Csa ba, Ferencz Ben ce,
Fo dor Zsolt, Kolba Ger gely, Incze Tün de,
Miskolczi Bog lár ka, Nádasi Ta más, Tá las Pet ra és
Wágner Ta ma ra.

Kö szön jük Kórik Bor bá lá nak és az iro dal mi szín -
pad tag ja i nak a re mek elõ adást, és ter mé sze te -
sen gra tu lá lunk a szer zõ nek, Nádasi To mi nak,
aki an go lul ír ta meg a da ra bot! Ne mes  Má ria is -
ko la tit kár nak a prog ram fü zet és a négy szín da -
ra bot tar tal ma zó könyv szer kesz té sét, Szilvási
Gab ri el lá nak a dísz le tek, ér mék, és mû al ko tások
ter ve zé sét, ki vi te le zés ét,  Sziráki György igaz ga -
tó úr nak és Tol nai Zol tán kol lé gám nak, hogy
szak ér tel mük kel hoz zá já rul tak a pro jekt si ke ré -
hez.
Kö szön jük a Sváb Táj ház nak és a Kreisz csa lád -
nak (Mar csi, An ti, és Oli vér), hogy olyan nagy sze -
re tet tel fo gad tak min ket, és min den ben se gít sé -
günk re vol tak, va la mint a sváb ze ne kar nak és a
tán co sok nak, hogy a ta lál ko zó el sõ nap ját, mely
ál ta lá ban szo ron gás sal jár, ily köz vet len né, bol -
dog gá tet ték! És kö szön jük a Ku tas Kft.-nek a fi -
nom kol bászt és virs lit! 
Kö szön jük Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá -
nak a rep té ri transz fer biz to sí tá sát, a Pol gár mes -
te ri Hi va tal és a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó
Köz pont Szigetszentmiklósi Tan ke rü le te mun ka -
tár sa i nak a pro jekt le bo nyo lí tá sát se gí tõ szak mai
mun ká ját. Nem ma rad hat el a kö szö net nyil vá ní -
tás a pro jek tet fi nan szí ro zó Tempus Köz ala pít -
vány fe lé.
Kö szön jük Ma gyar At ti lá nak, és az Eme se Park

csa pa tá nak a spor tos-ka lan dos na pot, és a ked -
ves sé get, mel  lyel fo gad tak.
Knapp Ti bor kép vi se lõ úr nak kö szön jük a pé csi ki -
rán du lást, a Belina Fagy lalt ma nu fak tú rá nak pe dig
a sok, fi nom fa gyit!
Kül föl di ven dé ge ink na gyon jól érez ték ma gu kat
a Kisduna Panzóban, di csér ték kony há ju kat, és
az ott dol go zók ud va ri as sá gát, ked ves sé gét! Kö -
szö net!
A Ga lopp Ma jor ven dég sze re tet ében, és vi lág ra -
szó ló gu lyá suk ban most sem csa lód tunk, ne kik is
kö szön jük! 

VÉ GE

Bucskó Ma ri an na 
A „Comenius Drama Journey” 

pro jekt ve ze tõ je 

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
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Te het ség gon do zás a Rá kó czi ban

Is ko lánk nagy hang súlyt fek tet ar ra, hogy
a te het sé ges gye re kek kü lön bö zõ ver se -
nye ken ve gye nek részt. 
Az egész éven át tar tó le ve le zõ ver se nye -
ken kí vül õs  szel an gol he lyes írá si ver se -
nyen, ta vas  szal pe dig im már több mint egy
év ti ze de an gol nyel vi sza va ló ver se nyen
mér he tik ös  sze tu dá su kat ta nu ló ink. Hat éve
min den év ben be ne vez zük a leg te het sé ge -
sebb vers mon dó in kat a szi get szent mik ló si
Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Is ko lá ban meg ren de -
zett kis tér sé gi an gol nyel vi vers- és pró za -
mon dó ver seny re is.
Eb ben az év ben március 26-án tar tot tuk a
he lyi sza va ló ver se nyün ket, amely re több
mint 40 lel kes kis di ák je lent ke zett, hogy el -
mond ja vá lasz tott ver sét. Idén is Kenn
Nesbitt, ame ri kai kor társ köl tõ ver sei vol tak
a leg ked vel teb bek, de ta lál koz hat tunk jó né -
hány klas  szi kus mû vel is.
A dí ja kat 4 kor cso port ban osz tot tuk ki. Az

alább fel so rolt bol dog nyer te sek az Ox ford
Ki adó aján dék köny ve it ve het ték át.
4. osztály: I. Tari Pet ra és Zwick An na 4. b,
II. Kaminszki Rom ina és Szücs Pé ter 4. b,
III. Fa ra gó Eme se 4. a, Fa ra gó Ri chárd 4. b
5. osztály: I. Priskin Zi ta 5. b, II. Mehlhoffer An -
na 5. b, III. Maróti Me lit ta és Si mon Sá ra 5. b.
6. osztály: I. Fa ra gó Do rot  tya 6. a, II. Ko lozs -
vá ri Krisz ti na és Várady Imo la 6. b, III. Óvá -
ri Lász ló 6. a, Var ga Li li 6. b.
7.-8. osztály: I. Bõdi Ist ván 8. b, II. Odor Hen -
ri et ta 8. b, III. Bor dás Ba lázs 8. a és Ko vács
Esz ter 8. b.
Áp ri lis 9-én 6 gye rek kép vi sel te is ko lán -
kat a kis tér sé gi ver se nyen, ahol mind a ha -
tan szép ered ményt ér tek el. Zwick An na (4.
o.) és Fa ra gó Do rot  tya (6. o.) el sõ, Tari
Pet ra (4. o.) és Priskin Zi ta (5. o.) má so -
dik, Ko lozs vá ri Krisz ti na (6. o.) har ma dik
he lye zést ért el. 
A zsû ri kü lön díj jal ju tal maz ta az egyik 8-
os di á kun kat, Bõdi Ist vánt, aki fan tasz ti kus
elõ adás mód já val el káp ráz tat ta a hall ga tó sá -
got. Is ti a Szigetszentmiklóson mû kö dõ Bár -
ka Nyelv is ko la jó vol tá ból 32 órás nyelv tan fo -
lya mot nyert, a töb bi ek könyv ju ta lom ban ré -
sze sül tek. A ver seny nagy él mény volt mind -
an  nyi unk nak!  Jól esõ meg elé ge dett ség gel
tér tünk ha za.
A ver se nyek so rá ban az utol só meg mé ret te -
tés má jus 12-én a TI TOK Ok ta tás szer ve zõ
Bt. ren de zett an gol nyel vi teszt ver seny
volt, mely nek or szá gos dön tõ jé be  5 ta -
nu lónk ju tott be. Több mint 500 ta nu ló
teszt jét ér té kel ték év fo lya mon ként, ahol a
nyol ca di ko sok kö zött Bor dás Ba lázs 6., a
ha to di ko sok kö zött Mi hály Pat rik 8. hely re
lé pett fel a ta va lyi 9.-rõl.
A ver se nyek min den részt ve võ jét to váb bi ki -
tar tó mun ká ra biz tat juk, a nyer te sek nek gra -
tu lá lunk.

Gál Józsefné Va li né ni és Jakus Ilo na
an gol ta ná rok

Té ma hét az is ko lánk ban

A tan anyag komp lex el sa já tí tá sá nak egyik
le het sé ges for má ja az ún. té ma hét, ami kor
az adott tárgy kört a di á kok há rom-öt ta ní tá -
si na pon, eset leg hos  szabb idõ ke ret ben is -
ko lai és is ko lán kí vü li hely szí ne ken, ru gal -
mas idõ ke re tek kö zött, vál to za tos te vé -
keny ség tí pu sok és sok szí nû mód szer ta ni
esz kö zök se gít sé gé vel dol goz zák fel. A vi -

zes élõ he lyek ala po sabb meg is me ré sé hez
a „Tu do mány he te” ke re té ben szer vez tünk
vál to za tos prog ra mo kat a ha to di ko sok nak.
A kü lön bö zõ  ese mé nyek kel, elõ adá sok kal,
kí sér le tek kel szí ne sí tett hét a di á kok nak
ren ge teg él ményt nyúj tott. Hogy köz ben ta -
nul tak is, új is me re te ket sze rez tek? Igen,
ezt bi zo nyít ják a té ma hét rõl szó ló be szá -
mo lók 
Íme a ha to di ko sok vé le mé nye:
– Na gyon tet szett a víz par ti óra, még le gyen
ilyen több.

– Ki vá lasz tot tuk a fán kat, meg mér tük a ma -
gas sá gát, ki szá mol tuk a ko rát. Kí sér le tez -
tünk kagy ló héj jal, csi ga ház zal, ma dár tol -
lal. Na gyon jól szó ra koz tunk.

– Gyu la bá csi val csó na káz tunk. A híd alatt
meg áll tunk és mé te ren ként meg mér tük,
hogy mi lyen mély a víz. 

