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Ajtónkon kopogtat a Karácsony, ezt
abból is tudni lehet, hogy tele vannak
a bevásárló-központok, fényárban
úsz-nak az üzletek, hívógatóan
csillognak-villognak a szebbnél
szebb portékák, amikre nemsokára
színes cso ma golópapír kerül, aztán
odakerülnek egy szépen feldíszített
karácsonyfa alá. De vajon a
szívünkbe is beköltözik-e az ünnep
üzenete? Hagyunk-e helyet és időt a
szeretetnek, amely mára egy
mögöttes tartalommá vált, az aján-
dékozás után, valahol hátul kullog, és
várja, hogy megérintsen minket,
embereket, ahogy annak idején
beragyogta azt a szegényes kis
jászlat, vezérlő csillagként mutatva az
utat a napkeleti bölcseknek? 
„S ki viszi át fogában tartva / a
Szerelmet a túlsó partra” – sokszor
eszembe jutnak ilyentájt Nagy László

sorai, és mint minden karácsony
előestéjén, ismét azt kérem Önöktől:
gondoljunk a rá szo rulókra, az
elesettekre; gondoljunk a magányos
öregekre, lehet, hogy a szomszédban
lakik éppen valaki, aki segítségre
szorul közülük, vagy csak néhány jó
szót váltana valakivel. For duljunk
azok felé, akik nélkülöznek, akik csak
hírből ismerik a fényárban úszó
üzleteket. Engedjük be szívünkbe a
szeretet, a szolidaritás, a békesség
nemes ér-zését, és biztos vagyok
benne, hogy ragyogni fog az ünnep
körülöttünk.

Ennek szellemében kívánok Önöknek
szeretetteljes karácsonyi ünnepet, és
békés, boldog új évet!

Dr. Szalay László 
polgármester

Kedves Dunaharasztiak!

2011. november újszülöttek

Dékány Áron 11. 10.

Keleti István András 11. 22.

Kiss Nátán Zoltán 11. 06.

Lakatos Olivér 11. 09.

Mák Csaba 11. 27.

Seper Viktória 11. 29.

Szakács Alíz 11. 14.

Szilágyi Alíz Narina 11. 30.

Török Viola 11. 12.

Zaka Blanka 11. 17.

FOHÁSZ

Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben!
Szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod, mint a
mennyben, úgy a földön is!
A mi mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma!
És add, hogy befejezõdhessen
minden elkezdett mondat!
S hogy az arcokon felszáradjon az
elinduló könnycsepp!
És kérlek, add, hogy a félszeg
mosoly kacajjá szélesedjen!
S hogy a megkezdett mozdulatot
ne az elmúlás szakítsa félbe!
És engedd, hogy a szívek
megnyíljanak a könyörgõ szóra!
Add, hogy a gyermeki tekintet
maradjon tiszta!
S azt is, hogy meghallgatásra
találjon minden ima!
És add, hogy a bántó mozdulat
simogatássá szelídüljön!

Segíts, hogy a segítõ kéz idõ elõtt
ne gyengüljön!
Add, hogy a kanalak ne üres
tányéron koppanjanak!
Add meg azt is, hogy minden
virágnak jöjjön a tavasz!
És add, hogy minden szó igaz
legyen!
Ne engedd, hogy szülõ temessen
gyermeket!
És azt se engedd, hogy békét
fegyverrel hirdessenek!
És add meg nekünk, hogy
maradhassunk emberek!
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezõnek!
És ne vigy minket kísértésbe!
De szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tied az ország és a hatalom
és a dicsõség mindörökké. 
Ámen.

Furján Rita
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Sikeresen zárult a „négy évszak” kon-
certsorozat, dunaharaszti klasszikus-
zenei sorozatának harmadik évada.
A József Attila Mûvelõdési házban ke-
rültsoratélikoncertre,2011.november
4-én, Broadway Slágerek címen. Egy
különlegesösszeállítássalkészült,kon-
certethallhatottaközönség.Híresmu-
sicalrészletekethallhatunk,melyekkét
nagyvároszeneiéletébenmeghatározó
szerepetjátszottak.ALondoniSohoés
a New Yorki Broadway színpadain lát-
hattaelõszöranagyközönségezeketa
mára világhírû darabokat. A Broadway
és környéke, mint az amerikai színját-
szásközpontjalettvilágszerteismert.A
musical egy fiatal mûfaj, nagyjából a
XIX.ésXX.századfordulóján,azame-
rikaizenésszínházikultúralétrejöttekor
váltönállóvá.ABroadwayésamusical
fogalma mára összekapcsolódott. A
szebbnélszebbmusicaldalokösszevá-
logatásakor elsõsorban az ismertség
voltameghatározószempont,azonban
kevésbéismertkortárszeneszerzõkda-
laitismûsorratûztük,hiszena„négyév-
szak”koncertsorozategyikkiemeltcél-
jaazismeretterjesztés!Ahíresdallamok
és zeneszerzõk mellett, igyekszünk,
olyan értékes darabokat is bemutatni,
melyek kevésbé ismertek, mégis élve-
zetes zenei élményt nyújtanak. Az est
folyamán a közönség egy fantasztikus
utazásonvehetettrésztLondontól,New
Yorkig. Az átkötõ, híd a két kontinens
köztegygyönyörûnépdalvolt„acsodá-

latosGrace”.Eztadaltazangolemig-
ránsok vittek magukkal Amerikába,
majdottmeghonosodva,máraazegyik
legszebb gospel dallá nõtte ki magát.
LeonardodeLisiésKolonitsKlára tol-
mácsolásábanhallhattaaközönségete-
ketamagávalragadódallamokat.Fan-
tasztikusankísérteazénekeseketzon-
gorán Lucrezia Priotti.
Pierluigi Ruggiero pedig, ér-
zelmes játékával tette még
színesebbéakoncertet.
Köszönjük,hogyidénislétre-
hozhattuk a „négy évszak
koncertsorozatot” Dunaha-
rasztiVárosÖnkormányzatá-
nak. Külön szeretnénk meg-
köszönni dr. Szalay László-
nak városunk polgármester-
énekatámogatást,akiakez-
detektõl felkarolta a koncert-
sorozatötletét.Kiemelttámo-
gatóink az idei évben DHRV
Kft.,KisdunaÉtteremésPan-
zió,PowerBeltKft.KöszönetaJózsef
Attila Mûvelõdési Ház igazgatóasszo-
nyának és valamennyi dolgozójának,
akikmárharmadikévesegítiklelkesen
akoncerteksikereslebonyolítását!
Remélem 2012-ben is lesz alkalmunk
megszervezni, a koncertsorozatot a
Dunaharasztiésavárosbalátogatókö-
zönségszámára!

Ignácz Laura
„négy év szak” kon cert so ro zat

Broad way Slá ge rek

AZ EM BER BEN LÉ VÕ IS TE NI BE RA -
GYOG JA A SÖ TÉT SÉ GET!

PROG RAM JA INK :
Ha von ta min den má so dik, és ne gye dik
pén te ken :
– GYÓGYÍTÓ DÉL UTÁN 16–20 órá ig
Mas  százs, csont ko vá cso lás, lé lek gu banc ol dás,
élet mód ta nács adás, ener gia áram lás se gí té se.
Sze re tet tel vá runk min den kit bár mi lyen tes ti-
lel ki prob lé má val, nyak-, hát-, de rék-, ge rinc
fáj da lom mal, amen  nyi ben „csak” sok ter het
ci pel és la zí tás ra vá gyik eb ben a ro ha nó vi -
lág ban.
Né pi gyógy ászok: Er dõs Ibo lya, Ba ra nyai
Ág nes.
Ér dek lõ dés, be je lent ke zés: 
Er dõs Ibo lya 06 20 2279931, 
Ba ra nyai Ág nes 06 70 3307634.

Ha von ta min den el sõ pén te ken:
– REIKI KLUB 18–20 órá ig,
Sze re tet tel vá rom azo kat akik már jár ta sak a
Reiki vi lá gá ban és azo kat is akik bi zo nyos ok -
ból nem gya ko rol ják a ta nul ta kat, de sze ret -

nék fel ele ve ní te ni , vagy egy sze rû en csak sze -
ret né nek meg is mer ni és je len lét ük kel meg -
tisz tel nek min ket. 
Klubve ze tõ: Hu nya di L. At ti la

Ha von ta min den har ma dik pén te ken:
DUNAHÁZI ES TÉK – be szél ge té sek éle -
tünk fon tos kér dé se i rõl – 18–20 órá ig.
Meg bo csá tás, el fo ga dás, meg fe le lés, sze re tet,
fé le lem, füg gõ sé gek, el en ge dés, nõi-fér fi sze -
re pek, élet-ha lál, és még sok más, ha von ta
min dig más té má ban.
Té ma ve ze tõk: Er dõs Ibo lya & Hu nya di L. At -
ti la
REIKI I. és REIKI II. kép zés – a Te rem tõ
ener gia meg is me ré se – „Az élet nagy sze rû sé -
ge an nak egy sze rû sé gé ben rej lik.” 
Reiki ta ní tó: Hu nya di L. At ti la

Vá runk Min den kit sze re tet tel pén tek dél -
utá non ként, a Kék Du na üz let ház ban !

Ér dek lõd ni a prog ra mok ról:
Er dõs Ibo lya 06 20 2279931 

Hu nya di L. At ti la 06 20 9760449

DUNAHÁZI ESTÉK
beszélgetések életünk fontos kérdéseiről

Decemberi téma:

Szeretet
Helyszín:

Kék Duna Üzletház
Dunaharaszti, Fő út 92

Időpont:
2011 december 23. péntek 18–20-ig

Témavezetők:
Erdős Ibolya & Hunyadi L. Attila

Hozzájárulás: 700 Ft
Érdeklődés: Erdős Ibolya 06 20 2279931 

Szeretettel várunk mindenkit!



Köszöntöttük 

a 90 éves 

Boczka Mihálynét. 

Jó egészséget 

és sok boldogságot

kívánunk Róza

néninek!

Köszöntöttük a 90 éves Várhegyi Mihálynét. 
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Erzsiket néninek!

2011. DE CEM BER – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
Berecz Károlyné

ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!

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

Dunaharasztin élek, 70
évesvagyok.Aktívkorom-
banszámviteli vonalondolgoztam,de
egész életemben arra vágytam, hogy
ha nyugdíjas leszek, festhessek. Kü-
lönbözõ családi okok miatt kissé ké-
sõn,csak68éveskorombanfestettem
alegelsõképemet.Autodidaktamódon
képeztemmagam,majdegyévecsat-
lakoztam a József Attila Mûvelõdési

Házban mûködõ Mûvészet-
barátok Köréhez. Itt újabb
festésitechnikákattanulokés

fejleszthetem tudásomat.Kedvenceim
a tájképek és a csendéletek. Minden
képemet eddig vászonra festettem
olajjal.
Azénhitvallásom:AzArsPoeticában
próbálják neked megmagyarázni az
eszmei mondanivalót, de amit a költõ
írt,azt teúgy fogaddel,ahogyaz té-

gedmegérint.Afestészetbenaképbe
nemagyarázdbeleazt,aminincs,de
a képzeletednek ne szabj határt. Fo-
gaddelúgy,ahogyaszemedlátja,és
elméd is felfogja azt, amit a szemed
lát.
Elsõ önálló kiállításomra, a Városi
Könyvtár Mini Galériájába szeretettel
várom kedves barátaimat, ismerõsei-
metésmindenkedvesérdeklõdõt!



Több mint PAR FÜ MÉ RIA
„A dol gok szép sé ge azok cso dá ló i ban él” (David Hume)
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Hos  szú, sok éves koz me ti kai ta pasz ta lat
után a ro kon szak má ban az il la tok vi lá gá -
ba is sze ret tem vol na részt ven ni.
Min dig kö zel áll tak hoz zám az il la tok és
bû vö le tük ben rend kí vül jól érez tem ma -
gam. Ek kor el jött a dön tés ide je: meg nyi -
tom Több mint Par fü mé ria üz le tün ket.
Egy par fü mé ria, ami nem hét köz na pi, ha -
nem kü lön le ges.
Igyek szünk a mai igé nyek nek meg fe lel ni,
de nem tö meg árut el ad ni.
Üz le tünk, a Több mint par fü mé ria egy
nagy fel ada tot tû zött ki ma ga elé. Út tö rõi
sze ret nénk len ni egy új élet fel fo gás nak,
mely úgy ér zem elé ge det teb bé, bé ké seb -
bé, si ke re seb bé tud ja ten ni ro ha nó vi lá -
gunk ban a höl gye ket és ura kat.
Áll junk meg egy perc re. Pró bál juk ész re -
ven ni a har mó ni át, a fi nom sá got, a bé kes -
sé get. Pró bál juk ész re ven ni, mit ad a ter -
mé szet. LU XUST! Ezt a szót nem ijesz tõ
szán dék kal írom.
A LU XUS szá mom ra azt je len ti, hogy a ter -
mé szet tel bé kes ség ben, har mó ni á ban kell
és le het él ni. Nem úgy a mes ter sé ge sen,
szint eti ku mok kal elõ ál lí tott ún. lu xus ter -
mé kek kel, me lyek még ta lán egész sé günk -
re is ká ro sak.

