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�Köd-ggubában jjár aa
november� �� íírja AAdy,
és vvalóban, eesõs, kkö-
dös, sszomorkás aaz iidõ
mostanában, aa ddecem-
ber eeleje ssem hhozott
másféle iidõjárást. ÉÉr-
dekes jjelenségnek lle-
hetünk uugyanakkor tta-
núi mmost mmár éévek óóta:
az eenyhe ttél nnem ppa-
rancsolta bbe aa mmunká-
sokat aaz éépítkezések-
rõl, aahogy jjárom aa vvá-
rost, aazt llátom, hhogy

jónéhányan sserénykednek aa ffalakon, aa ttetõkön.
Szerencsére aa vváros éépülése-sszépülése aaz iidei éév-
ben iis ffolytatódott, éés eez nnem iis aannyira aa sszeren-
cse ddolga vvolt. AAzt ggondolom, ppont aazért ssikerül
a mmi kkis kközösségünknek éévrõl-éévre eelõrelépnünk,
mert nnem bbízunk ssemmit aa sszerencsére, aa vvélet-
lenre. MMagyarország nnehéz hhelyzetbe kkerült aaz eel-
múlt éév ssorán, aamit mmég kkorántsem vvészelt áát, éés
ez aalól mmég aaz aa nnéhány, bbiztosabb llábon áálló öön-
kormányzat ssem vvonhatta kki mmagát, aakik kközé -
és eez nnagy sszó - DDunaharaszti iis ttartozik. 

Persze, ttudtuk, ttudhattuk mmi eegy éévvel eezelõtt,
amikor aa vváros iidei kköltségvetését tterveztük, hhogy
nehéz llesz. AArra aazonban nnem sszámítottunk, hhogy
ennyire nnehéz llesz. HHogy aaz áállam - mmiközben eegy-
re ttöbb ffeladattal ""tisztel" mmeg bbennünket - eegy-
re kkevesebb fforrást bbiztosít eezekhez. HHogy eennyi
családra ssújt mmajd lle aa mmunkanélküliség, hhogy
ennyien nnem ttudják mmajd ffizetni aa kközüzemi sszám-
láikat, aa hhiteltörlesztéseiket. HHogy eennyi, kkilátás-
talan hhelyzetbe jjutott hharaszti ppolgártársam kkeres
majd ffel aa ffogadóóráimon, éés ffordul hhozzám kköz-
vetlenül ssegítségért. HHogy eennyi eember uutolsó
mentsvára llesz mmajd aaz öönkormányzat.

Egy éévvel eezelõtt aazt mmondtam: llehet, hhogy nné-
hány tterületen vvissza kkell llépnünk, dde aa sszociális
keretbõl nnem eengedhetünk. OOlyan nnincs, hhogy nne
tudjunk ssegíteni aa hhozzánk ffordulókon. AA kképvi-
selõ-ttestület éés aa SSzociális éés EEgészségügyi BBizott-
ság ppartner vvolt eebben, aaz uutóbbi éévekre jjellem-
zõ öösszefogás iismét mmûködött. ÉÉs mmûködött aak-
kor iis, aamikor éév kközben kkellett aa ttartalékainkból
újabb fforrásokkal, úújabb mmilliókkal ffeltöltenünk aa
segélykereteket. DDe eebben aaz éévben iis ssikerült eelõ-
relépnünk. CCsak kkét ddolgot eemlítek: aaz iingyene-
sen bbiztosított mméhnyakrák eelleni ooltást aa hhetedi-
kes llányoknak, éés aa ggyermekétkeztetést, aahol bbiz-
tosítottuk aa llehetõségét aannak, hhogy nne llegyen
olyan hharaszti ggyermek, aaki ééhesen üül aaz iiskola-
padban, vvagy aa ccsoportszobában. 

Biztosíthatom ÖÖnöket, hhogy jjövõre iis mmindent
megteszünk aazért, hhogy nne eengedjük eel aa bbajba-
jutottak kkezét. EEnnek éérdekében oolyan kköltségve-
tést tterjesztek aa kképviselõk eelé aa SSzociális éés
Egészségügyi BBizottsággal eegyütt, mmelyben aa sszo-
ciális ccélokra ffordítható kkeretösszeg 110%-oos eeme-
lésére tteszünk jjavaslatot.

Dunaharaszti aaz uutóbbi éévekben - aaz oország nnehéz
helyzete eellenére - mmegõrizte mmûködõképességét,
sõt, ffolyamatos ffejlesztéseket vvalósított mmeg. KKi-
emelkedõ mmértékben hhasználtuk kki aaz uuniós fforrá-
sokat: úújabb uutakat éépítettünk, sszám sszerint 119-eet,
a HHunyadi iiskola áátadása uután nnekifogtunk aa MMe-
se ÓÓvoda ffelújításának, kkibõvítésének iis, aamit rre-
kordidõ aalatt bbe iis ffejeztünk. EElhárult aaz uutolsó aaka-
dály aaz eelõl, hhogy - óóriási öösszegû, kközel 8800 mmil-
lió fforintos uuniós fforrást bbevonva - nnekikezdjünk aa
Fõ úút tteljes rrekonstrukciójának, oolyan kkapcsolódó
beruházásokkal, mmint aa ttemplomkert, vvagy ééppen
a GGranárium rrendbehozatala. KKöszönöm ÖÖnöknek
a ttürelmet, aa ssegítõkészséget, éés iigyekszünk ttanul-
ni aa hhibáinkból iis: jjobban oodafigyelünk mmajd aaz
Önök ttájékoztatására aa mmunkák mmegkezdése eelõtt.
Azokat ppedig, aakik bbosszankodtak - aa ttájékoztatás
hiányosságai mmiatt - aa DDózsa GGyörgy úúti pparkolók
építése iidején, rremélem, ssikerült aa rrendezett kkör-
nyezet kkialakításával kkiengesztelnünk.

Kérem, hhiggyék eel nnekem, mmindez nnem mmûködne
azon öösszefogás nnélkül, aamit aa vvárosban aaz uutóbbi
években kkialakítottunk. AAmikor aa ttestületi üülések
közvetítéseit nnézik aa hhelyi ttelevízióban, éés aa ffejü-
ket ccsóválják nnéhány éélesebb sszóváltás hhallatán,
kérem, vvárják mmeg aa sszavazást iis. AA sszavazások
ugyanis aa llegtöbb eesetben eegyhangúak, vvagy kkö-
zel eegyhangúak, aami uutal eegyrészt aa jjó eelõkészítés-
re aa PPolgármesteri HHivatal jjó mmunkájára, mmásrészt
arra aa bbölcsességre, aamivel kképviselõ-ttársaim ffelül
tudnak eemelkedni öönös-,, vvagy ppártérdekeiken, éés
a vváros, aa kközösség jjavát nnézik. ÉÉs öösszefogás vvan
az öörvendetesen sszaporodó ccivil sszervezetek kkö-
zött; eegyre aaktívabbak kkisebbségeink, ffellendült aa
városban aa ssportélet. MMindez aannak eellenére, hhogy
valóban ggazdasági vválság vvan aaz oországban, éés sso-
kak éélete vválik eegyre nnehezebbé.

Kedves BBarátaim! 

A hhírekbõl aazt hhallani, hhogy aaz eemberek iidén iis
közel uugyanannyit kköltenek eel kkarácsonyi aajándé-
kokra, mmint aa kkorábbi éévekben. KKérem, nne ttévesz-
szük sszem eelõl, hhogy aaz iigazi aajándék aa sszeretet,
az eegyüttlét ööröme, aa ccsaládi ffészek kközösen éér-
zett mmelege. AAz áádventi kkészülõdés iidején ffordul-
junk aazok ffelé, aakiknek mmindez sszûkösen, vvagy
egyáltalán nnem aadatik mmeg. PPróbáljunk eenyhíteni
a ggondjaikon! HHa úúj rruhánk kkivált eegy rrégit, vvi-
gyük eel aazt aa ccsaládsegítõ sszolgálathoz, vvagy aa
vöröskereszthez! HHa eegy ggyermekjáték ffelesleges-
sé vválik, jjusson eeszünkbe, hhogy ssok ggyermek eegy-
általán nnem kkap aajándékot aaz üünnepek ssorán! HHa
a sszomszédban éélõ mmagányos, ööreg nnéni ssegítség-
re sszorul, hhívják ffel aa ggondozási kközpontot, vvagy
a hhivatalt! FForduljunk eegymás ffelé bbizalommal, sse-
gítõkészséggel! 

Ennek sszellemében kkívánok ÖÖnöknek kkegyelem-
teljes, bboldog kkarácsonyi üünnepet, éés eegy sszebb,
reménykeltõ úúj éévet!

Dr. SSzalay LLászló
polgármester

Tisztelt DDunaharaszti PPolgárok!
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Évzáró Mikulásünnepség a Barátság nyugdíjas klubban
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2009. december 2-án a Barátság nyugdíjas
klub évzáró Mikulásnapi összejövetelt tartott
a mûvelõdési házban. Puczik Ferencné,
Matild köszöntõje után az elmúlt év esemé-
nyeirõl Félix Mihály vezetõségi tag számolt
be. Felsorolva belföldi és külföldi kirándulá-
sokat, színházlátogatásokat és egyéb ren-
dezvényeinket. A megjelenteket a polgár-
mester úr is köszöntötte. A rendezvényün-
ket több képviselõ is meg tisztelte jelenlété-
vel. Az összejövetelt a dunaharaszti Nap-
fény és a budapesti Bohém tánccsoport mû-
sora tette színesebbé.
A vezetõség Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Újévet Kíván min-
den klubtagunknak és támogatónknak.

2009. november 29-én, a Rendezvényházban vasárnap dél-
után kedves kis �matiné� mûsor keretében megismerhették az
érdeklõdõk (kicsik és nagyok,
kb. 150-en) a magyar operett
világ csillagainak legnépsze-
rûbb dalait. A másfél órás kö-
zös dalolás minden résztvevõ
szívét megérintette.
A mûsorban � többek között �
közénk szállt egy kedves Mimi
nevû angyal is Szegfû Ildikó �
Turay Ida Színház színmû-
vésznõje � csodálatos elõadá-
sában.
A palotás tánclépéseinek

szépségét, a táncosok büszke tartását sem lehet felejteni egy
darabig, ezért a kezdeményezést ismételni kell.

Az egész �örömünnepet� köszönhet-
jük elsõsorban a Dunaharaszti Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény
magán énektanárának, Márton Ág-
nesnek, a vidám operett egyveleg
elõadóinak Ficsór Gyõzõ, Korbeli Fe-
renc és Larionov Andrej magán ének
tanulóknak, Tóth Gábornak, Szõlõsi
Balázsnak és Kindlinger Tamásnak,
valamint Hommer Csaba és Hevesi
Anna balett mûvészeknek és a ren-
dezvény fõvédnökének dr. Szalay
László polgármesternek.

Puczik Ferencné
Barátság nyugdíjas klub vezetõje.
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AKI TUD, SEGÍTSEN!

Nepomuki Szent János olajképe, mely korábban a régi
fatemplom oltárát díszítette, a haraszti svábság talán
legrégebbi tárgyi emléke. Az sem lehetetlen, hogy õse-
ink még Németországból hozták magukkal. Talán erre
a kérdésre is választ adnak majd azok az anyagvizsgá-
latok, melyek a kép restaurálását-konzerválását elõzik
meg. A kép az idõk során ugyanis igen rossz állapotba
került, ezért nemrégiben Esztergomba szállították, ahol
a Keresztény Múzeum restaurátorai próbálják megmen-
teni és eredeti szépségét visszaállítani. 
Kérjük, aki adományával hozzá tud járulni ahhoz, hogy
ez a mûvészettörténeti szempontból is igen értékes fest-
mény újjászülessen és megõrzõdjön az utókor számára,
keresse Láng András atyát!

December 4-én délután a Kisduna Étte-
remben ismét megrendezésre került a
óvodás gyermekek mikulás ünnepsége. 4
órától várta a Télapó a kicsiket, akik
óvónénikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel
több mint kétszázan el is jöttek az ünnep-
ségre. A megjelenteket dr. Szalay László
polgármester úr köszöntötte. A vendége-
ket sült gesztenye, kalács, forró kakaó és
mikulás csomag várta. A felnõttek forralt
bort is fogyaszthattak a kellemetlen, hi-
deg idõjárás ellen. Az ajándékozás köz-
ben Illyés Jenifer éneke szórakoztatta a so-
kadalmat. A szervezõk köszönik a DHRV
Kft. és a Bristol Solution Kft. segítségét. Re-
méljük, hogy az idén már második alka-
lommal megtartott családias ünnepség
hagyományt teremt és még sok éven ke-
resztül választhatja a Mikulás a Kisduna
Étterem-Panziót fõhadiszállásának!

Mikulás a Kisduna Étterem-Panzióban
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Gyógyítás szívvel-lélekkel

6 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek � december

Tisztelt Olvasók! 

