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Karl József vagyok, 50 éves, nõs, két
gyermek édesapja. Születésem óta
Dunaharasztin élek. Általános iskolai
tanulmányaimat is itt végeztem. Érett-
ségi után a Budapesti Mûszaki Egye-

temen szereztem gépészmérnöki dip-
lomát. Egyetemi tanulmányaim befe-
jeztével 5 évig dolgoztam üzemveze-
tõként, majd 1992-ben önálló vállalko-
zásba kezdtem. Vállalkozásom meg-
alakulása óta Dunaharaszti telephe-
lyen mûködik, és jelenleg 17 fõt fog-
lalkoztatok.
A közélet iránt mindig is fogékony vol-
tam, figyelemmel kísérem a helyi ese-
ményeket. Az így szerzett információk
véleménynyilvánításra is késztetnek,
mely véleményeket barátaim, ismerõ-
seim többször hallottak. 
Soha egyetlen pártnak sem voltam tag-
ja, de ez nem jelenti azt, hogy ne szim-
patizálnék a jobboldali keresztény de-
mokrata oldallal. Ennek oka az, hogy
egy olyan családban nevelkedtem, ahol
mindig kellett és kell vállalni a felelõs-
séget megnyilvánulásainkért, tettein-
kért. Mindig arra tanítottak, hogy az em-
ber inkább megfontoltan, óvatosan al-
kosson véleményt úgy, hogy azt holnap
és holnapután is vállalhassa.
Elnöke és egyik alapító tagja vagyok
a Lokálpatrióták Dunaharasztiért Köz-
hasznú Egyesületnek, melynek fõ cél-
ja a civil polgári értékek képviselete és
a helyi identitástudat erõsítése. Nap-
jainkban a városi emberek is egyre in-
kább keresik a tradíciókat, saját és
családi gyökereiket. Körülményeink
adottak, lehetõségeink azonban egy-

re szûkülnek, tehát a fejlõdés fenntar-
tásához új stratégiákat, technikákat is
be kell vetni. 
A Lokálpatrióta Egyesület munkája
nem ért véget a választások lezárásá-
val. Olyannyira nem, hogy éppen most
kezdõdik igazán, hiszen a képviselõk
akik az egyesület támogatásával és a
választók bizalmával elnyerték a kép-
viselõi tisztet, most lehetõséget kap-
tak a választók által. Lehetõséget
kaptak és ez nagy felelõsség, hogy
munkájukkal, szolgálatukkal bizonyít-
sák lokálpatrióta mivoltukat.
A választások utáni elsõ testületi alaku-
ló ülésen � a polgármester úr javasla-
tára � a képviselõk megválasztottak al-
polgármesternek. Az alpolgármester
feladata a polgármester munkájának
segítése, mely megtiszteltetés, de egy-
ben nagy felelõsséggel járó tevékeny-
ség. A következõ négy évben, a pénz-
ügyi bizottság, valamint a városfejlesz-
tési, közbiztonsági és környezetvédel-
mi bizottság munkájában fogok tevé-
kenykedni. Mindenkor szem elõtt kell
tartani a  város és a városlakók érde-
keit. Fontos számomra az õszinteség,
a kitartó tisztességes munka, a hit, a bi-
zalom a másik ember iránt, az igaz ér-
tékek felismerése és megbecsülése.

Tisztelettel:
Karl József

Tisztelt Olvasó!

Lehel Endre vagyok, 53 éves, nõs, két
gyermek apja. Gyökereim ide kötnek,
itt teltek gyermekéveim, az általános
iskola és a gimnázium meghatározó
élményeit mind Harasztiban éltem

meg. Eredeti hivatásom, tanár. Itt élek
és dolgozom a városban.
16 éven keresztül (1982�1998) a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Isko-
lában tanítottam, 12 éve pedig mint
vállalkozó, egy grafikai és reklámmû-
helyt mûködtetek.
Munkáim során fõleg Dunaharaszti-
ban és a környékén tevékenykedem,
így részese, megfigyelõje lehetek vá-
rosunk mindennapjainak, megannyi
emberrel érintkezem.
Alkotó embernek tartom magam, 20
éves korom óta festek, rajzolok. Ala-
pító tagja vagyok a Dunaharaszti
Mûvészeti Egyesületnek, és 10 éve
saját mûtermemben folyamatosan
dolgozom, melynek eredményekép-
pen évente több egyéni és csoportos
kiállításon veszek részt. Hiszek a
bennünk lakozó alkotó erõben, ami
nem csak a mûvészetben nyilvánul-
hat meg, hanem bármi másban, mér-
nöki munkában, szakácstudomány-
ban vagy az élet bármely területén.
Hiszem azt, hogy környezetünk tuda-
tos formálása, a mindennapok pilla-
natai közé szórt apró színfoltok, po-
zitív hatással vannak közérzetünkre
és hangulatunkra. Ebben a hitem-
ben, az év elejétõl mûködtetek egy
kis galériát az Erzsébet utcában,
ahová kizárólag helyi alkotókat hí-
vunk meg.
Kuratóriumi tagja vagyok a Dunaha-
raszti Településfejlesztésére Közala-
pítványnak. Munkám során rendsze-

res kapcsolatot tartok fönn a város ok-
tatási intézményeivel, civil  szerveze-
tekkel, egyesületekkel.
Lokálpatrióta szemléletem minden te-
vékenységemben irányadó. Szív-
ügyemnek tekintek minden olyan
ügyet, folyamatot, mely városunk éle-
tét érinti.
A mûvészeti egyesületen túl, tagja va-
gyok a DMTK evezõs szakosztálynak
és kezdetektõl támogatom a Sváb Táj-
ház munkáját. 
Ezen gondolatok mentén kezdem
képviselõi ténykedésemet apám és
nagyapám nyomdokán, akik több cik-
luson keresztül voltak elöljárók a te-
lepülésen. Az õ tisztességben eltöl-
tött szolgálatuk is kötelez. Alpolgár-
mesteri munkám során a város mûkö-
désének minden területére figyelmet
fordítok, ugyanakkor választókerüle-
tem érdemi képviseletét is fontosnak
tartom. 
Ezúton is szeretném megköszönni a
választók bizalmát, melynek minden
erõm szerint igyekszem megfelelni.
Dunaharaszti egészséges mûködésé-
hez elengedhetetlen, hogy oktatási,
kultúrális és szociális ügyeinket a le-
hetõ legnagyobb közmegegyezéssel,
mindannyiunk megelégedésére, jól
mûködtessük. Ehhez kívánok hozzá-
járulni legjobb tudásom szerint a kö-
vetkezõ négy évben.

Tisztelettel:
Lehel Endre

Bemutatkoznak az Alpolgármesterek
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Dunaharaszti 5 utcájának szilárd bur-
kolattal való ellátása és csapadékvíz el-
vezetésének kialakítása! Vagyis az Új
Magyarországi Fejlesztési Terv kereteiben
lezajlott projekt, mely segítségével az Ön-
kormányzat megvalósíthatta Dunaharasz-
ti öt összefüggõ utcájának, a fent említett
emberekrõl elnevezett utcáinak minõség-
javítását.
A fejlesztés összköltsége: 183 millió forint,
melyhez az Unió 126 millió forinttal járult
hozzá. A kikötése csupán annyi volt, az
önkormányzat ezt kizárólag olyan telepü-
lési kiszolgáló utakra költse, amelyek köz-

vetlenül kap-
csolódnak szi-
lárd burkolat-
tal rendelke-
zõ gyûjtõút-
hoz vagy
magasabb-
rendû úthoz

és már rendelkeznek teljes
körûen kiépített közüzemi infrastruktúrá-
val.
A kiválasztott utcák összesen 8947 m2 te-
rületen 1785 méter új aszfalttal, 3881 mé-
ternyi útszegéllyel bõvültek. A kivitelezési

munkákat az
Út-Ép-Ker 97 Kft. végezte. 
A fejlesztés nem csupán az utcák szilárd
burkolattal való ellátására terjedtek ki.
A lakosok örömét szolgálja, hogy az Ön-
kormányzat megszépítette az utcaképet
is, hisz a fent említett utcákban megtörtént
a csapadékvíz elvezetõk kialakítása is, a
járdák rendbetétele és az utcák közterüle-
tén lévõ régi fák megtartása mellett új nö-
vényeket is telepítettek.

Öt utca átadásának záróünnepsége

Árpád vezér, Báthory, Gyóni Géza, Kazinczy és Wesselényi.
Vajon mi a kapcsolat közöttük?

Felvidéki látogatók
Temerin a Délvidék dél-bácskai körzetében fekszik, Újvidéktõl pár kilométerre északra. Húszezer lakosának 40%-a magyar. 

Szerbiában � akárcsak nálunk, az elmúlt
évtizedben � komoly vitákat gerjeszt a köz-
mûvek privatizációja. A Temerinbõl érke-
zett küldöttség azért jött városunkba, hogy
tanulmányozza a nálunk mûködõ, ún. �ve-
gyes� rendszert (a DHRV Kft. 51%-os tu-
lajdonosa az önkormányzat). A küldöttség
tagjai megtekintették a szennyvíztisztító-
telepet is.
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A megdöbbentõ hír hallatán, hogy 2010.
október 4-én délben, átszakadt az ajkai
timföldgyár zagytározójának fala. Mintegy
700 ezer köbméter �vörös iszap� öntött el
a településeket, így környezeti katasztró-
fát okozva a térségben. Szinte egyszerre
gondoltuk a Dunaharaszti Környezetbará-
tok Egyesületének tagjaival együtt, hogy
nekünk is segíteni kell!  Azonnal munká-
hoz láttunk és felvettük a kapcsolatot az
elöntött települések jegyzõivel, akik el-
mondták, mire is van most szüksége az
ott élõ embereknek. Városunk honlapján
és e-mail rendszeren keresztül meghirdet-
tünk egy adománygyûjtést. A gyûjtés so-
rán, Dunaharaszti város lakosai segítõ
készségükrõl és együttérzésükrõl tettek
tanúbizonyságot! A magánemberek és a
felhíváshoz csatlakozott szervezetek,
adományaiból közel 1 000 000 Ft értékû

segélycsomagot tudtunk 2010. 10. 19-én
átadni, Pusztamiske polgármesterének,
Takács László úrnak. Pusztamiske 5 km-
re van a Devecsertõl, itt is kialakítottak egy
adománygyûjtõ pontot. A polgármester úr
elmondása alapján itt tárolják azokat az
élelmiszer adományokat, amikbõl külön-
bözõ szervezetek a lakosság és a tisztí-
tásban részt vevõ honvédség, rendõrség,
egyéb szervezetek napi étkezését bizto-
sítják, fõznek számukra. Hatalmas géptá-
rolóban gyûjtik az adományokat. A hely-
színen járva úgy láttuk, hogy az adomá-
nyokra nagy szükség van a mai napig is.
Örültek, a tételesen összeállított 3,5 ton-
nás színültig telt teherautónyi adomá-
nyunknak is, mivel a pénzadományokból
még nincs hol megvásárolni az alapvetõ
dolgokat, amik az életük tovább folytatá-
sához most feltétlenül szükséges!

Szeretném az ott élõ emberek nevében
megköszönni a magánemberek adomá-
nyait, a Dunaharaszti Római Katolikus
Plébánia Karitász, a Taksonyi Karitász,
a Bolgár kisebbség, a Dunaharaszti Vö-
röskereszt szervezetének, a Lokálpatri-
óták Dunaharasztiért Közhasznú Egye-
sület, a Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesületének nagyobb értékû adomá-
nyait és az összegyûjtésben részt vett
emberek segítségét, a Gebrüder Weiss
Logisztikai cégnek, hogy Dunaharaszti
város adományának szállításáról gon-
doskodott.

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesü-
lete

Drscsákné Kerekes Gabriella
www.dhke.hu

Dunaharaszti lakosainak adománya a �vörös iszap� áldozatainak

Foldek SSomlovasarhelytol  22-33 kkm-rre Torna ppatak Torna ppatakba ööntött ggipsz

Devecser FFõ ttere

Devecserbõl kkifelé ttartó aautok mmosása Devecseri eebéd aa FFõ ttéren

Város aadományának kkipakolása

Adományok sszátválogatása

Adományok 
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A Mese óvoda 12 csoportjában egészség-
hetet tartottunk október hónapban.

Célunk az egészséges életszemlélet nép-
szerûsítése, tudatosítása óvodai keretek
között. Az óvodai élet mindennapjaiban
fontos szerepet kap a gondozási feladato-
kon keresztül a tisztálkodás, a személyi hi-
giénia, ami most kiegészült a testi egész-
ség, a mentális egészség, valamint a kör-
nyezetvédelem fontosságának hangsúlyo-
zásával.
Az egészséges táplálkozás fontosságá-
nak hangsúlyozására, gyümölcs és zöld-
ségnapokat tartottunk.
Igyekeztünk minél sokoldalúbban felhasz-
nálni a rendelkezésünkre álló gyümölcsö-
ket, zöldségeket, magvakat (tökmag, nap-
raforgó). Gyógynövényekkel ismerkedtünk
(csalán, csipkebogyó, hársvirág, kamilla,
cickafark stb.)

Ehették a gyerekek nyersen, kompótnak
elkészítve, gyümölcssalátaként, de fel-
használtuk mókás figurák, szobrok, és
ehetõ kompozíciók készítésére is. 
A közösen elkészített étel mindenkinek

jobban ízlett, még a finnyásak is megkós-
tolták, sõt a szülõket is boldogan és büsz-
kén kínálgatták délután a maradékból.
A finomságok készítésekor természete-

sen szó esett az ételkészítés higiéniai sza-
bályairól, a felhasznált eszközök, (hámo-
zó kés, kés, rezsó) használatának szabá-
lyairól, a munkafolyamatok sorrendjének
betartásáról. Ugyanakkor még számtalan
matematikai, és általános ismerettel gya-
rapodtak a gyermekek a tevékenységek
során.
A gyógyteakészítés és kóstolás nagyon
vicces volt mindenkinek, a furcsa, olykor
akár kellemetlen ízek mókás arckifejezé-
sekben nyilvánultak meg. Teáinkat többfé-
le mézzel és citrommal ízesítettük.
A környezetvédelem jegyében hulladékok-
ból játékokat készítettünk: kuglit pillepa-
lackból, képet a kupakokból. Beszélget-
tünk a szelektív hulladékgyûjtés hasznos-
ságáról, melyrõl már gyerekek is rendel-
keznek tapasztalattal, hiszen látják, hogy
az ásványvizes, üdítõs flakonokat külön
zsákban gyûjtik otthon is.
Az óvoda gyermekorvosa Dr. Varga Irén is
részt vett az egyik csoport egészség fog-
lalkozásán, ahol az orvos munkájáról be-

szélgettek, és megnézhették az orvosi tás-
ka tartalmát. Szó esett a betegségek meg-
elõzésérõl, a helyes test és fogápolásról,
az idõjárásnak és évszaknak megfelelõ öl-
tözködésrõl.
A hét minden napján változatos tevékeny-
ségek, játékok kapcsolódtak minden cso-
portban a témához:

Barkácsolás, sütés-fõzés, teázás, relaxá-
ciós zenehallgatás, tartásjavító tornagya-
korlatok, vetítés, filmnézés, bábozás.
Egészséghetünk sikeréhez nagymérték-
ben hozzájárult a szülõk segítsége, hiszen
õk biztosították számunkra a rengeteg
zöldséget, gyümölcsöt, teának valót, mé-
zet stb. 
Köszönet érte.