Mi tisz te let ben tart juk a ter mé sze tet és an -
nak lu xu sát!
Él vez zük mind azt, amit a ter mé szet meg -
adott. Ve gyük ész re és ne él jünk vis  sza ve -
le. A ter mé sze tet nem le het a stressz be be -
le rán ta ni. A ter mé szet nek szi go rú tör vé -
nyei van nak.
Nos, en nek je gyé ben vá lo gat tuk ös  sze a
vi lág pi ac mi nõ sé gi – lu xus – ter mé ke it.
– A mû vé szi niche par fü mö ket
– BABOR koz me ti ku mo kat
– BABOR smink ter mé ke ket
– I'LIKE de sign ék sze re ket
Min dent az ér zé kek nek, ér ze tek nek, hogy
lel künk ne vet hes sen.
Mind ezt a ter mé szet bõl ki fi no mult ér zék -
kel és a tu do mány azon szeg men sé vel,
mely a ter mé szet tör vé nye it tisz te li, alá zat -
tal, kö szö net tel van irán ta a fel hasz ná lás -
ban.
Örü lök, hogy mind ezt el mond hat tam.
Ezek után kí vá nok min den ki nek bé kés,
har mo ni kus, stressz men tes ka rá cso nyi
ké szü lõ dést, ad ven ti idõt és Bol dog Ka rá -
csonyt!

Több mint Par fü mé ria
Dunaharaszti, Fõ út 122.

Ed dig 50 ez ren igé nyel ték 
Ma gyar or szág Alap tör vény ét

No vem ber ele jé ig 50 ez ren igé nyel ték Ma gyar or szág Alap tör -
vény ének sze mély re szó ló dísz ki adá sát. Aki még ed dig nem tet -
te, de sze ret ne ren del ni, az év vé gé ig meg te he ti a la kó he lye sze -
rint il le té kes pol gár mes te ri hi va tal ban, kör jegy zõ sé gen, vagy a
kor mány ab lak nál.

Szep tem ber el se je és no vem ber ele je kö zött ed dig 50 ez ren igé nyel ték
Ma gyar or szág Alap tör vény ét, ame lyet Kö vér Lász ló, az Or szág gyû lés
el nö ke sze mé lyes alá írá sá val a Ma gyar Köz löny kü lön ki adá sa ként le -
het igé nyel ni, a meg ren delt pél dá nyo kat a Ma gyar Pos ta kéz be sí ti.
Az idá ig be ér ke zett igény lé sek 76 szá za lé kát az ön kor mány zat ok nál
ad ták be, ezek kö zül is ki emel ke dõ Pest és Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye ön kor mány za tai.
A kor mány szep tem ber ben kér te fel ar ra az ön kor mány za to kat, hogy
ál lít sa nak fel egy asz talt, ahol az ál lam pol gár ok egy adat lap ki töl té sé -
vel sze mély re szó ló an kér he tik az új al kot mány név re szó ló kéz be sí -
té sét. Ily mó don Ma gyar or szág új Alap tör vé nye bár ki szá má ra meg is -
mer he tõ, el ér he tõ, és egyút tal sze mély re szó ló em lék tárgy is le het.
Az Or szág gyû lés idén áp ri lis 18-án fo gad ta el Ma gyar or szág új Alap -
tör vény ét, ame lyet Schmitt Pál köz tár sa sá gi el nök áp ri lis 25-én, Hús -
vét hét fõn írt alá ün ne pé lyes ke re tek kö zött és 2012. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

A Dunaharaszti Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban is
szep tem ber 1-je óta a la -
kos ság ren del ke zé sé re áll
az Alap tör vény Asz ta la,
ahol az ál lam pol gár ok
adat lap ki töl té sé vel, sze -
mély re szó ló an kér he tik
az új alap tör vény név re
szó ló kéz be sí té sét.
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REMÉNYTREMÉLÜNK
A Ka rá csony a sze re tet ün ne pe.
Egész év ben a sze re tet rõl be szé lünk – de es te ha rag gal a szí vünk ben
is ké pe sek va gyunk nyu go vó ra tér ni.
Együtt ér zés rõl pré di ká lunk – és öröm mel tölt el, hogy nem mi szo -
ru lunk rá.
Se gí tõ ké szek va gyunk – még is bé na a ke zünk a se gí tõ moz du lat ra.
Bé két hir de tünk – mi köz ben fegy ve re ink ár tat lan éle te ket ol ta -
nak ki.
Biz ton sá got vá gyunk és ígé rünk – s nap ról-nap ra ret te günk.
Te rí tett asz tal mel lõl, jól la kot tan – a vi lág éhe zõ it szán juk.
Fenn han gon ítél ke zünk gyil ko sok fe lett – köz ben sza vak kal
nap, mint nap pusz tít juk egy mást.
Bi zal mat adunk – s megcsalatunk.
Igaz sá got ke re sünk – amit ma gunk tip runk a sár ba.
Éle tet ad ni vá gyunk – amely kis élet egy kon té ner ben
ér vé get.
Büsz ke ség re szü let tünk – még is meg aláz ta tunk.
Sza bad ság fe lé nyú ló ke zek üt köz nek rá csok ba.
Ál mok szár nyal nak – s hull nak vis  sza da ra bok ra
tör ve.
Hû sé get fo ga dunk – hogy le gyen mit meg szeg nünk.
Haj szol juk a bol dog sá got – s a nagy si et ség ben el -
fu tunk mel let te.
Vi dám sá got szín le lünk - mi köz ben be fe lé nyel -
jük kön  nye in ket.
A tisz tes ség út ját jár juk – hogy le gyen mi rõl
le tér nünk egy ga zos ös vény vé gén pis lá ko ló
li dérc fény igé ze té be.
Meg bo csá tást hir de tünk – de az el sõ adan -
dó al ka lom mal bos  szút ál lunk.
Har mó ni át áhí tunk – ami be sa ját ke zû -
leg kom po nál juk az el sõ dis  szo náns
han got.
Me leg ség re vá gyunk – még is meg -
fagy kö rü löt tünk a le ve gõ.
A Csa lád szent sé gé rõl be szé lünk –
de ne künk már sem mi sem szent!
Lát juk a két ség beesést a sze mek -
ben – ké nyel met len ér zé sünk tá -
mad, s emi att in kább el for dít juk
a fe jün ket.
Hit tel jö vünk a vi lág ra – s hi -
tet le nül tá vo zunk be lõ le.
A Ka rá csony jö võ re is a
sze re tet ün ne pe lesz. S ad -
dig is – egész év ben a
sze re tet rõl be szé lünk –
...!?
Em ber ség re szü let -
tünk – em be rül vi sel -
ked ni. S ar ra, hogy
együtt rak juk meg
azt a tü zet, ami rõl
Jó zsef At ti la ír „Tél”
cí mû ver sé ben:
„Va la mi nagy-nagy
tü zet ké ne rak ni,
Hogy me le ged né -
nek az em be rek. 
(...)

Azt a tü zet, ó jaj, meg
ké ne rak ni,

Hogy föl en ged né nek az em -
be rek.”

Gon dol kod ni szü let tünk – hát gon -
dol kod junk!

Furján Rita

Ma dár ete tõ a har ma di kon
Ami kor ki ló gat tam a har ma dik eme le ti er ké lyünk -
re a há zi lag bar ká csolt ma dár ete tõt, két sé ge im tá -
mad tak. Fel re pül nek egy ál ta lán idá ig ér te a ma da -
rak? 
Sze ren csé re a Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok
Egye sü le té nek Im re na pi ren dez vé nyén ta lál koz tam
Kücsön Sán dor ral, aki ép pen ma dár ete tõt fab ri kált
pil le pa lack ból. Más is volt elõt tük az asz ta lon: egy
ple xi csõ, kis lyuk kal az ol da lán, a te te jén pe dig ta -
ka ros li nó le um-te tõ vel. 
– Ez köl tõ hely lesz majd a ci ne gék nek – ma gya ráz -
za kér de zõs kö dé sem re a Dunaharaszti Gyer mek ba -
rát ok Moz gal má nak el nö ke. – A Ma dár ta ni In té zet
idén a szén ci ne gét vá lasz tot ta az év ma da rá nak, és
azt gon dol tam, ha el jö vünk ide a ci ne gé nek köl tõ -
he lyet csi nál ni, kap egy kis rek lá mot. Egyéb ként
min den ren dez vé nyen ott va gyunk, ami a kör nye -
zet vé de lem mel, az öko szisz té ma fenn tar tá sá val
kap cso la tos, mert aki ez zel ér dem ben fog lal ko zik,
az a gye re kek jö võ jé vel is fog lal ko zik. 
– Lá tom, ma dár ete tõk is ké szül nek.
– Fon tos, hogy a ma da ra kat etes sük, és most ar ra
vál lal koz tunk, hogy a vi lág leg egy sze rûbb ma dár -
ete tõ jét csi nál juk – mu tat rá a
pil le pa lack ból ké szí tett élés tár -
ra. – Per sze az a leg jobb, ha ter -
mé sze tes anyag ból, fá ból ké -
szül nek az ete tõk, de most be -
mu tat juk, hogy pa lack ból is le -
het.
– Mi lyen ma da rak jön nek er re, ha én ki ra kok egy
ilyet ete tõt?
– Leg in kább a kü lön bö zõ ci ne ge faj ták, de ma már
na gyon fon tos, hogy a me zei ve re bet is etes sük,
mert el tû nõ ben van nak. A kis tes tû ma da rak egyéb -
ként mind be fog nak tud ni men ni az ete tõ be.
– Mi lyen te en dõ ink van nak még, ha ki te szünk egy
ma dár ete tõt?
– A ma got fo lya ma to san pó tol ni kell ben ne, az eset -
le ges ma dár ürü lé ket ki tisz tí ta ni.
– Ho vá ér de mes rak ni? Én a har ma dik eme le ti er -
kély re kö töz tem. Ott meg ta lál ják?
– Ta lán ér de me sebb ki rak ni a park ba, és egy nagy -
já ból két meter ma gas ság ban lé võ fa ág ra ki ten ni,
ott pó tol ni min dig az ele sé get, ott in kább meg ta lál -
ják, mint a har ma dik eme le ten.
– És mit rak junk be le?
– Én a fe ke te nap ra for gót aján la nám, ezt nö vény -
olaj gyár tás cél já ból ter mesz tik és ma gas az olaj tar -
tal ma, így táp anyag ban gaz dag, de mi pél dá ul most
kö lest is rak tunk a PET-palack al já ba, más ma go -
kat is le het be le ten ni. Fon tos, hogy ke nye ret, szá -
raz ke nye ret nem sza bad ten ni az ete tõ be, mert az
élesz tõ rossz ha tás sal van a ma da rak emész tõ rend -
sze ré re.
A hasz nos tud ni va lók kal fel vér tez ve vi szem ha za
az aján dék ba ka pott PET-etetõt és úgy dön tök, nem
az er ké lyen ló ga tom ki, ha nem a park ban te szem
majd ki a ma da rak nak. 
A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let hon lap ján min den in for má ció meg ta lál ha tó a
ma dár ete tés rõl: http://www.mme.hu/

Ker tész Edi na
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Ki vá ló is ko lák a két
há bo rú kö zött, hor -
to bá gyi ki te le pí tés
az öt ve nes évek ben,
tíz hét az Andrássy
út 60-ban a for ra da -
lom után, el til tás a
tör té ne lem ta ní tás -
tól, majd las sú vis -
 sza té rés után egy
jel igés tan könyv pá -
lyá zat meg nye ré se, ezt kö ve tõ en nyolc -
mil lió el adott tör té ne lem könyv. Öt hely -
tör té ne ti könyv ki adá sa mel lett ti zen két
év kép vi se lõi mun ka és sok-sok ta nít -
vány fém jel zi he lyi te vé keny sé gét.
Duna ha rasz tin nem kell be mu tat ni
dr. Helméczy Má tyás Pro Urbe-díjas ta -
nárt, szak könyv írót, köz éle ti em bert, aki
nem min den na pi élet út já nak ta pasz ta -
la ta i val ír ja „Országtörténet va ló ság hû -
en” cí mû so ro za tát, mely a ma gyar tör -
té ne lem fe hér folt ja it igyek szik meg vi lá -
gí ta ni. A szer zõ vel a leg újabb, most
meg je lent „Fél év szá zad el tit kolt tör té -
nel me” cí mû köny vé rõl be szél get tünk.