Elõször is szeretném dr. Szalay László Polgár-
mesternek megköszönni a lehetõséget, hogy
megoszthatom az újság olvasóival a gyógyítás-
ban szerzett tapasztalataimat. Beszélgetéseink
során megemlítettem a rákos és különbözõ kró-
nikus betegségben szenvedõk valamint a nõk tes-
ti-lelki egészségével foglalkozó kutatási eredmé-
nyeimet. Nagy örömet okozott a fiatal polgár-
mesterünk õszinte érdeklõdése a munkám iránt,
és elfogadva bátorítását, megírtam elsõ tájékoz-
tató cikkemet. 

Munkám során igyekszem elérni, hogy a bete-
gek a hagyományos rákkezeléseken (mûtét, ke-
moterápia, besugárzás) minimális mellékhatá-
sokkal jussanak túl. Sokszor a félelem a kezelé-
sektõl nagyobb stresszt okoz, mint maga a be-
tegség. A Hippokrates-táplálkozási programmal
(80 lúgos/20 savas étel kombinációs rendszer) és

egy különleges hangtechniká-
nak (Hemi-Sync) a segítségével
rendkívüliek az elért eredmé-
nyek. A technológia felhasznál-
ja az emberi agy és tudat varázs-
latos képességeit arra, hogy a be-
teg harcoljon a betegséggel, erõt
merítsen a kezelések mellékha-
tásainak elviselésére és a keze-
léstõl való felelem teljes meg-
szüntetésére. A betegeim levele-
it a késõbbiekben a fordítás után
szívesen közzéteszem. A nem-
zetközileg elismert Monroe In-
tézet (Virginia, USA) munkatár-

sa vagyok, az intézet alapítója, Robert Monroe
fejlesztette ki a gyógyító hang technikát és 50
éve kutatja világhírû szakemberek bevonásával
a különbözõ tudati szintek fantasztikus hatását a
fizikai, lelki és érzelmi életre. Az intézet
paranormális kísérletei adtak alapot a világhírû
STARGATE programnak, melyet a �hideghábo-
rús� idõkben hírszerzésre használtak. A program
akkori vezetõje az intézet mostani igazgatója
(�Skip� Atwater). Rengeteg könyv jelent meg a
témáról. Miután szenvedélyes rajongója lettem a
programnak, az a gondolatom támadt, miért is
ne használhatnánk a technikát az egészségügy-
ben, elõsegíteni a gyógyítást. Összeállítottam
egy programot melynek egyik része a rák-keze-
lések mellékhatásainak csökkentésével foglalko-
zik. A magyar �doki� eredményeire az intézet
felfigyelt és megjelentették betegeim leveleit az
intézet újságjában. Felkértek, hogy tartsak 2010.
március 20�24. között rendezett konferencián

(Virginia) elõadást a világ minden tájáról érke-
zõ munkatársaknak. Mert az eredmények szerin-
tük fantasztikusak. A relaxációs programok már
itt vannak Európában: Németországban, Spa-
nyolországban, Romániában). Ez adta az ötletet,
hogy itt az ideje Magyarországra is elhozni, hi-
szen nagy szükség lenne rá. Megkértem az inté-
zet vezetõjét, hogy fordítsanak le néhány általam
kiválasztott programot magyar nyelvre, válasz a
közeljövõben várható. 

Néhány szót magamról: a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem elvégzése után
orr�fül�gégész lettem (nagyszerû, lelkes, fiatal
csapattal). 1988 óta az USA-ban (Dayton,
OHIO) élek a családommal (férjem sebész, leá-
nyom is orvosként dolgozik New York-ban).
Tagja vagyok az Integrative Onkológiai Társa-
ságnak (Sloan Kettering Rák Kórház, New
York). További tanulmányaim: Táplálkozás &
Rák, Táplálkozás & Szív, Keringési zavarok. (
Arizona Orvosi Egyetem, Integrativ Course,
Andrew Weil M.D.) Alternatív Gyógyító Módok
a Nõk Egészsége érdekében, Fitness és Táplál-
kozás, Életmód & Súlykontrol, Stressz-Kontrol)
Táplálkozás Psychologia. A következõ társasá-
goknak vagyok tagja: World Future Society (Wa-
shington, USA), Amerikai Holisztikus Társaság,
A.R.E. Edgar Cayce Kutató Társaság (Virginia,
USA), Monroe Kutató Intézet (Virginia, USA).
Remélem, hogy a téma iránt érdeklõdõknek
sikerült felkeltenem a figyelmét és a további-
akban megjelenõ cikkeimet érdeklõdéssel fo-
gadják.

Mandlin Viktória



ÉLETMÓD
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DECEMBER

A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint decemberben a legve-
szélyeztetettebb szervünk a vastagbél, az emésztõrendszer
utolsó szakasza. Tulajdonképpen itt az emésztés már befeje-
zõdik, a táplálék maradványa itt található. A megemésztett
ételmaradékok bontásáról az erjesztõ és a rothasztó baktéri-
umok gondoskodna. A megemészthetetlen maradványokból itt
már csak víz és só szívódik fel. A vastagbél betegségeinek ki-
váltó okai a stressz, feszültség, antibiotikumok szedése, élel-
miszerallergia, rossz étkezési szokások, hormonális változá-
sok, hasmenés és székrekedés. E terület leggyakoribb zava-
ra a székrekedés, a zavarok következtében elromlik a bél pe-
risztaltikus mozgása. Egészséges körülmények között a bél
összehúzkodásai finomak, ezt akkor észleli az egyén, amikor
késztetése van. Rendellenesség esetén a perisztaltikus moz-
gás rendszertelen, gyenge az összehúzódás. 
Pszichoanalitikus: értelmezés szerint a székrekedés arra
hívja fel figyelmünket, hogy nehézségeink vannak az adással
és az elengedéssel. Ha az analitikus gondolkodást nézzük, a
vastagbél a tudatalattinak felel meg, a mitológiában ez a ha-
lottak birodalma. Itt találhatók azok az anyagok, amelyek már
nem hozhatók az életbe. 
Megelõzés: változtassunk az étkezési szokásainkon, együnk
rostban gazdag ételeket, gyümölcsöket, zöldségeket és gabo-
naféléket. Visszafogottan fogyasszunk alkoholt, kávét és szén-
savas italokat. Korlátozzuk az apró magvak fogyasztását is,
ajánlott a rendszeres testmozgás és speciális hasi légzés is.
Lelki megerõsítések: Mindig elégedett vagyok azzal, amim
van. Örülök a saját tulajdonomnak és mindig elégedett vagyok.
Nyugalomban, békében és boldogan élek a mában.
Pszichikai minõségek területén a vastagbél a nagyvonalúsá-
got, a bizalmat, a tudatosságot képviseli, ha alulmûködik mo-
hóságban és öntudatosságban nyilvánul meg. Alulmûködés
esetén a döntõképesség és a pozitív gondolatok hiánya is fenn
ál. 
A mustármag gyógyhatása: A vastagbél méregtelenítésére
használjunk mustármagot, reggelenként 2 teáskanálnyit bõ fo-
lyadékkal nyeljük le összerágás nélkül, egy kúra 6 hét és ezt
ismételjük meg évente kétszer. Megrágás nélkül, emésztetle-
nül halad át a szervezetünkben, de közben lúgozza a gyom-
runkat, gyógyító hatását a kilúgozott emulziók fejtik ki. Erre a
célra fehér mustármagot vásároljunk a gyógynövény szaküz-
letekben. Ha szükséges, állandó használata nem okoz sem-
milyen károsodást. 
Gyógyhatása a szervezetünkre: A gyomorban lúgozódott
mustármagolaj a tüdõben válik ki, így csökkenteni lehet az
asztmatikus rohamokat, az agyvérzésre való hajlamot, segít
az érfal törékenységének megszüntetésében, gátolja az elme-
szesedést. Segít még a székrekedésben, felfúvódásban, máj-
és epebántalmaknál.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. november 30-án megtartott ülése

Rendhagyó eseménnyel kezdõdött a
2009. november 30-i Képviselõ-testületi
ülés.
A testületi ülésen vendégünk volt Tóth
Csaba úr, Pest Megye Közgyûlésének tag-
ja, a Külügyi Bizottság alelnöke, aki egy
különleges alkalomból érkezett, ugyanis
Pest megye 2009-ben ünnepli fennállásá-
nak 1000. évfordulóját. A megyei közgyû-
lés ezért ez az évet, a Millennium évének
nyilvánította. 
Szent István király 1009-ben a veszprémi
Sóly okiratában említette elõször a négy
vármegye: Fejér, Veszprém, Zala és Vi-
segrád nevét. Visegrád vármegye és Pest
megye között történelmi jogfolytonosság
van, ezért Pest is Magyarország legrégibb
megyéi közé tartozik. 
Tóth Csaba Képviselõ úr a millenniumi
zászló átadásával városunkat is bekap-
csolta a millenniumi ünnepségbe.

Ezt követõen Dr. Szalay László Polgár-
mester beszámolt a két ülés között történt
eseményekrõl:

1. A Temetõ belsõ útjai és a Temetõ hátsó
nagy- és kiskapuja � az ígéret szerint �
a Hidrográd Kft. részérõl felajánlásként
elkészült.

2. A MÁV Alsó utca folyamatosan, szük-
ség szerint karbantartásra kerül.

3. A Zágoni és a Kaszala utcákban a
könynyûszerkezetû út a MÁV Alsó te-
rületrészen elkészült.

4. A Nyárfa utcában, a Kossuth La-
jos�Mindszenty utcák keresztezõdé-
sében, a Damjanich�Baross utcák ke-
resztezõdésében, a Kölcsey�Némedi
út sarkán és a Hajnal utcában a nagy
esõzések következtében szükséges-
sé vált az árkok kiásása és a padka-
nyesések elkészítése.

5. A Bartók Béla utca, a Semmelweis ut-
ca és a Kinizsi utca felületrendezése
megtörtént.

6. Vízcsõtörések utáni aszfaltjavítások és
kátyúzások folyamatosan történnek.

7. Elkészült a síkosság mentesítési és
hóeltakarítási terv. Az eszközök rendel-
kezésre állnak, a Katasztrófa Védelem-
mel az egyeztetések megtörténtek.

8. A pályázati útépítés melletti faültetés
befejezõdött. A Dózsa György úton, a
Zsidó Temetõ mellett 40 db gömbkõ-
ris került kiültetésre.

9. A DHRV Kft. által szervezett õszi zöld-
hulladék gyûjtés lezajlott, azonban az
enyhe idõjárás miatt a lombhullás még
a továbbiakban is várható, ezért 2009.
november 28-án (szombaton) és no-
vember 29-én (vasárnap) egy pót hét-
végi lombszállítás került beiktatásra
pluszként.

10. Az útépítésekhez kapcsolódóan a Kós
Károly, a Nagy Lajos, a Batthyány, az
Ady Endre, a Hoitsy Pál, az Agorasztó
Tivadar, a Deák Ferenc, a Botond, a
József Attila utcákban 819 db facse-
mete elültetése megtörtént.

11. Az ELMÛ megbízásából az Elektro-
Escort Kft. elektromos ûrszelvény
gallyazásokat végzett a város terüle-
tén. 

Sürgõsségi napirendi pontok

Az ülés napirendi pontjainak megkezdése
elõtt négy, a rendkívüli ülésre elõkészített
anyag került megtárgyalásra sürgõsségi
elõterjesztésként:

1. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társu-
lás �A szennyezõanyagok kivezetése a
parti sávból� elnevezésû projekt meg-
valósítása.

A Társulás módosított Alapító Okiratát,
SZMSZ-ét elfogad és egyéb kötelezett-
ségvállalásokat a Képviselõ-testület elfo-
gadta.

2. Dunaharaszti Egészségház beruhá-
zás folytatása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete hozzájárult a kiadott Dunaha-
raszti 2310 hrsz-ú ingatlanon Egészség-
ház építésére vonatkozó, 467/2008. sz.
építési engedély jogutódlásához és egy-
ben felhatalmazta a Polgármestert, hogy

tárgyalásokat folytasson a korábbi telepü-
lésrendezési és üzemeltetési szerzõdések
megszüntetése és az új üzemeltetési szer-
zõdés megkötése tárgyában, és a szerzõ-
déstervezetet elõkészítse képviselõ- tes-
tületi megvitatásra.

3. 0178/53-56 hrsz-ú ingatlanok belte-
rületbe csatolása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete döntött a 0178/53, 54 hrsz-ú köz-
területek és a 0178/55, 56 hrsz-ú ingatla-
nok belterületbe csatolásáról. A területen
a város Szabályozási Tervével és Helyi
Építési Szabályzatával összhangban ipa-
ri-kereskedelmi szolgáltató, valamint lo-
gisztikai raktár beruházás valósul meg. 