– Er zsi ke né ni vel lát tunk ha tal mas sik lót, tõ -
kés ré ce párt: to jót és gá csért, sik lót, szár -
csát.

– Meg is mer ked tem egy fé nyes tol lú fe ke te
ma dár ral, ki nek fe hér a fe je búb ja és a csõ -
re. Ez a ma dár nem más, mint a szár csa

– Alap raj zot ké szí tet tünk. Zsu zsa né ni vel.
Pá ran el té vesz tet tük az irá nyo kat, de azon
kí vül nagy sze rû volt. Min den ki él vez te ezt
a na pot.

– Egy né ni el ma gya ráz ta a Ter mé szet tu do -
má nyi Mú ze um ban, hogy mi is az a ko rall.
Meg fog hat tuk a ko ral lo kat. A ko ral lok ap ró
mész vá zas ál la tok, zá to nyok ban él nek.

– Fü vész kert: cso dá la tos vi rá gok tá rul tak
elénk. Lát tunk mó ku so kat, hús evõ nö -
vényt, ba nán fát, ami nem is fa, mert lágy -
szá rú. Meg néz tük az or chi de á kat. Volt egy
fa, fe nyõ fé le, ami nek az õse a di no sza u ru -
szok ide jén is élt már. Noble fe nyõ a ne ve,
a meg ta lá ló já ról ne vez ték el.

– Volt egy asz tal, amit kör be ül tünk. Ki tö mött
ál la to kat, áll kap cso kat, agan cso kat fi gyel -
het tünk meg. Meg fog hat tuk eze ket. Meg -
be szél tük, hogy mi lyen élet mód hoz mi lyen
fo ga zat tar to zik. A leg job ban az tet szett,
hogy a na gyon ap ró dol go kat mik ro szkóp -
pal is meg le he tett néz ni.

– Meg fog hat tunk egy csu kát. Ré misz tõ volt
a fo ga za ta.

– Ócsára men tünk ke rék pár ral.  Az út 40 km
volt oda-vis  sza. Egy óra alatt oda is ér tünk.
Na gyon sok volt a szú nyog, de azért jó
volt. Lát tunk egy szén ci ne gét, ami a to já -
sa i ra vi gyá zott.

– Az úszó láp olyan volt mint ha szi lárd ta laj
len ne. Fák és bok rok is nõt tek raj ta. Mi
nem örül tünk a szú nyog nak csak a ma da -
rász bá csi, mert a szú nyo gok a táp lá lék -
lánc fon tos tag jai.

– A ve tél ke dõ ér de kes volt. A leg job ban a
kér dõ ív tet szett, ma gyar tu dó so kat és fel -
ta lá ló kat kel lett fel is mer ni. Ez kön  nyû volt,
mert a fo lyo són a pla ká to kon ró luk le he tett

ol vas ni egész héten..

Ter mé szet tu do má nyi 
mun ka cso port

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
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2013. má jus 18-án Ma da rak és fák nap -
ja al kal má ból a Zöld Szív If jú sá gi Ter mé -
szet vé dõ Moz ga lom or szá gos kör nye ze -
ti ne ve lé si to vább kép zést hir de tett meg.
A fel hí vás ra 55 pe da gó gus és kör nye zet -
vé dõ gyûlt ös  sze a Ká pol na-domb mö -
göt ti er dõ ben. A ven dé gek Bu da örs rõl,
Száz ha lom bat tá ról, Paks ról, Pest er zsé -
bet rõl, So rok sár ról, Szi get szent már ton -
ról, Tak sony ból és Dunaharaszti is ko lá i -
ból, óvo dá i ból ér kez tek. Ren dez vé nyün -
ket meg tisz tel te a Dunaharaszti Kör nye -
zet ba rá tok Egye sü le te is.
Az el múlt évek ben mél tán let tek na gyon
nép sze rû ek az er dei óvo dák, is ko lák, hi -
szen re mek le he tõ sé get biz to sí ta nak az
él mény köz pon tú is me ret szer zés re, a
meg lé võ is me re tek ele ven né vá lá sá ra.
Eh hez sok szor mes  szi re uta zunk di ák ja -
ink kal Ma gyar or szág gyö nyö rû tá ja i ra. Ez
azon ban nem ke vés anya gi ter het ró szü -
lõ re, pe da gó gus ra.
Sze ret tük vol na, ha la kó he lyünk kö ze lé -
ben is fel fe dez nék a ter mé szet ér té ke it
di ák ja ik kal az is ko lák, óvo dák.  Büsz kén
mond hat juk, Dunaharaszti bõ vel ke dik
ezek ben a kin csek ben!
Cé lunk volt meg mu tat ni ho vá ér de mes
men ni di á kok kal ki rán dul ni, és ho gyan le -
het ott él mé nyek kel és is me re tek kel gaz -
da god va el töl te ni egy na pot. Ho gyan kell
„rend ha gyó” órát  tar ta ni, ki csit ki zök ken -
ve a min den nap ok mo no tó ni á já ból. Eh -
hez, a ter mé szet a leg ins pi rá lóbb „tan te -
rem”. Egy ilyen óra, nap elõ ké szí té sé hez
azon ban nagy fo kú hely is me ret és a ha -
gyo má nyos tól egy ki csit el té rõ „mód szer -
tár” szük sé gel te tik. A Zöld Szív szak em -
be rei Dr. Victor And rás, Jantnerné Oláh
Ilo na és Saly Eri ka íze lí tõt ad tak az er dõ
nyúj tot ta is me re tek él ve ze tes fel dol go zá -
sá ra, meg ta pasz tal tat ták mi lyen gaz dag -
ság gal bír ez az er dõ, elõ adást tar tot tak
ar ról, ho gyan mû kö dik a ter mé szet, mint
há ló zat, il let ve a kör nye ze tünk mes ter sé -
ges sé vá lá sá nak prob le ma ti ká ját is fe -
sze get ték. 
Sze ret nénk meg kö szön ni vá ro sunk ve -
ze té sé nek ma gunk, a tu laj do no sok, a vá -
ros és az er dõ ne vé ben, hogy fon tos nak
tar tot ták a Ká pol na-domb mö göt ti er dõ
ki ta ka rí tá sá nak fel vál la lá sát. Az a sze -
mét, amely az el múlt idõ alatt fel hal mo -
zó dott az er dõ szé lén, il let ve bel jebb is,
saj nos más úton biz to san nem ke rült vol -
na a meg fe le lõ hely re, és még éve kig
ron gál ta vol na a kör nye ze tet. A sze mét
men  nyi sé gét és mi nõ sé gét (sitt, gu mi ab -
roncs ok) több ször is lát va bi zo nyos va -

gyok ben ne, hogy ko moly költ sé ge ket je -
len tett vá ro sunk nak. Saj nos, szin te biz -
tos ra ve he tõ, hogy újabb „ra ko má nyok”
fog nak ér kez ni, még is úgy érez zük, nem
volt hi á ba va ló ez a mun ka.
Min den kit le nyû gö zött az er dõ szép sé ge,
faj gaz dag sá ga. A sok vé dett, fo ko zot tan
vé dett és más ti pi kus ho mo ki gye pen élõ
vi rá gok épp most vi rá goz ta, és ezek
szép sé ge a tisz ta kör nye zet ben tu dott
iga zán ér vé nye sül ni. Tak so nyi kol lé gák
kü lö nö sen ér té kel ték a tisz ta sá got, hi -
szen õk több ször szem be sül tek a ren ge -
teg sze mét tel.  Ré gen so kat jár tak a gye -
re kek kel az er dõ ben, de a sok sze mét
idõ vel el ret ten tet te õket.
Pe da gó gi ai mun kánk so rán, Zöld Szí ves
prog ra munk kal min dent meg te szünk,
hogy erõs kö tõ dés ala kul jon ki a gye re -
kek ben a köz vet len kör nye ze tük, il let ve a 
„vad” ter mé szet iránt. Vall juk, ha erõs ér -
zel mi ka pocs ala kul ki, kel lõ tu do má nyos
is me ret tel pá ro sul va, fel nõtt kor ban na -
gyobb fe le lõ sé get érez nek kör nye ze tük
iránt, job ban vi gyáz nak rá. Biz to san nem
be lõ lük ke rül nek ki a „sze me te lõk”. A kö -
tõ dés ter mé sze te sen csak ak kor ala kul -
hat ki, ha sok ér de kes, jó han gu la tú él -
mény éri a gye re ke ket a „vad” ter mé szet -
ben.
A ren dez vény meg hir de té se kor fon tos -
nak tar tot tuk, hogy a prog ram szé les kör -
ben le gyen el ér he tõ, ezért té rí tés men tes
le gyen, to váb bá a pe da gó gu sok szá má -
ra a sok szak mai se gít ség mel lett, akkre -
di tá ciós pon tot is ér jen. Le hel End re al -
pol gár mes ter úr fel ka rol ta a prog ra mot,
dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter úr pe dig
je len tõs ös  szeg gel tá mo ga tott ben nün -
ket. Ez úton is sze ret nénk kö szö ne tün ket
ki fe jez ni.
Má sik fon tos szem pont volt, hogy a „visz -
 sza a ter mé szet hez” üze ne tünk mel lett,
meg je len jen a he lyi ter me lõk nép sze rû sí -
té se. Kör nye zet vé del mi szem pont ból
több érv szól mel let tük: je len tõ sen csök -
kent jük öko ló gi ai láb nyo mun kat, kör nye -
ze tün ket és egész sé gün ket óv juk, ha
õket vá laszt juk, és nem a kül föld rõl,
hosszú szál lí tás sal, sok vé dõ cso ma go -
lás sal el lá tott bi zony ta lan ös  sze té te lû ter -
mé ke ket.
Ruff Ist ván pék mes ter, Seress Já nos mé -
hész, Ficsor Ár pád õs ter me lõ, Bagdi At -
ti la hen tes, Nagy Lajosné õs ter me lõ ki vá -
ló mi nõ sé gû fi nom sá ga ik kal tá mo gat ták
ren dez vé nyün ket. A reg ge li fo ga dás nál
az õ saj tu kat, te jü ket, fel dol go zott hen -
tes áru i kat, mé zü ket, zöld sé gü ket, kü lön -