– Mi lyen új don sá gok kal ta lál koz hat nak
az ol va sók a könyv ben? 
–Tudni kell arról, hogyXIX–XX. századi
történelmünket meghamísítottan, eltitkolt
tények nyomán ismeri csak az ország.
Mindennek oka, hogy amikor a Szovjet-
unió hosszú idõre megszállta hazánkat,
Sztálin és a szovjet vezetés úgy döntött,
hogysajátszempontjaiszerintíratjaátMa-
gyarország történetét,mertaznemtanít-
hatóésmutathatóbeúgy,ahogyanaHor-
thy-korszakban, vagy Ferenc József ide-
jén.Ígyakartákelérni,hogyamagyarság-
tudatvisszaszoruljon,ésazaddiguralko-
dó keresztény-nemzeti eszmét egy osz-
tályharcos, bolsevik-kommunista gondol-
kodásmódvegyeát.Valamennyi iskolatí-
pusbancsakaMoszkvaáltal jóváhagyott
történelmet lehetett tanítani, a kiadóknál
csak ilyen tankönyvek jelenhettek meg.
Többmintnegyvenévenáteztamegha-
misított történelmet igyekeztek belopni
közgondolkodásunkba.Szerencséreezaz
átnevelésikísérletmegbukott.Ahamisítá-
sokatviszontazévtizedessulykoláshatá-
sáramasokan igaznakvélik -különösen
azok,akik1950 ismerkedtekmega fele-
másnak tanított történelmünkkel. A valós
tények bemutatásával kívánom mindezt
tisztázni,ésazelmúltötvenévetazeddi-
gi történelemszemlélettel szemben nem
mintaszocializmusidõszakát,hanemegy
ország megszállással szembeni küzdel-
métigyekszembemutatni.
– Mi lyen el tit kolt ré sze ket tár fel e
könyv? 
–Akönyvabból indulki,hogy félévszá-
zadonkeresztülmegszálltországvoltunk,
és a hazánkban történteket a megszálló
államokvezetõihatároztákmeg.Etényrõl
mástörténetimunkákrendszeresenmeg-

feledkeznek. Függetlenségünk elveszté-
sénekkezdete,hogy1938–39-benminda
nyugatinagyhatalmak,mindaSzovjetunió
eladjahazánkatHitlernek.Ígyötévenke-
resztülönhibánkonkívülHitlertõlfüggünk.
Igyekszembizonyítaniésbemutatni,hogy
emiatt kettõs – látszólag Hitler-barát, de
alapjaiban véve Hitler-ellenes politikára
kényszerültamagyarkormányEgymásik
eltitkolt tény, hogy 1939-45 között mûkö-
dõképesközéphatalomvoltunk,határaink
pedigetnikaihatárokvoltak;akkoriterüle-
tünkönaKárpát-medenceimagyarságnak
több mint kilencven százaléka egyesült.
EztneveztemelEtnikaiMagyarországnak,
ésezatérképszerepelakönyvhátolda-
lán is.AzEtnikaiMagyarországotapári-
zsi békekötés nyomán Sztálin rombolta
szét, aki úgy döntött, hogy a problémák
úgyisrendezhetõk,hogynemahatárokat
igazítják az etnikai viszonyokhoz, hanem
azokatelõremegrajzolva,lakosságcseré-
vel és népirtással alakítják a népesség
összetételét. Errõl sem írtak a pártállami
idõkben,noharengetegszenvedésthozott
a magyarság számára. Hangsúlyozom,
hogyasztálinizmushasonlóanborzalmas,
sokesetbenborzasztóbbvolt,mintahitle-
rizmus.Akülönbségaz,hogyHitler fajel-
mélet alapján, Sztálin pedig osztályszár-
mazás alapján küldött halálba milliókat.
1956történetét isújszerûenmutatombe.
Nem egyetlen, tíznapos idõszakként, ha-
nemháromeltérõjellegû,egyenkéntegy-
hetesidõszakratagolva.Eznagyonkevés
könyvben lelhetõ fel. Az én szakaszolá-
sombanazelsõhétaforradalomgyõzel-
me volt, amikor sikerült visszaszorítani a
szovjeteket.Amásodikhétegyfüggetlen,
többpárti,polgáridemokráciamegteremté-
sére irányuló kísérlet, a harmadik hét a
szovjettámadás.Tehátnemnovember4-
évelértvégetaszabadságharc,mertkö-
zelegyhétigtartott,amígazegészország-
ban leverték a felkelõket. Sõt, Budapes-
ten, azaz Csepelen is csak november 7-
ére tudták átvenni a hatalmat. A Kádár-
rendszert is új szempontból tárgyalom.
Olyankorszakokrabontom,amiketazha-
tározottmeg,hogyMoszkvábankitartotta
kezébenagyeplõt,vagypórázt:Hruscsov,
Brezsnyev,vagyGorbacsov.
– Ho gyan ala kul tak ezek a kor szak ok?
–Hruscsovnagyonkeménykezûvolt,azõ
kegyeitamezõgazdaságmegszervezésé-

vel,vagyisaz56utánitéeszesítésseltud-
taKádármegnyerni,mertaszovjetveze-
tõnemnagyonboldogultasajátmezõgaz-
daságával.KádárRákosihozhasonlóerõ-
szakkal kollektivizálta a parasztokat, ké-
sõbb azonban új útra tért: látta, hogy ez
nemelég,aszövetkezetekbekényszerített
embereknemfognaktermelni,hanemad
nekik lehetõséget a gazdálkodásra, ha
nem tesziérdekelttéõket.Amezõgazda-
ság ilyetén szövetkezesítése után követ-
kezett be Kádár politikájában a fordulat.
Mivelmegszûntekanagybirtokok,vagyis
fel lett számolva az osztályellenség, úgy
látta,hogy,enyhíteni lehetazosztályhar-
con,amiagyakorlatbanmegisszûnt,és
inkább csak az ideológiában, elméletben
élt tovább.Ekkorszületetthíresmondata
is:„Akinincsellenünk,azvelünkvan.”
Azt is érzékeltetni kívánom, hogyan pró-
báltKádárabrezsnyevikorszakbankihát-
rálniaszovjet típusúszocializmusból,és
hoztalétreamagyartípusú„Jólétiszocia-
lizmust”, ahol nem kis önsanyargatás
árán,delehetetttöbbetdolgozniéstermel-
ni,többpénztkeresni,ezáltalahiánygaz-
dálkodásban egy viszonylagos árubõség
alakult ki. Mindez a Szovjetunióban nem
volt lehetséges. Késõbb, a matuzsálem
korúvezetéskevesebbettörõdöttMagyar-
országgal,aholagazdaságiválságésel-
sõsorbanacserearány-romlásokoztaela-
dósodás, majd Gorbacsov peresztrojkája
és a szovjet hatalom gyengülése Kádár
bukásáhozvezetett.Abemutatástazzala
gondolattalzárom:csakakkortörténhetett
megazúgynevezett rendszerváltás,ami-
kor kiszabadultunk a szovjet hadsereg
fennhatóságaalól.
– Ez a könyv egy so ro zat ré sze, mely -
rõl a már ko ráb ban is beszámoltunk…
–Igen,azelsõkötetaSorsregény,melya
saját életem és családom sorsfordulatai-
nak tükrébenmutatjabeahuszadikszá-
zadot.AzÚj ra írt tör té ne lem az1900–1950
idõszakának,avesztesháború,ésazazt
követõtrianoniországvesztést,Károlyiés
KunBélafelelõsségét,valamintanemzet-
építõkormányzómunkásságáttárgyalom.
AHi te les tör té ne lem bé lye ge ken és pén -
ze ken pedig1849–1939közöttikor törté-
nelméttárjafel,bizonyítva,hogyasokszor
fasisztának nevezett Horthy-éra keresz-
tényésnemzetiszellemiségûparlamentá-
ris rendszer volt. Mindezeket a marxista
történelemtanítás felfogásának elhagyá-
sával,azelhallgatásokéshamisításokfel-
tárásával,mertvallom,hogyerremanagy
szükségvan,hiszen történelemcsakak-
korvan,haismerik.

A sorozat könyvei a Városi Könyvtárban
megvásárolhatók.

Gáll Sán dor

(Az in ter jú vál to za ta a Karpatia cí mû
havilapban is meg je lent.)

TÖRTÉNELEM CSAK AKKOR VAN, HA ISMERIK!
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

A HA GYO MÁNY HA GYO MÁ NYA

Mesterségek napja 

November12-énszombatonhagyomány-
õrzõnapottartottunkaBaktayErvinGim-
náziumban.Aprojektnapkeretébenkülön-
bözõ mesterségeket, népmûvészethez,
népigyógyászathozkapcsolódófoglalko-
zásokatlátogathattakmegdiákjaink.
Acím„Ahagyományhagyománya” rövid
értelmezéstkíván.Egyrésztiskolakéntré -
sze va gyunk egy szû kebb pát ri á nak, vá-
rosuknak,Dunaharasztiéskörnyékesváb
ésmagyareredetûdesokmásszokástis
befogadó közegének. Másrészt a tan-
könyvbõltanulhatótudományosismeretek
halott anyagként, az elsajátított készsé-
gek,kompetenciáküresvázkéntállnának
elõttünk, ha tanítványainknak nem lenne
lehetõségemegismerkedniazzalazisme-
retanyaggal, ami néhány évtizeddel ez
elõtt még természetes közege volt min-
denkinek. Ezért fontos a hagyományok
ápolása,õrzése,bemutatása.Akétévvel
ezelõtti, hasonló témájú sikeres rendez-
vény után idén már má sod szor szer vez -
tük eb ben a té má ban õsziprojektnapun-
kat.Ésezértmondhatjuknémi túlzással,
hogyahagyományõrzésiskolánkbanmár
hagyomány. Legalábbis arra törekszünk,
hogyazzáváljon.
Mit is jelentezaz idegenszerûkifejezés:
projektnap?Aszokásos iskolaikeretek–
tanórák,szünetek,oktatásésszámonké-
rés – helyett olyan programokat biztosí-
tunk,amelyekenacsoportokbaosztottta-
nulók nem tudománnyal kapcsolatos is-
meretekettanulnak,hanemmesterembe-
rekbemutatóitnézhetikmeg.Denemcsak
megnézhetik, hanem ki is próbálhatják,
megkóstolhatják, vagy éppen haza is vi-
hetik azt, ami a szemük láttára készült,
vagyamitõkmagukcsináltak.Azegyüt-
tescselekvésélményekiegészülazalko-
tásélményéveléstapasztalatával.Apro-
jektnaptehátegyfajtakészségterápia,ami
részeaziskolapedagógiaiprogramjának
is.
Mibizonyítjaalegjobban,hogyaprogra-
moksokakat igazánmegfogtak?Talána
finomságokért sorban álló, vagy éppen
cukorvirág-különlegességeket „elnyerõ”

résztvevõk sokasága? Az igazi mester-
ként, tanítókéntfellépõkézmûvesek, ipa-
rosok lelkesedése? Az egésznapos
nyüzsgés?Mind-mindjópéldákasikerre
valóban.Detalánalegtöbbetmégisazje-
lenti,hogyafárasztóprogramokellenére,
és annak dacára, hogy mindez szomba-
ton volt, a rendezvény hivatalos zárása
után még sokáig láthattunk olyanokat,
akikahelyett,hogyhazasiettekvolna,még
ittmaradtak csuhébabát készíteni, vagy
éppenmegkóstolniasüteményt,amimég
megmaradt. Minderrõl bõvebben olvas-
hatnak honlapunkon (www.dhbeg.hu) is,
várjuklátogatásukat!

Sziráki György
igaz ga tó

Né pi mes ter sé gek nap ja 

November 12-én szombaton újra kitárta
kapuit a gimnázium városunk apraja-
nagyjaelõtt.Nemnagylelkesedésselgyü-
lekeztünk, legszívesebben otthon lustál-
kodtunkvolnamég,debekellettjönniaz
iskolába.
A program 9 órakor megnyitóval kezdõ-
dött.SzirákiGyörgyigazgatóúrköszöntõ-
je után Karl József alpolgármester úr is-
mertette a Dunaharaszti Német Önkor-
mányzattevékenységétésaharasztisvá-
bok történetét. Iskolánk tanulói közül
SzentpéteryAnnaésKolbaGergõnépdal-
lal ésnépmesével szórakoztatta azegy-
begyûlteket.ABlumenstrausskórusésa
svábnépitáncbemutatójóhangulatotte-
remtett.Aztánazenéélettafõszerep.Va-
lentinIstvánhegedûjátékát,KassaiZoltán
harmonikaszólóját és a Napszarvas Ha-
gyományõrzõ Dobcsoport produkcióját
nagytapssaljutalmaztuk.
A nap hátralevõ részében népi és más
kézmûves mesterségekkel ismerkedhet-
tünkmeg.Felkerestüka cipészt, a faze-
kast, a mintakészítõt, a kárpitost, a bo-
rászt,akosárfonót,azasztalost.Afiúknak
legjobbanacsontkovácsegyénisége,va-
lamintahentesésakovácsmunkájatet-
szett.Azutóbbikétmesterembernélkipró-
bálhattákazerejüketis.Alányokkörében
atestfestésaratottnagysikert.Kreatívtár-
sainkrongybóléscsuhébólbabátkészít-
hettekazAlkotókDunaharasztiEgyesüle-

tének képviselõi segítségével. Sok érde-
keset tudtunk meg az õsi népi hangsze-
rekrõl és a helyi sváb népviseletekrõl. A
cukrászlenyûgözötttehetségévelminden-
kit, áhítattal figyeltük, hogyan készíti a
szebbnél szebb virágokat a színesmas-
szából.Denemcsakezérttértünkvissza
hozzátöbbszöris.Nagyonfinomsütemé-
nyekkel kínált meg bennünket. A kürtõs-
kalácsos,asvábéserdélyisüteményeket
készítõasszonyokésahentesisnagyon
népszerûvoltamindigéhesdiákokköré-
ben.Finomkóstolóikkalnagysikertarat-
tak.12órátóltáncházvártaazérdeklõdõ-
ket.Néhányanfélénkennézelõdtekator-
naterem ajtajában, csodálták a táncosok
ruhájátésügyességét.Aztánõkiskedvet
kaptakamulatozáshoz.
Úgy gondoljuk, senki sem bánta meg,
hogyeztadélelõttöt isaz iskolábankel-
letttölteni.Jóvolna,hamáskorisrésztve-
hetnénk ilyen hangulatos ugyanakkor
hasznosismeretterjesztõrendezvényen.
Szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akikmunkájukkal hozzájárultak
aprojektsikeréhez:
AmbrusGyörgynének,AmbrusJakabnak
és feleségének,Erdõs Ibolyának,Gráfné
WágnerApollóniának,HeinczAndreának,
Hommer Annának, Hunyadi L. Attilának,
Kaltenecker Antalnak, Kaltenecker Jó-
zsefnek,KarlZsoltnakésaMarcellacuk-
rászda dolgozóinak, Kecskeméti Zoltán-
nak,KreiszJózsefnek,OrbánTündének,
Orbán Zoltánnénak, Orosz Gyulának és

feleségének, Szili Ferencnek, Wágner
Andrásnak, Witzing Antalnak és Witzing
Mihálynak.
A programot Kormanik Ottóné szervezte
éskoordináltaKreiszAntal támogatóse-
gítségével.Aszemetgyönyörködtetõde-
korációtKreiszMarcsiésKreiszAntalné
készítette.