4. Fõ út 85. szám alatti lakásra vonat-
kozó elõvásárlási jog gyakorlása.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a dh. 5296 hrszú, természetben
Dunaharaszti, Fõ út 85. szám alatti, lakó-
ház udvar megnevezésû ingatlan15/1000
tulajdoni illetõségére vonatkozóan  elõvá-
sárlási  jogával nem kívánt élni. 

Napirendi pontok

1. Döntés a közbeszerzési eljárás ered-
ményérõl

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete az Európai Unió hivatalos lapjá-
ban megjelent �Különféle élelmiszertermé-
kek� tárgyában közzétett közbeszerzési
eljárás nyertesét az alábbiak szerint hir-
dette ki: 

1. Sütõipari termékek: az Immofix Kft-t
(1037 Budapest, Táborhegyi út 16.)
2. helyezettnek az Alba-Kenyér Sütõ-
ipari Zrt-t (8000 Székesfehérvár, Vár-
alja sor 4.) jelöli meg.

2. Zöldség, gyümölcs, és tojás: a
Mortak Fruit Kft-t (1157 Budapest,
Nyírpalota út 5. fszt. 2.)
2. helyezettnek a MRLJÁK Nagyke-
reskedelmi Kft-t (6647 Csanytelek,
Kossuth út 5.) jelöli meg.

3. Hentesárú: a Kedvenc-JM Kft-t
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
út 3.)
2. helyezettnek az Immofix Kft-t (1037
Budapest, Táborhegyi út 16.) jelöli
meg.

4. Baromfi terékek: az Immofix Kft-t
(1037 Budapest, Táborhegyi út 16.)
2. helyezettnek a Kedvenc-JM Kft-t
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
3.) jelöli meg.

5. Mirelit zöldség ls gyümölcs, paníro-
zott halrúd: a Seafood Trade Kft.
(2890 Tata, Déli ipari park, Molnár
u. 3.)
2. helyezettnek a Kedvenc-JM Kft-t
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
3.) jelöli meg.
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6. Szárazáruk: a Kiwi-Co Vendéglátó
és Cukrászati Zrt-t (1042 Budapest,
Kiss E. u. 1-3.)
2. helyezettnek a BUDMÁRK Kft-t
(1029 Budapest, Szent László u. 6.)
jelöli meg.

7. Tej és Tejtermék: az ABAÚJTEJ Kö-
zös Vállalatot (3849 Forró, Kakas-
tanya)
2. helyezettnek az Immofix Kft-t (1037
Budapest, Táborhegyi út 16.) jelöli
meg.

2. Döntés feltételes közbeszerzési eljá-
rás megindításáról

Az Önkormányzat �KMOP-2007-5.2.1/B-
2008-0021 Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése � Integrált település-
fejlesztés Pest megyében� címû pályáza-
tának 2. fordulójára anyagunkat benyúj-
tottuk, decemberben várható az elsõ for-
dulóban megítélt 750 000 000 Ft össze-
gû támogatással összefüggõ végleges
döntés. 
A projekt megvalósításához � az épület
mûemléki jellegére, illetve a rendelke-
zésre álló kivitelezési idõ rövidségére va-
ló tekintettel � a Laffert-kúria (Granári-
um) épületére vonatkozóan még a támo-
gatási szerzõdés aláírása elõtt szüksé-
ges � az idõközben elkészült kiviteli terv-
dokumentáció és tervezõi költségkalku-
láció alapján � a feltételes közbeszerzés
kiírása.
A Képviselõ-testület felhatalmazást adott a
feltételes közbeszerzési eljárás elõkészí-
tésére és megindítására.

3. Tájékoztató a Dunaharaszti Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetése vég-
rehajtásáról a háromnegyed éves idõ-
szakra vonatkozóan

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete jóváhagyta Dunaharaszti Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló háromnegyed éves tá-
jékoztatót.

4. Az Önkormányzat 2009. évi költség-
vetésérõl szóló 3/2009. (II. 24.) rende-
let módosítása

A Képviselõ-testület elfogadta a 2009. évi
költségvetés módosításáról szóló rendeletet. 

5. Az Önkormányzat 2010. évi költség-
vetési koncepciója

A kormányzat gazdaságpolitikájának fõ
vonásait, valamint az államháztartás be-
vételeinek és kiadásainak alakulását fi-
gyelembe véve készült el az Önkormány-
zat 2010. évi költségvetési koncepciója.
A koncepciót a Képviselõ-testület elfo-
gadta. 

6. Beszámoló a folyamatban lévõ peres
ügyekrõl

A folyamatban lévõ peres ügyekrõl szó-
ló beszámolót a Képviselõ-testület elfo-
gadta. 
7. Ingatlanértékesítésbõl eredõ kártérí-
tés fizetése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete 28/2007. (III. 26.) Ök. sz. határo-
zatával értékesítette a tulajdonát képezõ
Dh. 6793/10 hrsz-ú, 2553 m2 nagyságú in-
gatlant. Az ingatlan területe 72 m2-rel ki-
sebb az ingatlan-nyilvántartásban szerep-
lõ térmértéktõl, ezért kártérítésként az Ön-
kormányzat 1 296 000 Ft összeget kell fi-
zetnie. A képviselõk a határozati javaslat-
tal egyetértettek.  

8. Ingatlanokra vonatkozó határozatok
visszavonása

Négy önkormányzati ingatlan értékesíté-
sével kapcsolatos határozatok visszavo-
nására került sor, tekintettel arra, hogy az
akkori  kérelmezõk az anyagi helyzetüket
nem jól ítélték meg, a megváltozott gazda-
sági helyzetben lényegesen nehezebben,
vagy egyáltalán nem juthatnak hitelhez és
az ingatlanokat nem tudják megvásárolni.. 

9. Ügyeleti Szolgálat szerzõdés módo-
sítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a központi háziorvosi ügyeleti
szolgálat ellátására � a 121/2001. (VI. 25.)
Ök. sz. határozata értelmében a Haraszti
FRAXINUS Kht. megkötött ellátási szerzõ-
dés jogfolytonosságaként � az érvényben
lévõ szerzõdés módosítását elfogadta. Az
ügyeleti szolgálat  új neve: Haraszti
FRAXINUS Nonprofit Közhasznú Kft. 

10. Támogatási kérelmek

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2009. évi költségvetés általá-
nos tartalék terhére a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság Dunai Vízirendészeti Rend-
õrkapitányság Budapesti Vízirendészeti
Rendõrõrs számára 300 000 Ft, támoga-
tást, a Dunaharaszti Munkás Testedzõ Kör
Labdarúgó Szakosztálya részére pedig
2 500 000 Ft támogatást nyújtott. 

11. A Bursa Hungarica önkormányzati
felsõoktatási ösztöndíjpályázat éves
keretösszegének megemelése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete az Oktatási Bizottság kérésére a
Bursa Hungarica ösztöndíjak keretössze-
gét a 2010-es költségvetés vonatkozásá-
ban évi 2 000 000 Ft-ra emelte meg a ko-
rábbi 1 150 000 Ft-al szemben. 

12. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
területének bõvítése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a tulajdonát képezõ Dunaharasz-
ti, Rákóczi u. 28. szám alatti II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola területét bõvíteni
kívánja.
Ebbõl a célból az Iskola hátsó telekhatára
mentén fekvõ, Dunaharaszti, Rózsa u 29.
számú ingatlanból 464 m2 nagyságú telek-
részt az Önkormányzat, a felkínált
5 568 000 Ft-ért megvásárolja.

Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla ki-
adására irányuló eljárás során az ügyfél által
csatolandó és bemutatandó iratokban történt
változások: a jogszabály alapján a kérelemhez
csatolni kell � többek között � a mezõgazda-
sági erõgép gépkönyvérõl, típusbizonyítvá-
nyáról vagy a Mûszaki Adatlapról készült
� ügyintézõ által hitelesített � másolatot. 
�A) A kérelemhez csatolni kell:
7. Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla

használata és ideiglenes fogalomban tar-
tási engedély iránti kérelem benyújtása
esetén
a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt
rendszámtáblák, valamint az ilyen rend-

számtáblára kötelezett jármûvek darabszá-
mára, gyártmányára, típusára és egyedi
azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,
b) az ügyfél nyilatkozatát az M betûjelû
ideiglenes rendszámtáblával közúton köz-
lekedõ jármûvek biztonságos közlekedésre
való alkalmasságáról,
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizeté-
sérõl szóló igazolást,
d) a mezõgazdasági erõgép gépkönyvérõl,
típusbizonyítványáról vagy a Mûszaki
Adatlapról készült � ügyintézõ által hite-
lesített � másolatot.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) az ügyfél-azonosító okmányt,

...
f) az A/7. pontban meghatározott esetben a
mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga-
tási szerv által külön jogszabály alapján
megállapított regisztrációs számot, vala-
mint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbizto-
sítás megkötésének igazolását.�

A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos 
ügyintézés során szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:
1. Új, kezdõ vezetõi engedély esetén

a) az egészségügyi alkalmassági véle-
ményt,

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 
és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosítása
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b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének
megfizetését tanúsító igazolást.

2. Csere, illetve új kategória megszerzése
esetén
a) a kiadás alapjául szolgáló elõzõ vezetõi
engedélyt,
b) az egészségügyi alkalmassági véle-
ményt,
c) a vezetõi engedély kiállítása illetékének
megfizetését tanúsító igazolást.

3. Pótlás esetén
a) a vezetõi engedély elvesztésérõl, eltulaj-
donításáról, megsemmisülésérõl szóló
jegyzõkönyvet,
b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének
megfizetését tanúsító igazolást.

4. PÁV kategória megszerzésének nyilván-
tartásban történõ rögzítése esetén a PÁV
határozatot.

5. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi en-
gedély cseréje, honosítása esetén
a) a külföldi hatóság által kiállított vezetõi
engedélyt és annak hiteles fordítását,
b) az e rendeletben meghatározott esetben
egészségügyi alkalmassági véleményt,
c) a vezetõi engedély kiadását megalapozó
nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

B) A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügy-
intézés során be kell mutatni:

a) a személyazonosításra alkalmas ok-
mányt,
b) a személyi azonosítót és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt,
c) külföldi esetén a szokásos tartózkodási
hely országát igazoló okmányt,
d) az új, kezdõ vezetõi engedély kiadása,
új kategória megszerzése, illetve külföldi
hatóság által kiállított vezetõi engedély ho-

nosítása esetén az e rendeletben meghatá-
rozott tanfolyammentes gyakorlati, illetve
elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének
igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsí-
tó, a közlekedési hatóság által kiállított
vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.

A jármûvek forgalomból történõ kivoná-
sához szükséges okmányok

1. A jármûvek forgalomból történõ ideigle-
nes kivonásához szükséges okmányok
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármûhöz kiadott régi vagy új típusú
forgalmi engedélyt,
b) az igazgatási szolgáltatási díj befizeté-
sérõl szóló igazolást,
c) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1,
N1 kategóriájú, valamint a motoros tricikli-
nek nem minõsülõ háromkerekû gépjármû
végleges forgalomból történõ kivonásához
szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,
b) a rendszámtáblát,
c) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra ke-
rült,
d) a jármû forgalmi engedélyét.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) az igazgatási szolgáltatási díj befizeté-
sérõl szóló igazolást,
b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármû végleges
forgalomból történõ kivonásához szükséges
okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáb-
lát.
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármû forgalmi engedélyét,
b) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra ke-
rült,
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésé-
rõl szóló igazolást,
d) az ügyfél-azonosító okmányt.

4. A jármûnek az ügyfél igazolt kérelmére át-
meneti idõszakra történõ forgalomból kivo-
násához szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát, kivéve a jármû eltu-
lajdonítása esetét,
b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsí-
tó okirat másolatát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra ke-
rült,
b) a jármû forgalmi engedélyét, feltéve,
hogy azzal rendelkeznek,
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésé-
rõl szóló igazolást,
d) az ügyfél-azonosító okmányt.

C) A jármûnek az ügyfél kérelmére átmene-
ti idõszakra történõ forgalomból kivonása so-
rán a kérelemben megjelölt indok igazolásá-
ra különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármû eltulajdonítása esetén a rendõrség
által érkeztetett feljelentés, a nyomozás el-
rendelésérõl vagy a nyomozás felfüggesz-
tésérõl szóló határozat,
b) a jármûvel külföldön történõ letelepedés
vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a
külföldi hatóság letelepedési vagy tartóz-
kodásra jogosító engedélye,
c) a jármû külföldre történõ értékesítése
esetén a tulajdonjog átruházását igazoló
irat,
d) a jármû muzeális elõminõsítése esetén a
Muzeális Minõsítõ Bizottság igazolása.

Közérdekû felhívás!
Dunaharaszti, Taksony lakosai amennyiben a sürgõs-
ségi ügyeleti szolgálatot szeretnék telefonon felhívni
(tanácskérés, konzultáció az orvossal, fekvõbeteghez orvost
szeretne hívni, balesetet, rosszullétet jelentene be), 2010.
02. 01-tõl, ne a megszokott számokat (370-304, 370-422,
370-116) tárcsázzák, hanem a 06-1/301-6969-es köz-
ponti telefonszámot.
A vonal túlsó végén az Országos Mentõszolgálat diszpécser-
központja jelentkezik be.