Tóthné Szatmári Ágnes
óvodavezetõ helyettes

Egészséghét a Mese óvodában
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Decemberi adózási határidõk
December 13., hétfõ
A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg 
� az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja elõleget, 
� a járulékokat: az egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a

fizetendõ tb-járulékot, 
� az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
� a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 10/20/ % járulékot,
� az egyszerûsíztett fogalakoztatás napi 500/1000 Ft közterhét, 
� a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat.  

A fenti befizetések bevallás párjai kifizetõnél a 1008-as, egyszerûsített foglalkoztatás ese-
tén a 1008E, illetve egyéni vállalkozónál saját magáról a 1058-as számú bevallások.

December 15., szerda
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgál-
tatást ad.

December 1. és 20. között
Eddig lehet nyilatkozni az egyszerûsített vállalkozói adó (EVA) be- és kilépésrõl. Ez a nyi-
latkozat szankció nélkül visszavonható december 20-ig, a határidõ azonban jogvesztõ,
ezután még igazolási kérelemmel sem módosítható a választás. Az EVA alanyoknak le-
hetõségük van arra, hogy a járulékaikat a kötelezõnél magasabb, önként vállalt járulék-
alap után fizethessék, illetõleg a korábban vállalt magasabb járulékalap is visszacsök-
kenthetõ december 20-ig.

December 20., hétfõ
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, já-
tékadó befizetése és bevallása, a havi ÁFA befizetése és bevallása, a 1001-es havi beval-
lás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az Euró-
pai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os számú be-
vallásának benyújtása, ideérve a más tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ
új közlekedési eszköz beszerzését is.

A kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetõségû társasági adó alanynak és a külföldi vállal-
kozónak a társasági adó elõlegét az adóévi várható fizetendõ adó összegére ki kell egé-
szítenie, ha az adóévet megelõzõ évben az árbevétele (nem egész évi mûködés esetén
évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió forintot. A társasági adó kiegészítésére
kötelezett vállalkozónak az iparûzési adóelõleg tekintetében is van feltöltési kötelezettsé-
ge ugyanazokkal a szabályokkal. Az EVA alanyának is feltöltési kötelezettséget kell telje-
sítenie, amelynek mértéke szintén a várható éves fizetendõ EVA összege.

December 31., péntek 
Az adóévet megelõzõen december 31-ig lehet önkéntes választásról változás bejelentõ
lapot benyújtani az ÁFA körbõl kilépésrõ, vagy az alanyi mentesség választásáról, a könyv-
vezetési kötelezettség megváltozásáról. Az ÁFA kört érintõ egyéb választásairól is eddig
tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet pl. az ingatlan bérbeadási tevékenységre ÁFA fize-
tõ státusz (és levonási jog gyakorlásának) választása. 

Dr. Helméczy Mátyás



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

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

2010. november 27. szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felöl az 51-es
út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor ut-
ca - Haraszthy Ferenc utca - Egry József utca
- Paál László utca - Zágonyi Károly u. - Zsá-
lya u. - Levendula u. - Király köz - Pitypang u.
- MÁV alsó utca közötti terület.

2010. november 28. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felöl az 51-es út felé
haladva) jobb oldala - Vasút utca - Móricz
Zsigmond utca - Temetõ utca - vasúti sín - Bár-
ka utca - Duna-Tisza Csatorna - Fõ út közötti
terület.
Figyelem! A Fõ úton a zöldhulladék-gyûjtést
következõ szombaton, december 4-én végez-
zük.

2010. december 4. szombat
Fõ út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradi-
csom-sziget - Duna sétány - Duna utca - Alsó
Duna sor - Ibolya utca - Soroksári út - Fõ út -
Károlyi Mihály út - dr. Pósta Sándor utca - Las
Torres utca - Csokonai utca - Szondy György
utca - Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Fe-
renc utca - Eötvös köz - Eötvös Károly utca -
Baross utca - Dózsa György út (Fõ út felõl az
51-es út felé haladva) bal oldala közötti terület.

2010. december 5. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca - Kike-
let utca - Határ út - Orgona utca - Tavasz utca
- Határ út - Knézich utca - Némedi út (Fõ út
felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala - Kan-
dó Kálmán  utca közötti terület.

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és
bérlõt, hogy a levelet, a füvet a gyûjtést meg-
elõzõ nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra
vágják és kötözzék össze. Az ágas-bogas, ki-
hajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat
nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5:30 órakor
kezdõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcá-
ban a zöldhulladék-gyûjtés látható megtörtén-
te után elszórtan zöldhulladék ott maradt, nem
vesszük figyelembe.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
cégünk a karácsonyi ünnepek alatt a kö-
vetkezõképpen tart nyitva:

Utolsó ügyfélszolgálati nap: 
2010. 12. 20. 8�16 óra

Elsõ ügyfélszolgálati nap: 
2011. 01. 03. 8�16 óra

Ügyfélszolgálat 2010. 12. 24. péntek he-
lyett: 2010. 12. 11. 9�12 óra (szombat).

FIGYELEM!

Bejelentés érkezett cégünkhöz, hogy ismeret-
lenek vízóra-csere díj címén nagyobb össze-
geket vettek fel Dunaharasztin egyes fogyasz-
tóinktól.

A DHRV Kft. a vízmérõ órákat, azok hitelesí-
tési idejének végén folyamatosan cseréli. Ez
a csere teljesen díjmentes, a felhasználónak
semmilyen árat nem kell fizetni érte!

Kérjük, hogy akitõl a jövõben óracsere-díj cí-
mén bárki pénzt kér, az ne fizessen és hala-
déktalanul értesítse a DHRV Kft.-t, telefonon,
vagy e-mail-ben!

DHRV Kft. 

Zöldhulladék-gyûjtés

A kegyeleti park számomra Dunaharaszti egyik ékköve. Két
éve fotóztam utoljára, azóta rengeteget változott, szépült.
A képek egy épület, a Dunaharaszti Mese óvoda tetejérõl ké-
szültek. Sok szeretettel ajánlom minden Dunaharasztit szere-
tõ embernek.
Tisztelettel: Kettererné Bauer Mónika
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Adventi gondolatok 
Kedves Dunaharaszti Polgárok!

Egy ünnep annál nagyobb élmény,
minél jobban felkészülünk rá. A csa-
lád egyik legszebb ünnepe a Kará-
csony. Erre készít fel bennünket a
négy hétig tartó adventi idõ. Ad-
vent szó azt jelenti magyarul, hogy
várakozás az eljövendõ Megváltó-
ra, Jézus születésére. Erre készítenek fel a
templomokban a hajnali misék, az adventi
gyertyagyújtások stb. Én is ehhez szeretnék
néhány gondolatot hozzáfûzni.
A napokban Händel: Messiás címû oratóri-
umát láttam a Mûvészetek Palotájában. Nagy élmény volt, nem
ismertem eddig csak a Halleluja kórust, a feltámadás dicsõíté-
sét. A kórus angolul énekelt, de a magyar fordítást is vetítették.
Ekkor döbbentem meg, hogy a hatalmas mû majdnem teljes
szövegét a zeneköltõ az Ó szövetségi Bibliából vette. És ezzel
szeretnék példát felhozni arra tényre, hogy a Megváltó útját
nemcsak Keresztelõ János készítette elõ, hanem az ószö-
vetségi próféták, például, Izaiás (Ézsaiás) próféta is. De idéze-
tek hangzottak el a zsoltárokból, Zakariás, Malakiás, Aggeus
prófétáktól is. Szent Ágoston híres koraközépkori egyháztaní-
tó mondása szerint igaz: �Az Újszövetség az Ó-ban el van
rejtve és az Ószövetség az Új-ban ki van fejtve.� Vagyis Is-
ten végtelen bölcsességében elõkészítette a Fiú Isten
földrejöttét. Egy nép várta a Megváltót, biztos jövendölések tel-
jesedésében reménykedtek. Több ún. pogány népek megma-
radt írásaiban is fölfedezzük ezt a várakozást. Pl. Vergiliusnál,
Ovidius verseiben stb. 
Visszatérve Ágoston mondására, az Ószövetség jelentõségét
csak Jézus életének fényében értjük meg igazán. 
Csodálatos a 2000 éves Egyház egész évre elosztott liturgiája
(szertartás rendje), amely olyan szépen és alaposan készíti elõ
a nagy ünnepeket, például a Karácsonyt. 
Az Advent bûnbánati idõ, ezért a színe a lila. Jelzi, hogy az em-
beriség bûnös állapotából a Megváltó emelt ki bennünket és
tett Isten gyermekeivé. Az adventi koszorún három lila és egy
rózsaszín gyertya van. A harmadik vasárnap színe a rózsaszín,
azt jelzi, hogy közeledik a Megváltó születése. Ezt a vasárna-
pot latinul �Gaudéte� vasárnapnak, azaz örvendezõ vasárnap-
nak hívjuk.
Az elõkészület figyelmeztet bennünket arra, hogy csak akkor
tudjuk igazán ünnepelni Karácsonyt, ha Istennel és emberrel
kibékülünk, elrendezzük lelkünket, �feldíszítjük a lelkünket�,
mint ahogy a �Kis Herceg�-ben olvassuk. Klasszikus megfogal-
mazásban: �a hegyeket hordjátok el, a völgyeket töltsétek
fel�,(Izaiás próféta) hogy a Megváltónak sima útja legyen a szí-
vetekbe, és egymáshoz is megtaláljátok az utat. A bûnnek, az
önzésnek, a neheztelésnek a hegyeit, szakadékait, tüntessük
el. Meg kell szüntetni az akadályokat, amelyek nem engednek

igazán, felszabadultan,
boldogan ünnepelni. 
Ebben az elõkészület-
ben szeretnénk segíte-
ni, minden testvérünk-
nek itt Dunaharasztin a
templomparkban meg-
tartott, advent vasárnapi
ünnepségeikkel, és a
templomi lelki alkalmak-
kal. Várunk mindenkit a
hajnali misékre egész
adventben, minden hét-
fõn és kedden, reggel 6

órakor a Dunaharaszti Szent István templomba. Valamint va-
sárnapi, a templomi, adventi gyertyagyújtásra és szentmisé-
re 2010 Adventjén.

Tisztelettel
Láng András plébános
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Számos egyesület és szervezet mûködik váro-
sunkban gazdagítva, színesítve az itt lakók
életét. Többjüket fennállásuk során egyre
több szál köti intézményünkhöz. Az itt tartott
rendszeres foglalkozások, s az e közben kiala-
kult emberi kapcsolatok során kicsit a ház ré-
szévé váltak, egy olyan család tagjává, akiket
összeköt a kultúra szeretete, a kreatív alkotó-
kedv, amely nyomán a hétköznapok derûseb-
bé, az ünnepek emelkedettebbé válhatnak.
Ezeket az öntevékeny csoportokat szeretnénk
most egy sorozat keretében bemutatni a ked-
ves olvasóknak, a legrégebbi közösséggel, a
Dunaharaszti Modellezõ Klub Egyesülettel
megnyitva a sort. Lukács Tibor sportegyesü-
leti elnökkel beszélgettünk.

� Mióta vezeti az egyesületet?
� 2006-ban vettem át a klub vezetését Kiss La-
jos bácsitól, aki alapítója, valamint hatvanhárom
éven át sikeres vezetõje volt az egyesületnek. Õ
ma tiszteletbeli elnökünk. 
� Komoly múltja van az egyesületnek. Mikor
alakult, és milyen volt a haraszti modellezõk
útja napjainkig? 
� A dunaharaszti iskolákban már 1942-tõl talál-
hatók szerény körülmények között, központi irá-
nyítás nélkül mûködõ modellezõ szakkörök.
1943-ban Debreczeni Géza cserkészrepülõ veze-
tésével alakult meg hét fõvel a Dunaharaszti Mo-
dellezõ Kör, mely klubunk õsének tekinthetõ.
Késõbb hivatalosan is tagszervezete lett a Ma-
gyar Aero Szövetségnek, amelynek támogatásá-
val az év végére már saját felszerelt mûhellyel,
és mintegy ötvenfõs taglétszámmal mûködött.
Elsõ székhelye a református templom udvarában
lévõ mai egyházi irodában volt. A hazai model-
lezõ társadalom ezekben az években élte egyik
fénykorát, amelyet sajnos megtört a II. világhá-
ború. Ekkor a helyi modellezõ kör is beszüntet-
te mûködését, melyet csak 1947 végén indítha-
tott újra Kiss Lajos vezetésével. A létszám nagy
lendülettel emelkedett, és nemsokára többszörö-
sére nõtt. A társadalmi változások nyomán a
Dunaharaszti Modellezõ Kör a Magyar Honvé-
delmi Szövetségbe integrálódott, mint modelle-
zõ szakosztály. Mûködését a helyi tanács is tá-
mogatta. Új székhelyet biztosított számukra az
egykori rendõrségi épületben � szemben a mai
városházával. Munkájukat a Mûvelõdési Ház ve-
zetõje, Tóth Lajos tanár segítette, így a hetvenes
években a modellezõk a József Attila Mûvelõdé-
si Házba költöztek. A szakosztály ekkor élte
fénykorát. Számos kiváló modellezõ versenyzõ
került ki tagjai közül, akik országos szintû ered-
ményeket értek el. Rendszeresen tartottak bemu-
tatókat, rendeztek versenyeket, alap- és középfo-
kú tanfolyamokat, melyek hagyománya napja-
inkra is fennmaradt. 1989 után a Magyar Hon-
védelmi Szövetség megszûnésével a szakosz-

tályok anyagi támogatása is elapadt. Ekkor a he-
lyi szervezet hivatalosan bejegyzett klubbá ala-
kult át. Az új szervezetet azóta is támogatja a
Dunaharaszti Önkormányzat és a József Attila
Mûvelõdési Ház, amely immár harminc éve ad
otthont az új reneszánszát élõ klubnak, melynek
jelenleg hatvannál is több tagja van. 2007-ben a
sikeresebb pályázati lehetõségek érdekében
sport-egyesületté alakultunk. 
� Hogyan folyik a munka a jelenben?
� Korábban hajómodellekkel is foglalkozott a
klub, ma kizárólag modell-repülõ szakosztályt
üzemeltetünk, mûrepülõ és antik repülõmodell
kategóriában. A repítések többnyire az Alsóné-
medi repülõtéren történnek. Itt rendezzük meg
évi két versenyünket, a Tavaszi Antik Repülõ-
modell Kupát és a dr. Benedek György Vándor-
kupát.
� Mi a különbség a mûrepülõ és az antik re-
pülõmodellezés között?
� A modellezõ mûrepülés � hasonlóan az igazi
mûrepüléshez � egy meghatározott repülõ-fel-
adatsor végrehajtása. Ezen, elõírt paraméterek
� mint a 2000 mm-es szárnyfesztáv � szerint, de
saját tervek, elképzelések alapján megépített mo-
dellel lehet indulni. Az antik modellezés pedig
1950-ig bárhol a világban megépített, és nyilvá-
nosság elé tárt, vagyis publikált, és azt nemzet-
közi szervezet által elfogadott dokumentációjú
gép megépítése jelenti. A tervektõl és az elõírt
építési anyagoktól eltérni nem lehet, csak a mai
rádióirányítási rendszer épülhet be a korabeli
szabadon repülõ technika helyett. A sportegye-
sület a mûrepülõ kategóriában az ígéretes fejlõ-
dési szakaszban van, így e téren még sokat kell
gyakorolni. Az antik modellezésben azonban
nagy a tapasztalatunk, amit elért eredményeink
is igazolnak: valamennyi országos versenyen az
elsõ három helyezés egyikét hazahozzuk.
� Korábban jelentõs utánpótlásképzés folyt a
klubban. Folytatódik ez a hagyomány is?
� Igen, bár a mai gyerekek sokkal szerteágazóbb
érdeklõdésûek, és nehezebb megszólítani õket,
de megtalálva a helyes hangot, be tudjuk vonni
õket a modellezés rejtelmeibe. A modellezés ösz-
szetett feladat. Magas elméleti � sokszor mérnö-
ki � tudást igényel. A felkészítés során me-
teorológiát, aerodinamikát, repülõgépszerkezet-