10. b osz tály

SZA LAG AVA TÓ 2011

A2011.évbenaszalagavatóbálraaszo-
kásosnál kissé korábban, november 25-
énkerültmegrendezésre.Mivelörvende-
tesmódonfolyamatosannöveksziktanu-
lóinkszáma,természetesazis,hogyegy-
re több a végzõs diák, és a rendezés is
egyre több feladatot jelent. Az avatás
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szertartása, az osztályok táncbemutatói
ésabál tulajdonképpenháromkülönálló
esemény is lehetne, így nagyon nehéz
olyanhelyszínttalálni,amelyképesbefo-
gadniazünnepeltekésavendégektöme-
gét.Amikor1969-beniskolánképült,nem
voltkötelezõelõírásaközösségihelyiség
–aula–,ígymaradakülsõhelyszín,ami
idén végzõsök többségi döntése alapján
Csepelen volt. Mára a szalagavató igazi
jelenség,nagyvolumenûrendezvénylett,
aholtöbbmint600vendégláthatta,amint
utolsóéveseseinketazérettségirekészü-
lõkkékszalagjávalmegjelölték.
Aszalagavatókülönlegeshelyet foglalel
aziskolaéletében.Bármindennyitottren-
dezvényünkönszívesenlátjukazérdeklõ-
dõ szülõket, hozzátartozókat vagy akár
csakazokataharasztiakat,akikkíváncsi-
ak ránk, a szalagavató mégis központi
szerepetjátszikatanévünnepeineksorá-
ban.Hiszenezazarendezvényünk,ami
a legtöbbembertmozgósítja. Idén isna-
gyonsokanjöttekel,hogyrészeseilegye-
nekiskolánkvilágának,hogyünnepélyes
keretek közt lássák a színpadra fellépni

azokat, akiket szeretnek. Ezen az ünne-
penmindenki láthatóésmindenkiszere-
pel.Mindenkimegnézhetiazt,akirekíván-
csi.
Ilyenkor fennkölt gondolatokról illendõ
szólni,deazünnepelteknemerrefigyel-
nek. Izgatottan várják a szalagtûzést, a
táncot.Figyelik,hogyjólvan-emegkötve
anyakkendõ,nemszorít-eazünnepi ci-
põ.Ésjólisvanezígy.Hiszenaszalag-
avatóértükvan,rólukésnekikszól.
Ígyvoltmindezmost is.Aháromvégzõs
osztályunkbanösszesen92tanulónkkap-
tamegünnepélyeskeretekközöttasza-
lagot ballagó-érettségizõ öltönyére vagy
kosztümjére. Az osztályok az itt eltöltött

éveiketmagukkészítettekisfilmekkelmu-
tattákbe,mûsorukaténekkelésszínpadi
jelenetekkel folytatták. Az este fénypont-
ját természetesenahónapokótagyako-
rolt táncokadták.Mindháromvégzõosz-
tályelõadottegy-egykeringõtésegy-egy
maga választotta táncot. A 13. b eredeti
franciáshangulatúrevü-tánccalkészült,a
12.csajátmagakészítettekoreográfiája
egykis történetet idézettelénk,a12.az
pedigegykönnyûzeneiegyveleggellépett
fel.
AtovábbiakbanazenétaTaksonyiSzige-
tiFiúkzenekarbiztosította.Arendezvény
létrejöttéttámogattaaCocaColaHBCés
LehelEndrealpolgármesterúr.Köszönet
illetimegaszervezõosztályokatésosz-
tályfõnökeiket, akik a büfét szolgáltatták,
ésmindenbensegítettek,aszínpadonés
azöltözõkben.
Az ünnepek segítenek kilépni a minden-
napokmonotonvilágából,ahagyományok
pedigalapotadnak,hogyjövõnketamúlt
tapasztalataiból építhessük fel. Ilyen volt
idén is a szalagavató bál: hagyományos
ésünnepi.

Az Im re na pi vá sá ron jár tunk
Jel me zes tán co sok, hangkavalkád és zsi bon -
gó gye rek tö meg fo ga dott no vem ber 5-én a
Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tor na ter me
elõt ti fo lyo són. Im re na pi vá sár és más hasz -
nos mu lat sá gok – hir det te a Dunaharaszti
Kör nye zet ba rá tok Egye sü le té nek pla kát ja a
be já rat nál. 
A be já rat nál ki fi zet tük a be lé põt, az az át ad -
tuk a já ték ege ret, amit hoz tunk. A be lé põ
ugyan is egy-egy fe les le ges sé vált já ték,
könyv volt. Volt, aki egy egész lá dá nyi hol -
mi val ér ke zett: az ös  sze gyûj tött já té ko kat a
Nagy csa lá dos ok Egye sü le te kap ta meg, hogy
szét oszt has sák azok kö zött, akik öröm mel
fo gad ják.
A Ka kaó klub ka ka ót és ka lá csot osz tott, és
szend vics-est is volt: a há rom éves fi am már -
is ne ki lá tott az evés nek, én meg ad dig kö rül -
néz tem egy ki csit. Az öl tö zõ ben bor dó ba öl -
tö zött fiú és lány rop ták a he ge dûs ze né jé re:
ép pen gya ko rol tak. Egy he lyi ség gel arréb ti -
tok za tos elõ adás folyt: „Lát ha tat lan szín -
ház”, hir det te a ki írás az aj tón. „Itt a lá tás ki -
zá rá sá val a töb bi négy ér zék szer vünk hasz -
ná la tá val le he tünk ré szei az elõ adás nak” –
ma gya ráz ta az elõ adás szer ve zõ je, Váradi Er -
zsi ke re for má tus hit ok ta tó. 
Oda bent a szín pad dá ki ne ve zett ré szén ép pen
a Nap szar vas dob cso port adott elõ da lo kat
sá mán dob kí sé re té vel. Amíg az õsi dal la mo -
kat hall gat tuk, volt idõnk kö rül néz ni az asz -
ta lok kö zött is. Há rom nagy lá dá nyi al ma,
Na gyi sütije ver seny vár ta a pákosztosokat –
a fi am megint jól járt –, ki csit ar rébb, a bap -
tis ta gyü le ke zet asz ta la mel lett pe dig kö lyök -
ku tya-si mo ga tót ren de zett be az Elekh-Ágh
ál lat men hely ala pít vány. „Õk Szi por ka köly -
kei, azért hoz tuk el a ren dez vény re õket,
hogy szok ják az ide ge ne ket. Fo lya ma to san

ke re sünk új gaz di kat, mert je len leg két száz
ál lat nak adunk ott hont, és már rég óta nem tu -
dunk fo gad ni újab ba kat” – ava tott be az ala -
pít vány mun ka tár sa.
Míg be szél get tünk, elõ ször gye rek da lok
hang zot tak el a szín pa don – az ap ró sá gok
rop ni is kezd ték a tán cot –, az tán a ka to li kus
egy ház Kis Szent já nos bo gár kó ru sá nak if jú
tag jai ad ták elõ szív vi dí tó gi tár ze nés-éne kes
szá mu kat.
A ku tya si mo ga tás után meg néz tük, mit al kot
a se reg nyi gye rek a Száz hol das Pa gony csa -
lá di nap kö zi szom szé dos asz ta la kö rül: szor -
gal ma san vag dos ták a fi gu rá kat az õszi dísz -
hez. 
Fel tér ké pez tük a te rem túl só fe lét is: a ba ba-
ma ma ru ha bör zés asz ta lok mö gött a Du na -
ha rasz ti Gyer mek ba rát ok Moz gal ma jó vol tá -
ból há zi lag bar ká csolt ma dár ete tõt vi he tünk
ha za, a fi am pe dig az Al ko tók Dunaharaszti
Egye sü le té nek asz ta lá nál egy já ték ban vett
részt, ahol az ér zék szer ve it tet ték pró bá ra. 
Köz ben meg hall gat tuk Sán dor Krisz ti na elõ -
adá sát a kecs ke tej rõl. Ami kor fel tet te a kér -
dést a gye re kek nek, mit gon dol nak, mi lyen
ál lat ad te jet, az egyik kis lány be ki a bált: ma -
dár tej! Jót ne vet tünk, az tán meg tud tuk, hogy
a leg újabb ku ta tá sok sze rint a par lag fû okoz -
ta al ler gi át jól le het ke zel ni a kecs ke tej jel. 
A NIHD sváb tánc be mu ta tó után a csa lá di
ve tél ke dõ té má ja a vá ro sis me ret volt: Du na -
ha rasz ti hoz kap cso ló dó an tett fel a já ték mes -
ter, Var sá nyi Fe renc evan gé li kus  lel kész kér -
dé se ket az egy re bá to ro dó kö zön ség nek. A
leg job ba kat egy sze let cso ki val ju tal maz ták.
„A ren dez vény cél ja, hogy egy jó han gu la tú
dél utánt tölt sünk el ze né vel, tánc cal, köz ben
is mer ked ve a kör nye zet vé de lem mel is –
mond ja Drscsákné Ke re kes Gab ri el la, a ren -

dez vényt szer ve zõ egye sü let el nö ke. – A
hasz nált já té ko kat, ki nõtt gye rek ru há kat nem
ki dob juk, ha nem oda ad juk azok nak, akik
hasz nál ni tud ják. Ha ha zai ter me lõk al má it
fo gyaszt juk, tá mo gat juk a me zõ gaz da sá got,
ha pe dig sa ját ke zû leg ké szí tünk a gye re kek -
kel já té kot, ma dár ete tõt, ér té ket te rem tünk.
Az is a cé lunk, hogy kö zös sé get épít sünk, ha -
gyo mányt te remt sünk és élet ben tart suk a ha -
gyo má nyo kat pél dá ul a tánc ház zal.”
Ha már tánc ház, a fi am még be áll a tán co ló
gye re kek kö zé, és mi u tán a tom bo lán is nyer -
tünk, el mond hat juk, hogy tény leg jól si ke rült
dél után volt. Nem csak ne künk: mint ké sõbb
meg tud tam, kö zel 250 lá to ga tót ér de kelt a
ren dez vény.
A ren dez vény tá mo ga tói: dr. Szalay Lász ló
pol gár mes ter, Du na ha rasz ti Ön kor mány zat
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott sá ga,
Száz hol das Pa gony Csa lá di nap kö zi, Banetti
Direct Kft., Strip Door Kft.
Kö szön jük a Dunaharaszti Kör nye zet ba rá tok
Egye sü le te tag ja i nak ál do za tos mun ká ját, a
részt ve võ ci vil szer ve ze tek nek és a ren dez -
vény lá to ga tó i nak, hogy meg tisz tel ték az
ese ményt!

Ker tész Edi na
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Halloween a Kõrösiben

Idén ismét megrendeztük iskolánk angol
nyelvet tanuló diákjai körében a
Halloweenösszejövetelt.Ezazesemény
nemegynaprakorlátozódott,hiszendiák-
jainkmáregészhétenkészülõdteknagy-
szerûdolgokkal.
Az iskola auláját szép számbandíszítet-
tékmárhétfõtõlagyerekekáltalkészített
faragotttöklámpások,amelyeknagyonöt-
letesresikerültek,mind-mindmásésezért
egyedivolt.Nehézvoltadöntésalegjobb
háromról,ígymindenmunkátkisapróság-
galjutalmaztunk.
Az5.aosztálybanisnagyvoltakészülõ-
désmárjónéhánynappalaprogramelõtt,
mert az osztály egy, az eseményhez illõ
szórakoztatóangolnyelvûkisszíndarabot

adott elõRékanéni szervezésében, ami
igazánjólsikerült.
Ezután következett a „Halloween party”
amire a gyerekek az ünnep jellegzetes
motívumaivaldíszített süteményekkelér-
keztek.Természetesennemcsakjótettek
belõlük,deértékeltükisajobbnál-jobböt-
leteket.Azeseményensok-sokügyessé-
gijátékkalszórakoztattukarésztvevõket.
Az 5. b osztály is dicséretet érdemel,
melynek néhány tanulója másnap rövid
kismûsorraljártaatantermeketésameg-
látogatott osztályoknak ízelítõt adott egy
Halloween-es „Trick or Treat” cukorgyûj-
tésbõl.
Novemberbeköszöntévelpedig lassana
meghitt karácsonyi készülõdés veheti
majdkezdetét.

Sol ti Ré ka és 
Némethné Hunya Gab ri el la

an gol nyelv ta nár ok

Kis tér sé gi szak mai nap 
a Kõrösi Csoma Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko lá ban

Arra gondoltunk, hogy a továbbképzési
nap keretében olyan bemutató órákat
szervezünk a térség pedagógusainak,
amelyekmegfelelnekaXXI.századisko-
lájával szemben támasztott elvárások-
nak.
2011. november 11-én a Cartographia
Tankönyvkiadóhoztaelhozzánkmagyar,
történelemésföldrajztantárgybólinterak-
tív tananyagát. Ezeket a szoftverek fej-
lesztõimutattákbe8.osztályostanulóink
segítségével. Ízelítõtkaphattunkmindhá-
romtárgyteljesfelsõtagozatostananya-
gából. Érdemes külön megemlíteni az
elektronikus falitérképeket, valamint a
gyerekek számára készült elektronikus
feladattárat, amit munkafüzetként hasz-
nálhatnak.
Úgygondolom,hogyegyigensikeresna-
pottudhatunkmagunkmögött.
A kiadó képviseletében jelen volt: Papp
Éva magyartanár, Hidas Gábor történe-
lemtanár,szoftverfejlesztõ,KeresztyPéter
földrajztanár,szoftverfejlesztõ.
A kistérség iskolái közül a következõket
köszönthettükabemutatón:
Dunaharaszti–Hunyadi;TaksonyVezér;
Apaj – Arany J.; KIMI – Szigetcsép;
Kiskunlacháza–Munkácsy;Szigetújfalu–
Móra F.; Tököl – Weöres S.; Ráckeve –
ÁrpádFejedelem.
Ezúton szeretném megköszönni a részt-
vevõ kollégáknak, valamint a kiadónak,
hogy meghívásunkat elfogadták, s ezzel
megtiszteltékiskolánkat.