Figyelmesen tanulmányozzák az OMSZ szakmai
kérdezési protokollját. (A továbbiakban az ügyelet is
ezeket a kérdéseket fogja föltenni a hozzánk fordulóknak.)
A járóbetegek fogadása változatlanul a Dunaharaszti, Dam-
janich János u. 32 sz. alatti Háziorvosi Rendelõben történik.

Az intézkedés a 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet értelmé-
ben kerül bevezetésre.
Megértésüket megköszönve kérem figyelmesen tanulmá-
nyozzák át a lakossági felhívást ,és telefon közelébe helyez-
zék el. Az eddigi telefonszámokat, az OMSZ átirányítja a köz-
ponti számra (ügyeleti idõben). A rendelõben bejelentett hí-
vást is engedélyeztetni kell a diszpécserközponttal .

Áldott Karácsonyi Ünnepet, 
Jó Egészséget Kívánunk a �falunkbélieknek�

Varga László Álmos Ügyvezetõ és Munkatársai

KÖLCSÖNZÉS

Babakellék kölcsönzõ továbbra is:
Dunaharaszti, Tulipán tér 5. sz. (a faházban)

Kapható eszközök: 

� Digitális csecsemõmérleg
� Légzésfigyelõ (bölcsõhalál kivédésére) 
� Elektromos tejszívó
� Manuális tejszívó (mellgyulladás gyógyítására)
� Víztisztító készülékek, eszközök,
� Kis bioptron lámpa, színekkel
� Nagy bioptron lámpa
� SZOPTANIT � szopásra szoktató és visszaszoktató

eszköz Medela

A szülés várható idõpontja elõtt 
a készülékek lefoglalhatók! 

Minden méltányos kölcsönzési díj fejében!

Érdeklõdni lehet: 
Gonda Erzsébet ny. védõnõ

Tel.: 06/24-490-293, mobil: 06-20-403-1930
Nyitva: 9�18-ig (hétfõtõl-péntekig)
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A Haraszti FRAXINUS Nonprofit Köz-
hasznú KFT 2009. december 18-án pén-
teken, 8 órától tartja évi rendes taggyû-
lését Dh., Damjanich János u. 32 sz.
alatti Háziorvosi rendelõben. A tagok
megjelenésére feltétlenül számítunk.

Varga László Álmos, ügyvezetõ

Napirendi pontok:
1. Megszûnt a vizitdíj, jelentõs adminisztrá-
ciós tehertõl szabadultunk meg ez által.  A
tételes betegforgalmi jelentés nem mûköd-
het TAJ-szám és születési dátum nélkül!
2. Elsõsegélynyújtás oktatása: a gimnázi-
um pedagógusai számára, és a polgár-
mesteri hivatal, valamint az okmányiroda
kijelölt dolgozói részére. Szívesen folytat-
nánk a képzést a többi iskola pedagógu-
sai részére is. A közbiztonsági napokat is
támogattuk mindkét esetben, valamint az
egészségnap lebonyolításában is tevõle-
gesen részt vettünk.
3. Egy-egy félautomata defibrillátort helyez-
tek el a polgármesteri hivatalban és az ok-
mányirodán jegyzõ úr javaslata alapján. A
hivatali készüléket a Haraszti FRAXINUS
Nonprofit Közhasznú KFT. vásárolta egész-
ségpolitikai kezdeményezéshez kapcso-
lódva.

4. A 7-8 éves defibrillátor-EKG kiváltására,
és a mentõszolgálat feladatainak átvállalá-
sa szükségessé tette egy jól hadra fogha-
tó új készülék beszerzését. A mentõszol-
gálatnál is rendszeresített (esetkocsi)
Lifepak � 12 defibrillátor egyszerûsített vál-
tozatát állította össze számomra a gyártó.
A korábban használt eszközöket folyama-
tosan karbantartva a rendelõben mindenki
számára hozzáférhetõen (háziorvosok) fa-
li szekrényben helyeztük el. Az egészség-
házban a fektetõ helység felszereléseként
oxigén palackkal, infúziókkal kiegészítve
állhat a gyógyítás szolgálatában.
5. Egészségház tervezésénél figyelembe
vették javaslataimat. 
6. Az egészségügyi kormányzat szakma-
politikai koncepciója szerint a közeljövõ-
ben szeretnék elérni, hogy a központi
ügyeletek a nap 24 órájában mûködjenek.
7. Megállapodást kellet kötni a Mentõszol-
gálattal a 47/2004. (V.11) ESZCSM rende-
let értelmében. A tömegkommunikáció
minden formáját igénybe fogom venni a te-
lefonszám és a hívásfogadás szakmai
protokolljának megismertetése céljából. A
hozzánk befutó hívásokat is jelentenünk
kell és kizárólag a hozzájárulásukkal tör-
ténhet kivonulás.

8. Szétválasztották a sürgõsségi mentõ-
szállítást, és a betegszállítást! Gyakran
elõfordul,hogy csak a 6 órás betegszállí-
tást lehet igénybe venni,komoly feszültsé-
get keltve a hozzátartozók részérõl. A
mentõszolgálat új típusú szervezése foly-
tán helyismerettel és térképpel sem ren-
delkezõ mentõegységeket rendelnek se-
gítségünkre (a ráckevei, miklósi, erzsébe-
ti központnak adtam térképet). A legkomo-
lyabb GPS szolgáltatót kerestem fel,
(garmin) és végignéztük a lehetséges tér-
képprogramokat. A hozzáférhetõségét a
jegyzõ úr dönti el!
9. Az emberek nincsenek tisztában a vo-
lumenkorlát szabályaival, nem akarják tu-
domásul venni a receptírás egyre szigoro-
dó elõírásait.
10. Megtörtént a társaság átalakítása a
2006. évi IV .tv. 365§ (2) bekezdése értel-
mében.
11. Az üzleti terv összevetése a 2009-es
esztendõ sarokszámaival.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Jó Egészséget Kívánva az 

Új Esztendõre 
Kedves Mindnyájuknak!

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az Országos Mentõszolgálat és a Dunaharaszti-Taksony Központi
Ügyeleti Szolgálat tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irá-
nyítási rendszerének változásáról.
2010. február 01-tõl az Országos Mentõszolgálat a Haraszti
FRAXINUS Nonprofit közhasznú KFT mint Szolgáltatóval a sürgõs-
ségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások
számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetõség biztonságá-
nak javítása érdekében ügyeleti irányításra együttmûködési szerzõ-
dést kötött. 
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer mûkö-
désének elõnyei:
1. Az ügyeleti ellátás területén mûködõ Mentõállomás teljes vagy
részleges integrációban együttmûködik a központi ügyeleti központ-
tal.
� Folyamatosság hozzáférhetõséget biztosít
� A kórképet súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást
� Közvetlen kapcsolat biztosított a szolgáltatón belüli és szolgáltatók

közötti hatékony együttmûködéshez (tetra rádiórendszer)
2. Egységes, gyorsan elérhetõ sürgõsségi hívószámon a lakosság se-
gítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a men-
tõszolgálat egy idõben elérhetõ. Így a beteg egy belépési ponton ke-
resztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmû beteg utakon át
jut el szükség esetén a fekvõbeteg ellátó intézménybe.

Ügyeleti hívószám : 06-1/301-6969
Mentõszolgálat / mentési hívószám :104

3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai el-
vek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgõsségi egységrõl (ki-
vonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentõegység,  esetkocsi, roham-
kocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a
beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet
küldi a beteg segítségére.
4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szük-
sége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
5. A bejelentõnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás fel-
ajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti  körzethatá-
rokon belül mûködõ ügyeleti AMBULANCIA (felnõtt és gyermekek
számára) igénybe vehetõ az alábbi címen: 2330 Dunaharaszti, Dam-
janich János u. 32., Háziorvosi Rendelõ.

A sürgõsségi ellátás láncszemei / teendõi :
1. Beteg:
� fel kell ismernie az életveszélyes állapotot,
� döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhetõ sür-

gõsségi rendszert, és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia,
� esõsegélyt kell nyújtania, illetve az orvos megérkezéséig a mentés-

irányító tanácsai alapján kell eljárnia.
2. Mentésirányító: 
� a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgõsségi telefonszá-

mon fogadja,
� tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendõ beavatkozásokról,
� helyszínre irányíthatja a legmegfelelõbb, a helyszínt leghamarabb

elérõ sürgõsségi egységet.
3. Sürgõsségi egységek:
� KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
� ORVOSI ÜGYELETI KOCSI �szakorvos (szükséges életmentõ

eszközökkel)
� KIEMELT MENTÕEGYSÉG � mentõszakápoló
� ESETKOCSI � mentõorvos /mentõtiszt
� ROHAMKOCSI � speciális sürgõsségi szakorvossal (oxyologus)

MEGHÍVÓ
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

A Hunyadi János Általános Iskolában a
2009/2010-es tanévben elsõ évfolyamon be-
vezettük a judo alapú testnevelés oktatását.
Az iskolai testnevelés céljait, feladatait alap-
vetõen a judo teljes mozgásanyagával biz-
tosítjuk a tantervben szereplõ 3 testnevelés
órán felül heti 2 tanórában. Szándékunkban
áll ezt a tevékenységet a további tanévek-
ben is folytatni.
Nem az a cél elsõdlegesen, hogy judós osz-
tályt neveljünk, hanem ezzel a mozgás-
anyaggal magas szintû képességfejlesztést
és jellemformálást kell biztosítani, legalább
olyan szinten, amelyet a hagyományos tan-
terv ma biztosít. Ehhez kell hozzáadni azt a
többletet, azt a sajátosságot, amit csak a
küzdõsportok gyakorlatán keresztül lehet
megszerezni, biztosítani.
A judo mozgásanyaga, mint testnevelési

rendszer Japánban bizonyította legtisztáb-
ban életképességét. J. Kano e sportágat és
mozgásanyagot � amit õ dolgozott ki � , úgy
jellemezte, hogy nemcsak a fizikai, testi fej-
lesztést biztosítja, hanem a szellemet is ne-
veli, a teljes személyiséget fejleszti. Ebbõl
következik, hogy alkalmas az ifjúság testi és
szellemi nevelésére.
Egyre több kritika, elmarasztalás éri a tanu-
lóifjúság testi, fizikai felkészültségét, küzdõ-
szellemét, teherbíró képességét. Az okok
tárgyilagos kutatása is rendkívül fontos, de
tény az, hogy van pótolni való az egészsé-
ges életmódra nevelésben és az egészség-
megõrzés terén is az iskolai testnevelésben.

Ezzel a fizikai felkészültséggel, amivel ma if-
júságunk rendelkezik, nem lehetünk elége-
dettek.
A judo olyan képességek kifejlesztését kí-
vánja, mint az erõ, a gyorserõ, állóképesség,
ügyesség, lazaság, küzdõképesség, gyors
cselekvõképesség, fájdalomtûrés, akarat-
erõ, teherbíró képesség, önfegyelem, az el-
lenfelek tisztelete félelem és lebecsülés nél-
kül, bátorság, ritmusérzék stb. ami minden
sportág ûzéséhez jó alapot biztosít.
A mozgásanyaga olyan tudást ad, mint pl.
az eséstan, amely más sportágakban is jól
hasznosítható és a magánéletben is komoly
sérülésektõl, balesetektõl óvhatja meg azt az
embert, aki e tudásnak birtokában van.
Nyugodtságot, magabiztosságot biztosít a
tananyagban lévõ alapvetõ önvédelmi isme-
retanyag elsajátítása.
Szellemi, lelki tulajdonságok fejlesztésében
feltétlenül pozitív irányban hat. A közvetlen
test-test elleni szervezett, szabályos küzde-
lem a minimálisra csökkentheti a gyerekek
fiatalkori �agresszivitását�, ami a gyermekek-
nél az életkori sajátosságaiknak kielégítet-
lenségébõl fakad az esetek döntõ többségé-
ben. A kisgyermek fejlõdésénél nyomon kö-
vethetõ a testközelség keresése, igénylése.
Az anya esetében ez természetes igény, de
ez a testközelség keresés az óvodában is
folyatódik az óvó nénivel és a társakkal is.
(Abiztonságérzetét növeli.) Egymás �piszká-
lása, gyömöszölése� kézfogások stb. mind
ezt bizonyítják.