le ges ke nye rü ket és pék sü te mé nyü ket
kós tol hat tuk. A kéz mo sás nál Ke re kes
Gab ri el la kör nye zet ba rát na túr szap pan -
ja it hasz nál hat tuk. Fon tos, hogy ér ték -
ként te kint sünk az el kö te le zett, mi nõ sé -
get fon tos nak tar tó he lyi ter me lõk re, vál -
lal ko zók ra!
A pa lac kos ás vány vi zek hul la dék ter me lõ -
dés szem pont já ból óri á si ter het je len te -
nek a ter mé szet szá má ra, még ha sze -
lek tí ven gyûjt jük, ak kor is (gon dol junk
csak a Kí ná ba ve ze tõ hos  szas szál lí tás -
ra – az új ra fel dol go zás is je len tõs ener -
gia fel hasz ná lás sal jár).
A he lyi szik vi zet ké szí tõ ipa ros szó dá ja
kör nye zet vé del mi szem pont ból sok kal kí -
mé le te sebb vá lasz tás, a víz meg bíz ha tó,
a cso ma go lás sok szor új ra hasz no sít ha -
tó, ke vés szál lí tás sal jut hat el ott ho nunk -

ba. Ezért a ren dez vé nyen ezt fo gyasz tot -
tuk a taksonyi Szép völ gyi Jakabné szik -
víz ké szí tõ fel aján lá sá ból.
Sze ret tük vol na mi ni má lis ra csök ken te ni
a ren dez vény hul la dék ter me lé sét, ezért
mû anyag el dob ha tó tá nyé ro kat, po ha ra -
kat nem hasz nál tunk. Kér tük, hoz zon ma -
gá val min den ki egy po ha rat, amit egész
nap hasz nál ni tud. Tá nyé rok ról, evõ esz -
kö zök rõl az óvo dánk gon dos ko dott.
A ren dez vény tár gyi fel tét ele i nek meg te -
rem té sé hez je len tõs se gít sé get kap tunk
a Zöld Ko ro na Garden cég tõl, a Du na ha -
rasz ti Pol gár õr ség tõl, a DMTK ví zi szak -
osz tá lyá tól, va la mint a Du na ha rasz ti Kör -
nye zet ba rá tok Egye sü le té tõl. A prog ram
hely szí ne a Mustang Lo vas club volt, amit
Machay Já nos tu laj do nos fel aján lá sá ból
él vez het tünk.
A fel so ro lás ból is lát szik mek ko ra ös  sze -
fo gás ra volt szük ség ah hoz, hogy ez a
nap lét re jö hes sen! Na gyon jó volt meg ta -
pasz tal ni a vá ro sunk ban élõ vál lal ko zók,
ter me lõk, egye sü le tek jó in du la tát, se gí tõ -
kész sé gét, ami nek hasz nát gyer me ke ink
és a ter mé szet fog ják él vez ni!

Környezeti nevelés 
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
A ping pong szak kör tan év zá ró 

egyé ni ver se nye

2013. jú ni us 7. pén tek dél után fél négy.
Mint a tan év so rán min den pén te ken, gyü le -
kez tek az is ko lai ping pong szak kör tag jai. Most
azon ban iz ga tott ság is ér zõ dött a han gu lat ban.
Min den ki az el sõ is ko lai ver seny re ké szült.
(Né há nyan a szak kö rö sök kö zül már vet tek
részt ver se nyen; leg utóbb a DMTK Asz ta li te -
nisz szak osz tá lya ál tal ren de zett hús vé ti ku -
pán, de a szak kör éle té ben ez volt az el sõ is -
ko lai ver seny.) 
Az asz ta lok fel ál lí tá sa után Aczél Im re (a
DMTK spor to ló ja, aki a fog lal ko zá sok le ve ze -
té sé ben is se gít sé günk re volt) is mer tet te a ver -
seny me ne tét. 
A ti zen két részt ve võ elõ ször két cso port ba sor -
sol va kör mér kõ zést ját szott. A két cso port ból
az el sõ négy leg ered mé nye sebb já té kos ju tott
a leg jobb nyolc kö zé. Itt egye nes ki esés sel dõlt
el, kik fog nak az ér me kért küz de ni. Vé gül egy-
egy meccs dön töt te el a há rom érem sor sát.

A ver se nyen részt vet tek:
Csa pi Zsó fia (4. o.)
Ko csis Amb rus (5. o.)
Maloku Ádám (6. o.)
Tö rök Lil la (4. o.)

A nyolc kö zé ju tot tak:
Cso port el sõ ként Kugelmann Kit ti (5. o.) és
Szõ ke Pat rik (6. o.); má so dik ként Wágner Ta -
más (7. o.) és Bak Ben já min (5. o.); har ma dik -
ként Landsmann Pet ra (7. o.) és Tö rök Pet ra
(6. o.); ne gye dik ként So mo gyi Ri chárd (8. o.)
és Ferancz Nó ra (4. o.).

Az elõ dön tõ ben Kugelmann Kit ti és Szõ ke Pat -
rik csa tá já ból Kit ti ke rült ki gyõz te sen, Bak Ben -
já min pe dig So mo gyi Ri chár dot gyõz te le.
Így az arany érem ért Kugelmann Kit ti és Bak
Ben já min, a bronz érem ért Szõ ke Pat rik és So -
mo gyi Ri chárd in dul ha tott.

A ver seny vég ered mé nye:
I.   Kugelmann Kit ti
II.  Bak Ben já min
III. So mo gyi Ri chárd

A he lye zet tek és részt ve võk szá má ra az ér -
me ket és az aján dé ko kat a DMTK Asz ta li te -
nisz szak osz tá lya aján lot ta föl. (A szak osz tály
fo lya ma to san se gí ti is ko lai szak kö rünk mû kö -
dé sét. Több ta nít vá nyunk, aki az is ko lá ban
kez dett ping pon goz ni, je len leg már a szak -
osz tály edzé se i re jár, s azért igyek szik, hogy
be ke rül hes sen a me gyei baj nok ság ban ját szó
csa pat ba.) 
A ver seny min den részt ve võ jé nek gra tu lá lok.
Ez zel a ping pong szak kör er re a tan év re vé get
ért. Aki azon ban nyá ron is sze ret ne ping pon -
goz ni, le he tõ sé ge lesz rá, mert az Asz ta li te nisz
szak osz tály nyá ri tá bort is tart. Bõ vebb in for -
má ció a szak osz tály facebook ol da lán ta lál ha -
tó.
Min den ki nek kel le mes va ká ci ót kí vá nok.

Kovácsné Mes ter Ág nes

Sza val ni jó min den nyel ven!