Nagy Ág nes 
szer ve zõ

MÁR TON NAP A KÕRÖSIBEN

November 10-én iskolánk megrendezte
azimmárhagyománnyáváltMártonna-
pifelvonulást.SzentMártonraemlékez-
tünkezenanapon.Sötétedéskorazud-
varongyülekeztünk,deelõtteatermek-
benmeghallgattuka3.bosztálymûso-
rát, izgulva, hogy mikor indulunk már.
Csöngetéskorsiettünkazudvarra.Meg-
érkezettSzentMártonszerepébenalo-
vas, mi pedig lámpásokkal követtük út-
ját.Asötétutcákonszépenvilágítottaka
lámpások és mi Márton napi dalokat
énekeltünk.Afelvonulásalattarendõrök
lezárták az utcákat és a mögöttünk vo-
nulóhangosítókocsilámpásdalokatját-
szott. A házak ablakaiból figyeltek min-
ketakörnyéklakói.Sétánkközbenazon
elmélkedtünk,hogyezazutolsófelvonu-
lásunk ebben az iskolában. Ezen kicsit
elkeseredtünk.Szépenlassanvisszaér-
tünkésmindenkibementatermébe.Me-

leg kakaóval és vajas kaláccsal vártak
minket.
Nagyonjóléreztükmagunkat.

Gaj di Dóra, Bartyik Niki, Katona Márk,
Remler Vik tor, Stampfel Vik tor

8.b osz tá lyos ta nu lók

Schönbrunn

2011 októberében újra Bécsbe látogat-
tunk.Azindulástreggel8-raterveztük.A
korai kelés mindenkinek nehezére esett,
deajótársaságfelélénkítettminket.Azút
hosszúvolt,deazemeletesbuszonjólel-
ütöttükazidõt.Hegyeshalomnálátértünk
a határon, mindenki örült, hogy végre
Ausztriábanvan.LassanbeértünkBécs-
beésmindenkitlenyûgözöttaváros.Azu-
tán megpillantottuk a schönbrunni kas-

télyt.Leszálltunkabuszrólésbesétáltunk
akastélygyönyörûparkjába.Ezúttalazál-
latkertfelévettükazirányt.Azállatkertbe-
járatánálakísérõtanárokmegvettékaje-
gyeketéscsapatokraosztottakminket.A
kísérõinkkelfelkerekedtünk,hogybejárjuk
az állatkertet. Sok csodálatos állatot lát-
tunk.
Ezutánsiettünkasövénybõlépített labi-
rintusba.Kétlánycsaksegítséggeltudta
megtalálniahelyesutat.Alabirintusmel-
lett volt egyszuper játszótérésott ren-
getegklasszdolgotkipróbálhattunk.Ami
csoportunk végzett a leghamarabb, így
voltmég idõnknézelõdniésvásárolgat-
ni.Szépújélményekkeltelveértünkes-
tehaza.

Ko vács Bor bá la, Hor váth Zsó fia, 
Fo dor Li li á na – 6. b
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Já té kos sport ve tél ke dõ

Ismét azalsó tagozatos kisdiákoktól volt
hangos az iskola tornaterme november
21-énés22-én.Immár3.évekerültmeg-
rendezésreaz1-2.és3-4.évfolyamokkö-
zöttajátékossportvetélkedõ.Agyerekek
már napokkal elõtte izgatottan várták,
hogyvajonosztályfõnökeikkiketválaszta-
nakbeacsapatokba.A10fõscsapatokat
5fiúés5lányalkotta.Afeladatokközött
a tagok cseréjére is volt lehetõség, így
mégtöbbenvehettékkirészüketa„mun-
kában”.
Aversenymegkezdéseelõttközöszenés
tornárabuzdítottukagyerekeketés taní-
tóikat.Avidámtornautánkezdõdhetettaz
összecsapás. A csapatokgyõzni akará-
sa,odaadásapéldaértékûvolt.Akiselsõ-
sökis,akikelõszörvettekrészt,méltóel-
lenfeleknekbizonyultakamásodikosokkal
szemben. A 3-4. osztályosok pedig már
rutinosversenyzõkkéntléptekpályára.
Aversenybefejezésekéntazeredmény-

hirdetés következett, iskolánk igazgatója
átnyújtottaazosztályoknakaméltánmeg-
érdemeltokleveleketésavándorserleget,
amelyet a gyõztes csapat egy éven át
büszkénõrizhetatantermében.
EzútonszeretnémmegköszönniCzompa
Gyula,CsehKatalinésSíkfõiFerenckol-
légáimnak,ésa7.bosztálybólkiválasz-
totttanulóknakazodaadósegítségét,to-
vábbáazosztályfõnököknekalelkesköz-
remûködését.

Asportversenyvégeredményeakövetke-
zõlett:
1-2. év fo lyam: 3-4. év fo lyam:
1.helyezett2.b 1.helyezett4.b
2.helyezett2.a 2.helyezett4.a
3.helyezett1.a 3.helyezett3.a
4.helyezett1.b 4.helyezett3.b
5.helyezett1.c

Jövõrevisszavágó!
Ko vács Gáborné

al sós ta ní tó

Kis kun Far kas Lász ló 
em lé ké re ren de zett 
sza va ló ver seny

November 17-én immár másodszor ren-
deztük meg szavalóversenyünket, ami a
költõ-tanár,KiskunFarkasLászlónakállít
emléket.
Nagyörömünkrevárosunkmásikkétisko-
lája is képviseltette magát a második és
harmadikévfolyamos tanulóival.Újrakö-
szönthettük a költõ két gyermekét Dáliát
ésZétát,akikmegtiszteltékjelenlétükkela
versenyünket.
Arésztvevõ14gyermeknagyizgalommal
vártaamegmérettetést.Jóvoltújrahalla-
nianyelvtörõnekisbeillõverseket,scso-
dálattalhallgattukakismûvészekelõadá-
sát,akiknemkisbravúrraladtákelõaköl-
teményeket. Néhány vers már ismerõs-
kéntcsengettviszsza.

Azeredményhirde-
tés Dália és Zéta
közremûködésével
zajlottle,snemkis
meghatottsággal
adták át a megér-
demeltjutalmakata
kisszavalóknak.

Má so di ko sok ered -
mé nye:
1.HofferBeáta,HunyadiÁlt.Isk.
2.LehelRéka,HunyadiÁlt.Isk.
3.AdamcsikVivien,II.Rákóczi.Ált.Isk.

Har ma di ko sok ered mé nye:
1.PálfiKincsõ,KõrösiÁlt.Isk.
2.SajgóZalán,II.RákócziÁlt.I.
3.InczeRéka,KõrösiÁlt.Isk.

AmásodikosokközülGelányiMárkkülön-
díjbanrészesült.
Szívbõlgratulálunkanyerteseknek,s jö-
võre isszeretettelvárjukõketerreaver-
senyre.

Széplakiné Hal mai Ri ta
al sós munkacsop. ve ze tõ

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Az ös  sze fo gás bál ja a Hu nya di ban

„ATanulókért,azOkta-
tásért, a Holnapért”
Alapítvány célja a kö-
vetkezõ néhány esz-
tendõben,hogyakisis-
kolabelsõudvaránegy
kulturált, a gyerekek
számáraideálisjátszó-
udvarváltsafelajelen-
legporos,korszerûtlenteret.
Ezértcsendültfelazene2011.november
19-én, szombaton19.00órai kezdettela
Hunyadi tornatermében.A többmint200
résztvevõegyütttapsoltanyitótáncotelõ-
adó tanulóink produkciója láttán. Régóta
beszélgettünk róla, hogy szeretnénk egy
kellemesestételtölteniegyüttaszülõkés
a tanárok,azért,hogyaHunyadi tovább
épüljön,szépüljön.

Elõször hihetetlennek, elérhetetlennek
tûnt egy ilyen nagyszabású rendezvény
megszervezése.Alakultegyszervezõte-
am:DrahosnéAkócsiAncilla,Kaltenecker
Antalné, Karlné Purczeld Erika, Korbeli
Ferencné,KovácsnéMesterÁgnes,Nyá-
ri IldikóésVighnéBacsóMónikabekap-
csolódásával.Abálmegvalósításaazon-
banakkorváltkézzelfoghatóvá,amikora
Szülõ Munkaközösséget segítségül hív-
tuk. Megkértük az SZMK-s anyukákat,
hogy gondolkodjunk együtt, tegyünk
együtt az iskolánkért és a hozzánk járó
600gyermekért.Biztosakvoltunkabban,
hogyaszülõktámogatásanélkülnemér-
hetünkeleredményt.
Lázasankészültünkabálra,megkezdõd-
tek a német nemzetiségi táncok próbái
VersánszkiAnnavezetésével.Nusanéni
az5.és7.osztályosdiákokközülállított
összeegycsapatot.KarlnéPurczeldEri-
kaigazgatóasszonyköszöntötteavendé-
geket,majdfelcsendültazeneatornate-
rembenésavendégekcsodáltákacsillo-
gó szemû táncosokat, akik „Aufmarsch”
címûkoreográfiátadtakelõ.
Ezzel vettekezdetétamulatság.A fellé-
põkközöttüdvözölhettükaDanceFeeling
tánccsoportot is. Ügyeslábú, csinos lá-
nyok akrobatikus mutatványnak is beillõ
táncokatadtakelõ.Nagysikertaratottpro-
dukciójuk.
Ezutánegyjátékosvetélkedõkövetkezett,
amelybenazasztaltársaságokösszemér-

hették tudásukat,ki
milyen jártasa „hu-
nyadis dolgokban”.
Acsapatoknakelsõ
feladatkéntegyver-
set kellett írniukar-
ról,hogyhogyanér-
zikmagukat,miben
hasonlítanak,mijel-
lemzõ rájuk, majd
fényképeket kellett

felismerni.Ezekafényképekaziskolánk-
rólkészültek.Aszülõknekelkellettdönte-
ni, hogy pontosan hol. Az „Erre varrjál
gombot”címûfeladatunkisnagysikernek
örvendett.Örömvoltnézni,ahogyszorgos
kezekben jára tûésegyre többgombot
sikerül felvarrni ez elõkészített anyagda-
rabkákra.A vetélkedõt végül egy13+1
kérdésbõlállótotózártasok-sokérdekes
kérdéssel.Anyertesekegy-egy tortát fo-
gyaszthattakelegyüttKarlZsoltaMarcel-
la Cukrászda cukrásmestere és Brünner
Bianka7. c osztályos tanulónak köszön-
hetõen.Nagysikertaratottavendégekkö-
rébenaZumbabemutatóésarögtönzött
tánctanítás is.Azapukákésazanyukák
tánctanulókedvénekaránya20:50voltaz
anyukák javára.Ezutánmársemminem
állhatottahajnaligtartómulatságútjába.
A belépõjegyekbõl, a támogatójegyekbõl
ésatombolákból790 230Ftgyûltössze.
Ebbõlazösszegbõlmégteljesegészében
nemtudjukjátszóudvarrávarázsolniaKis-
iskolaudvarát,detudjuk,hogyvalaholel
kellettkezdenünk.Folyamatosantájékoz-
tatni fogjuk a szülõket, hogy hol tartunk,
mitsikerültmegvalósítaniacélunkból.
Nagyonbüszkékvagyunkarra,hogyegy
színvonalas és ezzel együtt kellemes
programottudtunkbiztosítanivendégeink-
nek.Köszönjükarészvételt!Köszönjüka
több mint 100 tombola-felajánlást kicsik-
nekésnagyoknak,cégeknek,magánsze-
mélyeknek, szülõknek, családoknak. Kö-
szönjükszépenannaka140tanulónknak
és családjuknak, akik támogató jegy vá-
sárlásávalsegítettéknemescélunkeléré-
sét. Nagyon felemelõ érzés volt, hogy
ilyensokembernekszámítaHunyadi.Kö-
szönjükszépenazSzülõiMunkaközösség
támogatását,akikjóötleteikkel,részvétel-
ükkel,lelkesítõhozzáállásukkalsegítettek
nekünk.Köszönjüka jóhangulatot az5.
és7.osztályostáncosainknak,valaminta
DanceFeelingcsapatnak.Köszönetünket

fejezzük ki azoknak a cégeknek és ma-
gánszemélyeknek,akiktárgyisegítségük-
kel elõsegítették a bál megrendezését:
Marmor5Kft.(fénytechnika),Texilbarlang
(dekoráció), DIEGO ÁRUHÁZ (szõnyeg,
linoleumborítás), Csendesné Fajta Éva
(asztaldíszek),LauránGyörgy(büfé),Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház (asztalterítõ).
KöszönjükLehelEndrealpolgármesterúr,
KerekesAnnamûvésznõésaDekorEu-
rópaKft.segítségét.
Elhalkultazene,végetértabál.Avendé-
gek nyugovóra tértek, de voltak köztük,
akikmegkérdezték,hogy tarthatunkmég
egyhasonlót, kéthétmúlva?Hakéthét
múlvanem is,dea jövõ tanévben ismét
megrendezzükazAlapítványiBált aHu-
nyadiban,újabbötletekkel,sok-sokmeg-
lepetéssel.
HangulatjelentésaHunyadiBálról.