Egy másik kísérõ jelenség is támogatja azt
az elképzelést, hogy a küzdõsport nem ide-
gen a kisgyermekek számára. Köztudott,
hogy az erõnek, ügyességnek óriási szere-
pe van számukra. Szüleik, testvéreik erejé-
re, ügyességükre rendkívül büszkék, s õk is
nagyon erõsek és legyõzhetetlenek akarnak
lenni. Természetes, hogy saját erejét és
ügyességét ki akarja próbálni� melyik gyer-
mek nem akar gyõzni?... Megfigyelõ kész-
ségük jó, utánzó képességük is kitûnõ. Eb-
bõl fakadóan is érdeklõdésre tarthat számot
a judo már hat éves kortól is. Tehát a küz-
delem már a kisgyermek életkori sajátossá-
gainak egyike.
A judo mozgásanyaga olyan, hogy már hat
éves kortól oktatható lányoknak és fiúknak
egyaránt.
Az oktatást csak szakmai tudással rendelke-
zõ testnevelõ oktathatja. 
Iskolánk szakköri formában is lehetõséget
nyújt judo edzésekre.
Az edzések helye:

Hunyadi János Általános Iskola 
alsó tagozatos épülete, Fõ út 69.

Ideje: gyerekek részére 
kedd, péntek: 16.30�17.30 óra

Edzõ: Vén Zoltán
Felnõttek részére (18 éves kortól): kedd,

csütörtök: 19�20 óra
Edzõ: dr. Szalay László 

Karlné Purczeld Erika
igazgató

Judo alapú testnevelésórák a Hunyadiban

a Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete, valamint a �Tét
a Lét� Betegségmegelõzõ Alapítvány szervezésében 2009. decem-
ber 29-én 10 órakor, a dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános is-
kolában (Dunaharaszti, Rákóczi Ferenc u. 28.).
Az évente megrendezésre kerülõ rendezvény az idén az egészséggel,
gyógyulással összekötve kerül megszervezésre.
Dr. Szalay László polgármester támogatásával a rendezvény sike-
res lebonyolításához segítséget nyújtanak még hozzájárulásukkal Du-
naharaszti egykori szülöttei is:
Dr. Viktóia Mandlin, aki anyagi támogatásával járul hozzá a rendez-
vényhez, a világszerte híres Monroe (USA, Virginia) Intézet kutató
munkatársa. Az Intézet 40 éve a Hemi-Sync technológia emberi tu-
datra való hatását kutatja. Dr. Viktória Mandlin praktikus programot
fejlesztett ki a rákos és egyéb betegségek javítására, melynek ered-
ménye szinte a csodával határos.
Uza Gitta a rendezvény megszervezésében nyújt segítõ kezet, aki a
�Tét a Lét� Betegségmegelõzõ Alapítvány vezetõje. Képességével az
öngyógyító mechanizmus felszínre hozásával segít a különbözõ tes-

ti- lelki problémákban szenvedõk állapotának javulásában.
Balázs Zoltán az Egyesület elnöke megnyitója után az egészségmeg-
õrzõ program keretén belül bemutatkozik Dr. Viktória Mandlin, és
Uza Gitta, majd kellemes táncos- zenés mûsorral folytatódik a prog-
ram.
Fellépnek: Pándy Piri operaénekes musical dalokat ad elõ, Christian
Panthera mentalista, Csokis Tibi elõadómûvész és meglepetés ven-
dégei mulatós dalokkal szórakoztatnak, Adamecz László füttymûvész
a Lélekmuzsikusok elõadója, Szvetlana hastánc bemutatója.
Fajta József zenész közremûködésével várjuk a táncolni vágyókat.
A rendezvény közben finom ebéd, sütemény, üdítõital, kávé áll a ven-
dégek rendelkezésére.
Záró programként sor kerül a tombola sorsolására, melyen értékes
nyereménytárgyak, szolgáltatások várnak gazdájukra.
Jegyek elõvételben 1000 Ft/fõ, az Egyesület tagjainak díjmentes.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi telefonszámokon:
06-205-843-259, 06-204-111-403.
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Interaktív szavazó- és feleltetõ 
rendszer a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolában

A Csepel sziget kistérség iskolái hagyo-
mányaikhoz híven, ebben az évben is
megrendezték november 13-án a tanárok-
nak szóló továbbképzési napot. A II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola minden év-
ben tart önálló módszertani bemutató fog-
lalkozást. Volt már interaktívtábla, bemu-
tató alsós és felsõs tanároknak, drámape-
dagógiai módszertani bemutató óra.
Ebben az évben a kistérségi bemutató ke-
retén belül a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában a SMART Senteo interaktív sza-
vazó- és feleltetõ rendszerével ismerked-
tünk meg. Ekéné Abuczki Marianna rövi-

dített matematikaórát tartott annak a tíz
hetedikes tanulónak, aki segítettek a be-
mutató órán. Egynemû kifejezések össze-

vonása volt a téma. Az öt bemutató feladat
alatt is kiderült, hogy a gyerekek magabiz-
tosan használják az interaktív táblát. Bát-
ran választottak színeket, tollat; szükség
esetén a radírt is használták. 
A bemelegítõ feladatok után jött a fekete-
leves, a feleltetõ rendszer gyakorlatban
történõ bemutatása. Pedagógusként azt
gondolhatnánk, hogy ez nem valami nép-
szerû pillanata az órának. Meglepõdve lát-
ták a kollégák, hogy a gyerekek örömmel,
mosolyogva osztották ki a feleltetõ rend-
szer kezelõelemeit. Egy pillanat alatt csat-
lakoztatták a vevõ egységet. A tanárnõ rö-
vid bevezetõjében elmondta, a gyerekek-
nek és a kollégáknak, hogy lesznek igaz
és hamis kérdések, feleletválasztós vala-
mint válaszbeírós kérdések. Jól látszott,
hogy a gyerekek rutinosan jelentkeztek
be, tudták, hogy mi a feladatuk. A követ-
kezõ pillanatban elindultak a kérdések, a
gyerekek pedig sorra válaszoltak. A tanár
közben bemutatta, hogyan nézhetõ meg,
hogy válaszolt-e mindenki.
Azt is megtudhattuk, hogy
beállítható a válaszadás
ideje is. Bemutatták azt is,
hogy a szavazórendszer ki-
jelzõje mutatja, milyen vá-
laszt vár. 
Most anonim üzemmódban
dolgoztak a gyerekek, mert
az osztály összteljesítmény-
ének értékelése volt a cél. A
tanárnõ a kérdések megvá-

laszolása után egy kattintással elkezdte az
értékelést. Az is kiderült, hogy mi volt a jó
válasz, közösen kiszámolták a gyerekek.
Kérdésenként ellenõrizhettük, hányan vá-
laszoltak jól. Ez a gyors felmérõ mind a ta-
nárnak, mind a tanulónak fontos. Megmu-
tatja, melyik kérdés anyagára kell még
visszatérni a következõ órán, mit kell még
gyakorolni. A SMART interaktív szavazó-
és feleltetõ rendszerrel a tanár egy pilla-
nat alatt megtudhatja, mely témában szük-
séges további magyarázat, de arról is ké-
pet kaphatunk, melyik tanulóra kell jobban
odafigyelni. 
Az eredményeket láthattuk excel táblá-
ban, majd diagramban is. Azt is bemutat-
ta a kolléganõ, hogyan váltható osztály-
zatra a dolgozat. Tanulónként, kérdésen-
ként valamint az osztályszinten is elemez-
hetjük az eredményeket. A tanárnõ még
bemutatta, hogyan lehet a tesztet módo-
sítani, illetve ismertette az új tesztkérdé-
sek bevitelét. 
A foglalkozás végén a kollégák is kezük-
be vehették a szavazókészüléket. A rövid
felmérésbõl kiderült, hogy más iskolák is
örömmel használnák a szavazórendszert.
Az óra tetszett a tanárok 90%-ának. 
Záró gondolatokban Zsigmond Károly
igazgató elmondta, hogy a II. Rákóczi Fe-
renc Általános iskolában minden felsõs
tanteremben található számítógép, kivetí-
tõvel, s ezekben a termekben gond nélkül
használható a SMART Senteó szavazó-
rendszer. 

Kosárlabda beszámoló U 11

A Haraszti Sasok lejátszották a máso-
dik fordulót a Kenguru Kupában.

Az eredmény:
Haraszti Sasok�Csata Szellemek  40 : 82

� Újbuda MAFC     61 : 47
A Csata Szellemek leány csapata ellen gyenge teljesítményt
nyújtott a csapat.
A MAFC ellen, egy nagyon jó szellemben lejátszott mérkõzé-
sen nyertünk. Ezen a mérkõzésen a hátán vitte a csapatot
László Roland, aki nagyon elemében volt kiemelkedõ teljesít-
ményével.
Jó teljesítményt nyújtott:

László Roland        Bényi Máté       Karanedev Tamás

A MAFC elleni gyõzelemmel maradtunk a �B� csoportban, ahol
a legközelebbi ellenfél a Török Sasok és a Honvéd Sólymok
csapata lesz.

Kosárlabda beszámoló U 12

A Haraszti Sasok lejátszották a második fordulót a kenguru Ku-
pában.

Az eredmény:
Haraszti Sasok�Elite Basket       42 : 73

� Vagány Nyulak  43 : 41
Gyenge teljesítményt nyújtott az U 12-es csapat, még akkor is,
ha sok a kisebb gyerek a csapatban. Szerencsére maradtunk
a �D� csoportban. Jó teljesítményt csak a fiatalabbak nyújtot-
tak. A pontszerzésben kivette a részét Bényi Máté, míg jól ját-
szott Takács Dániel és Bényi Dávid is.
Jó teljesítményt nyújtott:

Bényi Máté          Takács Dániel        Bényi Dávid

Más: November 14.-én, Harasztin játszott az NB II-es kosár-
labda csapat.
Nagy örömömre, a csapatban 9 játékos a II. Rákóczi Ferenc
Ált.Iskola égisze alatt, nálam  kezdett kosarazni, ez a korosz-
tály kezdte a sikereket elérni Harasztin a kosárlabda életben.
Jó volt látni ezeket a fiatalembereket, akik itt bontogatták szár-
nyaikat, s örülök, hogy a nyáron ismét csapattá szervezõdtek.
Igaz, vereséget szenvedtek, de remélem kitartóak lesznek, s
jobberedményekkel járulhatnak hozzá, Haraszti kosárlabda
életéhez.
Én szurkolok nekik !

Bartáné Nagy Csilla
edzõ
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

ÖKO PROGRAMOK

Elõadás a tudatos vásárlásról

A környezettudatos magatartás kialakítá-
sának fontos eleme, hogy tanulóinkat rá-
döbbentsük, fogyasztási szokásaik hatást
gyakorolnak környezetükre.
Ennek okán a Kistérségi Szakmai Tovább-
képzési napon iskolánkba a Tudatos Vá-
sárlók Egyesületének egyik elõadóját hív-
tuk meg. A kétórás képzés során behatóbb
ismereteket szereztünk e téma elméleti
hátterérõl, továbbá az ismeretátadás gya-
korlatához gyûjtöttünk tippeket. 
Ez utóbbiban nagy segítségünkre lesz az
a vaskos kiadvány, amelyet minden peda-
gógus megkapott az egyesület ajándéka-
ként, természetesen újrahasznosított pa-
pírra nyomva.
A kistérség számos iskolájából összesen
52 pedagógus volt jelen az elõadáson.
Köszönjük az érdeklõdést és az aktív rész-
vételt.

Vásárhelyi Gabriella,
Zimmermann Anna

Papírgyûjtés az iskolában

A DÖK szervezésében idén is megren-
deztük szokásos papírgyûjtési akciónkat.
Két szempontból is fontos számunkra ez
a munka. Elõször is igyekszünk tudato-
sítani a gyerekekben a szelektív gyûjtés
hasznosságát, másodszor pedig, a ka-

pott pénzbõl finanszírozzuk az év végi di-
áknapot.
Sajnos októberben, az elõzõ évekhez ké-
pest sokkal kevesebb papírt sikerült elszál-
lítatnunk. Valószínû oka ennek az, hogy a
városi szelektív hulladékszállításnál a csa-
ládok elvitetik a felesleges újságokat. Kér-
jük, aki teheti, tegye el számunkra a kido-
bálásra ítélt papírkötegeket, mert nagy
szükségünk lesz rá májusban is.
Köszönetet szeretnék mondani Lacházi
Hajnalkának, Gazsovics Imrének, Jozsek
Annának, Schwarz apukának, Stampfel
apukának, Hujder Zsolti anyukájának és
Simon Olíviának. Õk azok a felnõttek,
akik délutáni szabadidejüket feláldozták
és a konténernél segítettek a pakolás-
ban. Külön köszönetem Doboróczky Gá-
bornak. Õ az az apuka, aki már évek óta,
ha kell fájós derékkal is jön és segít. Min-
den évben, minden alkalommal. Remé-
lem jó néhányszor lesz még szerencsénk
egymáshoz.
Ne feledjék, a következõ konténeres ak-
ciónk tavasszal várható!
Köszönettel: 

Farkas Katalin, DSN

Köszönet 
a �Kõrösis� szülõknek!