2013. áp ri lis 9-én Szigetszentmiklóson a hu -
nya dis di á kok an gol és né met nyel vû vers és
pró za mon dó ver se nyen vet tek részt. A ver se -
nyen Dunaharaszti, Szi get szent mik lós, Tö köl
és még szá mos te le pü lés is ko lá ja sze re pelt.
Né met nyelv bõl 18 ta nu ló an gol nyelv bõl 10 ta -
nu ló mon dott ver set, pró zát. A gye re kek fer ge -

te ges si kert arat tak, szép ered mé nyek kel tér -
het tünk ha za a ver seny rõl.
A kö vet ke zõ ta nu lók ér tek el he lye zést:

An gol nyelv:
6. c Né meth La u ra II. helyezés
7. a Boszkovics Melissza II. helyezés
7. a Tuboly Ale xand ra III. helyezés
Fel ké szí tõ ta nár: Fogarasiné Markstein Be á ta

Né met nyelv:
4. év fo lyam
4. c Hor váth Jan ka I. helyezés
4. c Decsov Ju li an na II. helyezés
4. c Bo ros Gréta III. helyezés
4. c Ágics Ber na dett Kü lön díj
Fel ké szí tõ ta nár: Pálné Wessenhoffer Ág nes
4. Leéb Fru zsi na Kü lön díj
4. Be ne dek Jennifer Kü lön díj
Fel ké szí tõ ta nár: Lizerné Bende Tí mea

5. év fo lyam:
5. c Var ga Pé ter II. helyezés
5. c Medgyesfalvi Do mi ni ka III. helyezés
5. c Ka kas Krisz ti na Kü lön díj
Fel ké szí tõ tanár:Lizerné Bende Tí mea

6. b Ke néz An tó nia I.helyezés
Fel ké szí tõ tanár: Lénártné Né meth Mó ni ka

8. c Ficsór Ré ka I. helyezés 
Fel ké szí tõ tanár:Pálné Wessenhoffer Ág nes

Büsz ke ség gel tölt el min ket, hogy ta nu ló ink is -
mét öreg bí tet ték is ko lánk hír ne vét.
Min den részt ve võ ta nu lónk nak, és a fel ké szí tõ
ta ná rok nak  is szív bõl gra tu lá lunk!
Áp ri lis 11., a köl té szet nap ja. A vá ro si sza va ló -
ver seny re a Laffert-kúriában ke rült sor. Is ko -
lánk fel sõ ta go za tát öt ta nu ló kép vi sel te két ka -
te gó ri á ban. Egy más után hang zot tak el a szín -
vo na las és igé nyes sza va la tok. A zsû ri nek nem
volt kön  nyû dön tést hoz nia. Nagy örö münk re
az ered mény hir de tés nél ki de rült, hogy négy
vers mon dónk is a leg job bak kö zé ke rült. Az 5-
6. osztályosok kö zött Hor váth Pet ra (6. c) és
Köröskényi Eme se (6. c) a má so dik, Ke néz An -
tó nia (6. b) a har ma dik he lyen vég zett.
A 7-8. osztályosok kö zött Ap ró Já nos (7. c) el -
sõ he lye zett lett. Fel ké szí tõ ta ná ra ik: Li ge ti
Józsefné és Kovácsné Mes ter Ág nes.
A szer ve zõk nek kö szön jük a szép kör nye ze tet,
a szí vé lyes fo gad ta tást és a jó han gu la tú, szín -
vo na las ver senyt.

Kovácsné Mes ter Ág nes,
Fogarasiné Markstein Be á ta

Há rom he tes mû vé sze ti pro jekt 
a Hu nya di ban

Áp ri lis 29-tõl má jus 17-ig a tan órá kon – és azo -
kon kí vül is – a fel sõ ta go za ton ki emelt sze re -
pet kap tak a kü lön bö zõ mû vé sze ti ágak. Az
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság nak
kö szön he tõ en anya gi tá mo ga tást nyer tünk pá -
lyá za tunk kal, így min den elõ re el ter ve zett prog -
ra mun kat meg tud tuk va ló sí ta ni.
Pro jekt in dí tó ként, a Laffert Kú ri á ban Gáll
Sán dor tar tott elõ adást, mely ben meg is mer -
tet te di ák ja in kat hely tör té ne ti szem pont ból
leg fon to sabb épí tett kör nye ze tünk kel, em lék -
mû ve ink kel, szobrainkkal; be mu tat ta ne kik
kép zõ mû vé sze ti, iro dal mi, ze nei és kul tu rá lis
éle tünk múlt ját és je le nét. A sváb ha gyo má -
nyok, ré gi mes ter sé gek is szó ba ke rül tek. Ér -
de kes volt együtt lát ni, hogy mi lyen gaz dag
volt, és ma is mi lyen sok ré tû a mû vé sze ti élet
vá ro sunk ban.

Meg néz tük a nép raj zi ba ba ki ál lí tást, mely -
hez egy ké sõb bi fel adat so rán vis  sza tér tek
di ák ja ink, és a leg ügye seb bek raj zo kat ké -
szí tet tek a kü lön bö zõ nép vi se le tek rõl. Ez
egy kvízfeladat ré sze volt, melyyben az elõ -
adás hoz kap cso ló dó té má kat em lé ke zet bõl,
utá na já rás sal, vagy az internet se gít sé gé vel
dol goz ták fel az osz tá lyok.
Két té má ban ír tunk ki há zi rajz pá lyá za tot.
Tech ni ka órán ma da rak és fák nap já ra ké szí -
tet tünk fé lig tér be li fan tá zia ma da ra kat, rajz -
órán pe dig min den év fo lya mon ver se ket il -
luszt rál tunk. A há rom hét alatt szin te va la -
mennyi órán sze re pet ka pott a mû vé sze tek,
ha gyo má nyok va la mi lyen for má ja: kép ver -
sek, bal la gá si meg hí vók, tör té nel mi tab lók,
kép rejt vé nyek,
hang já ték, sváb
ha gyo má nyo kat
be mu ta tó tab lók
ké szül tek.
Dél utá ni fog lal -
ko zá sa ink ra vá -
ro sunk ban al ko -
tó mû vé sze ket is
meg hív tunk. Ez -
úton is kö szön -
jük, hogy be -
avat tak min ket
szak má juk tit ka -
i ba. 
Brauswetter Ka -
ta lin az agya go zás, ke rá mia ké szí tés ér de -
kes vi lá gát mu tat ta meg ne künk. Az alap-
ma dár fi gu rá ból meg le põ en sok ér de kes,
fan tá zia dús tár gyat ké szí tet tek ta nu ló ink,
me lyek nek iga zi szép sé ge a fes tés, má za -
zás és ége tés után lett tel jes.
Uzsák Sán dor a szá raz vi rág-kom po zí ci ók
ké szí té sé ben se gí tett min ket és fi no man irá -
nyí tot ta a szí nes kis ko sa rak vég sõ ki ala ku -
lá sát.
Szokontor Szil via ér de kes gyöngy fû zé si
tech ni ká ra ta ní tot ta az ér dek lõ dõ ket. Szem -
be sül tünk ve le, mi lyen sok tü re lem és kéz -
ügyes ség szük sé ges az ap ró lé kos mun ká -
hoz. Meg ér te a fá ra do zást, hi szen min den ki
sok ta pasz ta lat tal és egy-egy gyö nyö rû
nyak ék kel tér he tett ha za.
Kovácsné Mes ter Ág nes ma gyar ta ná runk
drá ma já ték kal szí ne sí tet te a dél utá ni prog ra -
mo kat. Egy XIX. szá za di moz gal mas fest -
mény (Mun kácsy Mi hály: Sztrájk) volt a té -
má ja a fog lal ko zás nak, me lyen lát ha tó lag
va la mi lyen konf lik tus le he tett a sze rep lõk kö -
zött. Az ér de kes já ték ve ze tés nyo mán a
gyerekek sze re pek be búj tak és a le het sé ges
meg ol dá sok kal pró bál tak egyez ség re jut ni
az el len té tes nézetek üt köz te té se so rán.
Ér de kes fel adat volt az osz tályt szim bo li zá -
ló tab lók el ké szí té se. Egyé ni meg ol dá sok
szü let tek kol lázs, mon tázs, je lek, jel ké pek
fel hasz ná lá sá val.
A Pes ti Ma gyar Szín ház rajz pá lyá za tot írt ki.
Ter vet kel lett ké szí te ni a szín ház hoz kap cso -
ló dó képekbõl, me lyek kel egy ka mi on ol da -
la it dí szí tet ték vol na. A pá lyá za tot is ko lánk 6.
c osz tá lyos ta nu ló ja, Kreisz Dor ka nyer te, aki
osz tály tár sai és osz tály fõ nö ke, Li ge ti
Józsefné se gít sé gé vel el is ké szí tet te nagy
mé ret ben a nyer tes mû vet, majd az osz tály
a szín ház ven dé ge ként részt ve he tett egy
elõ adá son.
A har ma dik hét vé gé re fel ke rül tek a leg jobb
fan tá zia ma da rak és il luszt rá ci ók a fa lak ra. A
zsû ri zés ben részt vett Le hel End re, aki ér -
té kel te a sok szép mun kát és se gí tett el dön -
te ni, hogy ki kap ja meg az ér té kes aján dé -
ko kat.
Az utol só na pon az el sõ két órá ban ke rült sor
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az aka dály ver seny re. Min den osz tály és
osztályfõnök he tek óta ké szült va la mi lyen ér -
de kes, mû vé sze tek kel kap cso la tos fel adat -
tal, fel adat sor ral.
Er re a nap ra el ké szí tet ték a „mû vé szi” me net -
le ve le ket, me lyek be be ke rül tek az ér té kes pon -
tok at tól füg gõ en, ho gyan tel je sí tet tek egy-egy
ál lo má son.
A kvízkérdések pont jai, az osz tály tab ló és az
aka dály ver se nyen el ért ered mény ad ta meg,
hogy a há rom hét alatt me lyik osz tály tel je sí -
tet te a fel ada to kat a leg job ban.
A pro jekt he tek le zá rá sa és csúcs pont ja ként
pén te ken 10 óra kor kez dõ dött a Hu nya di Gá -
la, me lyen a kü lön bö zõ mû vé sze tek ben já ra -
tos ta nu ló ink be mu tat hat ták tu dá su kat. A vá -
ro si ze ne is ko lá ban ta nu ló di ák ja ink hang sze -
res ze né vel és ének kel sze re pel tek. Lát hat -
tunk tán cot, ka ri ka gya kor la tot, gyö nyör köd -
het tünk ma gyar, né met és an gol nyel vû vers -
mon dás ban. Min den sze rep lõ az is ko lán kat
szim bo li zá ló hol ló ké pé vel nyo mott pó lót ka -
pott aján dék ba. Sok mun ka – a je lent ke zé si
la pok el ké szí té se, a vá lo ga tás, a prog ra mok
ös  sze ál lí tá sa – és fel ké szü lés elõz te meg ezt
az ese ményt, mind a diákok, mind a kol lé gák
ré szé rõl. A ren dez vényt rá dió já ték szí ne sí tet -
te mely in for ma ti ka és drá ma órai tan tár gyi in -
teg rá ci ó val, az 5 a se gít sé gé vel ké szült. A
han go sí tást, mint min dig, Szlekovics Csa bá -
nak és Szle ko vics Pé ter nek kö szön het tük. A
gá la vé gén ki hir det tük a há zi rajz ver se nyek
ered mé nyét: különdíjas lett a Ma da rak, fák
nap já ra ki írt pá lyá zat ra Ke néz An tó nia és Tö -
rök Pet ra (6. b), Né meth La u ra (6. c). Fõ dí jas
lett az ötö dik év fo lyam ból Ballabás Dó ra (5.
c), a ha to dik ból Kreisz Dor ka (6. c), a hete-
dikbõl Ap ró Já nos (7. c). Az il luszt rá ció ka te -
gó ri á ban fõ dí jas lett az ötö dik év fo lyam ból Fü -
löp Nó ra (5. b), a nyol ca dik év fo lyam ból Hor -
váth Kin csõ (8. b). Gra tu lá lunk! A há rom hét
alatt leg több pon tot el ért 7. a osz tályt tor tá val
ju tal maz tuk. A szín vo na las prog ra mo kért kö -