Ked ves Ol va sók!

A Hunyadi János Általános Iskolában a
nyolcadikosztályosokszámáratovábbta-
nulási elõkészületek folynak. 2011. októ-
berébenmindennyolcadikosztályostanu-
ló kapott egy kérdõívet, amelyben a ké-
pességeinket,adottságainkatvalamintér-
deklõdési körünket mérték fel. Elõször a
személyes adatainkat kellett megadni,
majdabelsõ tulajdonságainkat,valamint
azokat az iskolákat, amelyeket bejelöl-
nénkapályaválasztássorán.Miutánott-
honválaszoltunkezekreakérdésekre,az
iskolábanamegmaradt pár oldalt együtt
töltöttükkiazosztályfõnökünksegítségé-
vel.A feladatlapokbanamonotónia-tûré-
sünket, hibafelismerésünket mérték és
más tanulás-módszertani feladatokat is
kaptunk. Novemberben eljöttek iskolánk-
banatanácsadók.Egyesévelmentünka
tanácsadókhoz,akikakitöltöttkérdõívrõl
kérdeztek,ésesetleghanemtudtavala-
ki még hogy milyen iskolát válasszon, a
tanácsadóksegítettekneki.Dehavalaki-
nekvoltmárelképzelése,hogymilyenis-
kolát válasszon akkor megerõsítették,
hogyjóldöntöttaképességeihezmérten.
Kaptunk egy lapot, amin értékelték az
energiánkat,abarátságosságot,alelkiis-
meretességünket,azérzelmistabilitásun-
katésanyitottságunkat.
Szerintem hasznos volt a tanács, mert
megerõsítettabban,hogyjóiskolákatvá-
lasztottamaközépiskolaitanulmányokel-
végzésére.

Hagelmann Vanessza
8. c osztáyos ta nu ló 

Mozidélután a Hu nya di ban

AHunyadi JánosÁltalános IskolaMûvé-
szetésHumánMunkaközösségeatörté-
nelemésmédiatantárgyakhozkapcsoló-



ACsaládokÉvében2011.november13-
ánmegteltaDunaharasztiRómaiKato-
likustemplomaholjubileumiistentiszte-

letettartottak.Nagyonmeghittésünne-
pihangulatotvarázsoltAndrásatya.Jó
voltmegállniegykicsit,megpihennieb-

benarohanóvilágbanésaszeretteink-
kelegyüttacsaládokraemlékezniésün-
nepelni.
Nagyonmeghatódtamasokjubilálóhá-
zassági évfordulós házaspár láttán.
Örömvoltlátniamegõszültidõsebbhá-
zaspárokat,köztükaszüleimet is,hogy
oklegalábbmegértékeztaszép50.év-
fordulótésegyüttünnepelhettek.
Régen láttam egy helyen ennyi boldog
ünneplõcsaládot.
Igazánméltóvoltazünnephezazünne-
pimise,aszebbnélszebbénekekésa
felcsendültorgonahangja,akántorésa
kórusszínvonalaselõadásában.
Gratulálokazösszesévfordulósházas-
párnakésnagyonbüszkevagyokaszü-
leimre, akik kapcsolata minden fiatal
számárakövetendõpélda.
Köszönömazélményt,amitezenaszép
ünnepiszentmisénkaptam.

„Akit pá ro dul mel léd ren delt az ég,
Be csüld meg, szo rítsd meg ke zét
És ha min den ál mod va ló ság gá vá lik,
Ak kor se fe ledd el, légy hû mind ha lá lig.”
(Ma dách)

Ottaváné Bar na Éva
II. Vk. Kép vi se lõ je
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dóan 2011. október 13-án mozidélutánt
szervezett a nyolcadik osztályos diákok-
nak.
A gyerekek közösen tekintették meg
StevenSpielbergOscar-díjasalkotását,a
Schindler listáját. A filmvetítés célja az
volt,hogyegyrésztagyerekekátérezzék
a gyûlölet által okozott emberi szenve-
dést,másrésztképetkapjanakakorszak-
róltörténelmitanulmányaikhoz,ésazese-
ményeketlátva,fejlõdjönaszociáliskom-
petenciájuk,azegymás irántiszolidaritá-
suk.Emellettafilmformanyelvielemeitis
jólmegfigyelhettékazOscar-díjasrende-
zõmunkájában.
Adélutánkeretébenkiállítást is szervez-
tünk,amelybenafilmethasonlítottukösz-
szeavalóságbólvettképekkel.Akiállítás
megtekintésealattagyerekeketvendégül
láttuk, ahol mindenki szendvicset, üdítõt
ésegykisropogtatnivalótkapott.
Aprogramonközel60nyolcadikosztályos
tanuló vett részt. A film alatt a gyerekek
egy30kérdésbõlálló,történelemésmé-
dia tanulmányaikhoz kapcsolódó feladat-
lapottöltöttekki,amellyelelmélyítethették

tudásukat.Sokgyerekhazatérve,aszü-
leivelisbeszélgetettafilmrõl.

A gye re kek vé le mé nye a lá tot tak ról:

„Szerintemafilmnagyontanulságosvolt.
Hogyazemberekmireképesek,havala-
mi nem tetszik nekik. Szörnyû volt látni,
hogy az emberek azért öltek, mert nem
tetszettnekikvalami.Deláttam,ahogyan
egyemberképestöbbszázembertmeg-
menteni. A feladatlap annyiból volt jó,
hogyjobbanfigyeltünkarészletekbe.”
(SzilvásiSándor8.aosztály)

„Nekemtetszettafilm.Igazvoltakbenne
olyanrészek,amelyekkicsitszomorúbbak
voltak.Nagyonjóvolt,hogyazosztállyal
együttnéztükmeg.Ezafilmmegmutatja
nekünk, hogy milyen volt akkoriban az
élet. Olyan dolgokat láttam, amit nem is
tudtamvolnaelképzelni.Szörnyûvoltlát-
ni,hogymittettekazsidókkalanémetek.
Afilmmegmutatta,hogyabbanazidõben
isvoltolyanember,akiszembeszálltatör-
vényekkelésasajátországával,hogyse-
gítsenegymásiknépen.Nagyonszomo-
rú,deolykorbátorítóeza film.” (Borbély
Zita8.cosztály)

„Ezafilmnekemnagyontetszett.Igazán
tanulságosvolt.Ameddigéleknemfogom
elfelejteni.
Amik régen történtek Hitler uralkodása
alatt, azt szinte fel sem lehet fogni.
Schindler nagyon jó ember volt. Nagyon
sokzsidótmentettmegabbanazidõben.
MostisélnekSchindlerzsidók.Maisjár-

nakasírjáhozazutódok.”(SelyemRoland
8.cosztály)

„Nekemezafilm,magaazélet.Emberek
sorsáról döntenek szinte másodpercek
alatt.Schindlerérzései ishamarmegvál-
toznak, mert látja milyen pusztítás megy
végbehónapokalatt.Borzasztómégcsak
ebbe bele is gondolni. Ilyen bizonytalan
életbe,mertsosemlehettudni,mikorlesz
ezvagyakövetkezõéjszakaazutolsóés
mikor ölelheted át utoljára szeretteidet.
Gyerekeknek ilyen körülmények között
kellfelnõniük,mertzsidóleszármazottjaik
vannak.Senkinemérdemelilyenbánás-
módot, megaláztatást, hiszen mind
egyenrangúemberekvagyunk,ugyanúgy
szeretünk,élünkés tisztelünk,mintmás.
Én annak nagyon nagyon örülök, hogy
ezeket a szörnyûségeket amai világban
nem tapasztalom és ilyen sanyarú gyer-
mekkorom nincs, mint azoknak a gyere-
keknek akkor.” (Somkuti Janka 8. b
osztály)

Mol nár Zsa nett és 
Kor be li Csil la

Szép Ün ne pünk volt!
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Dr. Szalay Lász ló polgármester beszá-
molójaakétülésközöttelteltidõszakban
történtekrõl:

1.Parkfenntartás keretében lombgyûj-
tésfolyamatosanzajlott,afõutakmel-
lettoszloprakihelyezettmuskátlik le-
szedésemegtörtént.

2.Szükségesetéreelkészültahóeltaka-
rításiéssíkosságmentesítésiterv.

3.Elkészült a Temetõ utcai gyalogos
vasútiátkelõhelyésahozzákapcso-
lódó beruházások, a MÁV részérõl
megtörténtazátadás-átvétel.

4.Átfestésre került a Némedi út–Liszt
Ferenc utca csomópontban a gyalo-
gos átkelõhely burkolati jele kiemelt
pirosalaponfehérszínnel.

5.ARákócziFerencutcaésaTáncsics
Mihály utca keresztezõdésében lévõ
zebraátfestésemegtörtént.

6.AzAndrássyGyulautcábanakerék-
pársávújrafestésrekerült.

7.ElkészültaTemetõutca–JózsefAttila
utcacsomópontbanazútjavításésa
csapadékvízelvezetésjavítása

8.Befejezõdött a Csokonai utcában, a
Szondi György utca utáni lapályos,
kátyús részmart aszfaltosútjavítása
ésvízelvezetésénekkiépítése.

9.MegújultaNémediútivasútialuljáró-
ban a gyalogos védõparaván és a
hozzákapcsolódóközvilágítás.

10.Aszilárdburkolatúutakonteljeskörû
útsepréstörténtalombhullásutánés
atélihavazáselõtt.

11.Avárosközpontberuházáselszámolá-
saitteljesrevízióalávettékaProRé-
gióÜgynökségszakembereiéspénz-
ügyiszempontbólmindentrendbenta-
láltak.

12.Lakossági kérésre közvilágítás bõví-
téstörténtazUzsokiközben.

13.Megtörtént
–aFõútcsapadékcsatornatisztítása
–aMátyáskirályu.–Kinizsiu.áteresz

cseréje
–aKinizsiu.–GyóniGézau.áteresz

cseréje
–aPázmányPéteru.árokkotrása
–aSzondiu.átereszépítése

14.ADHRVKft.ügyvezetõjénekmegbí-
zatása lejárt,ezért2011.november
14-i taggyûlésen vezetõválasztásra
került sor, ahol ismét Bíró Vencelt
választották ügyvezetõ igazgató-
nak.

Sür gõs sé gi elõ ter jesz tés

1. VOLAN KAR Köz le ke dé si Zrt. tá mo -
ga tá si igé nye

AhelyiközlekedésifeladatokatellátóVO-
LAN KAR Közlekedési Zrt. 2012. évre
költségvetésben biztosított támogatásán
kívül,aközösségiközlekedéslebonyolítá-
sábankeletkezettveszteségeikompenzá-
lására,rendkívüliésegyszeri2.000.000,-
Ft-otfizetkiarészérea2011.éviköltség-
vetés készfizetõ kezesség elõirányzata
terhére.

2. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta
KMOP-4.5.2-11 kód szá mú „Szo ci á lis
alap szol gál ta tá sok és gyer mek jó lé ti alap -
el lá tá sok inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se” cí -
mû pá lyá za ton tör té nõ in du lá sá ról.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete120férõhelyesDunaharasztiVá-
rosiBölcsõdeépítésérevonatkozóÁtrium
ÉpítésiIrodaBt.általkészítettépítésien-
gedélyezésitervetelfogadtaésjóváhagy-
jaaKMOP-4.5.2-11kódszámú„Szociális
alapszolgáltatásokésgyermekjólétialap-
ellátások infrastrukturális fejlesztése” cí-
mûberuházásipályázatbenyújtását.
A projekt teljes költsége: 579 350 200 Ft,
amelybõl az elnyerhetõ összeg
150000000Ft

3. Ket tõs ke reszt ál lí tás a Ke gye le ti
Park ban

AKépviselõ-testületKnappTiborképvise-
lõsürgõsségielõterjesztéséthosszantár-
gyalta.
A kereszt állításával  minden képviselõ
egyetértett,deahelyszínésapolitikához
valókötõdésmiatt5igen,3nemés4tar-
tózódásmelletúgydöntött,hogynemtá-
mogatja Kettõs kereszt felállítását a Ke-
gyeletiParkban.

Na pi ren di pontok

1. Tá jé koz ta tó Dunaharaszti Ön kor -
mány zat 2011. évi költ ség ve té se vég -
re haj tá sá ról há rom ne gyed éves idõ -
szak ra vo nat ko zó an

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testületejóváhagytaDunaharasztiÖnkor-
mányzat2011.éviköltségvetésénekvég-
rehajtásáról szóló – háromnegyed éves
idõszakravonatkozó–tájékoztatót.

2. Az Ön kor mány zat 2011. évi költ ség -
ve té sé rõl szó ló 5/2011. (III. 1.) ren de -
let mó do sí tá sa

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotja az Önkormányzat
2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011.
(III.1.)rendeletmódosításárólszólórende-
letét.(Jegyzõkönyv2.számúmelléklete)

3. He lyi ren de le tek mó do sí tá sa

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü let ének

18/2011. (XI. 29.) ren de le te
a zöld te rü le tek ke ze lé sé rõl 

és a kör nye zet vé de lem rõl szó ló 
12/2005. (VI. 28.) szá mú 

he lyi ren de let mó do sí tá sá ról 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló, 1990.
évi LXV. tör vény 16. § (1) be kez dé sé ben biz -
to sí tott jog kör ében el jár va, a kör nye zet vé del -
mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló, 1995. évi
LIII. tv. 46. § (1) c) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás, va la mint a sza bály sér té sek rõl szó ló,

1999. évi LXIX. tv. alap ján  a kö vet ke zõ ren -
de le tet al kot ja:

1. §

A zöld te rü le tek ke ze lé sé rõl és a kör nye zet vé -
de lem rõl szó ló, 12/2005. (VI. 28.) Du na ha -
rasz ti Ön kor mány za ti Ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 9. §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül
ki:
„c) [Ti los a zöld te rü le te ken:] gép jár mû vel
en ge dély nél kül par kol ni, vagy át haj ta ni.”