Ebben az évben lettem a 6.a osztályfõnö-
ke. Bár a gyerekeket régóta tanítottam, a
szülõket is ismertem, mégis izgalommal

mentem be az elsõ szülõi értekezletre. A
programok, teendõk mellett megállapítot-
tuk, hogy a tanterem, amiben gyerekeink
a nap nagy részét töltik, igen lepusztult ál-
lapotban van. A szülõk egyöntetûen igent
mondtak a felújításra. 
Az õszi szünet elõtti szombat-vasárnapra
egyeztettük a munkát. Festéket, OSB la-
pokat vettek, létrát, szerszámokat, takarí-
tóeszközöket hoztak. A végeredmény fan-
tasztikus! A repedezett olajlábazat helyett
OSB burkolat, a falak frissen festve! Egy
csodaszép, �vadonatúj� tanterem, ahol
még a csap sem csöpög, a mosdó is víz-
szintesen áll!
A gyerekek örömmel jöttek be hétfõi na-
pon, és méltón lehettek büszkék szüleik-
re! Remélem, nagyon vigyáznak �második
otthonukra�! 

Köszönet az önzetlen munkáért: Farkas
Attila, Lobont Dorin, Pohlmüller László,
Polgár Tamás, Seres János, Dobos
Szilvia, Ficzere Noémi, Barna Ildikó,
Nagy Ágnes, Nagy Lídia szülõknek és
Frei Fanni tanulónak

Kovácsné Tarr Kornélia,
Nelly néni, osztályfõnök

Tanulni! Tanulni!
Tanulni, de hogyan?

Szigethalmon 2009. október 5�6-án a
Kistérségi Pedagógiai napok keretében
érdekes, értékes elõadásokat hallgathat-
tunk.
A kompetenciamérés, tehetséggondozás,
�A családi szocializáció, viselkedészava-
rok, gyermekkori agresszió� témaköre
mellett Mezõ Ferenc pszichológus segít-
ségével az IPOO-modell alapján a tanulás
módszertanába, tanulási stratégiák fej-
lesztésébe nyertünk betekintést.
Attól, hogy tanítványainknak kiváló, ki-
emelkedõ képességei vannak, nem biztos,
hogy a tanulástechnikájuk is jó.
Tanulás módszertannal 9 éves kortól le-
het, 5. osztályban már tudatosan foglal-
koznunk kell.
Sok iskolás gyermek a �minimax� módon
tanul: minimális befektetéssel maximális
tudást szeretne elérni, ami sokszor csaló-
dáshoz vezet.
A tanulás lehet produktív(<), reproduk-
tív(=) és deficites (>).
Az eredményes produktív tanulás elsajá-
títását az önismeret fejlesztésével, jó ta-
nulástechnika kialakításával, a tananyag
megfelelõ átszerkesztésével érhetjük el.
Az óvodás és kisiskolás korban jelentke-
zõ tanulási problémák hátterében gyak-
ran a mozgásfejlõdés lemaradása mutat-
ható ki.
Iskolánk pedagógiai programja minden
tanuló számára a napi testmozgást biz-
tosítja. Az eredményesen mûködõ
emeltszintû testnevelés tanítványaink
harmonikus testi�szellemi fejlõdését se-
gíti elõ.

A Kõrösi Emlékéven belül pedagógusaink másik arcukat is megmutatták
Sokan megmutatták hobbyjukat, kedvtelésüket.
Nagy öröm volt látni a szebbnél-szebb hímzéseket, gobelineket, festményeket, a
remek gyûjteményeket.
Kívánunk további jó egészséget, kedvet, hogy még sok gyönyörûségünk teljék min-
denki tehetségében!

Zimmermann Anna



Dunaharaszti Kick-Box hírek
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Térségünkben 25 éve mûkö-
dik a kick-box sport, melynek
vezetõ edzõje Gnyálin István.
A közös szakmai irányításban
mûködõ csoportokban széles-
körû képzés folyik. A sportkon-
cepciónk fõ célja, hogy a sport
széles lehetõségének segítsé-
gével, az egészséges élet-
módra nevelés és az egész-
ségtudatos versenysport meg-
teremtése. 
Sok rekreációs lehetõséget
biztosítunk tagjaink és család-
tagjaik számára egyaránt. En-
nek helyszíne a Taksony Szigeten lévõ Fitness Ifjúsági tábor,
de sokszor vízre szállunk és a hegyeket sem kíméljük. A nép-
szerû kalandtúráink nem csupán testet edzõ lehetõségek, ha-
nem egy jó közösséget is jelentenek számunkra.
�Színes programokon kívül a versenysportban is igyekszünk
helytállni�, mondja Hudák Marianna a csoport edzõje. A megyei
versenyeken már érünk el kisebb sikereket és idei évben elõ-
ször négy sportolót indítottunk a PR Telecom Kupa Nemzetkö-
zi versenyen.
A versenyt november 14-én a Tököli Sportcsarnokban rendez-

ték, ahol 5 ország 31 klub és 245 versenyzõ küzdelmét láthat-
ták a kilátogató nézõk és a sportágunkat szeretõ hozzátarto-
zók.
A XIII. alkalommal megrendezett verseny fõ célkitûzése telje-
sült ezen a napon, mivel Pest Megye legnagyobb rendezvé-
nyét a dunaharaszti csapat is segítette, ezért a rendezéssel
kapcsolatos pozitív visszajelzésekre és eredményességére mi
is nagyon büszkék vagyunk.
A Dunaharaszti Kick-box csapatot négy fõ Vitál Dávid,

Miskolczy David, Smith Balázs
és Kolozsvári Krisztina ver-
senyzõ képviselte. Sportoló-
inktól a tisztes helytállást vár-
tuk, de már az indulási lehetõ-
séget is nagy elismerésnek
gondoljuk.
Versenyzõink helyzete nem
volt egyszerû, mivel a külföldi
ellenfeleken kívül nagy kihí-
vást és nehézséget jelent a
hároméves kort átívelõ kor-
osztályban helytállni. A küz-
delmektõl a fiúk gyorsan bú-
csúztak, de nagy örömünkre

Kolozsvári Krisztina aranyérmet szerzett.
Nagy élmény volt még az is, hogy a 2005-ben Vb ezüstérmet
szerzõ Hudák Marianna a csapat edzõje is elindult a verse-
nyen és tanítványai hangos biztatása mellett mindkét szabály-
rendszer küzdelmeit megnyerve, nagy örömöt okozott tanít-
ványainak.
A szakosztályépítés idõszakát éljük, minden érdeklõdõt szere-
tettel várjuk edzéseinken és programjainkon.
Edzés helyszíne: 
Dunaharszti, Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Ideje: kedd�csütörtök

Bõvebb információért nézze Web oldalunkat:
www.kickboxsziget.hu

Edzéseink és programjaink után lehet érdeklõdni a 
30-9484-221 telefonszámon.

November 11. 

Szent Márton napja

Iskolánk egyik legkedvesebb ünnepe. Eb-
ben az évben is szinte teljes létszámban
emlékezünk a korai középkor egyik kariz-
matikus egyházi személyiségére.
Idén sajnos közbeszólt az idõjárás, legna-
gyobb sajnálatunkra meghiúsult a lámpás
felvonulásunk.
Megemlékezõ mûsorunkat a diákok a mé-
csesek fényénél hallgatták a termeikben,
majd itt folytatódott az összejövetel a fi-
nom kakaóval, kaláccsal.
Köszönjük a szülõknek az aktív részvételt
és a segítséget.
Dicséret illeti a 7. b osztályosokat a meg-
emlékezõ mûsorért.

Zimmermann Anna

Márton napi lámpás felvonulás
Minden évben, november 11-én 17 órakor, Márton napján � ha esik, ha fúj �, mindig a Hõsök te-
rétõl indulnak a lámpás felvonulás résztvevõi a Piac térre. Ott már felkészülten várják a rendezõk,
teával, kaláccsal és máglyával az óvodásokat, iskolásokat, és a város minden érdeklõdõ polgárát.
Idén az esõ miatt, kisebb volt a máglya, mint máskor, de így is jól éreztük magunkat.
A tûz fénye, a lángok lobogása minden résztvevõ szívét melegséggel öntötte el, és jó volt együtt
lenni, melegedni, és gyönyörködni. Ritkák ezek az önfeledt pillanatok az életben, amikor csak
együtt vagyunk, és együtt örülünk. Bizonyára ez adja ennek a rendezvénynek a sikerét, mert
sem a gyerekeket, sem a felnõtteket nem riasztotta el, hogy esett az esõ.
Sokan kérdezték, hogy kinek köszönhetjük ezeket a szép perceket. Ki az, aki ezt évek óta meg-
szervezi? Ezért megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a Német Ifjúsági Hagyomány-
õrzõ Egyesületnek, hogy évekkel ezelõtt, az óvodák kérésére, elvállalták a Márton napi lámpás
felvonulás megszervezését. Már korábban is szándékoztam megköszönni ezeknek a lelkes fia-
tal embereknek, hogy megszervezik, felelevenítik ezt a városi szintû hagyományt, de a sok ten-
nivalóm miatt, mindig elmulasztottam. Köszönöm Gulyás Lászlónak és társainak az önzetlen
segítségét, és a felvonulók megvendégelést.
A NIHD részérõl, a szervezésében és lebonyolításában részt vettek név szerint:
Frankovics Józsefné, Gulyás László, Karl Dávid, Karl Tamás,Kun Gergely,Kaltenecker Mártonné,
Rábl Annamária, Schubertné Zwick Andrea, Strasszer Gáborné, Strasszer Gábor,Végh Kálmán
Köszönöm a munkájukat!

Schuszter Gyöngyi



Közeleg az Eva bejelentkezési határidõ

December 1-je és 21-e között lehet bejelentkezni az Eva tv. hatálya alá a 2010. évre
(tekintettel arra, hogy a benyújtásra nyitva álló határidõ, 2009. december 20. munkaszüneti napra esik)
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NB III Duna-csoport

11. forduló.
Dunaharaszti�Budafok 6:2 (3:1)
Gólszerzõk: Molnár (2). Rétsági, Nánási, Dabasi, Hégner.
Gyõzelmi esélyekkel fogadtuk a sereghajtót. A vendégcsapat az elsõ fél-
idõben vezetéshez jutott. Folyamatosan támadtunk, csak idõ kérdése
volt, hogy mikor fordítjuk meg az eredményt. Ez sikerült is az elsõ já-
tékrészben. A szünet után ott folytattuk, ahol abbahagytuk. A mostoha
idõjárás sem vette el a fiúk kedvét. Játszottak! A mérkõzésen egy-egy
büntetõ volt, valamint az ellenféltõl egy kiállítás.

12. forduló.
Zsámbék�Dunaharaszti 1:2 (0:2)
Gólszerzõk: Kajdácsi, Mészáros.
Ismét sokan kisértük el a csapatot a szezon utolsó idegenbeli mérkõ-
zésére. Nem is kellett csalódnunk. Már az elsõ félidõben két gólt rúg-
tunk. A szünet után a vendéglátók egy büntetõbõl szépítettek, de az
eredmény már nem változott. 

13. forduló.
Dunaharaszti�Újpest B 0:1 (0:0)
Nagy várakozás elõzte meg a mérkõzést, hiszen az egyik bajnokesé-
lyest fogadtuk. Már az elsõ félidõben nekifeszültek a fiúk, több gólhely-
zetet alakítottak ki, de nem sikerült gólt elérni. A helyzetek alapján ve-
zetnünk kellett volna. A második félidõben egy szögletrúgást követõen
vezetést szerzett az ellenfél. Sajnálatos játékvezetõi tévedés volt, hiszen
kirúgást kellett volna itélnie.
Mindent egy lapra feltéve támadtunk, de nem sikerült megfordítani az
eredményt.
Kemény férfias küzdelem volt, nem érdemeltünk vereséget.

Az õszi szezonban 12 fordulón keresztül veretlenek maradtunk. Azért
ez szép teljesítmény.
A tabellán az 5. helyet foglaljuk el. A csapat mérlege 7 gyõzelem, 5 dön-
tetlen mellett 1 vereség. Az elsõ helyezettõl csak 4 pontra vagyunk le-
maradva.
Szép volt fiúk! Hajrá DMTK !!!

Szabó Gyõzõ

2009. december 1-je és december 21-e között
dönthetnek az újonnan bejelentkezõk a
2010. évre vonatkozóan az egyszerûsített vál-
lalkozói adó (továbbiakban: eva) választásá-
ról. Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezés
a székhely szerint illetékes APEH regionális
igazgatóságon tehetõ meg a 09T103, illetve a
09T203 számú adatbejelentõ lapon. Az Eva
tv. hatálya alá való bejelentkezésre, illetve az
az alóli kijelentkezésre szolgáló adatalapok
2009. november 27-tõl letölthetõek az APEH
honlapjáról (http://www.apeh.hu), valamint
2009. november 30-tól kaphatóak a kereske-
delmi forgalomban. 
Az Eva tv. hatálya alá a 2010. évre új adózó-
ként bejelentkezhetnek az egyéni vállalko-
zók, a korlátolt felelõsségû társaságok, a szö-
vetkezetek, a lakásszövetkezetek, a végrehaj-
tói irodák, az ügyvédi irodák, a közjegyzõi
irodák, a szabadalmi ügyvivõi irodák, az
erdõbirtokossági társulatok, a betéti társasá-
gok és a közkereseti társaságok.