szö net il le ti a
részt ve võ
diákokat, fel ké -
szí tõ ta ná ra i -
kat, edzõ i ket
és a tan tes tü let
min den ta ná -
rát. A há rom
hét alatt min -
den ki
gazdagodott a
sok is me ret tel,
az el ké szí tett
mun kák kal. A
fo lyo sónk fa la i -
ra fel ke rült ki ál -

lí tá son lát ha tók a pro duk tu mok; le het gyö -
nyör köd ni, töl te kez ni és büsz kél ked ni ta nít vá -
nya ink tel je sít mé nyé vel. 
Fõ szer ve zõk a Hu mán és Mû vé sze ti Mun ka -
kö zös ség tag jai: Gáborné Szil ágyi Er zsé bet,
Kor be li Ferencné, Kovácsné Mes ter Ág nes, Li -
ge ti Józsefné, Mol nár Zsa nett, Nyá ri A. Il di kó,
Vighné Ba csó Mó ni ka

Nyá ri A. Il di kó
Hu mán és Mû vé sze ti 

Mun ka kö zös ség ve ze tõ

A Hu mán és Mû vé sze ti 
Mun ka kö zös ség ered mé nyei 

a má so dik fél év ben

„Éb red a Ter mé szet” cím mel vá ro si rajz ver se -
nyen vet tünk részt, mely nek már ci us 22-én volt
az ered mény hir de té se. El sõ lett Kreisz Dor ka
(6. c), má so dik Tö rök Pet ra (6. b), gra fi kai kü -
lön díj ban ré sze sült Géczi Ta más és Mol nár
Csa ba (6. b).
Sakk ver seny volt áp ri lis 9-én, 24 fõ rész vé te -
lé vel. Al sós ered mé nyek: el sõ Már kus Bar na -
bás (3. b), má so dik Incze Ré ka (4. c), har ma -
dik he lye zett Teszler Ben de gúz (3. a) lett. Fel -
sõs ered mé nyek: el sõ he lyen Gerstenbrein
Csa ba (5. b), a má so di kon Var ga Ben ce (6. b),
a har ma dik he lyen Dorogsághy Le ven te vég -
zett. Kö szön jük Schu bert Gyu lá nak a sakk -
szak osz tály ve ze tõ jé nek és se gí tõ jé nek, Bo tos
Jó zsef nek a ver seny le bo nyo lí tá sát, az ér me -
ket, az aján dé ko kat! Az ál ta luk a sport iránt ta -
pasz tal ha tó tö ret len lel ke se dés igen nagy ha -
tás sal van di ák ja ink ra.
A Köl té szet Nap ja al kal má ból ren de zett vá ro si
sza va ló ver se nyen is ered mé nye sen sze re pel -
tünk: az 5-6. év fo lya mos ka te gó ri á ban a má -
so dik he lyen meg oszt va vég zett Köröskényi
Eme se és Hor váth Pet ra 6. c osz tá lyos ta nu -
lók, har ma dik lett Ke néz An tó nia (6. b). A 7-8
év fo lya mos ka te gó ri á ban Ap ró Já nos (7. c) el -
sõ lett.
„Szí nes Ver sek” cí men a Köl té szet Nap já ra
meg hir de tett kis tér sé gi rajz ver se nyen vet tünk
részt Dél egy há zán. Az 5-6 év fo lya mos ka te gó -
ri á ban I. he lye zést ért el Kreisz Dor ka (6. c).
„Más né pek me séi” cí mû me gyei rajz ver se -
nyen kor osz tá lyos ka te gó ri á juk ban Kreisz
Dor ka és Né meth La u ra (6. c) arany fo ko za -
tot ért el.
Me gyei tör té nel mi ver se nyen I. he lye zést ért el
Né meth La u ra.
A XII. Cse pel-szi get If jú Te het sé gei Re gi o ná lis
Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Pá lyá zat Né meth La -
u ra fõ díj ban ré sze sült.
ECDL Start bi zo nyít ványt szer zett május 13-
14-én 23 fõ a 7. év fo lyam ból, 21 fõ a 8. év fo -
lyam ból.
Má jus 21-én a Vá ro si in for ma ti ka ver se nyen a
leg jobb ered ményt a há rom fõs 8. év fo lya mos
csa pa tunk ér te el.
A Hebe Kft. ál tal meg hir de tett or szá gos tör té -
nel mi le ve le zõs ver se nyen Ba kos Ri ta és
Bujna Vi vi en al kot ta csa pat (5. b) ok le ve let ka -
pott ki vá ló tel je sít mé nyü kért.

A Bu dai Vár had ra fog va
osz tály ki rán du lá son 5. a osz tály

Nem so ká ra itt a nyá ri szü net, az osz tály ki rán -
du lá sok ide je van. 2013. má jus 29-én, amíg a
ha to di ko sok kom pe ten ci át ír tak, a mi osz tá -
lyunk ki rán dul ni ment. A Bu dai Vár ban, a Had -
tör té ne ti Mú ze um ban és a Vér me zõn töl töt tünk
el egy fá rasz tó, de na gyon kel le mes na pot. 
Vo nat tal, bus  szal és met ró val is utaz tunk. Iga -
zán hos  szú volt az út, de mi él vez tük, mert a
több sé günk még nem na gyon uta zott tö meg -
köz le ke dés sel. A busz egye ne sen a Bu dai Vár
szí vé be vitt min ket. Jött ve lünk egy ide gen ve -
ze tõ bá csi is. Csa pa to kat kel lett al kot nunk.