tant oktatunk. Ismerni kell az apró négyütemû
motorok mûködését, beépítését, beszabályozá-
sát, üzemeltetését is. Mindezek nélkül nem re-
pül, vagy nem irányítható a modell. Az építésnél
a kézügyesség, a mûszaki érzék mellett sok szak-
mai fogás elsajátítása szükséges. Nagyon fontos
a repülõbiztonság, hiszen a modellezésnek ko-
moly feltételei vannak. Be kell tartani a repülõ-
tér rendjét, elõírásait, a repülés és a modell irá-
nyításának szabályait. Ezeket számítógépes szi-
mulátoron gyakoroljuk, és csak sikeres vizsga
után lehet önállóan reptetni. A modellezés tehát
komoly elméleti, gyakorlati tudást és nagy fe-
gyelmet igényel, de megéri mindezeket megta-
nulni, mert csodaszép sport, sok élményt nyújt.
� Az elért eredményekrõl már szó esett. Mik
a további tervek?
� Tagjaink közül Ács József, Lukács László, Far-
kas Norbert, Süveges István és jómagam ké-
szülünk San Marinoba a jövõ évi Európa-bajnok-
ságra. Tovább szeretnénk emelni az általunk
szervezett versenyek nívóját is. Egyik célunk,
hogy jövõre a dr. Benedek György Vándorku-pát
nemzetközi szintûvé emeljük. Az országos ver-
senyekre mintegy 200 versenyzõ és 5-600 fõs kö-
zönség szokott kilátogatni Alsónémedire a repü-
lõtérre. Várakozásaink szerint egy nem-zetközi
vándorkupán 500 fõ versenyzõ és 2-3 ezer fõs
közönség is megjelenhet. Harmadik nagy ter-
vünk pedig az, hogy egyesületünk felvegye ván-
dorkupánk névadójának nevét. Így dr. Benedek
György Repülõmodellezõ Sportegyesület néven
versenyzünk tovább. Ez a nagyszerû sportember
� akivel a kommunizmus alatt sokszor méltány-
talanul bántak � nagyon sokat adott, mondhatni
meghatározója volt a magyar modellezésnek.
Mindenképpen megérdemli, hogy ezzel is meg-
õrizzük emlékét. A Dunaharaszti Modellezõ
Klub Sportegyesület tevékenységét múltja, ered-
ményei és modellsport iránti elkötelezettsége ha-
tározza meg. És ez nem csak elhatározás, mert
egyesületünk ma már nem csak a legrégebbi he-
lyi szervezet, hanem súlyánál fogva a Ráckevétõl
Csepelig tartó térség modellezõ társadalmának
meghatározó fel-legvára, mely számunkra meg-
tisztelõ kötelességekkel jár.

Gáll Sándor

Értékteremtõ közösségek a József Attila Mûvelõdési Házban

1. A Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület 

Benedek György 1921-ben született Budapesten Szüleit 1920-ban a román
hatóságok kiutasították Kolozsvárról. Középiskoláit a budai Mátyás Király gim-
náziumban végezte, majd a budapesti József Nádor Mûszaki Egyetemen szer-
zett a gépészmérnöki oklevelet 1943-ban. 1975-ben doktorált Drezdában.
A repülõmodellezõ sportot 1937 szeptemberében kezdte. 1940-ben többek-
kel megindította hazánkban a zárttéri modellezést. 1941-ben az országos sík-
vidéki versenyen a gumimotoros kategória gyõztese lett, 1942-re már több
nemzeti rekordot is felállított. A háború után tevékeny szerepet játszott a
modellezés újjászervezésében, részt vett az Országos Magyar Repülõ Egye-
sület megalakításában. Több nemzetközi és nemzeti rekordot állított fel.

A kommunista párt erõszakos hatalomátvétele után a hírhedt 6660/1948 számú rendelet
� népköztársaságellenes magatartás � alapján azonnali hatállyal eltávolították a sportból.
A tilalom ellenére titokban dolgozott, társaival �Modellrepülés� címmel szamizdat kiadványt szerkesz-
tettek, és titokban versenyeket is rendezték. 
Az 1953 évi enyhülés lehetõvé tette Benedek számára a repülõmodellezõ sportba való ismételt
bekapcsolódást. �Azt ugyan megengedtük, hogy Benedek ismét szerepeljen, de azt már nem, hogy
elsõ legyen� � mondta a hatalom, aminek nyomán 1962-ben modellezõ sporttevékenysége a sport-
életbõl való végleges kizárás miatt megszakadt. Közel 25 évi kényszerszünet után � ami számára
modelltervezésekkel és technikai fejlesztésekkel telt � 1986-ban tért vissza a modellezõéletbe. 1991
júliusáig jelentõs versenyeken indult, sikeres eredményekkel. Cikkei rendszeresen jelentek meg ha-
zai és külföldi szaklapokban. Legjelentõsebb munkája elismeréseként az USA-beli National Free
Flight Society a "Model of the Year Award" oklevéllel tüntette ki. Ez a legmagasabb repülõmodelle-
zõ kitüntetés az Amerikai Egyesült Államokban.
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1949 évben az akkori kormány engedélyezte, hogy a korábban
megszüntetett társadalmi szervezetek ujjá alakulhatnak. Ekkor
alakultak sorra Magyarországon a galambász egyesületek, ahol
a dísz- és röpgalambászok még együtt alkották  az egyesületet,
csak késõbb váltak szét és külön szakágként önállóan mûköd-
tek a postagalambászok. 
Dunaharaszti, Taksony  községekben élõ galambászok is úgy ha-
tároztak, megalakítják egyesületüket. Az itt élõ és környékbeli,
de Budapest déli részén élõ galambászok alkották az egyesület
tagságát. Küzdelmes nehéz idõket éltek át. 1950-ben a galamb-
tartáshoz rendõrségi engedélyre is szükség volt. Többen ennek
hiányában, kénytelenek voltak megválni kedvenceiktõl. 1957-ben
megszûnt az a rendelt, mely szerint  rendõrségi engedély szük-
séges a postagalamb tartásához. A postagalambsport is fellen-
dült, egyre jobb eredményeket értek el az itt galambászkodó
sporttársak. 
2010 január 16-án Taksonyban a �KÉT FENYÕ� vendéglõben
gyülekeztek az A10 Egyesület tagjai és a meghívott vendégek,
hogy megünnepeljék fennállásuk 60-ik évfordulóját és megtart-
sák a 2009. év versenyeinek díjkiosztó ünnepségét.
A KÉT FENYÕ étterem igazán hangulatos és feltûnõen elegáns
helyiségeiben mintegy 60 fõ részvételével kezdõdött az ünnep-
lés.
Nagy István az egyesület tagja köszöntötte  a megjelenteket, az
egyesület tagjait, a meghívott vendégeket, majd  egy perces né-
ma felállással emlékeztek meg az egyesület elhunyt tagjairól.
Az egyesület alakulása óta az alábbi sporttársak haláloztak el:
Mezerics Miklós, Kiss István, Ginczer Ferenc, Kutasi István, Tóth
László, Peff István, Dobróczi István,  Bányai János, Haszon Nán-
dor, Szlama Márton, Tóth Kálmán, Móricz Attila, Wollár Gyula,
Wágner Antal és Mayer Ádám.
Ezt követõen a megjelent hölgytagok egy-egy szál csodálatos
gerberát kaptak. A virágot Borsos László és Újfalusi Zoltán
sporttársak adták át.
A vendégek név szerinti köszöntésére került sor. Elsõnek Bárdos
Istvánt urat, a Szövetség elnökét, az FCI alelnökét, majd
dr. Szalay László urat, Dunaharaszti város polgármesterét, Fe-
hér Gábort a B 02. Tagszövetség elnökét, Pintér Ferencet, a ver-
senybizottság elnökét, Kálozi Lászlót, a bíráló bizottság elnökét,
Kiss Dezsõt, Dunaharaszti, A-10 alapító tagját, Kéri Jánost,
Dunaharaszti A-10 többszörös bajnokát, Petõházi Gábort, A-21
egyesület elnökét, Zavoczki Jánost, az A-21 egyesületbõl, Garay
Jánost, Dunaújvárosból, Makkos Tamást, a Columbia Tagszövet-
ségbõl, többszörös tagszövetségi bajnokát, Fodor Istvánt a B-3
egyesületbõl, tagszövetségi bajnokát, Czegle Attilát B-3 egyesü-
letbõl, Malomsoki Tibor a B-13 egyesület, tagszövetségi bajno-
kát, Id. Kádas Józsefet, régi galambászt, Ozoroczky Imrét ,a B-
25 egyesület elnökét.
Balogh Imrét és feleségét Nagykovácsiból, Köpe Józsefet Tak-
sonyból, veterán galambászt, Spátay Bélát Budapestrõl, régi ga-
lambászt, Nagy Tibort Budapestrõl és Horváth Károlyt Budapest-
rõl, többszörös országos bajnokot, mesterversenyzõt.
Ezt követõen Végh Kálmán, az A10 egyesület elnöke emelke-
dett szólásra és mondta el  ünnepi beszédét, melyben feleleve-
nítette az A10 Egyesület elmúlt 60 évét. 
Íme beszédének teljes anyaga:

�Jó estét kívánok!

Köszöntelek Benneteket és köszöntöm meghívott vendégeinket.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az est folyamán
érezzék jól magukat és ünnepeljenek velünk. Kérem vigyék jó hí-
rét egyesületünknek.
60 év � egy emberöltõ. Nagyon hosszú idõ. Emlékek, lejegyzé-
sek alapján igyekszem bemutatni Önöknek az A-10 egyesület
életét a kezdetektõl � napjainkig.
A kezdet: 
1948 � amikor a dunaharaszti fiatalok, a környezõ falvakból
valamint vidékrõl felköltözött állatszeretõ, galambimádók már
beszélgettek a postagalambokról és azok tartásáról. Szembe-
sülhettek a tényekkel: Postagalambokat hadi tudósítóként tar-
tották nyilván, ezért tartásukhoz, és hogy versenyezni tudja-
nak, rendõrségi engedély kellett, melyet a rendõrségtõl kellett

kérni, de a Belügyminisztérium hagyta jóvá. A rendõrség kijött
a galambászhoz, környezettanulmányt tartott, a szomszédok-
tól érdeklõdtek, úgynevezett megbízhatóságuk felõl. A rendõr-
ség részérõl az ellenõrzés folyamatos volt, sõt a galambászok
közül is választottak ellenõröket, õk bejelentés nélkül megje-
lentek.
1949 tavasza � A Dunaharaszti  Kultúrházban alakuló gyûlést
szerveztek a galambászok, akiknek egy része már tartott galam-
bokat, díszgalambokat, így velük együtt alakult meg az A-10
Díszgalamb- és postagalamb egyesület. Csak néhány nevet em-
lítek: Mezerics Miklós, Varga Gyula, Bányai János, Rózsahegyi
János, Peff István, Kiss Dezsõ. Elnöknek Mezerics Miklóst vá-
lasztották.
A kezdeti nehézségek után már a versenyzés is megkezdõ-
dött. Belföldi utak voltak, vonaton szállították a galambokat.
Egy központi óra volt a Kultúrházban, ahová kerékpárral vit-
ték a galambokat gyûjtésre, valamint az érkezõ galambok gu-
migyûrûjét is. A gumigyûrût borítékba tették és ráírták az ér-
kezõ galambok idejét és galambszámát. Az utat a központi
óráig többnyire kerékpárral tették meg � már akinek volt �, ha
nem, akkor futva vagy, ha kilyukadt a bicikli kereke vagy vicc-
bõl leengedték a gumikat, mert ilyen is elõfordult. Minden má-
sodperc, minden perc számított. Kerékpárutat számoltak be a
központi távolság miatt, egyesületenként csak egy bemérési
pont volt. 
Lassan az évek során, aki megtehette, már saját órát vásárolt,
így társulhatott hozzá más galambász is. 
Kezdetben az A-10 kerületileg Hatvan városához tartozott, majd
a B-01 budapesti tagszövetséghez sorolták egyesületünket.
1989-ben kerültünk a B-02 tagszövetséghez, ahol az elsõ elnök
Zempléni József volt.
1954-ben elkezdõdtek a külföldi versenyek is, ami újdonságot és
nagy várokozást okozott. A versenyeket kéthetente rendezték
meg.
Az elmúlt 60 évben 11 elnöke volt az A-10 egyesületnek, kiket
név szerint is megemlítek: Mezerics Miklós, Ginczer Ferenc, Tóth
László, Dobróczki István, Haszon Nándor, Kiss Dezsõ, Tóth Kál-
mán, Kónya József, Móricz Attila, Szlama Márton, Fürst Ernõ.
2007-tõl Végh Kálmán az egyesület elnöke.
Az A-10 egyesület egy sor országosan ismert és elismert galam-
bászt nevelt, itt elsõsorban a �Standard király� néven ismert Tóth
Kálmán bácsit említeném, aki standard kategóriában nem csak
országos, de nemzetközi elismertséget is szerzett. Olimpián is
kiválóan szerepelt.
1991-ben meghalt Tóth Kálmán bácsi és egy új generáció lépett
elõre. 
Itt elsõsorban Kéri János és Makkos Tamás nevét említeném.
Kéri János: 1994-ben B-02 kerületi általános bajnok

Lipcsébõl országos csapat III.
Aschaffenburgból országos I.
Magdeburgból csapat Budapest bajnokság I. hely

Makkos Tamás: 1993-ban B-02 kerületi általános csapat harma-
dik helyezést ért el.
Késõbbi években még Szlama Mártonnak volt egy B-02 kerületi
csapat általános bajnokság 6. helyezése.
2001 � Nagyon nehéz év volt az egyesület életében. Különbözõ
okok miatt egy rövid idõre 5 fõre csökkent az egyesület tagsága.
Nagy nehézségek árán sikerült a létszámot stabilizálni, így nem
kellett a versenyzést felfüggeszteni. A következõ években ki-
sebb-nagyobb sikerekkel mûködött az egyesület, egy-egy kerü-
leti jó eredmény született. Általában a jó erõs középmezõnybe
tartozott az A-10 egyesület.
A jelen.
Jelenleg, mintegy 20 fõ taggal és 600 versenyzõvel, azaz ver-
senygalambbal versenyzünk évrõl évre. Egyesületünk Dél-Pes-
tet és a vonatkozó Pest megyei települések galambászainak egy
részét tömöríti.
2006-tól az A-10 egyesület újra a B-02 tagszövetség élén. 
2007, 2008, 2009 -ben az A-10 egyesületbõl került ki a tagszö-
vetség általános bajnoka, Végh Kálmán. A négy év alatt meg-
nyertük a rövid-, közép- és hosszú távú versenyek valamennyi
távját is.
2007-ben az ország élén. Tõlünk került ki Magyarország élver-

�A10� Postagalamb Sport Egyesület DUNAHARASZTI � 60 éves�
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senyzõje I. helyezett, Végh Kálmán  és a  Szuper Kupa orszá-
gos elsõ champion tojó galambja is, amely szintén az õ dúcában
található.
A fenti eredmények alapján elmondhatjuk, hogy minden idõk leg-
eredményesebb tenyésztõjévé lépett elõre egyesületünkben
Végh Kálmán. Most erõs a csapat, nagyon erõs. Várjuk a kihí-
vásokat. Bízunk benne, hogy 2010-ben sikeresen vesszük a ver-
senyeket. Fiatal és idõsebb galambászok egyaránt motiváltak. Új
év, új remények, új fogadalmak. Ehhez kívánok minden A-10 ga-
lambásznak erõt, egészséget és nagyon sok szerencsét, hogy
méltón tudjuk képviselni egyesületünket.