Azoknak, akik 2009-ben az Eva tv. hatálya
alá tartoztak, és 2010-ben is fenn akarják
tartani ezt az adózási módot, nem kell
újabb bejelentkezést tenniük. 
Az új bejelentkezés 2009. december 21-ig
írásban visszavonható.
Az Eva tv. hatálya alóli kijelentkezést ugyan-
csak 2009. december 21-ig, és szintén a
09T103, illetve a 09T203 számú adatbejelen-
tõ lapon lehet megtenni. 
A bejelentkezésre és a bejelentkezés vis-
szavonására nyitva álló határidõ elmulasz-
tása esetén igazolási kérelmet nem lehet
elõterjeszteni, a kijelentkezésre rendelke-
zésre álló határidõ elmulasztása esetén
azonban igazolási kérelem elõterjesztésé-
nek van helye.
Az egyéni vállalkozók az egyszerûsített vál-
lalkozói adóalanyiság választására nyitva ál-
ló határidõig (2009. december 21-ig) a
10JNY számú nyomtatványon nyilatkozhat-
nak arról is, hogy a társadalombiztosítási já-

rulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), vala-
mint a természetbeni és pénzbeli egészség-
biztosítási járulékokat havonta a tevékenység
piaci értékét meghaladó járulékalap után fi-
zetik meg.
Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkezõk
közül, akik megfelelnek a törvényben foglalt
feltételeknek, a benyújtott adatlap hivatalo-
san kitöltött egy példányának visszaküldésé-
vel kapnak értesítést az adóhatóságtól vá-
lasztásuk elfogadásáról. Azok, akik nem fe-
lelnek meg az Eva tv-ben foglalt feltételek-
nek elutasító határozatot, akik pedig az adat-
lapot határidõn túl nyújtják be elutasító vég-
zést kapnak.
Az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezés-
sel kapcsolatos részletes információk
megtekinthetõk a www.apeh.hu/Adózási
információk/Egyszerûsített vállalkozói
adó oldalon.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal



Dunaharaszti Hírek � december u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 17

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 (4-es szoba), e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: minden 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 0 9 .  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

A �Vidám Svábok� ÖRÖKÖS TAGJA � LOCSKAI LÁSZLÓ 

A �Vidám svábok� tánccsoportban 14 házaspár táncol.
Ez már a múlt. Most ismét gyászolunk, Locskai Lász-
ló táncos társunktól búcsúznunk. Soha többé nem lesz
már olyan, mint eddig.  A barát, a társ olyan valaki, aki-
vel együtt semmi különöset nem tesz az ember, aztán
rájön, hogy a �semmi különös� nagyon is különös.
Hiányozni fog csendes humorod, megmosolyogtató meg-
jegyzéseid, a csoportot segítõ munkád. Ha csak tehetted,
táncoltál rendületlenül. Hamar követted a jó barátot, túl-
ságosan is hamar, hátra hagyva szeretteidet, társaidat. 
Mentél az utadon. A sors méri ki hol a kezdete és hol
a vége. A földi életbõl Neked csak ennyi jutott. Azt
mondják, ha valaki elmegy közülünk, magával visz egy
darabot a szívünkbõl. Valaki megint elment közülünk.
Örökül hagyva ránk emlékképeket.
Itt hagyva egy ki nem hunyó gyertyafényt.

Nyugodj békében.
Vidám Svábok tánccsoport

�Keresem a gazdimat�.�

Mázli, kb. 8 hónapos lánykutyus keresi állatszeretõ gazdiját! 

Szigetszentmiklóson találtuk, nagyon valószínû, hogy szándékos elhagyásról van
szó, hiszen már régóta keressük régi gazdiját, aki nem jelentkezik érte. 
Nagyon barátságos, kedves kutyus, szeretnénk, ha jó emberekhez kerülne,
ahol szabadon, szeretetben � nem láncra verve! � élhetne. 
Telefon: 06-20-803-05-43 Enikõ

Kérjük Önöket, ha tudnak segíteni feleslegessé vált kutyaóllal, faanyaggal, ta-
karókkal, bármilyen rongy-félékkel � értesítsenek bennünket. Befogadott ku-
tyusainkat szeretnénk védeni a hideg idõ ellen. REMÉLJÜK, ÖNÖK IS FIGYEL-

NEK KUTYUSAIKRA AZ ÓLAK TÉLIESÍTÉSÉVEL.!!!! 
(�. És reméljük, a nyáron láncon tartott kutyusok is már mind szabadon vannak�.)
Cicákat, kutyusokat befogadunk � örökbeadunk. 

�KÉRLEK, FOGADJ ÖRÖKBE�.
Buksi vagyok, 2 éves németvizsla-keverék fiú kutyus.
Szeretett gazdim meghalt, jelenleg ideiglenes helyen vagyok. 
Szeretnék valakikhez tartozni, akik nem fognak láncra verni, és
akiktõl sok törõdést, simogatást kapok majd. Nagyon fogom
õket én is szeretni, és hûséggel szolgálni � amíg csak élek!
Érdeklõdni irántam a 06-20-803-05-43-as telefonszámon lehet.�

KÖSZÖNJÜK 

a Baktay Ervin Gimnázium kitûnõ di-
ákjainak lélekemelõ mûsorát a Szent
István Plébániatemplomban november
15-én megrendezett Idõsek Napján.
Köszönet az osztályfõnöküknek, Hid-
végi Ildikónak a próbákért és az igaz-
gató úrnak Sziráki Györgynek, hogy
ez a mûsor létrejöhetett. 
Szeretnénk név szerint megköszönni
Surányi Gábornak, aki csodálatos he-
gedûjátékával, Fazekas Tamás kán-
tornak, aki orgona és énekkíséretével
tette gazdagabbá a megemlékezést.
Helméczy Anita a 8 a. osztály diákja;
Ciml Tamás, Dobos Patrik, Illés Le-
vente, Józan Katalin, Magyar Dóra,
Mészáros Viktória, Nyerges Norbert,
Tóth Bianka a 11 c-bõl szavaltak és
énekeltek, hogy az ünnepségen részt
vevõknek örömet szerezzenek.
Köszönjük a Ruff családnak a finom
kenyeret, Karl családnak a bort a ven-
déglátáshoz, az ügyeskezûeknek a
sok finomságot, süteményt, amelyet a
plébánián Láng András plébános ven-
dégszeretete révén a Szent István Plé-
bánia és a Szent Erzsébet Karitász 
szervezett.
Nyerges Norbert � a többiek között �
mondta el, s mi most továbbadjuk,
Helftai Szent Gertrúd versét: 
�Az imádságnak akkora ereje van,
hogy meg tudja változtatni az ember
lelkületét: 
a szív keserüségét édessé teszi, a szo-
morút vidámmá, az ostobát bölccsé,
a félénket merésszé, a gyengét erõs-
sé, a vakot látóvá, a hideget forróvá.
A nagy Istent az imádság képes lehoz-
ni a kicsi emberi szívbe.�

Dunaharaszti
Szent Erzsébet Karitász

Ingyenes ruhaosztás!

2010. február 5-én és 13-án
(2 alkalommal pénteki napokon), 
16.30�18 óráig szeretettel várjuk 
az érdeklõdõket a ligeti plébánián 

(Toldi u.28, a Tikkurilla festéküzlet mögött).
Szent Erzsébet Karitász

A DUNAHARASZTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI:
December 13-án 15 órától: Ádventi kézmûves délután gyerekeknek

December 20-án 15 órától : Nyugdíjasok ádventi teadélutánja

Mindkét délutánra és ünnepi istentiszteleteinkre is 
szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt 

a Damjanich utca 33. szám alatt található templomunkba!

Gyülekezetünkrõl, ünnepi alkalmainkról egyéb információ:
Tel: 24/462-602 E-mail: gancstamas@gmail.com 

Web: http://dunaharaszti.lutheran.hu

ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!
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Rendõrségi bûnmegelõzési tanácsok az ünnepekre

A közelgõ év végi ünnepek, a megnövekvõ forgalom, a vásárlások, a
család és rokonlátogatások mind veszélyt jelentenek az értékeinkre,
mivel ebben az idõszakban aktivizálódnak a bûnözõk, kihasználva az
emberek figyelmének csökkenését. Kérjük önöket, mindig tartsák
szem elõtt, hogy mindenki lehet sértett.
A lakások egész évben ki vannak téve a betörõknek Ha lehet, ne hagy-
juk õrizetlenül lakásunkat, ha mégis, körültekintõen zárjuk a zárakat,
kapcsoljuk be a riasztókat, kérjük meg a szomszédokat, hogy sûrûb-
ben figyeljenek lakásunkra. Szervezzük meg, hogy távollétünk ideje
alatt rendszeresen ürítsék a postaládát. A sötétség beálltával egyszerû
automata kapcsolóval elérhetjük azt a látszatot, hogy otthon tartózko-
dunk, ezzel elriasztva az esetleges nemkívánatos látogatóinkat. Ha el-
utazunk, arról minél kevesebben tudjanak, ne dicsekedjünk, hogy nem
töltjük otthon az ünnepeket. 
Ilyekor a gépkocsinkkal is sûrûbben fordulunk meg nagy bevásárló
központok, üzletek, piacok, vásárok környékén. Próbáljuk úgy meg-
szervezni a vásárlásainkat, hogy egy-egy vásárlás után ne hagyjunk
árut õrizetlenül az autóban. Ha kiszállunk autónkból, mindig tekint-
sünk körül, és gyanús személyek észlelésekor, a kocsitól való távozás
után tekintsünk, vagy térjünk vissza, megnyugtatásunk érdekében.
Minden esetben használjuk a mechanikus és elektronikus riasztókat,
ezzel is nehezítve az esetleges tolvajok tevékenységét. Soha ne marad-
jon látható érték az utastérben. Ne a megállást követõen a parkolóban
pakoljuk el a korábban vásárolt tárgyakat.
Személyi támadás is érhet minket, de egy utcai rablásnak valószínû-
sége viszonylag csekély. Ez persze nem azt jelenti, hogy aggodalom-
ra semmi ok, körültekintésre mindenképpen szükség van. A megelõ-
zésnek nem egyetlen és nem is a legjobb módja, hogy bezárkózunk a
lakásunkba, hanem az, hogy ne hagyjuk, hogy félelmeink ítéljenek
minket szobafogságra. Elõször is tudatosan csökkentsük a célponttá
válás kockázatát. Éjszaka magányosan elhagyott területen ne
tartozkodjunk. Szervezzük meg, hogy elénk jöjjenek egy-egy szóra-
kozást követõen, vagy kísérjenek haza. A veszélyes szórakozóhelye-
ket kerüljük. Figyeljünk a kirívó viselkedésre, az öltözetre, az értéke-
ink mutogatására. Az alkoholos állapot, különösen növeli az áldozat-
tá válás valószínûségét. Készüljünk fel az esetleges támadása, törvé-
nyesen lehet nálunk önvédelmi spray, valamint hangos riasztó, amit
használjunk is, ha támadás ér bennünket. Természetesen, ha úgy ítél-
jük meg az adott pillanatban, ne ellenkezzünk, értékeinket adjuk át, de
jól figyeljük meg a támadónkat, hogy késõbbiekben segíteni tudjuk a
rendõrök munkáját.
Lehetõség szerint kevés kézpénzt hordjunk magunknál, kerüljük a na-
gyobb kézpénzes vásárlásokat. A bankoknál és az automatáknál, tör-
ténõ kézpénzfelvételnél legyünk nagyon körültekintõek. A PIN kódun-
kat úgy válasszuk meg, hogy azt ne kelljen felírni, ne kezeljük együtt
a kártyánkkal. Mindig kövessük nyomon kártyánkat, ügyeljünk arra,
hogy használata csak szem elõtt történjen.
Ebben az idõszakban, a nagy tömegben, a tömegközlekedési eszkö-
zökre történõ fel és leszálláskor a zsebtolvajok is keresik áldozataikat.
Óvakodjunk a zsebesektõl! A zsebesek ellen senki sincs biztosítva.
Bárki bármikor áldozattá válhat, a megszervezett akcióiknak. A profi
zsebtolvaj egyedül dolgozik, de a többségük szervezett csoportokban
és általában már kialakult módszerek szerint tevékenykedik. A nagy
tömegben lökdösõdni, tülekedni kezdenek és a szoros érintkezést ki-
használva, próbálják elemelni a pénztárcákat, értékeket. Mások kéz-
ben álcázott tárgyat tartva � reklámszatyor, újság stb. � kutatnak érté-
keink után. Egyesek látszólag zsebre dugott kézzel állnak mellettünk,
de saját zsebüket kivágva a kabátjukból kinyúlva �dolgoznak�.
A tolvajok bámulatra méltóan ügyes ujjai ellenére is hatásos lehetõsé-
gek vannak a védelemre:
� próbáljuk magunknál tartani, testünkhöz szorítva fontosabb értéktár-

gyainkat
� a pénztárcát ellenõrizhetõ, biztos helyre tegyük (pl. kabát belsõ zse-

be, ruházat alatti nyakba akasztott táska stb.) a pénzünket inkább ne
egy helyen, hanem ruházatunkban szétosztva tároljuk,  

� forgalmas helyen � lehetõség szerint � nézzünk körül, és ha hosz-
szabb idõn keresztül gyanúsan viselkedõ személyt látunk magunk
mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek,

� ugyancsak figyelni kell, nincs e a közelünkben olyan személy, aki
zsebünkre, táskánkra néz, mely bizonyos esetekben arra irányul,
hogy megtudják, hol tartjuk értékeinket.