Min den csa pat ka pott egy la pot, amin kér dé -
sek vol tak és kap tunk hoz zá egy tér ké pet is. A
tér kép alap ján kör be jár tuk a vá rat és vá la szol -
tunk a kér dé sek re. Ér de kes volt, és ta nul sá -
gos, hogy nyi tott szem mel kel lett jár nunk, fi -
gyel ni kel lett az ut ca táb lák ra és a tér kép re is.
Ezek se gí tet tek az el iga zo dás ban.
Ké sõbb egy kis pi he nés és nasizgatás jött. Ez -
után el men tünk a Mar ci pán Mú ze um ba. Iga -
zán gyö nyö rû volt. Ott min den mar ci pán ból ké -
szült, még a Bu dai Vár ról, a Lánc híd ról és az
Or szág ház ról is ké szült egy ma kett. Lát tunk

egy ha tal mas tor tát, ami hez 1400 to jást kel lett
fel hasz nál ni. El gon dol kod ta tó, hogy ezt mi lyen
ne héz le he tett el ké szí te ni. Rajz fil mek is vol tak,
ház zal, sze rep lõk kel együtt per sze mind ez
mar ci pán ból. 
Ki rán du lá sunk kö vet ke zõ ál lo má sa a Had tör té -
ne ti Mú ze um volt, itt szin tén csa pa tok ban kel -
lett kér dé sek re vá la szol nunk és köz ben vé gig
ta nul tunk is! Tel je sen kör be jár tuk a mú ze u mot,
ér de kes és iz gal mas volt. Vé gül a Vér me zõ re
men tünk, ahol egy ját szó té ren pi hen tük ki a
hos  szú sé tát. Amíg mi pi hen tünk, a pá lyán a
fi úk fo ciz tak egyet az ot ta ni ak kal, amit per sze
na gyon él vez tek. 
Azu tán jött egy má sik bá csi egy nagy zacs kó -
val a ke zé ben. A zacs kó ban sok-sok csúz li, 2
zász ló és szí nes sza la gok vol tak, meg szi vacs -
lab dák is. Zász ló fog la ló, csa pat épí tõ já té kot ta -
ní tott ne künk. So kat ját szot tunk, amit na gyon
él vez tünk. Az osz tály ból én vál lal tam a fo tós
sze re pét. Já ték köz ben vic ces ké pe ket csi nál -
tam az egész osz tály ról. Na gyon fá rad tan ér -
tünk ha za, de a be szá mo ló ra azért volt ener -
gi ánk. Más nap ki me rül ten, de él mé nyek kel te -
le men tünk is ko lá ba. Ez egy ér de kes, iz gal mas
és él ve ze tes osz tály ki rán du lás volt, fõ leg ez zel
a klassz osz tál  lyal.

Ha ran gi Fan ni 5. a
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Ha za ér kez tek ver seny zõ ink!

A tö rök or szá gi Antalya adott ott hont a 2013-as évi Kempo Vi -
lág baj nok ság nak. 30 or szág rész vé te lé vel zaj lott a VB ahol a
ma gya rok 2. he lye zést ér tek el a ranglistán. A full kon takt
majd nem egé szét a Dunaharaszti Kempo Sport ver seny zõi,
Fel föl di Sza bolcs, több szö rös Kempo Vi lág baj nok, Pro fi MMA
Vi lág- és Eu ró pa Baj nok és ta nít vá nyai ad ták. Shihan Lo vász
Gá bor a Kempo vá lo ga tott Szö vet sé gi Ka pi tá nya, és Lacza
Ádám Il lés a Ma gyar Kempo Szö vet ség el nö ke meg volt elé -
ged ve a Ma gyar csa pat tel je sít mé nyé vel.

A Dunaharaszti Kempo Sport versenyzõi kö zül Lász ló Zsolt a
full kon takt -90 kg-os ka te gó ria bronz ér me se lett.
A Dunaharaszti Kemposok, ne ve ze te sen: Szom bat Pat rik 
-75 kg full kon takt, Káldi Dá vid -85 kg full kon takt, Sós Ti -
bor +103 kg full kon takt, és Lász ló Zsolt -90 kg full kon takt,
így te hát tet tek a Ma gyar csa pat ered mé nyes sé gé ért.

Gra tu lá lunk!

Ha tal mas po fo nok, erõ tel jes küz del mek Pá pán!

Má jus 24-én nagy sza bá sú ket rec harc zaj ló dott le Pá pán, a
Ronin Gracie Barra, Bra zil Jiujitsu egye sü let jó vol tá ból.
Az Or szá gos MMA Szö vet ség tag ja a Dunaharaszti Kempo
Sport két ver seny zõ vel kép vi sel te ma gát. Az utol só pil la nat ban
be ug ró 85 kg-os Tánczos Gá bor, hát só foj tás sal ki ka pott jó val
ru ti nosabb el len fe lé tõl. Gracie Barra-s el len fe lé nek egy jól ki vi -
te le zett kar fe szí tést ha mar le fúj ta a tisz telt bí ró. A jo gos fel há -
bo ro dást kö ve tõ en új ra hely zet be he lyez te õket a bí ró, ami bõl
Ga bi ki tu dott for dul ni pár ütést kö ve tõ en, de Jitsus el len fe le
egy hát só foj tást ra kott rá, és be fe jez te az ak ci ót. Meg em lí te -
ném, hogy a bí ró kat nem az Or szá gos MMA Szö vet ség tõl kér -
ték – aki ket ko moly szak em be rek vizs gáz tat tak, és akik sport-
és edzõ múlt tal ren del kez nek. Az egyik fõ mér kõ zés nek ti tu lált
Be éri Ba lázs vs. Sós Ti bor mér kõ zést – a több szö rös Vi lág baj -
nok Fel föl di hegy la kó ta nít vá nya –, Sós Ti bor nyer te ha tal mas
ki ütés sel.

Gra tu lá lunk Sós Ti bi nek a nagy sze rû tel je sít mény hez, és
Mihályfi Ákos nak a nagyszerû ren de zé sért.
Bí zunk ben ne hogy a Pá pai Ronin Gracie Barra, Bra zil Jiujitsu
egye sü let is az MMA szö vet ség tag ja lesz, mi több együtt fog
mû köd ni a ver seny szer ve zé sek ben is.

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs

Cse cse mõ ápo lá si ver se nyen jár tunk!

2013. áp ri lis 29-én Szigetszentmiklóson, a Bí ró La jos Ál ta lá nos
Is ko lá ban meg ren de zés re ke rült a Te rü le ti Cse cse mõ ápo lá si
Ver seny. 

A ver seny fõ szer ve zõ je a Vö rös ke reszt volt.

Dunaharasztiról 3 csa pat is si ke re sen kép vi sel te is ko lá in -
kat:

II. he lyen vég zett a
Kõrösi Csoma Sán -
dor Ál ta lá nos Is ko la
csa pa ta. 

Tag jai: Bí ró Ni ko lett,
5. osz tá lyos ta nu ló és
Fe jes An na, Var sá nyi
Dorina 8. osz tá lyos
ta nu lók. 
Fel ké szí tõ: Livagyin
Zsoltné (is ko la vé dõ -
nõ)

III. he lyen vég zett a Baktay Er vin Gimnázum csa pa ta.
Tag jai: Do mo kos Ni ko lett, Szél Bog lár ka, Bartha Bor bá la,
7. osz tá lyos ta nu lók. 
Fel ké szí tõ: Horváthné Véghseõ Ka ta lin (is ko la vé dõ nõ)

IV. he lyen vég zett a
Hu nya di Já nos Ál -
ta lá nos Is ko la csa -
pa ta.

Tag jai: Ko vács Va len -
ti na, Tész Bri git ta,
Puzsik Bet ti na, 6. osz -
tá lyos ta nu lók. Fel ké -
szí tõ: Livagyin Zsoltné
(Is ko la vé dõ nõ)

A ver seny több ál lo más ból állt, ahol is a ta nu lók szá mot ad hat -
tak töb bek kö zött ar ról, hogy mi ért fon tos az anya te jes táp lá -
lás, ho gyan kell he lye sen meg für det ni egy kis ba bát, ho gyan ké -
szí te né nek el egy al mapé pet stb.
Min den ver seny zõ nek gra tu lá lunk, na gyon ügye sek vol ta tok!

Livagyin Zsoltné, is ko la vé dõ nõ
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27 ÉR MET NYER TEK AZ ASHIHARA KA RA TÉ SOK!

ASHIHARA KA RA TE OPEN EUROPEAN CUP
2013. má jus 11.
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Kö szö net
A Dunaharaszti Rá kó czi li ge ti Szent Im re Egy ház köz ség vi lá gi el nö ke ként sze ret -
ném meg kö szön ni Pethõ Zol tán jegy zõ úr nak, a va gyon- és élet ve szé lyes sé vált 15
m-es nyár fa ki vá gá sá hoz nyúj tott er köl csi, szak mai (Né meth Kár oly mun ka tár sán ke -
resz tül) és anya gi se gít sé gét, ez zel a jó szom szé di vi szo nyunk to váb bi fenn tar tá sá -
hoz já rult hoz zá.
To váb bi jó együtt mû kö dést re mél ve ké rem jó Is ten ál dá sát mun ká juk ra!

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

He lyes bí tés

Var ga Ju li ka ké ré sé re köz löm, hogy a
Dunaharaszti Hí rek áp ri li si szá má ban
a Se gít ség nyúj tás – Hospice-ház cí mû
cik kem ben ne vét té ve sen Vargáné, Ju -
li ká nak ír tam.