2. §

(1) Ha tá lyát vesz ti a R. 7. §-a.
(2) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha -
tály ba.

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü let ének

19/2011. (XI. 29.) ren de le te
az ál lat tar tás ról szó ló 2/2002. (II. 25.) szá -

mú he lyi ren de let mó do sí tá sá ról 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló, 1990.
évi LXV. tör vény 16. § (1) be kez dé sé ben, va -
la mint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
36. § (5) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kör ében
el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. § Az ál lat tar tás ról szó ló, 2/2002. (II. 25.)
Dunaharaszti Ön kor mány za ti Ren de let 16. §-
a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16. § (1) A vá ros te rü le tén ebtenyészetet ki -
zá ró lag en ge dél  lyel le het mû köd tet ni.
(2) Ebe ket te nyész te ni csak
a) a te nyész tõ ki zá ró la gos tu laj do ná ban
lé võ, vagy
b) e cél ból írás ba fog lalt szer zõ dés sel
hasz no sí tott, vagy
c) a tu laj do nos írás be li hoz zá já ru lá sá -
val, önál ló kert tel (ud var ral) ren del ke zõ
in gat la non le het.

(3) Az ebtenyészet lé te sí té sé re irá nyu ló – a
ren de let 2. sz. mel lék le te sze rin ti – ké re lem -
hez csa tol ni kell:
a) a (2) be kez dés ben fog lal tak iga zo lá sá -
hoz szük sé ges ira to kat,
b) az ál lat egész ség ügyi és a nép egész ség -
ügyi szak ha tó sá gok nyi lat ko za tát,
c) a Ma gyar Eb te nyész tõk Egye sü le te
vé le mé nyét, va la mint
d) a köz vet len szom szé dok írás be li hoz -
zá já ru lá sát.”

2. § Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha -
tály ba.

4. Víziállásokról szó ló ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé se

Dunaharaszti Város Önkormányzata Du -
na ha rasz ti közigazgatási területén vízi -
állá sok létesítését és fennmaradását a
12/2008.(V.27.)Ök.számúrendeletével
szabályozta. A rendelet értelmében vízi -
állás építésének, használatbavételének,
fennmaradásánakengedélyezésétahelyi
építésügyi hatóság végezte. Az engedé-
lyezésieljárásrészekéntamederkezelõ-
jénekvagytulajdonosánakhozzájárulását
ismegkellettkérni.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2011. november 28-án megtartott ülé se
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Az építésügyi hatósági eljárásról szóló
37/2007.(XIII.13.)ÖTMrendeletmódo-
sítása révén a víziállások kikerültek az
építéshatóságiengedélyezéskörébõl,je-
lenleg elegendõ a meder kezelõjének,
vagytulajdonosánakhozzájárulásaazál-
lami tulajdonú vizek medrében
víziállások létesítéséhez.A fenti jogsza-
bályváltozás miatt a víziállásokról szóló
helyi rendelet hatályon kívül helyezése
váltszükségessé.

5. Dunaharaszti vá ros hul la dék gaz dál -
ko dá si ter vé nek mó do sí tá sa

A Képviselõ-testület a 13/2005. (IX. 27.)
Ök.sz.rendelettelelfogadtaéskihirdette
aVárosHelyiHulladékgazdálkodásiTer-
vét (a továbbiakbanHHGT).A terv felül-
vizsgálata,módosításaajogszabályalap-
jána14/2008 (V.27.) számú rendelettel
megtörtént,amódosítás2008-2009évre
határoztamegavároshulladékgazdálko-
dással kapcsolatos feladatait, így annak
ismételtfelülvizsgálataésmódosításaidõ-
szerûvévált.
Jelentevezésiidõszaka2010éveredmé-
nyeinek figyelembevételével 2011–2016
idõszakra terjed ki és a HHGT egyebek
mellettrészletesentartalmazzaazönkor-
mányzati felelõsségi körbe tartozó, el-
érendõ hulladékgazdálkodási célokat és
az ehhez szükséges cselekvési progra-
mokat.

6. A la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl
szó ló 4/2010. (III. 30.) szá mú he lyi ren -
de let mó do sí tá sa és  la kás bér let meg -
hos  szab bí tá sa

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü let ének

20/2011. (XI. 29.) ren de le te
a la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl szó ló
4/2010. (III. 30.) szá mú he lyi ren de let 

mó do sí tá sá ról 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló, 1990.
évi LXV. tör vény 16. § (1) be kez dé sé ben biz -
to sí tott jog kör ében el jár va a kö vet ke zõ ren de -
le tet al kot ja:

1. § A 4/2010. (III. 30.) Dunaharaszti Ön kor -
mány za ti Ren de let 3. § (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(2) Ön kor mány za ti bér la kás ra – a hasz no -
sí tás mód já tól füg get le nül – csak ha tá ro zott
ide jû bér le ti szer zõ dés köt he tõ. En nek idõ -
tar ta ma leg fel jebb 5 év le het az zal, hogy kü -

lö nö sen mél tá nyol ha tó eset ben a szer zõ dés
meg hos  szab bít ha tó, a szer zõ dés ha tá lya ha -
tá ro zat lan ide jû re mó do sít ha tó.”

2. § Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha -
tály ba.

A ren de let mó do sí tás le he tõ vé tet te, hogy a
Dunaharaszti, Fõ út 85. sz. 6. aj tó szám alat ti
ön kor mány za ti la kást Szûcs Attiláné ré szé re -
ha tá ro zat lan idõ re - to vább ra is bér be ad ja.

7. Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ
Szol gá la ta Ala pí tó Ok ira tá nak el fo ga -
dá sa

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete jóváhagyta a Gyermekjóléti és
CsaládsegítõSzolgálatAlapítóOkiratát.

8. Be szá mo ló a fo lya mat ban lé võ pe -
res ügyek rõl

AperesügyekrõlszólóbeszámolótaKép-
viselõ-testületelfogadta.

9. Dön tés köz be szer zé si el já rás in dí tá -
sá ról

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete felhatalmazza a Polgármestert
a „Dunaharaszti Város Önkormányzat
egyes intézményeinek takarítása”közbe-
szerzésieljáráselõkészítéséreésmegin-
dítására, tekintettel arra, hogy a szerzõ-
dés2011.január31-énlejár.
Aszolgáltatásbecsültértéke18 000 000 Ft
+áfa.

10. A méhnyakrák el le ni prog ram foly -
ta tá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-
testületea2012-benfolytatjaméhnyak-
rákotokozóHPVellenioltást.Aköltség-
vetésben 8 000 000 Ft-ot különít el a
céljára azzal, ezzel az ingyenes oltó-
programotkiterjesztiahetedikosztályos
fiúkrais.

11. 2012. évi szú nyog gyé rí tés elõ ké -
szí té se

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2012. évi szúnyoggyérítési
munkákat a Csepel-Sziget és Környéke
TöbbcélúÖnkormányzatiTársuláskerete-
inbelülkívánjamegvalósítani.
AKépviselõ-testület2012.évi költségve-

tésébena településreesõszúnyoggyérí-
tés teljes költségére vonatkozóan
1 000 000 Ft összegben kötelezettséget
vállalt (légi–60ha/5alkalom, földi–60
ha/5alkalom).

12. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ -
ség ve té si kon cep ci ó ja

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete jóváhagyta az Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójában
felvázolt irányelveket és elrendelte ezen
elvek,valamintaszakbizottságokcsatolt
véleményeszerinti2012.éviköltségvetés
elsõolvasatformájúösszeállítását.

13. Kisduna TV mû sor idõ vá sár lá si és
tá mo ga tá si szer zõ dé se

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete felhatalmazta a Polgármestert,
hogyaDunaharasztihelyitelevíziósszol-
gáltatás folytatására 2012. január 1-tõl
2012.december31-igterjedõidõtartamra
a határozat melléklete szerint kössön
szerzõdéstaDunaharaszti Ipartestülettel
évi 8 000 000 Ft + áfa értékben történõ
mûsoridõ vásárlásra, valamint évi
21 000 000 Ft értékû önkormányzati tá-
mogatásravonatkozóan.

14. 1273/67 és 1273/75. hrsz.-ú in gat -
la nok te lek ren de zé se

ALilaakácközlakótelkeinektelekalakítá-
sakorelvégeztetettgeodéziaimérésekbõl
kiderült,hogyaVásárhelyiPálutcaiingat-
lanok és a Fûzfa utcában meglevõ
1273/67 hrsz.-ú telephely a valóságban
használtésaFöldhivatalitérképinyilván-
tartásiállapotaközöttjelentõseltérésmu-
tatkozik,ezértváltszükségesséenneka
területnekarendezése.

15. Dunaharaszti ter mé sze ti te rü le te i -
nek, he lyi ter mé sze ti te rü let ként vé de -
lem alá he lye zé se

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testületemegbízzaaPolgármestert,hogy
készíttesse elõ az elõterjesztésben sze-
replõ:
Alsónémedi – árok Tur ján vi dé ke
Al só – Úr bé ri szán tók ön tö zõ göd re
Fel sõ – Úr bé ri szán tók (Schmale) és
ön tö zõ göd re
Nagy – Mo csár és Ön tö zõ göd re
területek helyi természetvédelmi terület-
kénttörténõvédelemaláhelyezését.

AzATSTeniszklub lel-
kestagjaiközültöbben
is elindultak az õszi
korosztályos Play and
Stayversenybudapes-
tifordulóin.

Közülük isa legeredményesebbensze-
repeltek:

Szep tem ber 10. – Mogyoród, Man du -
la Pet ra Te nisz aka dé mia
Korosztályos2.helyezett:SimonSára
Összetett3.helyezett:SimonSára

Ok tó ber 1. – Mogyoród, Man du la Pet -
ra Te nisz aka dé mia
Korosztályos1.helyezett:SimonSára
Összetett3.helyezett:SimonSára

Ok tó ber 23. – Park Te nisz Ku pa
2004. Korosztályos 1. helyezett: Gráf
Bence
2002. Korosztályos 3. helyezett:
GamplettMarci

Gra tu lá lunk az ered mé nye ik hez, re -
mél he tõ leg ha ma ro san to váb bi si ke -
rek rõl is be szá mol ha tunk.
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Szom ba ton Dabasra lá to ga tott a Dunaharaszti
Da ra zsak U9-es csa pa ta, ahol a Ma ri Zo li szü -
lei jó vol tá ból élet re kel tett, és ha gyo má nyo san
meg ren de zés re ke rü lõ Lon don ku pán mér het te
ös  sze a tu dá sát a meg hí vott csa pa tok kal.

A cso por tunk ban ka pott he lyet a jó erõk bõl ál ló 
Bp. Hon véd, 
Eta lon Sport is ko la, és az 
Ócsa csa pa ta, 
míg a má sik cso port ban a cím vé dõ 
Kis kun ha las, ill. a 
So rok sár, Dabas és az
Alsónémedi csa pa tai vi téz ked tek.

A cso por ton be lül elõ ször egy könnyû mér kõ -
zés he lyett iz zad ság sza gú ta lál ko zó várt ránk,
ahol sok hely ze tet el pus káz va, 1:0-ra gyõ ze del -
mes ked tünk a Bp. Hon véd el len.
Da ra zsak–Bp. Hon véd 1:0
Gól: Ma ri Zo li
A má so dik mér kõ zé sen 5:0 ará nyú gyõ ze lem a
sze rény ké pes sé gû, de an nál lel ke sebb Ócsa el -
len.
Da ra zsak–Ócsa 5:0
Gól: Ma ri Zo li (2), Bugovics Ádi, Ko lozs vá ri
La jos, Sza bó Pe ti
majd meg le põ ve re ség az Eta lon el len 0:2, ahol
saj nos nem küz döt tünk meg fe le lõ en.
Darazsak–Etalon SI 0:2
Cso port má so dik ként a ta va szi ku pa gyõz tes,
cím vé dõ, kul tú rál tan ját szó, meg gyõ zõ, 100%-
os tel je sít mén  nyel a 4 kö zé ju tó Kis kun ha las el -
len lép tünk pá lyá ra.
Csa pa tunk ki lá balt az át me ne ti „hul lám völgy -
bõl”, jó já ték kal, új ra egy má sért küzd ve, si ma
gyõ zel met ara tott és a dön tõ be ju tott!
Da ra zsak–Kis kun ha las 3:1
Gól: Sza bó Pe ti (2), Kun Nor bert
A dön tõ ben pe dig vis  sza vág tunk az Eta lon nak,
ahol el len fe lünk nek esélyt sem
hagy va meg mu tat tuk, me lyik is a
jobb csa pat:

DÖN TÕ:
Darazsak–Etalon SI (Gloriett) 3:0
Gól: Ma ri Zo li (2), Sza bó Pe ti
A csa pat tag jai be bi zo nyí tot ták,
hogy tud nak egy má sért küz de ni.
Az el sõ mec  csek re la tív bá tor ta la -
nabb já té ka után meg mu tat tuk,
hogy mi az, ami kor iga zán ját szunk.

Pat rik lett a tor na ka pu sa, ez min -
dent el mond a tel je sít mé nyé rõl,
gra tu lá lunk!
Nor bit ezen túl „TA NÁR úr”-nak
fog juk szó lí ta ni, úgy le ra dí roz ta az
el len fe lek tá ma dó it a pá lyá ról,
klasszis tel je sít ményt nyúj tott!
Ádi szin tén na gyon ma ga biz tos
volt, ne héz meg fe le lõ jel zõ ket ta lál -
ni a tel je sít mé nyé re.
Pe ti fo ko za to san len dült já ték ba,
a 4 kö zött pe dig már a „há tán ci -
pel te a csa pa tot”, jó volt néz ni a
já té kát.