Hajrá A10!�

Ezt követõen Végh Kálmán elnök felolvasta �Postagalambfo-
hász� címû versét, mely nagy tetszést aratott.

POSTAGALAMB FOHÁSZ 
GAZDÁMHOZ

Kedves Gazdám!

Gondoskodj rólam, verseny elõtt és verseny után.
adj enni és inni, fürdess meg, legyen száraz és kényelmes fészkem,
hogy pihenni tudjak.

Ne etess romlott eleséggel!
Ha viszont jó a takarmány vizsgáld meg az okát,
miért nem eszem, hisz én azt nem tudom megmondani.
Neked tudni kell!

Mielõtt kosárba tennél, vizsgáld meg testemet,
tollazatomat, hogy mindent rendben találsz-e. 
Nézd meg, hogy nincs-e fájó, lõtt sebem.

Amikor  a dúcban nem tudsz megfogni, ne szidalmazz,
ne üss,
ne rúgj, mert gyakran nem értem szavad.
Magyarázd meg szelíden, okosan mit szeretnél!

Ha nem sikerül egy verseny, keresd az okát, bízzál bennem!
Ne bánts, barátságos szavaid többet érnek számomra, mint durvaságod.

Versenyeken hûségesen szolgállak, örömmel versenyzem,
repülök haza, ahogy csak tudok, ezért Te simogass meg,
akkor is, ha nem az élen végzem!

Ha majd megöregszem és helyembe fiatalok lépnek,
ne adj el szívtelen embereknek, akik nem szeretnek, 
hanem vess véget az életemnek gyorsan és csendesen, 
így a Te lelked is könnyebb lesz és szeretettel gondolsz majd rám.

2010. január 16.
Végh Kálmán

mesterversenyzõ

A beszédet és a verset követõen a meghívott vendégek és az
egyesület tagjai a 60. évforduló alkalmából egy-egy díszokleve-
let vehettek át.
Ezt követõen Bárdos István úr, Sportszövetségünk elnöke üd-
vözölte a tagokat és a megjelent vendégeket. Rövid értékelõ
beszédében méltatta az �A10� PGSE eddigi tevékenységét,
múltját, jelenét. Külön kiemelte az egyesületben folyó eredmé-
nyes versenyzést és az elért országos sikereket, majd átadta
a Sportszövetség JUBILEUMI EMLÉKSERLEGÉT, melynek át-
adáskor a jelenlévõk nagy tapssal köszönték meg elnökünk be-
szédét.
Dr. Szalay László polgármester emelkedett szólásra. Õ is üd-
vözölte a tagságot, a megjelent vendégeket. Tudta, hogy mû-
ködik a társadalmi szervezetek között a Postagalambászok
egyesülete, de eddig ilyen átfogó ismereteket � melyek az ed-
digi beszédekben elhangzottak �, nem szerzett a Postagalamb-
ászok tevékenységérõl. Az �A10� egyesület tagjai valóban jó

eredményeket értek el e sportban és öregbítették Dunaharaszti
jó hírnevét. Ígéretet tett arra, hogy a jövõben az önkormányzat
is hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület mûködése hatékonyab-
bá váljon. Kéri az egyesület vezetõit, hogy az egyesület életé-
rõl, gondjairól, eredményekrõl rendszeresen adjanak tájékozta-
tást és ez eddigieknél hatékonyabban kérjék az Önkormányzat
támogatását.
Ezt követõen Kiss Dezsõ, majd Rózsahegyi János alapító ta-
gok kértek szót. Az alapítás körülményeirõl az elmúlt 60 év je-
lentõsebb eseményeirõl beszéltek, majd egymást és az egyesü-
let elnökét köszöntötték, ajándéktárgyakat adtak át kölcsönösen
egymásnak.
Ezután a vacsora következett, mely bõséges és igen ízletes volt. 
A vacsorát követõen került sor a 2009. év versenyeinek során
megszerzett díjak átadására.
Gábler Ferenc, az egyesület versenybizottságának elnöke irá-
nyításával, Végh Kálmán elnök adta át az okleveleket  és kupá-
kat a gyõzteseknek.
A gyõzteseket most nem sorolom fel, mert e riportnak nem ez a
feladata, de az egyesület bajnoka ismét VÉGH KÁLMÁN lett, aki
már évek óta az élen fejezi be a versenyszezonokat. 2009. év-
ben a hosszú távú versenyek bajnokságát BORSOS LÁSZLÓ
nyerte. Csak megjegyzem, hogy Végh Kálmán ebben az évben
is megnyerte a Tagszövetségi Általános Bajnokságot és a tag-
szövetségben �Magyarország Élversenyzõje� címét is elnyerte.
A díjak átadását követõen a meghívott vendégek közül Pintér Fe-
renc, Kálazi László, Fodor István és Horváth Károly  különdíja-
kat � egy-egy kupát � adott át a gyõzteseknek.
Ezt követõen a megjelentek között  élénk beszélgetés kezdõdött,
melynek során a régi emlékekrõl, egy-egy nevezetesebb ver-
senyrõl, jövõbeli elképzeléseikrõl beszélgettek. Késõbb ki-ki a
kedvének megfelelõen táncolt.
Mindvégig jó hangulat uralkodott.
Elismerést érdemel az egyesület vezetése, tagsága, hogy e je-
les évfordulóra ily tervszerûen felkészültek, megszervezték az
ünnepi estet. Csak példaként említem a régi ereklyékbõl � ser-
legek, újságok, fotók, oklevelek stb. � összeállított emléksarkot,
melyet a jelenlévõk és vendégek  figyelmesen szemléltek.
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Október nyolcadikán a Magyar Hospice Ala-
pítvány negyedik alkalommal rendezett nár-
ciszültetést a budapesti Hospice Ház kertjé-
ben, a rákos betegek méltóságának megõrzé-
séért. Kaltenecker Zsuzsannának köszönhe-
tõen, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott
õsszel Dunaharaszti is � egyelõre két általá-
nos iskola bevonásával �, így velünk együtt
idén már több mint húsz város hirdette, hogy
a gyógyíthatatlan betegek az utolsó pillanatig
megõrizhetik emberi méltóságukat.
A Hospice Házban a szervezõk arra kértek
bennünket, hogy a valóságos ültetés során a
virághagymával együtt egy idekapcsolódó
gondolatunkat is elültessük. Ehelyett a szim-
bolikus �gondolatültetés� helyett a helyi ál-
talános iskolákban sárga lufikat hívtunk se-
gítségül. Arra kértük a gyerekeket, hogy
mindenki írja fel egy-egy kis papírra vala-
milyen sérelmét; majd a cetliket közösen kö-
töttük a lufikra, és a virághagymák földbe
ültetése után egyszerre engedtük el azokat
az ég felé, hogy a rossz emlékekkel együtt
messzire szálljanak.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hato-
dik osztályosaival az ültetést október tizen-
ötödikére, az iskolában megrendezett tole-
rancia hetére idõzítettük; azt remélve, hogy
a gyerekek még egy szempont szerint elgon-
dolkodnak majd azon, mennyire fontos a se-
gítségnyújtás, a másik elfogadása; és a hagy-
mákkal együtt bennük is sikerül elültetnünk
valamit az emberi méltóság gondolatából.
A Hunyadi János Általános Iskolában egy-
hetes témahét elõzte meg a nárciszültetést.
Az iskolarádión keresztül minden reggel

újabb és újabb történeteket hallgattak meg a
gyerekek a reményrõl, a szeretetrõl, a gon-
doskodás fontosságáról. Angyal kerestetik
faliújsággal is kiegészült a program. A gye-
rekek egymástól és a tanároktól kérhettek
segítséget, vagy ajánlhatták fel saját segítsé-
güket. Népszerû volt az angyal kerestetik
gondolat. Sok színes cetli díszítette a folyo-
sói dekorációt, mind telis-tele egymás irán-
ti gondoskodni vágyással. Október huszadi-
kán a Hunyadi János Általános Iskolában két
évfolyam is kivette részét az ültetésbõl. Az
ötödik osztályosok a nárciszhagyma ültetés
mellett ezen a napon is igényes programmal
szolgáltak. A Kis hercegbõl felolvasott rész-
leteket a többiek az iskolarádión keresztül
hallgathatták. Felkészítésük Korbeli Csilla
és Schottné Márta Melinda érdeme. Talán az
elsõ osztályosok még nem is igazán fogták
fel, hogy mi a célja az együttültetésnek, de
a magasba emelkedõ sárga lufik látványa, és
a kabátjukra tûzött pici nárciszok emléke
biztos megmarad bennük tavaszig. 
A nárcisz virága a gyógyíthatatlan betegek
szimbóluma. Kifejezi az élethez való ragasz-
kodást, a szeretetnek és a reménynek a gon-
dolatát. Az õszi ültetés után, ha a nárcisz-
hagymák átvészelik a telet, és tavasszal ki-
hajtanak, a gyermekekkel közösen kialakí-
tott �Méltóság Mezején� sárga virágukkal

hirdetik majd az életet és az emberi méltó-
ságot. (A virághagymákért köszönet Kreisz
Antalnak és a Zöld Korona Kft.-nek.)
Tavasszal, a nárcisz virágzásakor � csatlakoz-
va az országos rendezvényekhez � a Dunaha-
raszti Nõegylet �Nárcisz Futóversenyt� szer-
vez a városban, ahol ki-ki a maga tempójá-
ban teheti majd meg a távot az élet értékei és
az emberi méltóság elõtt tisztelegve.
A Magyar Hospice Alapítvány fontosnak
tartja, hogy már gyermekkorban ráirányítsuk
a figyelmet az élet körforgására. Az életnek
pedig nemcsak a születés és a növekedés,
hanem az elmúlás is része. A beteg ember
számára hatalmas erõt és biztos támaszt
nyújt annak megtapasztalása, hogy számít-
hat mások segítségére. Ha a gyerekek is
megtanulják, mit jelent egy beteg jelenléte a
közvetlen környezetükben, megerõsödhet
bennük a másik elfogadása, a ragaszkodás,
a családi összetartozás is. Ezért fontos, hogy
a Hospice Alapítvány kezdeményezéséhez
csatlakozva mi is közelebb hozzuk a szere-
tõ gondoskodás, az elmúlás és az emlékezés
gondolatát.

Ne legyél egyedül! 

Lauránné Sziládi Gizella
Dunaharaszti Nõegylet

Nem vagy egyedül! 

Magyar Hospice Alapítvány � Az alapítvány csaknem 20 éve végzi a gyógyíthatatlan rákbetegek teljes
körû gondozását. Ingyenes orvosi és pszichológiai ellátást is nyújtanak, hozzásegítve a rászorulókat ah-
hoz, hogy emberi méltóságukat az utolsó pillanatig megõrizhessék. A hospice ellátás történhet fekvõbe-
teg intézményekben, ambuláns formában vagy a beteg otthonában.

Hospice Ház � A 2005-ben megnyílt 10 ágyas fekvõbeteg részleg orvosai korszerû fájdalomcsillapítás-
sal és tüneti terápia alkalmazásával, pszichoszociális szakemberek lelki támogatással, ápolók, önkéntes
segítõk és gyógytornászok szakértõ gondoskodással, humánus hozzáállással igyekeznek mindent meg-
tenni azért, hogy a betegek emberi méltóságuk birtokában aktív, fájdalommentes, jó minõségû életet él-
hessenek (www.hospicehaz.hu).

Nem vagy egyedül! � Az idei ültetés fõ üzenete arra hívja fel a figyelmet, hogy mekkora erõt és támaszt
nyújt a gyógyíthatatlan betegnek, ha van szakszerû segítsége, ha biztosan számíthat valakire, aki alapve-
tõ szenvedéseit enyhíteni tudja. 

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Terményhét 2010

Iskolánkban ötödik alkalommal került sor
a terményhétre. Erre az alkalomra isko-
lánk tanulói különféle maguk által elké-
szített alkotásokkal készültek. Munkáik-
hoz csak természetes anyagokat, mag-
vakat, faleveleket, terméseket használ-
tak. A kiállítás anyaga ezen munkákból
áll. Készültek egyéni és közös alkotások
is. Nemcsak a gyerekek, hanem szüleik
is lelkesen segítettetek. Szinte minden
osztály képviseltette magát legalább egy
alkotással. A tárlaton síkbeli és térbeli
munkák, játéktárgyak és ékszerek is lát-
hatóak. A munkák témái igen változato-
sak. A kicsik kedvenc állatfiguráikat, a
nagyobbak grafikus témákat is feldol-
goztak. Az idei kiállítás különlegessége
az volt, hogy az elkészült alkotások kö-

zé becsempésztük a korabeli kamrák
használati tárgyait. Látható szakajtó, ku-
koricamorzsoló szék, demizson, kis-
hordó, mozsár, dézsa, kanna. Köszönet
a gyerekek értékes, szép munkáiért.

Reméljük két év múlva hasonlóan érté-
kes, szép alkotásokkal örvendeztethet-
jük meg magunkat és a látogatókat.