Gyön gyö si Ró zsa

A Kisdunamenti Ashihara Ka ra te Egye sü let (Dra gon Force Te -
am) 2013. má jus 11-én Eu ró pa Ku pát szer ve zett. Ko ráb ban 12
éven ke resz tül Hungarian Ashihara Ka ra te Open el ne ve zés sel
folyt a ver seny so ro zat Dunaharasztin, de 2013-ban meg kap tuk
a le he tõ sé get egy Eu ró pa Ku pa meg szer ve zé sé re. A ver seny
le bo nyo lí tá sá ra So rok sá ri sport csar nok ban ke rült sor a nagy
ver seny zõi lét szám mi att. 6 or szág 200 ver seny zõ je lé pett ta -
ta mi ra a két fõ ver seny szám ban, for ma gya kor lat ban és küz de -
lem ben.
A részt ve võ or szá gok: Orosz or szág, Dá nia, Szer bia, Ro má nia,
Üz be gisz tán, Ma gyar or szág.
Az Ashihara Ka ra te stí lus ver seny zõi mel lett a Kyokushinkai
Ka ra te spor to lói is kép vi sel tet ték ma gu kat.
A ver seny a for ma gya kor la tok be mu ta tá sá val kez dõ dött. Gyer -
mek és fel nõtt ka te gó ri á ban is na gyon szé pen be mu ta tott for -
ma gya kor la to kat lát tunk. Egye sü le tünk bõl 6 fõ in dult eb ben a
ver seny szám ban, mely bõl né gyen arany ér met, ket ten pe dig
ezüst ér met sze rez tek:

For ma gya kor lat ered mé nyek:

1. hely: Csurka Ger gõ, Bak Benjamin, Schwarczenberger 
Kla u dia, Ki rály Zsó fia,

2. hely: Ko vács Le ven te, Piacsik Zsó fia

A for ma gya kor la tok be mu ta tá sa után kö vet kez tek a küz del mek,
me lyek 3 ta ta min foly tak.
7 éves kor tól a fel nõtt kor osz tá lyig ös  sze sen 7 kor osz tály ban
foly tak a küz del mek a kü lön bö zõ súly cso port ok ban. Lát vá nyos,
erõs és tech ni kás küz del me ket lát hat tunk szin te min den kor -
osz tály ban. A leg na gyobb össze csa pá sok a fel nõtt „A” ka te gó -
ri ás küz del mek ben vol tak, ahol a leg jobb orosz, szerb, ro mán
és ma gyar har co sok csap tak ös  sze.
Egye sü le tünk spor to lói na gyon szé pen sze re pel tek a küz de lem
ver seny szám ok ban is.

Küz de lem ered mé nyek:

1. hely: Csurka Ger gõ, Schwarczenberger Kla u dia, Ko vács Le -
ven te, Gyu lai Zol tán, Ki rály Má tyás, Ki rály Zsó fia,  Ta -
kács Ba lázs, Béki Szil vesz ter

2. hely: Bak Benjamin, Se per Olivia, Uhrin Ré ka, Hor váth 
Jan ka, Sas Vik tor, Nagy Ta ma ra, Var ga Ba lázs, Ko vács
Bo tond, Uhrin Zsom bor, An gyal Márk

3. hely: Incze Ré ka, Berron Oli vér, Kober Il di kó

Részt vett még a ver se nyen Gábri Eme se, Szamay Ist ván és
Ko csis Ri chárd.
A szép egyé ni tel je sít mé nyek alap ján egye sü le tünk a csa pat -
ver seny ben ezüst ér met szer zett, a nagy orosz vá lo ga tott mö -
gött né hány pont tal le ma rad va.
Bak Benjamin meg kap ta a leg har co sabb gyer mek ver seny zõ -
nek já ró kü lön dí jat.
Gra tu lá lunk a ver seny zõk nek!
Kö szön jük egye sü le tünk tag ja i nak és a szü lõk nek az ál do za -
tos mun ká ját, se gít sé gét, me lyet a ver seny le bo nyo lí tá sá hoz,
meg szer ve zé sé hez nyúj tot tak. Kü lön kö szö net Szamay Ist ván -
nak, Droppa Szil vi á nak és Gábri Lász ló nak a ver seny elõtt, alatt
és után nyúj tott sok-sok se gít sé gért, va la mint kö szön jük a
Szap pa nos Ke rá mia tá mo ga tá sát.

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

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

Csurkáné Döcsakovszky Má ria edzõ
Csurka Lász ló edzõ
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2013. májusi újszülöttek

Bíró Nikolett 05. 24.
Bodnár Andrea 05. 29.
Bors Magdolna 05. 03.
Bóka Elizabet 05. 10.
Bujdosó Anna Kinga 05. 24.
Földesi Anna 05. 02.
Galambos Marcell 05. 14.
Gálos Laura 05. 14.
Gulyás Gergõ 05. 04.
Gyarmati Fanni 05. 23.
Hommer Levente 05. 06.
Pap Dániel 05. 27.
Rátkai István 05. 30.
Somogyi-Pinczi Zakariás 05. 02.
Sterczl Marcell 05. 24.
Suha Romina Patrícia 05. 24.
Szabó Ádám 05. 04.

2013. május hónapban
elhunytak neve és életkora

Barna József élt 74 évet
Bugyi József élt 76 évet
Dán Károly Miklós élt 78 évet
Dr. Helméczy Mátyás élt 88 évet
Dr. Marosi András élt 69 évet
Hamedl János élt 78 évet
Kaltenecker Józsefné élt 72 évet
Kovács Mónika élt 40 évet
Kutasiné Puss Éva élt 63 évet
Lindenmayer Ferenc élt 64 évet
Magyar János Józsefné élt 88 évet
Móritz Attiláné élt 76 évet
Nagy Sándorné élt 64 évet
Réder Györgyné élt 98 évet
Szirbik József Péter élt 89 évet
Szöllõsi István élt 81 évet
Tikos Jenõ Zoltán élt 53 évet
Tóth József élt 72 évet

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

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

fekete/fehér színes 

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

Számunkra Te sosem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét

Áld meg Atyám
S mi köszönjük, hogy õ lehetett a mi

ÉDESAPÁNK

Köszönjük mindazoknak, akik
BARNA JÓZSEFET

utolsó útjára elkísérték és
fájdalmunkban osztoztak.

Barna Éva és családja

Köszönetnyilvánítás
Akit szerettünk, 

életünk része marad mindörökké. 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

dr. MAROSI ANDRÁS

temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk barátainknak, 
ismerõseinknek és mindenkinek,

akik május 30-án 
Dán Károly 

temetési szertartásán részt vettek 
és imádkoztak, sírjára elhelyezték 

a kegyelet virágait. 
A lélek és az emlék örök, 

csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Szeretõ családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Dr. Helméczy Mátyást
elkísérték utolsó földi útjára.

A gyászoló család

Dr. Ma ro si And rás 
em lé ké re
Meg ren dül ten fo gad tuk a hírt, hogy pár nap pal het -
ve ne dik szü le tés nap ja elõtt, hos  szú szen ve dés
után el tá vo zott kö zü lünk Dr. Ma ro si And rás.
Dunaharaszti min den la kó ja, aki is mer te ezt a mé -
lyen hu ma nis ta, be te ge i ért fá rad sá got nem is me rõ,
kol lé gá it ta pasz ta la tá val min dig se gí tõ, nagy tu dá -
sú iga zi „kör ze ti or vost” most gyá szol, osz to zik sze -
re tett csa lád ja fáj dal má ban. 
Még ak kor is dol go zott, ami kor sú lyos be teg sé ge
el ha tal ma so dott raj ta. A szen ve dé sé re fit  tyet hány -
va csak dol go zott. Nem is mert fá rad sá got. Be te ge -
it gyó gyí tot ta ad dig a pil la na tig, amed dig az ere je tel je sen el nem hagy ta.
Biz tos, hogy szám ta lan uta zá si terv vel gon dolt a nyug dí jas évek re. A meg ér de melt
pi he nést, amit an  nyi ra sze re tett, nem kap hat ta meg az élet tõl. De meg kap ta csa -
lád ja, kol lé gái és be te gei sze re te tét.
So kan kí sér tük el utol só út já ra jú ni us har ma di kán. Jó volt lát ni, hogy mi lyen so kan
sze ret ték.
Ne héz szív vel bú csú zunk Tõ led drá ga Ban di kánk. Én, mint or vos pá rod most is pél -
da ké pem nek te kin te lek és büsz ke va gyok ar ra, hogy mel let ted dol goz hat tam más -
fél év ti ze den át.

Dr. Koz ma Mag dol na

ÉPÍ TÕ IPA RI 
GE NE RÁL KI VI TE LE ZÕ KET 

KE RE SÜNK!
A DUNAHARASZTI RE FOR MÁ TUS EGY HÁZ
épí tõ ipa ri ge ne rál ki vi te le zõk je lent ke zé sét
vár ja az új RE FOR MÁ TUS TEMP LOM ÉPÍ -
TÉ SÉ RE elõ ze tes vá lo ga tás cél já ból.
A je lent ke zés hez az aláb bi a kat kér jük meg -
ad ni:
– a vál lal ko zás ne ve, szék he lye
– az ügy ve ze tõ ne ve, el ér he tõ sé ge
– a vál lal ko zás rö vid be mu ta tá sa
– re fe ren cia mun kák fel so ro lá sa, re fe ren cia -
iga zo lá sok kal

– fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ne ve, név jegy zé ki
szá ma

A je lent ke zé se ket cég sze rû alá írás sal, bé -
lyeg zõ vel el lát va kér jük el jut tat ni a Du na ha -
rasz ti Re for má tus Egy ház cí mé re.
Pos tai úton: 2330 Dunaharaszti Rá kó czi u
21.
Elekt ro ni kus úton, pdf for má tum ban:
dunaharaszti.ref@gmail.com ema il cím re.
A fel hí vás sal kap cso la tos kér dé se ket a
„dunaharaszti.ref@gmail.com” ema il cím re
le het meg kül de ni, a vá la szo kat e-mailben
küld jük meg.