Kérem, figyeljenek értékeikre, hogy ne váljanak sértetté, így boldo-
gan, békésen tölthessék az év végi ünnepeket.

Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság

Januári adózási határidõk
Január 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó elõleget vagy magát a levont személyi
jövedelemadót, valamint a járulékokat: az egészségbiztosí-
tási és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási já-
rulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és
munkavállalói járulékot, az EKHO-t, a START-kártyák vala-
melyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20 % járu-
lékot.  Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vál-
lalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. 

A fenti kötelezettségekrõl a foglalkoztató a 0908-as, az egyé-
ni vállalkozó saját magáról a 0958-as számú bevalláson ad-
ja be az adatokat, kizárólag elektronikus formában. 

Január 20., szerda
Esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a havi ÁFA be-
fizetése és bevallása, a havi kötelezettségekrõl a 0901-es
bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és a költség-
vetési támogatás igénylése a 0911-es nyomtatványon, az
Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatáro-
zott adóalanyok 0986-os számú bevallásának benyújtása.  

Január 31., vasárnap helyett Február 01., hétfõ
Eddig kell a munkáltatóknak, kifizetõknek kiadni (postára ad-
ni) a magánszemélyeknek a kifizetett jövedelmekrõl és a le-
vonásokról szóló, 2009. évi adóbevalláshoz szükséges iga-
zolásokat, és szintén eddig tehet a magánszemély nyilatko-
zatot a munkáltatójának, hogy önbevallás helyett munkálta-
tói adómegállapítást kér.

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága
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��AAzz  eemmbbeerr   ssoosseemm  ttuuddjjaa ,,   mmii   iiss   aazz   aa   kkaarrááccssoonnyy,,
aammíígg  eeggyy  iiddeeggeenn  oorrsszzáággbbaann  ee ll   nneemm  vveesszz íí tt ii .. ��

((HHeemmiinnggwwaayy))

AA kkééppeess  lleevveelleezzõõllaapp--ggyyûûjj ttééss  nneemm  ccssuuppáánn  ggyyûûjj ttõõsszzeennvvee--
ddéé llyy,,   hhaanneemm  éérr ttéékkeess  iissmmeerreetteekk  kk iimmeerr íí tthheetteett lleenn  ttáárrhháázzaa
iiss ..   GGyyaarraappíí tt jjaa   aazz   áá ll ttaa lláánnooss  mmûûvveell ttssééggeett ,,   sszzóórraakkoozzttaatt ,,
ggoonnddoollkkooddttaatt ,,   ddee  mmiinnddeezzeekk  mmeell lleett tt   kkaappccssoollaattééppíí ttõõ  ééss
kköözzöössssééggffee jj lleesszzttõõ  sszzeerreeppee  iiss   jjee lleennttõõss  ��   vvaall ll jjaa
KKõõsszzeeggffaa llvv iinnéé  PPaajjoorr   KKlláárraa ,,   aa   KKééppeess  LLeevveelleezzõõllaapp--ggyyûûjj ttõõkk
OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettéénneekk  ee llnnöökkee,,   aa   MMaaggyyaarr   KKuull ttúúrraa   LLoo--
vvaaggjjaa ..   
AA mmáárr   nnyyuuggddíí jjaass  ttaannáárr --kköözzggaazzddáásszz   mméégg  aakktt íívv   kkoorráábbaann
kkeezzddeett tt   rrééggii   kkééppeessllaappookkaatt   ggyyûûjj tteennii ,,   mmaajjdd  eeggyyeessüülleettbbee
sszzeerrvveezznnii   aazz   oorrsszzáágg  kküüllöönnbböözzõõ  ppoonntt jjaa iinn  éé llõõ  ééss  hhaassoonnllóó
sszzeennvveeddééll llyyeell   rreennddeellkkeezzõõ  ggyyûûjj ttõõkkeett   ééss  cc iivv ii ll   sszzeerrvveezzeettee--
kkeett ..   MMaa  mmáárr   ttööbbbb  eeggyyeessüülleett   ttaaggjjaa ,,   vveezzeettõõjjee ,,   jjóónnééhháánnyy
kköönnyyvv  ééss  aazz   oorrsszzáággoossaann  iiss   eeggyyeeddii   KKééppeess  LLeevveelleezzõõllaapp
ccíímmûû  sszzaakkmmaaii   kk iiaaddvváánnyy  sszzeerrkkeesszzttõõjjee ..   HHoobbbbii jjaa   iimmmmáárr   hhaa--
zzaa ii   vv iisszzoonnyyllaattbbaann  iiss   iiggeenn  hhíí rreesssséé  tteett ttee ,,   hh iisszzeenn  ggyyûûjj ttee--
mméénnyyee  mmeegghhaallaaddjjaa   aa   3300  eezzeerr   ddaarraabboott ..   SSzzáámmttaa llaann  kk iiáá ll ll íí --
ttáásstt   sszzeerrvveezzeett tt   mmáárr   tteemmaatt iikkuuss  kkooll lleekkcciióóiibbóóll ,,   nnyyii llvváánnooss--
ssáá  ttéévvee  aazztt ,,   hhooggyy  mmáássookk  iiss   mmeeggiissmmeerrhheesssséékk..
AA 1199..   sszzáázzaadd  vvééggéénneekk  eezz   aa   ggyyoorrssaann  nnééppsszzeerrûûvvéé  vvááll tt ,,   hhaa--
ttaa llmmaass  ii rraammbbaann  ee ll tteerr jjeeddtt   ttaa lláá llmmáánnyyaa,,   mmiinnddeenntt   mmeeggöörröö--
kk íí tteett tt ..   NNeevveess  ttöörr ttéénneellmmii   eesseemméénnyyeekkrrõõll ,,   hháábboorrúúkkrróóll ,,   uurraa ll --
kkooddóó  ccssaallááddookk  üünnnneeppeeii rrõõll ,,   aa   ddiivvaatt   vvááll ttoozzáássaaii rróóll ,,   rraannggooss
kkiiáá ll ll íí ttáássookkrróóll   iiss   kkéésszzüüll tteekk  kkééppeessllaappookk..   AAnnyyaaggáábbaann  ééss
tteecchhnniikkáájjáábbaann  iiss   iiggeenn  vvááll ttoozzaattoossaakk  vvooll ttaakk  aa   kkeezzddeett ii   aann--
zz iikksszzookk..   KKii   ggoonnddoollnnáá,,   hhooggyy  aa   ppaappíí rrbbaann  sszzeeggéénnyy  II ..   vv ii lláágg--
hháábboorrúúss  oorroosszz   hhaaddii ffooggoollyyttáábboorrookkbbóóll   ggyyaakkrraann  nnyyíí rr ffaakkéé--
rreeggbbõõll   kkéésszzüüll tt   llaappookkaatt   kküüllddtteekk  hhaazzaa  aa   kkaattoonnáákk??  DDee  kkéé--
sszzüüll tteekk  aaccééllmmeettsszzeetteess  ééss  kkõõnnyyoommaattooss,,   úúggyynneevveezzeett tt   ll ii --
ttooggrraaffáá ll tt   kk iiaaddvváánnyyookk  iiss ..   AA ffoottóóeell jjáárrááss  ee ll tteerr jjeeddéésséévveell   éérr tt
aa   kkééppeessllaapp  ppáállyyáájjaa   zzeennii tt jjéérree ..   SSzzáámmttaa llaann  kk iiaaddóó  llááttoott tt   üüzz--
lleett ii   lleehheettõõssééggeett   aa   llaappkkiiaaddáássbbaann..   AA 1188��1199..   sszzáázzaadd  ffoorrdduu--
llóó jjáánn  nnaaggyy  ddiivvaatt ttáá   vvááll tt   aa   kkééppeessllaappookk  kküüllddééssee  ééss  ggyyûûjj ttéé--
ssee  iiss ..   MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  111100  éévvvveell   eezzeellõõtt tt ,,   11889999..   ddeecceemm--
bbeerr   88--áánn  jjöött tt   lléétt rree   aazz   ee llssõõ  hhaazzaaii   kkééppeess  lleevveelleezzõõllaapp--ggyyûûjj --
ttõõkk  eeggyyeessüülleettee ..   MMûûkkööddééssüükk  aa   hháábboorrúúss  éévveekkbbeenn  mmeegg--
sszzûûnntt ,,   mmiikköözzbbeenn  aa   kkééppeessllaapp  kk iiaaddááss  ééss  ggyyûûjj ttééss  tteerrmméé--
sszzeetteesseenn  nneemm  sszzüünneettee ll tt   ��   ttuuddttuukk  mmeegg  KKlláárraa   aasssszzoonnyyttóóll ..
BBáárr   ssaajjnnáállaattoossaann  mmaa  mmáárr   aa   ssmmss--eekk  ééss  ee--mmaaii llookk  vv ii lláággáá--
bbaann  éé llüünnkk,,   ééss  eeggyyrree   kkeevveesseebbbb  aazz   úújjoonnnnaann  kk iiaaddoott tt   kkééppeess--
llaappookk  sszzáámmaa,,   mméégg  mmiinnddiigg  jjóónnééhháánnyyaann  hhóóddoollnnaakk  sszzeenn--
vveeddééllyyüükknneekk,,   ééss  ggyyûûjj tteenneekk  kküüllöönnbböözzõõ  ttéémmaakköörröökkbbeenn  kkéé--
ppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt ..   LLeeggkkeeddvveell tteebbbbeekk  ttaa lláánn  aa   ttöörr ttéénneell --
mmii   ttéémmáájjúú,,   üünnnneeppeekkhheezz   kkööttõõddõõ,,   vvaall lláássii   ttéémmáájjúú,,   aa   mmoott íí --
vvuumm  kkééppeessllaappookk,,   vvaallaammiinntt   aa   kküüll ffööllddii   ééss  mmaaggyyaarr   vváárroossii
kkééppeessllaappookk..   
ÉÉnn  aa   VVáárroossii   KKöönnyyvvttáárr   hheellyyttöörr ttéénneett ii   ggyyûûjj tteemméénnyyee  rréésszzéé--
rree   ffee llkkuuttaattoott tt ,,   rrééggii   DDuunnaahhaarraasszztt ii rróóll   sszzóóllóó  kkééppeessllaappookk
ggyyûûjj ttééssee  kkaappccssáánn  kkeerrüüll tteemm  vv ii lláágghháállóóss  kkaappccssoollaattbbaa
ggyyûûjj ttõõkkkkeell   ééss  ggyyûûjj tteemméénnyyeekkkkeell ,,   ééss  ffeeddeezztteemm  ffee ll   eezztt   aa
nnaaggyysszzeerrûû  vv ii lláággoott ,,   mmeellyyeett   mmoosstt   kkaarrááccssoonnyy  kköözzeelleeddttéévveell
sszzeerreettnnéénnkk  mmeeggoosszzttaannii   ÖÖnnöökkkkeell ,,   ééss  bbeemmuuttaattnnii
KKõõsszzeeggffaa llvv iinnéé  PPaajjoorr   KKlláárraa   lleennyyûûggöözzõõ  ggyyûûjj tteemméénnyyéénneekk
eeggyy  kk iiss   sszzeelleettéétt ,,   mmeellyy   aa   kkaarrááccssoonnyy  üünnnneeppii   ééss  ccssooddáállaa--
ttooss  hhaanngguullaattáátt   hhoozzzzaa  ee ll   hhoozzzzáánnkk  sszzáázzéévveess  ééss  ttööbbbb  éévvtt ii --
zzeeddeess,,   ggyyöönnyyöörrûû,,   rrééggii   mmaaggyyaarr   ééss  kküüll ffööllddii   kkééppeessllaappookkoonn..
AAjjáánnddéékk  nneekküünnkk,,   aa jjáánnddéékk  ÖÖnnöökknneekk..   
EEzz   eeggyy  nnaaggyysszzeerrûû  ttáárr llaatt ,,   mmeellyy   üünnnneeppii   hhaanngguullaattoott   aadd,,   ééss
��ttööbbbbeett   mmoonndd,,   mmiinntt   eeggyy  ttöörr ttéénneelleemmkköönnyyvv�� ..   
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