Vargáné Hunya Katalin
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

�Láthatatlan kiállítás�

Igen, mi látók el vagyunk kényeztetve,
mindenhol színek, formák, mozdulatok itt
egy kacsintás,ott egy mosoly és mindent
értünk, tudunk.
Éppen ezért a tolerancia hét keretén be-
lül elmentünk megtapasztalni a hetedike-
sekkel, hogyan élnek azok akik nem lát-
nak a körülöttük lévõ világból semmit.
Irány a Népliget a �Láthatatlan� kiállítás.
Õszintén mondom, más emberként lép-
tünk ki  a fénybe a kiállítás után. Bent el-
képzelhetetlen, myomasztó sötétben, ta-
pogatva próbáltunk meg átkelni egy hí-
don, megfejni a tehenet, megtalálni a zöld-
séges boltban a hagymát, fõzni a konyhá-
ban vagy átjutni egy forgalmas úttesten.
Egymásra utalva, csak a kezünk és a fü-
lünk vezetett egy órán át. Elgondolkodta-
tó élmény volt a gyerekeknek is. Igen, ez
egy más világ, ahol segítenünk kell egy-
másnak kedves szóval, karnyújtással, tü-
relemmel. Igen mi emberek, mi toleránsok
ismét újat tanultunk.
Mindenkinek ajánljuk a kiállítást.

Bakkné Balogh Zsuzsa

ÖKO HÉT

Október elején az állatok világnapjához
kapcsolódva idén is megtartottuk ÖKO he-
tünket. Állatkerti kirándulással indult a té-
mahét, amelyen az egész felsõ tagozat

részt vett. A gyerekek megfigyelési szem-
pontokat kaptak, amely céltudatossá tette
az állatkerti sétát. Gyönyörû idõben na-
gyon jól érezték magukat, és közben is-
mereteket szereztek.

Másnap már a papírgyûjtésen serényked-
tek tanulóink és a 3 nap alatt több mint 14
tonna papírt gyûjtöttek.
Meghívott vendégünk volt dr. Sziráki
György, aki haraszti védett természeti ér-

tékeit mutatta be. Az elõadást gyönyörû
fotókkal illusztrálta. A hét zárásaként meg-
rendeztük a hagyományos kisállat-kiállítá-
sunkat, amelyet minden évben nagyon
várnak a gyerekek. Évrõl évre jelennek
meg olyan tanulók az állataikkal, akik az
elõzõ évi kiállításon kaptak kedvet az ál-

lattartáshoz. Hiszen a célunk pont az,
hogy megismertessük és megszerettes-
sük az állatokat. Ezáltal kialakul bennük a
felelõsségérzet, hogy ne csak az állatok
világnapján, hanem az év többi napján is
védjük és óvjuk a körülöttünk élõ élõlénye-
ket, mert �nekik is van szívük, csak ép-
pen nem beszélnek.�

Újra Orfû!

Az idén 14. alka-
lommal 40 ifjú �
tapasztalt és ta-
pasztalatlan � el-
indult, hogy pró-
bára tegye ma-
gát az orfûi
sporttáborban.
Már a buszon
nagyon jó volt a
hangulat.
Mikor odaértünk,
Gyula bácsi be-
vezetett minden-
kit a táborozás
titkaiba és sza-
bályaiba. Ezután

lehetett feliratkozni a minden évben meg-
rendezésre kerülõ házibajnokságokra és
délelõtti edzésekre. 
Másnap a lányoknak aerobikkal, a fiúknak
futással kezdõdött a nap. Öröm volt látni az
álmos arcokat, ahogy �repesve� várták a
reggeli tornát. Az idén a labdarúgó VB fi-
gyelembevételével alakítottuk a programo-
kat. Este a meccseket lelkes szurkolótábor
izgulta végig. 
Ebben az évben sem maradhatott el a
nagytúra. Mivel sajnos még az idén sem
nyitott meg az orfûi strand, Sikondáig
mentünk egy fürdés kedvéért. Este új erõ-
re kapva folytattuk a bajnokságokat. 
Természetesen nem maradt el a hagyo-
mányos akadályverseny sem. Ebben az
évben kicsit becsempésztünk a sport mel-
lé, a természetvédelemmel kapcsolatos
feladatokat is. Nagyon tetszett mindenki-
nek, a Feri bácsi által új játékként bemu-
tatott Blokus, mely csapatok közötti baj-
noksággá nõtte ki magát a tábor végére.

Mondanom sem kell, hogy volt bõven ka-
land, izgalom, sok-sok játék, öröm, na és
persze ajándék. Azt sem hagyhatom ki,
hogy a koszt nagyon finom volt idén is, há-
la ügyes szakácsainknak.
Remélem jövõre sok régi és új arccal fo-
gunk találkozni. Már csak azért is remé-
lem, mert amit itt elmeséltem, az a tábori
élet egy nagyon-nagyon kicsi része. Itt ki-
csik és nagyok vegyesen új barátokat sze-
reztek, barátságokat erõsítettek, küzdöt-
tek egymásért és örültek egymás sikerei-
nek.
Úgy gondolom mindenki elégedetten tért
haza a 10 nap után. Remélem sokukkal
még lesz alkalmunk együtt táborozni!

Leéb Éva
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Visegrádon jártunk

2010. szeptember 21-24. között  Hunyadi
János Általános Iskola 4. a,b,c osztályos
diákjai erdei iskolában voltak, Visegrádon.
Az Erdei Mûvelõdés Házában a tanulók
színvonalas foglalkozásokon vettek részt. 
Így írtak élményeikrõl:

2010. szeptember 21-én a parkolóban iz-
gatottan vártuk az indulást. Végre elindult
a busz Visegrád felé!
Az elsõ megállónk a Salamon torony volt,
ahol élõ történelemóra várt ránk. Az elõ-
adás keretében bemutattak néhány kö-
zépkori fegyvert. Megengedték, hogy be-
leüljünk egy kínzószékbe, és felpróbáljunk
pár sisakot és páncélmellényt.
Ezután lementünk a Duna-partra sétálni
egyet. A fiúk közül többen is elmentek
gyíkra vadászni. Természetesen miután
megfogták, el is engedték õket.

Végül felmentünk a Fellegvárba. Gyönyö-
rû volt a kilátás a Dunakanyarra. 
Ismét buszra szálltunk, és végre valahára
megérkeztünk a táborba. Kicsomagoltunk
és elmentünk felfedezni a területünket. A
vacsora pont a kedvencem volt: bolonyai
spagetti almalével.
A kellemesen fárasztó nap után jól esett
az alvás.

Csapi Zsolt 4. a

Második nap reggel már alig vártam a víz-
biológia órát.
Az Erdei Mûvelõdés Házánál Csaba várt
minket. Onnan halászhálókkal felszerel-
kezve mentünk az erdõbe. Útközben egy
pici odút pillantottunk meg. Csaba levette
a fáról és egy kis pele volt benne. Olyan
volt, mint egy kis egér. Aztán vezetõnk
visszatette a fára és indultunk tovább.
Megérkeztünk a Dorottya-forráshoz, majd
úti célunkhoz, a Nádas tóhoz. A tóból kel-

lett kihalászni az óra tananyagát. A többi-
ek már elkezdték a munkát, de én
Patrikkal még a megfelelõ helyet keres-
tem. Nem volt könnyû halászni, mert a víz
tele volt békalencsével és náddal. Mi csak
háton úszó poloskát és szitakötõ lárvát
fogtunk, de a többiek sok mindent pecáz-
tak. Bence még a vízi skorpiót is kifogta.
A halászat után elbeszélgettünk kifogott
rovarokról és közelrõl is megnézhettük
õket.
Nekem nagyon tetszett, remélem máskor
is csinálunk ilyet. Csuda klassz nap volt!

Csordás Sándor 4. b

Egy szép õszi nap Erdei iskolában voltunk
Visegrádon a Mogyoróhegyen. Második
nap délután solymászaton vettünk részt.
Ernõ bácsi a solymász elmesélte nekünk,
hogy mekkora madarak, mekkora állatot
tudnak elejteni. Utána azt is, hogy hogyan

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola �Hõsök emlékére� futóverseny
�A sport megtanít becsületesen gyõzni, vagy emelt fõvel veszí-
teni. A sport tehát mindenre megtanít.�

(Ernest Hemingway)

Idén október 25-én rendeztük meg hagyományos városi futó-
versenyünket. Szerencsére a baljós elõrejelzések ellenére
szép idõ volt. Magunk is elcsodálkoztunk azon, hogy milyen
sok tanuló jelent meg a három általános iskolából. Összesen
493 gyermek futott. Valószínûleg szerepet játszott az is, hogy
délelõtt rendeztük meg a versenyt.
Ki könnyebben, ki nehezebben, de mindenki teljesítette a tá-
vot. Öröm volt látni indulás elõtt az izgalmat az arcokon. Min-
den induló dicséretet érdemel, hiszen úgy gondolom saját
határain belül a maximumot próbálta teljesíteni az összes

résztvevõ. 
Szeretnénk köszö-
netet mondani a ver-
seny lebonyolítását
segítõ minden kollé-
gának és szülõnek,
hiszen a tanulókat
kísérõ, vigyázó se-
gítség nélkül ilyen
sok gyermeket nem
tudtunk volna meg-
mozgatni.
Az évfolyamonkénti

elsõ helyezettek nevét hagyományainkhoz híven az idén is
szeretnénk közzé tenni:

3. évfolyam Jancsó Todoranov Kõrösi Cs. S. Á. I.
Madarász Csaba Kõrösi Cs. S. Á. I.

4. évfolyam Bakos Bettina Kõrösi Cs. S. Á. I.
Izinger Tamás II. Rákóczi F. Á. I.

5. évfolyam Czifra Dominika Kõrösi Cs. S. Á. I.
Tóth György Hunyadi J. Á. I.

6. évfolyam Novák Laura II. Rákóczi F. Á. I.
Bakó Martin Kõrösi Cs. S. Á. I.

7. évfolyam Rózsa Stefanie Kõrösi Cs. S. Á. I.
Simon Balla István Kõrösi Cs. S. Á. I.

8. évfolyam Magyar Diána II. Rákóczi F. Á. I.
Hadnagy Bence Kõrösi Cs. S. Á. I.

Pontverseny eredménye:
1. Kõrösi Cs. S. Á. I. 143 pont
2. II. Rákóczi F. Á. I. 73 pont 
3. Hunyadi J. Á. I. 39 pont

Leéb Éva

4. a osztály 4. b osztály 4. c osztály
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kell ápolni a madarat és betanítani. Ezek
után bemutatót tartott a röptetésrõl. A soly-
mászunk kezén egy madár ült, akit
Csipikének hívtak. 

Kreisz Dorka 4. c 
fogalmazás részlete

Amikor visszajöttünk az étterembõl a ta-
nár nénik azt mondták, hogy az éjjel sok
rókát láttak. Persze nem igaziak voltak,
hanem papír rókák. Nagyon lázba jöttünk
mikor meghallottuk, hogy össze kell va-
dásznunk õket. Volt aki már a sípszó elõtt
elindult, majdnem kizárták õket. Elõször a
táborban, majd a réten fogdostuk a róká-
kat. Nagyon sokat gyûjtöttem, de nem ele-
get, mert a c-és lányok  nyertek.
Nagyon élveztük a rókavadászatot.

Molnár Csaba 4. b 

A harmadik nap szenzációja a mikroszkó-
pozás volt. A foglalkozást az Erdei Mûve-
lõdés Házában tartották. 
Elõször Csaba bemutatta a mikroszkópokat.
Megnéztük az interneten a kullancsot,
hogy hogyan néz ki mikor teleszívja ma-
gát vérrel. Aztán megvizsgáltunk a mikro-
szkóp alatt is egy kifejlett példányt. Na-
gyon érdekes volt. Ezután következett a
parlagfû vizsgálata. Milyen sok kristálya
van! Végül megnéztük amit hoztunk (mert
lehetett hozni érdekes dolgokat). A gu-
bacsdarázs lárvája nagyon klassz volt,
még mozgott is. Bálint nyakláncán még a
hajszálvékony repedést is jól láttuk.
Dalma hajszála meg úgy nézett ki, mintha
üvegbõl lenne.
Ezek után karácsonyra mikroszkópot fo-
gok kérni.

Dankó Anna 4. b

Kedden nagy izgalommal érkeztem a par-
kolóba, ahonnan indultunk az erdei isko-
lába, Visegrádra.
Az utazás kellemesen telt el. Mikor megér-
keztünk, élõ történelemórát tartottunk a Sa-
lamon toronyban. Ezután sétáltunk a Du-
na-parton, egy nagyot túráztunk és meg-
néztük a Fellegvárat. A táborban nagyon jót
játszottunk az osztálytársaimmal. A fensé-
ges vacsorát a domboldal alján a Mogyo-
róhegy Étteremben fogyasztottuk el. Este
felderítettük az erdõ neszeit, zajait.
Másnap hétkor ébredtünk és megismer-
kedtünk Visegrád történelmével. Egy
hosszú túrát tettünk az erdõben, és meg-
kóstoltuk az erdei gyümölcsöket: galago-
nyát, csipkebogyót, vackort, vadalmát és
feketeszedret. 
Mátyás Király Játszóparkban érdekes,
mesés játékokat próbáltunk ki. Fantaszti-
kus volt! Nekem a különleges libikóka tet-
szett a legjobban. Annyira jó volt, hogy ide
a családommal is szeretnék elmenni.
A sûrû, izgalmas napban még megnéztük
a királyi palotát, ahol két gyönyörû szökõ-
kutat is láttunk. Nagyon jó program volt a
solymász-bemutató is.
A vadasparkban megfigyeltük az állatokat,
este pedig szarvasbõgést hallgattunk.
Az utolsó nap is kellemesen telt. Eszter-
gomban voltunk.
Sok élménnyel lettem gazdagabb, örülök,
hogy elmentem.

Solymosi Fanni 4. a

Hogy kerül a nárcisz a Hunyadiba?

A tavalyi tanév végén a Hunyadi János Ál-
talános Iskola négy pedagógusa a szociá-
lis kompetencia fejlesztését érintõ tovább-
képzésen vett részt. A továbbképzés hely-
színe a budapesti Hospice Ház volt, ahol
segítségnyújtásról, elmúlásról, reményrõl,
szeretetrõl, toleranciáról, felelõsségrõl be-
szélgettek a résztvevõk. A Carl Rogers Is-
kola tanárai segítségével a Hospice Alapít-
vány a tabunak számító gondolatokat se-
gített behozni az iskolába. Módszereivel,
ötleteivel megfoghatatlannak tûnõ témák
kerültek feldolgozásra. Pedagógusaink jól
érezték magukat, sok, a gyakorlatban is
hasznosítható eszközt és ötletet kaptak a
tanfolyamon eltöltött 30 óra alatt. A tapasz-
talatokat szeretnénk átültetni a gyakorlat-
ba. Ennek elsõ megnyilvánulása volt az
október 20-i nárciszültetés és az ehhez
kapcsolódó egyhetes témahét.