Je lent ke zé si ha tár idõ 2013. jú li us 15. 16
óra.

Je lent ke zé sü ket kö szö net tel vár juk.

Fa ra gó Csa ba
lel ki pász tor
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NB III Al föld-cso port:
19. forduló DMTK–Tisza Vo lán 3-1 (Gól szer zõk: Miholics, Wágner,

Ughy)
20. for du ló Üllõ–DMTK 2-2 (Gól szer zõk: Dabasi, Dobesch) 
21. for du ló DMTK–Gyula 1-4 (Gól szer zõ: Rebecsák)
15. for du ló Hódmezõvásárhely–DMTK 1-2 (Gól szer zõ: Dobesch 2) 
22. for du ló Mórahalom–DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Né meth) 
23. for du ló DMTK–Dabas 1-0 (Gól szer zõ: Mé szá ros) 
24. for du ló Tököl–DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Né meth) 
25. for du ló DMTK–Soroksár 1-2 (Gól szer zõ: Wágner) 
26. forduló Nagykõrös–DMTK 0-4 (Gól szer zõk: Miholics 2, Dabasi,

Kovacsik) 
NB III-as fel nõtt csa pa tunk a 4. he lyen zár ta a baj nok sá got. 

DMTK II: 
22. for du ló DMTK II–Kakucs 1-0 (Gól szer zõ: Vár fal vi)
18. for du ló Gyál–DMTK 1-2 (Gól szer zõk: Ba logh Zs., Röszler) 
23. for du ló Dánszentmiklós–DMTK 1-4 (Gól szer zõk: Vár fal vi, Var sá -

nyi Zs., Hor váth Z., Ko vács Zs.)
24. for du ló DMTK II–Pereg 1-5 (Gól szer zõ: Ba logh Zs.)
30. for du ló DMTK II–Táborfalva 0-1 
25. for du ló Hernád–DMTK 3-2 (Gól szer zõ: Var sá nyi Á. 2)
26. forduló DMTK II–Taksony 6-2 (Gól szer zõk: Miholics 4, Ba logh Zs.,

Hor váth Z. 
27. for du ló Ül lõ II–DMTK II 1-2 (Gól szer zõ: Mé szá ros 2)
28. forduló DMTK II–Délegyháza 6-2 (Gól szer zõk: Röszler 2, Kiss G.

2, Ba logh Zs., Kerezsi) 
29. for du ló Dabas-Gyón–DMTK II 9-0 
Pest me gyei II. osz tá lyú fel nõtt csa pa tunk a 13. he lyen zár ta a baj -
nok sá got. 

DMTK U19:
22. forduló DMTK–Tápiószecsõ 2-0 (Gól szer zõk: Er dé lyi R.,

Frankovics)
23. for du ló Maglód–DMTK 0-3 (Gól szer zõk: Er dé lyi R., Frankovics, Ja -

kab)
24. for du ló DMTK–RKSK 13-0 (Gól szer zõk: Frankovics 4, Ja kab 3,

Kelnár 2, Szinai 2, Er dé lyi R., Scubert)
26. for du ló DMTK–Gyöngyös 3-2 (Gól szer zõk: Frankovics 2, Ko vács Zs.) 
27. for du ló RAFC–DMTK 1-10 (Gól szer zõk: Sipos 3, Kar dos 2, Ko vács

Zs. 2, Mol nár M., Ja kab, Szinai) 
16. for du ló Dunakeszi–DMTK 2-4 (Gól szer zõk: Dankó J., Sipos, Far -

kas T., Ko vács Zs.) 
28. for du ló DMTK–Diósd 4-1 (Gól szer zõk: Er dé lyi R., Szinai, Ko vács

Zs., Far kas G.) 
25. for du ló Ül lõ–DMTK 1-3 (Gól szer zõk: Ja kab 2, Er dé lyi R.) 
29. for du ló Jász apá ti–DMTK 1-3 (Gól szer zõk: Sipos, Far kas T., Mol nár M.) 
U19-es csa pa tunk je len leg a 3. he lyen áll a baj nok ság ban. 

DMTK U17:
22. for du ló DMTK–Tápiószecsõ 2-0 (Gól szer zõk: Bábik, Ju hos)
23. for du ló Mag lód–DMTK 3-2 (Gól szer zõk: Ba logh A., Far kas B.)
24. for du ló DMTK–RKSK 1-6 (Gól szer zõ: Bábik)
26. for du ló DMTK–Gyön gyös 1-9 (Gól szer zõ: Er dé lyi B.) 
27. for du ló RAFC–DMTK 2-4 (Gól szer zõk: Bábik, Pa ta ki, Milcsevics,

Kronvalter) 

16. for du ló Du na ke szi–DMTK 2-6 (Gól szer zõk: Milcsevics 2, Pa ta ki 2,
Ba logh A., Kaizer)

28. for du ló DMTK–Diósd 0-5
25. for du ló Ül lõ–DMTK 0-1 (Gól szer zõ: Pa ta ki) 
29. for du ló Jász apá ti–DMTK 1-4 (Gól szer zõk: Pa ta ki, Milcsevics, Ju -

hos, ön gól) 
U17-es csa pa tunk je len leg a 12. he lyen áll a baj nok ság ban.

DMTK U15: 
15. for du ló Lur kó SE Gyál–DMTK 1-3 (Gól szer zõk: Kronvalter, Er dé lyi

B., Bábik)
16. for du ló DMTK–Alsónémedi 15-1 (Gól szer zõk: Posch 4, Kaizer 3,

Bábik 2, Er dé lyi B. 2, Kronvalter, Egyed, Már ton)
17. for du ló Ör kény–DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Posch)
18. for du ló DMTK–Dömsöd 7-0 (Gól szer zõk: Kaizer 2, Bábik 2,

Kronvalter, Ba logh A., Rádai)
19. for du ló Rác ke ve–DMTK 3-3 (Gól szer zõk: Kronvalter 2, Bábik) 
20. for du ló DMTK–Tá bor fal va 8-3 (Gól szer zõk: Kaizer 2, Posch,

Kronvalter, Dankó K., Hujder, Bábik, Ba logh A.) 
13. for du ló Új len gyel–DMTK 5-3 (Gól szer zõ: Bábik 3) 
12. for du ló DMTK–Tak sony 2-0 (Gól szer zõk: Kronvalter, Bábik) 
21. for du ló Dabas–DMTK 3-8 (Gól szer zõk: Bábik 2, Posch 2,

Kronvalter 2, Er dé lyi B., Ba logh A.) 
U15-ös csa pa tunk az 1. he lyen zár ta a baj nok sá got.

DMTK U13:
15. for du ló DMTK–Dunavarsány 0-1
16. for du ló Alsónémedi–DMTK 3-2 (Gól szer zõk: Jammoul, Kálazi)
12. for du ló Bu gyi–DMTK 4-0
17. for du ló DMTK–Ha lász te lek 7-0 (Gól szer zõk: Jammoul 4, Kiss B.

2, Szán tó)
18. for du ló Szigetújfalu–DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Len gyel-Szé che nyi)
19. for du ló DMTK–Dömsöd 4-0 (Gól szer zõk: Kálazi 2, Ficsór, ön gól) 
13. for du ló DMTK–Tak sony 1-1 (Gól szer zõ: Szedlák)
21. for du ló DMTK–Pe reg 6-1 (Gól szer zõk: Kaltenecker B. 2, Kálazi,

Ha zai, Szedlák, Jammoul) 
22. for du ló Kiskunlacháza–DMTK 3-4 (Gól szer zõk: Jammoul 2, Kiss

B., Kálazi) 
U13-as csa pa tunk a 6. he lyen zár ta a baj nok sá got.

U10-es és U11-es csa pa tunk a Szigetszentmiklósi baj nok ság ban in dult,
me lyen a fi a ta labb kor osz tá lyunk el sõ, míg az egy év vel öre geb bek a
má so dik he lyen zár tak. 

Fel hí vás!

Fel hív juk min den 1994-ben és azu tán szü le tett
Dunaharasztin és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ gyer mek
fi gyel mét, hogy a Dunaharaszti 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
Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B) hét köz nap dél utá non ként, vagy
telefonon/e-mailben: 06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com 

Csa pó Lász ló









Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.