A nárcisz szerte a világon a rákban hal-
doklókat gondozó szervezetek, a rákbete-
gek szimbóluma, az életnek, a remény-
nek, a halál legyõzésének, a szeretetnek,
a ragaszkodásnak a kifejezõje. A nárcisz,
mint szimbólum emlékeztet az emberi
méltóságra és a társadalmi felelõsségvál-
lalás szükségességére. 
Így került a nárcisz az iskolába. A Hunya-
di János Általános Iskola diákjai és taná-

rai összefogva a Dunaharaszti Nõegylet-
tel, virágokat ültettek a kisiskola és a
nagyiskola udvarán. A programot megelõ-
zõ napokban, a projektnyitás alkalmával
ismerkedhettek meg a diákok a Magyar
Hospice Alapítvány célkitûzéseivel. A to-
vábbképzésen tanultak gyakorlatba törté-
nõ átültetésének egyik lépése volt az �An-

gyal kerestetik!� felhívás. Az iskolában an-
gyalokat kerestünk, akik szívesen ajánlot-
ták fel segítségüket társaiknak, tanáraik-
nak, barátaiknak. Több tucatnyi angyalt
találtunk mind az alsó, mind a felsõ tago-
zaton. Diákjaink nagy szeretettel vállaltak
önkéntes feladatokat. Igen, õk voltak töb-
ben, a segíteni akarók, de segítséget ké-
rõkkel is találkoztunk. A vállalásokat egy
nagy faliújságra gyûjtöttük össze és így
tettük közkinccsé.
A Hunyadi János Általános Iskola pedagó-
giai programjában kiemelt fontosságú a
gyermekek környezeti nevelése és testi-

lelki egészségének megõrzése. Ehhez
kapcsolódott a program csúcspontja, a
nárciszültetés. Az 1. c és az 5. b osztá-
lyokban a szociális kompetencia fejleszté-
se kiemelt terület. Ezért esett a választás
erre a két osztályra. Az 55 tanuló közel
400 db nárciszhagymát ültetett el az alsó-
és a felsõ tagozat iskolakertjében Korbeli
Csilla, Schottné Márta Melinda, Fábryné
Tádics Mária, Miszlainé Koppány Imola,
Óváriné Furján Rita kolléganõk vezetésé-
vel. A hagymácskák helyét apró sárga
zászlóval jelölték meg a gyerekek, hogy
tavasszal lássák, hol kell kibújnia a sok-
sok gyönyörû virágnak. Az ötödikesek kör-
nyezeti nevelésük keretében a virágzásig
gondozzák az ültetvényt. A gyerekek már
most izgatottan várják a természet éledé-
sét, a megújulás sárga hírnökét és a
Dunaharaszti Nõegylet által elõre jelzett
városi futóversenyt. A virágültetés után
sárga lufik vitték magukkal a kisdiákok
egy-egy gondját, fájdalmát, ami a szívüket

nyomta. Egyszerre kelt útra a sok gond,
együtt, közösen engedtük el õket. Az ül-
tetést követõ héten nagy örömmel hallot-
tuk, hogy �Tanár néni, a Gyuri azóta a ba-
rátom lett!�
Köszönjük a gyerekek hozzáállását, az 5. a
osztály diákjainak szép mûsorát, az 5. c
osztályos gyerekek faliújságkészítésben
nyújtott segítségét és az 5. b és 1. c osz-
tály gondos virágültetését. Önzetlenségé-
ért külön köszönet illeti, a Dunaharaszti Nõ-
egylet elnökét, Kaltenecker Zsuzsannát.

Vighné Bacsó Mónika és
Korbeli Csilla
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

Új barátságok a Duna és a 
Visztula partján

2010 októberében iskolánk 16 diákja a
lengyelországi Wloclawek városába uta-
zott. Legújabb cserekapcsolatunk építését
Makay Lászlóné kolléganõmmel ez év áp-
rilisában történt elõkészítõ látogatással
kezdtük el. Nagy segítséget jelentett az is-
kola korábbi cserekapcsolatokban szer-
zett tapasztalata és lelkesedése. Utazá-
sunk elsõdleges célja a nagy múltú len-
gyel-magyar barátság ápolása mellett az
idegen nyelvek gyakorlása volt. Diákjaink
német illetve angol nyelvtudásukat hasz-
nálhatták ki a programokban bõvelkedõ ki-
rándulás alkalmával. Tóth Regina német-
magyar szakos kolléganõmmel vezettük a
kis csapatot. 
A cserediák párok már többnyire a nyár
során kialakultak, a tanulók levelezés út-

ján már kicsit megismerhették egymást.
A 16 órás út után viszont mindenki szá-
mára igazi örömöt jelentett a találkozás. 
Az elsõ nap megismerkedtünk az iskolá-
val majd a délután folyamán egy közeli
Klobka nevû településen található skan-
zenbe látogattunk el, ahol a hagyományos
lengyel falusi mesterségeket mutatták be.
A diákok kipróbálhatták a kovácsolást, vaj-
köpülést, lenolajat préselhettek, valamint
megismerkedhettek a fazekas mesterség
alapjaival.
Egész napos kirándulást tettünk Torunba,
a középkori eredetû, s egykor Hanza szö-
vetséghez tartozó Visztulaparti városba,
ahol rövid városnézõ séta keretében cso-
dálhattuk meg a város nagy múltra vissza-
tekintõ épületeit.
Torun egyik jellegzetességét, az egyedi
recept alapján készített mézeskalácsot is
elkészíthették a tanulók. A lengyel és ma-
gyar diákok közösen, angol, illetve német
nyelvû bemutató alapján tevékenykedtek.
Az októberi napsütéses idõjárás is nekünk
kedvezett. Élvezetes kirándulást tettünk a
Brzoza nevû településen található falusi
élményparkba, ahol a diákok kedvükre
tombolhatták ki magukat a trambulinon és
a légvár csúszdáin. Lovagolhattak, lovas
kocsikázhattak, célba lõhettek, valamint
csónakázásra, biciklizésre, különbözõ lab-
dajátékokra volt lehetõség, állatokat simo-
gathattak, majd tábortûz mellett közösen
sütögettük meg a kolbászt ebédre.

Esténként ki-ki a saját vendéglátója által
szervezett programokon vehetett részt,
vagy az átlagos lengyel család hétköznap-
jaiba nyerhetett betekintést. A fogadó csa-
ládok nagy szeretettel és gondoskodással
viseltettek tanulóink iránt, s a lehetõsége-
ikhez mérten  mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat.
Cserekapcsolatunk �A kultúra és történe-
lem hagyományai� téma köré fonódik, me-
lyet az utolsó napon a diákok közös pro-
jektmunka elkészítésével illusztráltak. 
Úgy gondolom és a tanulók elmondásai-
ból is arra következtethetünk, hogy igazán
tartalmas és hasznos látogatás volt ez. Bi-
zonyos erõpróba arra, hogy képesek va-
gyunk-e elfogadni idegen helyzeteket, tu-
dunk-e alkalmazkodni más kultúra, más
nemzet szokásaihoz, életéhez. Barátsá-
gok születtek, emlékeket hordozunk. Ta-
nulóink példás viselkedésükkel igazán

Továbbtanulási fórum a Hunyadi
János Általános Iskolában

2010. október 7-én, immár hatodik éve ke-
rült megrendezésre a Továbbtanulási fó-
rum. A rendezvényt második éve közösen
szervezzük a Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolával, melynek idén intézmé-
nyünk adott helyet. A fórumot a 7. és 8. év-
folyamos diákok és szüleik részére szer-
veztük meg azzal a céllal, hogy ha tanuló-
inknak minél átfogóbb és sokszínûbb tájé-
koztatást biztosítsunk, hisz komoly és ne-
héz választás elõtt állnak. 
E rendezvényre meghívót kaptak a környe-
zõ gimnáziumok, szakközépiskolák, szakis-
kolák. Meghívásunkat elfogadták: a Baktay
Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépis-
kola, Kossuth Lajos Gimnázium, Kiskunlac-
házi Szakközép- és Szakmunkásképzõ
Iskola, Adu Vállalkozói Szakközép- és
Szakiskola, Csete Balázs Szakközépiskola,
Csonka János Mûszaki szakközépiskola és
Szakiskola, Csepeli Vendéglátóipari Szak-
középiskola és Szakiskola, Kossuth Lajos
Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki
Középiskola és Szakiskola, Varga Jenõ Köz-
gazdasági Szakközépiskola, Jaschik Álmos
Mûvészeti Szakképzõ Iskola pályaorientáci-
óval foglalkozó képviselõi, akik ismertették
iskoláik profilját a megjelent érdeklõdõknek.
A fórumon megjelentek hallhattak az adott
iskolákba történõ felvételi eljárás módjáról,
követelményeirõl, az iskolák képzési idejé-
rõl, a különbözõ szakközépiskolai-, szakis-
kolai képzés, szakképzés lehetõségeirõl,

valamint az oktatási intézmények felszerelt-
ségérõl. A diákok és szüleik feltehették kér-
déseiket a képviselõknek, akik készségesen
megválaszolták azokat.
Nagyon örülünk annak, hogy évrõl-évre egy-
re népszerûbb mind a diákok, mind a szü-
lõk, mind a középfokú intézmények körében
e tájékoztatási forma.

Bartáné Vass Angéla
pályaválasztási koordinátor

Szöszmötölõ

A Hunyadi János Általános Iskola elsõ év-
folyamos diákjai részére 2010. október
21-én, délután kézmûves foglalkozást
szerveztünk, amit minden hónapban évfo-
lyamonként tervezünk megismételni. 
A foglalkozáson a gyerekeket Laczkáné
Budaházi Éva, és Óváriné Furján Rita taní-
tók segítették. A programon 37 tanuló vett
részt, ahová a belépõ egy konzervdoboz
volt. Izgatottan kérdezgették egymást a gye-
rekek, vajon mit készíthetünk belõle? 
Egy kis fortéllyal, kötözõ zsineg, ragasztó
és szalvéta felhasználásával ceruzatartót
készítettek az ügyes kezek. Minden kisdi-
ák boldogan vitte haza munkájának gyü-
mölcsét, mely méltó helyet foglalhat el író-
asztala sarkán.
Köszönjük a nagy érdeklõdést, és a továb-
bi alkalmakkor is mindenkit várunk szere-
tettel!

Bartáné Vass Angéla

Az október színei

A Hunyadi János Általános Iskola alsós di-
ákjai örömmel hozták el otthonról a ma-
guk termesztett, az õsz színeiben pompá-
zó terméseket.
A kiállításnak az alsó tagozaton, a
könyvtár adott helyet, ahol az évfolya-
mok diákjai egy hónapon keresztül szí-
vesen nézegették a természet különle-
ges alkotásait. 

Dísztök-királylányok:
Barta Dorina Dalma (2. a)
Csapi Zsófia (2. a)
Iványi Dorka (3. a)
Horváth Lili (3. a)
Fülöp Nóra (3. b)
Gerber Gréta (4. a)
Horváth Petra (4. c)

Dísztök-királyfiak:
Szami Dávid (1. a)
Márkus Barnabás (1. b)
Draschitz Tibor (1. c)
Horváth Máté (3. a)

A nagy érdeklõdésre való tekintettel jö-
võre is tervezzük a kiállítás megismétlé-
sét.

Laczkáné Budaházi Éva
könyvtáros

Bartáné Vass Angéla
szabadidõ-szervezõ



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

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

helyt álltak iskolánk, és egyben városunk
képviseletében egyaránt.
Nagy lelkesedéssel kezdtük el a lengyel
diákok 2011. évi áprilisi látogatásának
szervezését. Reméljük mi is hasonló szí-
nes programokkal viszonozhatjuk kedves-
ségüket, s számtalan élménnyel ajándé-
kozhatjuk meg õket.

Nagy-Gyõr Dalma
igazgatóhelyettes

Környezetvédelmi Nap 
a Baktay Ervin Gimnáziumban

Iskolánkban hagyományai vannak a kör-
nyezetvédelem oktatásának. Vízügyi kép-
zésünk részeként  mint tantárgy szerepelt,
illetve érettségi vizsgát is tettek belõle  ta-
nulóink.
A tavalyi évtõl már minden bejövõ osztály-
ban oktatjuk a környezetvédelmet, és
éves programunkban szerepelnek olyan
napok, melyeken  tanulóink közelebbrõl is
találkozhatnak ezzel � a napjainkban  egy-
re fontosabbá váló � tudománnyal.
Ilyen nap volt október tizenötödike: Kör-
nyezetvédelmi nap. Színes és sokrétû
programmal vártuk diákjainkat, valamint  a
dunaharaszti általános iskolásokat, érdek-
lõdõ lakosokat.
Rövid megnyitó után a Nem adom fel! �
zenekar koncertjével indítottuk a napot.
Termeinkben különbözõ elõadásokat hall-
gathattak meg. Vendégünk volt Lendvai
Mária, a Kiskunsági Nemzeti Park mun-
katársa, aki a madárvédelem fontosságá-
ról beszélt. Elhozta nekünk saját történe-
teit egy-egy madár, állat megmentésérõl.
Szabó Ádám, az Aggteleki Nemzeti
Parkból a Farkasok életérõl, viselkedésé-
rõl tartott érdekes elõadást. Dezsõ Ákos,
preparátor a múzeum és a természet kap-
csolatáról beszélt diákjainknak. Siposs
Viktória, a WWF munkatársa a Szabad-
ság-sziget megmentését ismertette és
Dulai Andreától hallhattunk elõadást a
Coca-Cola vállalat hulladék-hasznosí-
tásáról és az ÖKO-Pannon szelektív
hulladék- feldolgozásáról.
A végzõs vízügyis tanulóink környezetvé-
delmi akadályversenyt szerveztek, ame-
lyen iskolánk tanulói mellett, az általános
iskolákból érkezõ csapatok is összemér-
hették tudásukat. A tizenhét induló csapat
szoros küzdelmet vívott, a gyõztesek a Co-
ca-Cola Hellenic Kft. díjait vihették haza.
Elõzõleg pályázatot hirdettünk, melyben
tanulóinknak egy általuk kiválasztott nem-
zeti parkot  PowerPoint vetítéssel kellet
bemutatniuk. Ezeket a pályamûveket is
ekkor lehetett megnézni. A zsûrinek itt is
nehéz dolga volt a rangsor felállításában.
Nagy sikert aratott a kisállat kiállítás. Diák-
jaink ezen a délutánon behozhatták ked-
venceiket az iskolába. A sok-sok kutyus
mellet láthattunk kosorrú nyulat, pávát, fol-
tos agámát is. Kreatív tanulóink hulladék-
ból saját készítésû használati tárgyakat, ru-
hákat mutattak be. A jól sikerült divatbemu-
tatót késõbb meg kellett ismételnünk. Ki-
használtuk a szeptemberben felavatott
földkemencénket. Az érdeklõdõk részt ve-
hettek a kenyérsütés folyamatában, a da-
gasztástól egészen az elfogyasztásig.

Bízunk abban, hogy programjaink között
mindenki talált kedvére valót. Szeret-
nénk, ha ezek a rendhagyó �környezet-
védelem órák� évenként megismétlõd-
hetnének. 
Meghallgatva diákjaink újabb ötleteit, min-
denkit várunk jövõ õsszel a második kör-
nyezetvédelmi napunkon!

Lévai Mónika
igazgatóhelyettes

Nagykikinda � a cserép 
és a sütõtök városa

A Baktay Ervin Gimnázium UNESCO is-
kola révén, 2010 októberében meghívást
kapott a nagykikindai Dusan Vasiljev Gim-
názium UNESCO táborába. Baráti kap-
csolatunk az iskolával igazából az elõzõ
tanévben szervezett táborban indult, aho-
vá a szlovén és finn delegációk mellett, két
szerb kolléganõ is érkezett három tanuló-
val. 
Utazásunk elsõdleges célja az volt, hogy
a határ közeli gimnáziummal egy új több-
fõs cserekapcsolatot alakítsunk ki, hason-
lóan a már meglévõ és sikeres lengyel
kapcsolathoz.

A szerb gimnázium hét iskolát hívott meg
ebbe a táborba. A volt Jugoszlávia terüle-
térõl, Romániából érkeztek diákok, vala-
mint a mi iskolánkkal Magyarországot
képviseltük három diákkal. A tábor célja,
hogy a különbözõ országokból érkezõ di-
ákok a szervezõ iskola tanulóival a közös,
alkotó, kreativitást igénylõ programokon
keresztül megismerjék egymás kultúráját,
helyi szokásait, hagyományait, kulináris
jellegzetességeit. Fontos törekvésünk,
hogy a kulturális sokszínûség elõnyeinek
szemléltetésével, a kultúrák között kiala-
kult kapcsolatoknak az elismerésével, a
népek egymás általi kölcsönös megisme-
résével és megértésével mindinkább elõ-
segítsük egymás elfogadását.
A tábor mottója a békés együttélést, az
erõszak elutasítását, az azonosságtudat
kialakítását kívánta hangsúlyozni, ezek-
nek a céloknak az érdekében zajlottak az
egy héten át tartó programok.
A diákok szerb családoknál voltak elhe-

lyezve, ahol elsõsorban angol nyelvtudá-
sukat hasznosíthatták.  Ellátogattunk a
Palics tóhoz, megnéztük a híres fürdõvá-
ros nagy múltú állatkertjét, Szabadkán a
város nevezetességeit, valamint kirándu-
lást tettünk Kelebia lovardájába, ami
mindössze 13 évvel ezelõtt létesült né-
hány istállóval. A kelebiai Lipicai Ménes,
ma már egy nagy létesítménnyé fejlõdött,
12 hektáros füves területtel, pannon stí-
lusban készült épületekkel, gondozott, vi-
rágos kertekkel, zöldellõ parkokkal, hosz-
szú fasorokkal, mesterséges tóval és ver-
senypályával rendelkezik.
A színes és változatos programok ma is
mindannyiunkban szép emlékeket keltenek. 
Megállapodásunk szerint mindkét gimná-
zium törekszik arra, hogy hosszú távú cse-
rekapcsolatot építsen ki, s ezáltal tegyük
lehetõvé és elérhetõvé diákjaink számára
a két nemzet megismerését, barátságát.
Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

Nagy-Gyõr Dalma
igazgatóhelyettes

�Gyökerek és Szárnyak�
Piran 2010

2010. szeptember 18.-án gimnáziumunk
ismét meghívást kapott a gyönyörû
Piranba, Szlovéniába az Unesco 17. nem-
zetközi találkozójára. Az idei tábor a bé-
kérõl szólt és számos ország és iskola vett
részt, köztük Ausztria, Finnország, Hor-
vátország, Lengyelország, Makedónia,
Magyarország, Románia és Szerbia. 
A programok 20-án kezdõdtek el, de mi
19-én érkeztünk meg. Strunjanban álltunk

meg elõször, hogy már érezhessük az Ad-
riai-tenger illatát és gyönyörködhessünk a
kilátásban, fürödni is szerettünk volna, de
sajnos esõs, viharos volt az idõ. Ezután
az iskolába indultunk, ahol már vártak
minket az ottani tanárok, hogy útbaigazít-
sanak, megmutassák szobáinkat, a men-
zát és tájékoztassanak a programokról. 
Vasárnap délutánra minden delegáció
megérkezett és kezdetét vette a tábor: ze-
nés, táncos, szórakoztató programmal üd-
vözöltek a piráni tanulók, este pedig sor
került a nagy lakomára! Minden iskola de-
legációja gusztusosan elhelyezte kóstoló-
it a menza asztalaira, ki-ki saját zászlaja
elé, így lehetõségünk nyílt a különbözõ or-
szágok hagyományos ételeivel megismer-
kedni: ettünk szlovén gombás rántottát,
szerb pitét, lengyel kolbászféléket, make-
dón babsalátát, mézes-diós balkáni
sütiket. A magyar Pick szalámi, a dunaha-
raszti sváb hurka és kolbász ecetes alma-
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TEMETÕI ÕRJÁRAT
Halottaink békében nyugszanak temetõnkben, nekünk, élõk-
nek azonban sokszor még ezen a szent helyen sem lehet nyu-
galmunk. Tartanunk kell attól, hogy gazemberek gyalázzák
meg szeretteink sírjait, lopják el a kegyelet virágait, rabolják
ki a magányos gyászolókat. Kiváltképp aktívvá válnak ezek a
lelketlen bûnözõk október végi ünnepünk idején, Halottak
napján. 
Dunaharasztin a bûnügyi statisztikák eme szegmensét idén
nem gyarapította semmiféle esemény, köszönhetõ városunk
Polgárõrségének, akik ebben az évben is jelentõs létszám-
mal, 27 lelkes fiatalemberrel, óvták temetõnk s az odalátoga-
tók nyugalmát.
Polgárõrségünk tagjai ismét jelesre vizsgáztak áldozatválla-
lásból, mikor az átlag ember számára oly becses  hosszú hét-
végéjüket a köz javára áldozták. Mindhárom napon 3 órás vál-
tásokban reggel 10-tõl este 8-ig járõröztek, hogy a megemlé-
kezõk számára a temetõi látogatás valóban csak az emléke-
zésrõl és kegyeletrõl szóljon.
Túl a rendfenntartáson magam is szemtanúja voltam ahogy a
járõr tagjai segítettek idõsebb embereknek a közlekedésben,
idegeneknek a tájékozódásban vagy éppen autósoknak a par-
kolásban. 
Demonstratív jelenlétüknek köszönhetõen sem a temetõben,
sem annak környékén a három nap alatt nem történt, az
egyébként erre az idõszakra jellemzõ bûncselekmény: lopás,
sírrongálás vagy gépkocsi feltörés.
Mind a temetõ vezetõsége, mind a város rendõri vezetése,
valamint a Polgármesteri Hivatal köszönetét nyilvánította a
Polgárõrségnek, ezen a három napon végzett munkájáért.
Kötelességemnek érzem, hogy az átlagemberek névében én
is köszönetet mondjak nekik, hogy tudják és érezzék: odaadó
munkájukat értékelik a város polgárai.
Már természetes számunkra, hogy ott látjuk õket a város ren-
dezvényein, óvodáink, iskoláink környékén biztosítási felada-
tokat ellátva vagy éjjel csendben figyelve az utcákat.  Csak
akkor tudatosodik  az õ munkájuk fontossága, mikor egyen-
ruhájuk láttán egyfajta nyugalom önti el a tisztességes em-
bert, ami a bizalomból fakad, az irántuk érzett bizalomból.
Polgárõrségünk fáradhatatlan kis csapata teszi a dolgát, az õ
sikerük a mi biztonságunk.
Hálátlan valahol az õ munkájuk, hiszen a meg nem történt
bûnügyekrõl nincsenek statisztikák.
Éppen ezekért a meg nem történt eseményekért tartozunk kö-
szönettel polgárõreinknek.

Mihályné Ujszászi Judit

FEJLESZTÕ, TOBORZÓ 
ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK
Magyar Cserkészlány Szövetség

Téged keresünk, ha
� szeretnél egy olyan önkéntes csoport tagja lenni, amelynek kere-

tében kiélheted kreativitásod és vállalkozókedved;
� szeretnél hozzájárulni egy olyan szervezet, mozgalom fejlõdésé-

hez, amelynek célja a lányok és fiatal nõk teljes életre való neve-
lése, hogy a lehetõ legteljesebben kibontakoztathassák képessé-
geiket az élet minden területén;

� jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készségekkel rendelkezel;
� tudsz és szeretsz csapatban dolgozni, de nem okoz gondot az önál-

ló munkavégzés sem.

Elõnyt jelent, ha
� elmúltál 18 éves;
� rendelkezel szervezési tapasztalattal;
� éltél/dolgoztál/önkénteskedtél nemzetközi környezetben;
� beszélsz angolul.

Fõbb feladataid lennének:
� 2010. december - 2012. június között
� a Magyar Cserkészlány Szövetség fejlesztési csoportjának tagja-

ival együtt különösen
� Fejér, Gyõr-Moson-Sopron és Tolna megyében
� csapatvezetõk, gyerekek toborzásával kapcsolatos feladatok ellá-

tása, ennek körében:
� egyetemek, középiskolák, iskolák, regionális események, civil

szervezetek és klubok felkeresése, kapcsolatteremtés a szerve-
zetek vezetõivel, események szervezõivel és szülõkkel;

� szövetségünk programjainak hirdetése;
� toborzó események szervezése;
� toborzást segítõ események szervezése.

Mit kínálunk cserébe?
� Egy alapképzésben való részvételt projektmenedzsment, kommu-

nikáció és pr témában;
� további hazai és külföldi képzéseken való részvétel lehetõségét;
� szövetségünk és más civil szrvezetek programjain való részvéte-

li lehetõséget;
� kommunikációs és projektmenedzsmenti tapaszatalatszerzési le-

hetõséget;
� tanárképzési gyakorlat lehetõségét (ELTE partnerszervezete va-

gyunk);
� nyitott, jó közösséget.

Várjuk jelentkezésed a csapatszervezo.cserkeszlany@gmail.com
email-címen vagy a 06-30-742-5200 telefonszámon. 

paprikával nagy sikert arattak! Volt nálunk
sütemény is, a nápolyi szelet sváb válto-
zata, jókat szórakoztunk, mikor láttuk,
hogy az alját le akarják szedni, mert azt
hitték, papír. A hölgyek azonnal kérték a
receptet, de mi ezzel nem tudtunk szolgál-
ni, így azt mondtuk, hogy titkos! 
Hétfõn két csoportra osztották a diákokat,
az egyik csoport rejtvényfejtésre ment a
városba, a másik pedig hajóútra. Másnap
megcserélõdött a program, így mindenki
mindenben részt vehetett. Kedden dél-
utánra szervezték a �Gyökerek és Szár-
nyak� elnevezésû tábor békedíjának
versenyét. Az iskolák bemutatták jelöltje-
iket és mindenki szavazott rájuk, csak a
sajátjára nem szavazhatott. Legnagyobb
örömünkre a mi jelöltünk, Böjte Csaba fe-
rences testvér, a dévai árvák atyja kapta
a legtöbb szavazatott! Szerdán feladato-
kat kaptunk, amiket az osztálytermekben
kellett megoldanunk csoportosan, utána
pedig szlovén néptáncokat tanultunk az
elõadóteremben, ahol jókat nevettünk és

rendesen elfá-
radtunk. Csütör-
tökön megláto-
gattuk a Skocjan
barlangot, mely a
világörökség ré-
sze, és szépsé-
ge mindenkit le-
nyûgözött. Úgy
egy jó órányit sé-
táltunk a bar-
langban, de na-
gyon hamar elre-
pült az idõ, nem
bírtunk betelni a
gyönyörû látván-
nyal. Pénteken
volt a záróünnepség  az amfiteátrumban,
ahol minden delegáció bemutatta saját
munkáját, lehetett az tánc, éneklés, gim-
nasztika, power point. Mi a nyertes Böjte
Csabáról készült 3 perces filmünket mu-
tattuk be, hisz Õ kapta a tábor �alternatív�
Nobel Béke Díjat! Nagyon örültünk és

büszkék voltunk, mert sokat dolgoztunk a
prezentáción és ilyen rövid bemutatóval
sikerült Böjte Csabát ismertté tenni olyan
körökben is, ahol még nem hallottak róla.
Jövõ év szeptemberében Õ lesz a piráni
tábor díszvendége! 
Szerencsére minden nap volt egy kis sza-
badidõnk, amit vagy focizásra, úszásra
szántunk, vagy lementünk a térre fagyizni
és gyrosozni. Szombaton nehéz szívvel
indultunk haza, el kellett búcsúzni az ott
szerzett barátoktól. Délután 5 órára otthon
is voltunk és elmeséltük az élményeinket
szüleinknek.
Végezetül szeretnénk köszönetet mon-
dani a tábor szlovén szervezõinek, isko-
lánknak és tanárainknak, szüleinknek,
valamint Feri bácsinak és a �jármûnek�,
hogy biztonságban járhattuk meg az Ad-
riát.

Józsa Krisztián és Kreisz Olivér 
10. b osztályos tanulók



Sürgõs segítségkérés mentéshez!

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

Dunaharaszti Hírek � november u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 19

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 0 .  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

2010. október hónapban
elhunytak neve és életkora

Annau Andrásné élt 83 évet
Bakó Sándor élt 62 évet
Baracskai Mihályné élt 63 évet
Borcsányi Henrik élt 81 évet
Dr. Szentgyörgyi Pál élt 78 évet
Faragó Mihályné élt 76 évet
Fehér Béla élt 70 évet
Hackspacher András élt 60 évet
Hackspacher József élt 72 évet
Horváth Istvánné élt 59 évet
Kaltenecker Ferenc élt 81 évet
Kovács Pálné élt 84 évet
Krasnyánszki Mihályné élt 75 évet
Posztobányi Istvánné élt 82 évet
Pusztai Ferencné élt 82 évet
Rémik János élt 56 évet
Sófalvi György élt 60 évet
Steiner János élt 76 évet
Takács Andrásné élt 85 évet
Tóth László élt 84 évet
Turák György élt 68 évet

Kosárlabda beszámoló U 11
A Haraszti Sasok kosarasai a Megye Bajnokságban lejátszották
az elsõ fordulót. A fordulóban a Hernád SE és a Keresztúri KS-el
kerültünk egy csoportba.
Eredmények: Haraszti Sasok�Hernád SE     84:28

�Keresztúri KS  70:47
Mindkét mérkõzést simán nyerte a csapat. Nagyon jó csapatjáték volt a pályán,
mindenki jól játszott. Húsz pont felett dobott : Bácskai Bálint, Somkuti Márton, Váradi
Boldizsár, Perger Péter és Takács Dániel!
A csapat nehezen állt össze, mert többen betegek voltak, illetve elutaztak.
Köszönöm a Kartali Bence és a Tókos Ádám segítségét, valamint Bácskai Bálint
sportszerûségét!

A Haraszti Sasok kosarasai számára megkezdõdött a Kenguru Kupa küzdelme.
Az elsõ fordulóban a Budai Elevenek és a Megyeri Tigrisekkel kerültünk egy cso-
portba. Csak egy mérkõzést játszottunk, mert a Megyeri Tigrisek nem jöttek el a mér-
kõzésre. 
Eredmények: Haraszti Sasok�Budai Elevenek   25:78

�Megyeri Tigrisek  20:0
A csapat most tanulja a játékot, sok a kezdõ, és fiatalabb korosztályú gyerek.

A Megye bajnokság második fordulója szintén hiányosan zajlott, mert a KLIKK Zsi-
ráfok háza táján komoly problémák adódtak. Reméljük sikeresen tudják rendezni
dolgaikat, szurkolunk nekik!

Eredmény: Haraszti Sasok�Budaörsi DSE  34:33
Nem játszott jól a csapat, az eredmény is mutatja.
Kevés kosár esett, s ráadásul a büntetõ dobások sem
sikerültek. A mérkõzést csak a szívükkel nyerték a já-
tékosok. Jól védekezett Takács Dániel és Horváth
Zsófi.

Bartáné Nagy Csilla
edzõ

Tizenegy (!!!) rendkívül rossz körülmények
között élõ (éhezõ, oltások nélküli) kutyust
mentettem Szigetszentmiklósról. Az õ ellátá-
sukhoz sürgõsen szükségünk lenne kutyaól-
ra,  kutyatápra, kölyök-tápra, konzervekre, or-
vosi költségekhez hozzájárulásra.  
Minden támogatás rendkívül fontos, hisz a
nálam lévõ 21 gazdira váró kutyus mellett na-
gyon nehéz lesz az õ ellátásuk, tartásuk! De
meg akartam menteni õket, már nálam van-
nak! (A fotón néhány látható a tizenegy sze-
rencsétlen sorsú kutyusból.)
Állatbarátként, önerõbõl tartom a mentett ál-
latokat, amit egyre nehezebben tudok megol-
dani. Ezért kérem az Önök támogatását! 

A kutyusoknak � ter-
mészetesen ezúton
is � szeretõ, gon-
dos, igaz-szívû gaz-
dikat keresünk! 
Telefon: 
06-20-803-05-43
Enikõ

Ezúton is szeretném megköszönni
Smidt J.Tamás (Dh.Polgármesteri Hivatal)
támogatását. Köszönöm a Dunaharaszti
Hírekben való felhívásaink megjelentetését,
a KisDuna TV segítõkészségét. Az újságban
és a kábel-tévében megjelenõ felhívásaink
eredményeképpen már sok mentett ku-
tyust fogadtak be Dunaharasztiban. 
(Sajnos, mindig vannak újabb és újabb ki-
dobott szerencsétlen állatok, gazdáknál lé-
võ nyomorúságos körülmények között élõ
kutyusok! Nagyon fontos lenne, hogy az
emberek felelõsséggel, lelkiismeretesen
tartsanak állatokat�. Milyen nagyszerû
lenne, ha nem lennének kóbor állatok, nem
lennének túlzsúfolt menhelyek, nem lenné-
nek sintértelepek� mert nem lenne rájuk
szükség!)

S. Enikõ 
2010. októberi újszülöttek

Alapi Anna 10. 20.
Balázs-Magyar Nimród 10. 27.
Balázs-Magyar Vencel 10. 27.
Firgi Róbert 10. 24.
Galló Angéla 10. 15.
Gál Benedek 10. 30.
Hollósy Kristóf 10. 06.
Horváth Áron 10. 25.
Hubert Dominique Thierry 10. 11.
Hulitza Benedek 10. 05.
Jámbor László 10. 05.
Jezsoviczky Ádám 10. 15.
Kiss Borka Rebeka 10. 12.
Merk Szabolcs 10. 30.
Mezei Balázs 10. 26.
Nagy Roland 10. 04.
Nyírõ Blanka 10. 03.
Rachfat Ádám Bálint 10. 21.
Simon Boglárka 10. 01.
Szabados Nóra 10. 19.
Szappanos Tamás Antal 10. 12.
Szegvári Dominik 10. 08.
Tánczos Lilla 10. 20.
Ujszászi Hanna 10. 14.
Vaskó Réka Melinda 10. 22.

Az újszülöttek névsora októberi számunk-
ban rosszul jelent meg. A következõ baba
nevét hibásan írtuk.

Herman Rebeka született: 2010. 07. 14.
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VERSENYZÕINK SIKEREI, 
FELFÖLDI SZABOLCS VILÁGBAJNOK!

Szeptember 11-én Bagdi Tamás megnyerte a K-3 verseny-
sorozat 2. fordulóját.
A két mérkõzésbõl az elsõt nyakfeszítéssel, a másodikat
pontozással nyerte.

Szeptember 25-én a Magyar Kempo Stövetség által rende-
zett Kempo Palota kupán igen jól szerepeltek versenyzõink:
� Inotai Zoltán: light kontakt 1. helyezés
� Hamodi Omár: szabad küzdelem (kick-box, judo, jitsu) 1.

helyezés
� Jáki Zoltán: full kontakt abszolút kategória 1. helyezés
� Dávid Péter: full kontakt abszolút kategória 2. helyezés
� Molnár Tibor: full kontakt kategória 3. helyezés
� Szombat Patrik: pusztakezes full kontakt 2. helyezés
� Bogárdi Zsolt: szabad küzdelem 3. helyezés

Október 16�17. a lengyelorszá-
gi Mikolowban rendezték meg
az IMAF Kempo világbajnoksá-
got, ahol a Dunaharaszti Hegy-
lakó MMA szabályrendszerben
VILÁGBAJNOK lett. A 3x3 per-
ces mérkõzéseit két lengyel és
egy ír ellenféllel szemben, mind
idõ elõtt fejezte be.
Sajnos Szombat Patriknak nem
sikerült a megmérettetés, aki 17
éves kora ellenére a felnõtt mezõnyben mérte össze tudását.
Az elsõ mérkõzésén � a súlycsoportjában végül gyõzedelmes-
kedõ � ellenfél karfeszí-
téssel feladásra kénysze-
rítette.
A csonka magyar válo-
gatott 5 versenyzõvel
4 arany, 1 bronz, 1 negye-
dik, 1 ötödik helyezést ho-
zott haza, amivel az or-
szágok között a 6. helyen
végzett! Gratulálunk!

Októberben óriási fájdalom érte csapatunkat: elveszítettünk
egy barátot, egy társat, egy tanítványt, akire mindig számít-
hattunk ha baj volt. Vele kezdtem itt Dunaharasztin, õ volt
az elsõ tanítvány.

Te ott voltál a kezdetektõl
kaptál is a szeretetbõl
elmentél és itt hagytál minket
soha soha nem felejtünk téged

ISTEN NYUGOSZTALJON
DÁVID ZOLTÁN!

Dunaharaszti Pitbull-Kempo-Sport edzõterem cím:
Dunaharaszti, Fõ út 47. (Felföldi-Gumi)

Tel: 06-30-9902-354, 06-24-460-164 
gyerek-felnõtt-önvédelmi tréningek

Akik mindig mellettünk állnak:
� Dávid Ponyva
� Télapók Boltja (Höts Zsolt)
� Marcella cukrázda (Karl Zsolt)
� Aktív Sport KFT (Gárlik Tamás)
� Shield Security (Lacza Ádám)

Köszönjük!
Felföldi �hegylakó� Szabolcs

Dunaharaszti Kempo Sport
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Kisdunamenti 
Ashihara Karate 

Egyesület

Hungarian Ashihara Karate Association

H�2330 Dunaharaszti, József Attila u. 1.
Tel.: +36-70-942-3550

e-mail:csurkamaria@gmail.com
Internet:www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu

Õszi éremesõ 
a Kisdunamenti Ashihara

Karate Egyesületben

Egyesületünk 2010. október 1�3. között
Belgrádban, a 4. Ashihara Karate Európa
Kupán vett részt. Csapatunkból Magyar-
országot Piacsik Zsófia (junior), Piacsik
András (junior) és Laczházi János (felnõtt)
képviselték. Ullmann Dóri a csapat negye-
dik tagja a felkészülés során megsérült,
ezért sajnos nem versenyezhetett. Nagy
összecsapások voltak, fõként a szerb, ro-
mán és magyar versenyzõk között, látvá-
nyos, erõs küzdelmek. A maréknyi ma-
gyar nem vallott szégyent, hiszen
ezüstérmet szerzett Piacsik Zsófia és
Piacsik András is. Sajnos Laczházi Ja-
ninak nem jött össze, de sebaj lesz ez
még másképp is. Csapatunkat támogatta
� és ezért köszönetünket fejezzük ki � dr.
Szalay László Polgármester Úr!

Október 09-én Gyõrben versenyeztünk a
X. Gyõri Ashihara Karate Bajnokságon
is. Az országos bajnokságon 18 csapat
indult a különbözõ stílusszervezetekbõl.
Csapatunk 14 fõ versenyzõvel vett részt
a megmérettetésen. Gyermek, serdülõ,
ifjúsági, junior és felnõtt korosztályokban
indultak versenyzõink. Látványos, szép,
technikás küzdelmeket láthattunk. Ver-
senyzõink kitettek magukért, s a nap vé-
gén szinte mindenki felállhatott a dobo-
gó valamely fokára.

Eredményeink:
Küzdelem:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Király

Zsófia, Takács Balázs, Cseh-Szakál
Tímea, Lacházi János

2. helyezettek: Schwarczenberger Klau-
dia, Király Mátyás, Varga Balázs,
Szántai Attila, Piacsik Zsófia,

3. helyezettek: Zsigri Áron, Gyulai Zol-
tán, Farkas Dávid

Formagyakorlat:
1. helyezettek: Csurka Gergõ
2. helyezettek: Schwarczenberger Klau-

dia
3. helyezettek: Zsigri Áron, Piacsik Zsófia

Csapatversenyben egyesületünk a III.
helyen végzett.

Gratulálunk a versenyzõknek!

Következõ nagy versenyünk Lettország
fõvárosában, Rigában lesz december-
ben, ahol egyesületünk három fõvel vesz
részt az utánpótlás Ashihara Karate Eu-
rópa Bajnokságon. 

Továbbra is lehet jelentkezni csapatunk-
ba. Edzéseinket Dunaharasztin a Hunya-
di János Általános Iskola felsõ tagozatá-
nak tornatermében tartjuk minden ked-
den és csütörtökön 17.30-20.00 óra kö-
zötti idõben. Tel: 70-942-3550. Honlap:
www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu.
Mozogj, élj egészségesen, tartozz kö-
zénk!

Csurkáné Döcsakovszky Mária
vezetõedzõ,

Csurka László, edzõ

Dunaharasztiban december 13-án hétfõn 
a József Attila Mûvelõdési Házban 
12�18 óráig véradás lesz.

Gazdára várva

Vitézke egy év körüli stefford-keverék fiú kutyus. Vecsésen
találták állatbarátok, fõ út mellett kóborolt (autóból dobhatták
ki�).  
Nagyon barátságos, hatalmas szeretet lakozik benne! 
Rendkívül jó házõrzõ (vitéz módjára védi a rábízott területet)
és igazi, hû társ lehetne egy jólelkû, állatbarát gazdi mellett!
06-20-803-05-43 Enikõ









A Buderus és a megújuló energiák
A Buderus az egyik legrégebbi és legna-
gyobb európai kazángyártó. Mind olaj, mind
pedig gázkazán választéka szinte egyedülál-
ló módon fedi le a piaci igényeket. Emellett
úttörõ a megújuló energiaforrások terén is:
például több, mint 30 éve gyárt napkollektor
rendszereket. 

Kazánok
A Buderus Magyarországon fõképp öntött-
vas és kondenzációs gázkazánjairól ismert.
Emellett azonban találunk a választékban ve-
gyes- és fatüzelésû, faelgázosító fûtõkészü-
lékeket is. Az egyszerûbb S121 és G211 so-
rozatoktól a bonyolultabb, a gázfûtés kényel-
mét nyújtani képes, automatizált mûködésû
apríték vagy pellet tüzelésû kazánokig.

Design kandallók
Bár nem kazán, de mégis fûtõkészülék a sza-
badon álló vagy a fûtési rendszerbe csatlako-
zó design kandalló. A kiemelkedõ minõségû,
hasábfa vagy pellet tüzelésû Wodtke kályhák
a táncoló láng látványát hozzák nappalinkba.
A tûz varázsa és a kellemes, sugárzó meleg
kombinációja felejthetetlen élményt nyújt. 

Hõszivattyúk
A piac igényeihez igazodva két évvel ezelõtt
itthon is megjelentek a Buderus hõszivattyúk.
Mind a levegõ-víz, mind a folyadék-víz be-
rendezések a szakma élvonalát testesítik meg.
Kiemelkedõ mûszaki adataik, esztétikus meg-
jelenésük méltók a nagynevû márkához. 

2010-ben, gondolva a szerényebb anyagi le-
hetõségekkel rendelkezõ vásárlókra, a
Buderus kereskedelmi termékként megkezd-
te kedvezõbb árfekvésû BASIC és TOP leve-
gõ-levegõ hõszivattyúk forgalmazását. Ezek
a berendezések egyszerûen telepíthetõk, és a
kondenzációs kazánokéhoz hasonló éves
költségek mellett, sõt gyakran annál is ol-
csóbban mûködtethetõk.  

Napkollektorok
Ahogy a bevezetõbõl is kiderült, a napkol-
lektor gyártás is hosszú múltra tekint vissza.
A mai választékban kétféle sík kollektor és
kétféle vákuumcsöves napkollektor találha-
tó. Természetesen az összes kiegészítõ is
kapható, és rugalmasan kombinálható a gáz-
kazános vagy hõszivattyús rendszerrel. Mind
családi házak melegvíz készítésére, fûtésé-
nek rásegítésére vagy akár medencefûtésre is
van kész megoldás. És ne felejtsük el, hogy
Buderus napkollektorokkal készült el ha-
zánkban az elsõ olyan rendszer, ami távfûté-
ses panelépületen van, és az internetrõl nyo-
mon követhetõ a mûködése.

Napelemek
Az elektromos áramot termelõ napelemek
sokakat foglalkoztatnak. Bár nem olcsó be-
rendezések, mégis van rá érezhetõ mértékû
kereslet. Ez a piac � komoly támogatás híján
� még induló, kialakuló állapotban van. A
Buderus kereskedelmi partnere, a német
Centrosolar a szakma éllovasai között van.
Német gyártású napelemei az összes lehetsé-

ges igényt lefedik. A �megszokott� napelem-
táblás megoldások mellett találunk például
lapos tetõbe integrálható megoldásokat is. A
hálózat független rendszerek akkumulátor
segítségével elérhetõvé teszik a villamos
energia által kínált elõnyöket ott is, ahol nem
áll rendelkezésre az elektromos hálózat. Eh-
hez hasonló megoldást kínál a hajózás sze-
relmeseinek kifejlesztett járható felületû
napelem család is.

A készülékekbõl rendszer, a személy-
re szabott megoldás
A Buderus nem pusztán készülékeket árusít,
hanem megoldásokat kínál a Vásárlók fûtés-
technikai problémáira. Épületgépészeti keres-
kedõként mindent tud szállítani, amire szük-
ség lehet. A Buderus által kínált megoldások
nem találomra összeválogatott gyártmányok
buta halmaza, hanem gondosan összeállított,
egymáshoz hangolt, harmonikusan együttmû-
ködõ intelligens készülékek rendszere. 

Buderus Márkaboltok
Dunaharasztiban
A Dunaharasztiban újonnan nyíló Buderus
Márkaboltban mindezen termékek széles vá-
lasztékát megtalálhatja. A jól képzett, fûtés-
technikában jártas kollégák biztosan segíte-
nek a Vásárló számára ideális megoldás ki-
választásában. 

Látogasson el Ön is márkaboltunkba,
keressen minket az alábbi elérhetõsé-
geken:

2330 Dunaharaszti, Fõ út 150.
Tel.: 24/516-516
Fax: 24/516-515

Mobil: 06 30/6-516-516