Zotya ez út tal nem csak a gól ja i val tûnt ki, ha nem
na gyon hasz nos me zõny mun kát vég zett, gól -
pas  szo kat adott.
Zali rend kí vül ma ga biz to san vé gez te a dol gát,
le he tett rá szá mí ta ni.
La jos gólt lõtt, sok szor ke rült hely zet be, hoz zá -
tet te a ma gá ét.
Ger gõ tá vo li bom bái élet ve szé lye sek vol tak,
ma ga biz to san szûrt!

Ezen a na pon a CSA PAT új fent na gyot ala kí tott,
így má sod já ra nyer te meg a ne gye dik al ka lom -
mal meg ren de zés re ke rü lõ LON DON ku pát,
amely nek szer ve zé sé ért kü lön kö szö net Ma ri
Zo li szü le i nek. Kö szön jük a csa pat ne vé ben a
LON DON ét te rem ben a csa pat tag ja i nak, edzõ -
ik nek és kí sé rõ ik nek biz to sí tott la ko mát, kö -
szön jük az edzõ urak nak a fel ké szí tést,  a szü -
lõk nek a biz ta tást, az el len fe lek nek pe dig a
sport sze rû já té kot!
SZÉP VOLT FI ÚK!
HAJ RÁ DA RA ZSAK!

VÉG ERED MÉNY, LON DON KU PA, 2011.11.26.
1. Dunaharaszti Da ra zsak
2. Eta lon SI
3. Kis kun ha las
4. So rok sár
5. Bp. Hon véd
6. Dabas
7. Alsónémedi SE
8. Ócsa

A csa pat tag jai bal ról jobb ra:
fel sõ sor: Slavoczky Ger gõ, Kun Nor bert,
Ko lozs vá ri La jos, Bugovics Ádám,
al só sor: Sza bó Pé ter, Õz Za lán (csk), 
Ma ri Zol tán, Hor váth Pat rik, 
edzõ pá ros: Megyesi Lász ló, Job bágy Ta más

15 éves 
a Dunaharaszti 

Né met Ön kor mány zat 
Sváb Dal kö re

A Dalkör 1996-ban alakult. A kórus
kezdetben vezetõ nélkül mûködött. A
dalokösszegyûjtésétés leírásátegy-
kori tag Krizsák Jánosné vállalta fel,
akinekemunkájáértköszönetünketfe-
jezzükki.
Majd Hommer Zsuzsanna énektanár
vetteátavezetést.
Azelszántkórustagoka15évalattsok
német dalt gyûjtöttek össze, köztük
olyanokatismelyekmár-márafeledés
homályábamerültek.
Akórusanémetnemzetiségkultúrá-
jának megõrzését és ápolását tûzte
célul.
Számos fellépéssel öregbítjük Duna-
harasztivároshírnevét.
Az évek során testvérvárosunkban
Altdorfban is felléptünk. 2004-ben
Olmütz-ben 2007-ben Budapesten a
Mûvészetek Palotájában Nemzetközi
Kórusversenyenvettünkrészt.
Avárosi rendezvényeken is lehetõsé-
günkvanszereplésekre,kórustalálko-
zókmegszervezésére.
AkórusmûködésétDunaharasztiNé-
metÖnkormányzatbiztosítjanagymér-
tékben, azonban helyi vállalkozók és
magánszemélyek is támogatják a kar
munkáját.
Nagyköszönetéselismerésazalapí-
tó tagoknak, akik fontosnak érezték
azt, hogy tegyenek a német kultúra
ápolásánakérdekében.
Jelenleg Bárkányi Gabriella ének ta-
nárnõ a vezetõnk. Harmónikán kísér
KassaiZoltán.
Október22-énkerültmegrendezésrea
15évesJubileumiKórustalálkozóaJó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban. Kö-
szönjük dr. Szalay László polgármes-
terúrnak,aNémetÖnkormányzatVe-
zetõségénekalehetõséget.
A rendezvény megszervezésében tá-
mogatóinkvoltak:
–Dr.SzalayLászlópolgármester
–NémetÖnkormányzatVezetõsége
–NDHDörökifjútánccsoport,
–Ruffpékség
–KarlJózseféscsaládja
–MannheimJánosnészikvízkészítõ
–GráfMátyásné
–AmbrusJakabéscsaládja

Amb rus Jakabné
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2011. november 12–13. napján Bukarest-
benkerültmegrendezésreazAshiharaKa-
rateVilágbajnokság.
AKisdunamentiAshiharaKarateEgyesület-
bõl4fõ(Cseh-SzakálTímea,PiacsikZsó-
fia,CsurkaGergõ,ésCsurkánéDöcsakov-
szkyMária)képviseltehazánkategyénifor-
magyakorlat, csapat formagyakorlat és
kumiteversenyszámokban.
Aversenyelsõnapjaaformagyakorlatokbe-
mutatásával kezdõdött. Egyéni formagya-
korlat versenyszámban indult Csurka Ger-
gõ, Piacsik Zsófia és Csurkáné Döcsa-
kovszkyMária.
A formagyakorlat versenyre sokat készül-
tünk,mindennapgyakoroltunk.5kötelezõ
formagyakorlatvolt,abbólkellettkihúzniés
bemutatniazadottKATA-t.Mivelcsapatfor-
magyakorlatban is indultunk, sokat kellett
gyakorolni,hogymindaz5formagyakorla-
totszinkronbantudjukbemutatni.Felkészü-
lésünkjólsikerült.
Az egyéni formagyakorlat versenyben
CsurkaGergõ(gyermekkategória)kezdtea
bemutatást,ellenfeleicsakrománésorosz
versenyzõk voltak. Gergõ nagyon szépen
hajtottavégreaformagyakorlatot,deabírók
avégénarománkisfiúnakadtákagyõzel-
met,smivelegyeneskiesésbenzajlottaver-
seny,ígyõkiesett.
PiacsikZsófiavoltakövetkezõ,akijuniorka-
tegóriábanversenyzett.Jólkezdteagyakor-
latsort,dea felénélelbizonytalanodottegy
mozdulatnál, ígya románellenfeléthozták
kigyõztesnek.
Utoljáraén(Csurkáné D. Má ria) léptemta-
tamiraafelnõttnõikategóriában.Oroszés
moldávellenfeleimetlegyõzvejutottamela
döntõig,aholegyrománlánnyalmértemös-
szetudásomat.Abírókarománlánythoz-
ták ki gyõztesnek, így ezüst érem mel zár-
tamaverseny.
Az egyéni formagyakorlatok után követke-
zettacsapatformagyakorlat.3fõadtaacsa-
patot:CsurkaGergõ,PiacsikZsófiaésén.
Felnõttkategóriábankellettindulnunk,mivel
a csapat legidõsebb tagja határozza meg
hogy mely kategóriában indulhat, s jelen
esetbenénvoltamalegidõsebb,vagyisfel-
nõtt.Amagyarcsapatvoltígyalegérdeke-
sebb, tekintettel arra, hogy Csurka Gergõ
mégcsak10évesenadtaacsapat3.tag-
ját.Ennekellenérenagyonjólszerepeltünk.
Azüzbégcsapattalszembennyertünk,sígy
bekerültünkaháromlegjobba.Ottaromán
csapattal versenyeztünk, akikkel szemben
veszítettünk. Nem szomorkodtunk hiszen
nagyszerûacsapat3.hely.Ezekutánnem
tudnimiért,visszahívtákcsapatunkat,hogy
azelsõkörbenkiesettoroszcsapattalmér-
kõzzünkaharmadikhelyért.Ezmegistör-
tént,nagyonszépenbemutattukakihúzott
formagyakorlatot, minden mozdulatot egy-
szerre csináltunk, ahogy kell szinkronban.
Azoroszokezzelellentétbentöbbhibátisej-
tettekakatavégrehajtásasorán.

Meglepetésünkre ennek ellenére a bírók
négy-egyaránybanazoroszcsapatothoz-
tákkigyõztesnek.Nekünkmaradtazerköl-
csigyõzelem.
Délutánaserdülõésjuniorkumiteverseny-
számokkövetkeztek.
PiacsikZsófiaversenyzettjuniortkorosztály-
ban.Elsõellenfeleegyrománlányvolt,aki-
velszembenZsófiaelvesztetteaküzdelmet.
Következõellenfeleszinténegyrománlány
volt,akitZsófia3pontosfejrúgássallegyõ-
zött.Harmadikellenfeleegynála jóvalne-
hezebboroszlányvolt,akiegybelsõcom-
bosnáltérdenrúgtaZsófit.Zsófieztbejelez-
te,sezzelazegyponttalazoroszlánylett
agyõztes.Zsófiígynemjutottbeanégyleg-
jobbközé.
A verseny másnapján a felnõtt küzdelmek
következtek. Cseh-Szakál Tímea súlycso-
portjábankilencenvoltak.Timiegy5-öscso-
portbakerült,aholnégylánnyalkellettkör-
mérkõzéstvívniaaközépdöntõbejutásért.
Azelsõháromellenfelétadán,azorosz,és
azegyikrománlánytlegyõzte.Utolsóellen-
feleegymásikrománlányvolt,akitszintén
legyõzött, egyponttal (mivel a román lány
kétszerarconütötteTímeát,ígyTimikapott
egypontot).Eztazonbannemrögzítettéka
verseny jegyzõkönyvben, ígyTiminekeza
küzdelmeelveszett.Ezennemizgultunk,hi-
szenígyisbejutottacsoportjábólalegjobb
négybeaháromnyertesküzdelmével.Ké-
szültünk az esti középdöntõre, ahol nagy
meglepetésünkrenemaTimithívtákbeha-

nemaztakétlánytakitTímeánklegyõzött.
Utólagmegmagyaráztákhogyadminisztrá-
cióshibatörtént,deezmárTiminnemse-
gített,ígyannakellenérehogymindenkitle-
gyõzött,éremnélküljötthaza.
Magyarországról még egy ashiharás ver-
senyzõvettrésztavilágbajnokságon,aceg-
lédiegyesületbõlAbuczkyCsaba,akifelnõtt
férfi -60 kg-os kategóriában bronzérmet
szerzett.
Bárnégyéremmelkellettvolnahazatérniea
csapatnak, úgy gondolom, hogy ez a két
éremisegyszépteljesítményamagyarver-
senyzõktõl.
Gratulálok minden indulónak, aki kitartó
munkával végig csinálta a felkészülést és
helytálltaversenyen.

Továbbraisvárjukegyesületünkbeaspor-
tolnivárófiatalés idõsebbkorosztályt is.
EdzéseinketaHunyadiJánosIskolafelsõ
tagozatának tornatermében tartjuk ked-
den és csütörtökön gyerekeknek 17.30
órától,felnõtteknek18.30órától,valamint
vasárnap a Mannheim Squash Klubban
18.00 órától. Web: www.karatesuli-
dragonforce.hupont.hu.

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

Csurkáné Döcsakovszky Má ria 
ve ze tõ edzõ

EZÜSTÉRMETSZERZETTADRAGONFORCETEAMEDZÕJE
CSURKÁNÉDÖCSAKOVSZKYMÁRIA

AZASHIHARAKARATEVILÁGBAJNOKSÁGONBUKARESTBEN

Adecemberihidegreésazünnepekrevalótekintettelnemmenneka
leolvasóink,ígyjanuárbanmindenleolvasósügyfelünkbecsültszámlát
fogkapni.

Ünnepi nyitvatartásunk:
2011. 12. 19. hétfő 8–16 óra utólsóügyfélszolgálatinap
2012. 01. 04. szerda 8–16 óra elsőügyfélszolgálatinap

Minden kedves ügyfelünkenk békés karácsonyi ünnepet és sikeres, 
boldog új évat kívánunk!
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Csillagfény Központ
Természetgyógyászat & Ezotéria

Lepje meg szeretteit egy lazító, gyógyító masszázssal, 
vagy természetgyógyászati kezeléssel!

Vásároljon karácsonyra ajándékutalványt!

Energetikai kezelések , masszázsok , reflexológia 
biorezonancia , allergia vizsgálat és kezelés.

Gyógynövények , kristályok , ajándéktárgyak , selyemmandalák.
Dohányzás leszoktatás , NO SMOKING

SÓSZOBA: asztmatikus, allargiás, kruppos és egyéb légúti tünetek
kezelésére és megelozésére.

Dunaharaszti, Fõ út 121. Tel.: 70-378-8539, 24-659-469
www.csillagfenykozpont.hu

ÁLLATVÉDELEM
„Léna” gyönyörû németjuhász lány-
kutyus,akicsupánegyévkörüli,játé-
kos, kedvesés rendkívül jóházõrzõ.
Õisegyasokcsalódott,árvakutyus
közül,akiketönerõbõlfogadtambe.
Állatbarát, jólelkû gazdik jelentkezé-
sétvárjuk,akiksohatöbbetnemfog-
nak fájdalmat okozni Lénának, akik
egyéletregondoljákazörökbefoga-
dást. Bízunk benne, hogy vannak
mégilyenigaziálomgazdik.

Ennekatündérikis„szörmókgom-
bolyagnak” iskimondottanjólelkû,
állatszeretõ gazdit keresünk.
Olyangazdit,akiazidõmúlásával
nemfogjamegunniõt,mintegyha-
szontalan tárgyat, s nem fogja
gyepmesterrel elvitetni.... (mint
sajnosmégmindigsokantesznek
ilyet!). A puli fiú-kutyuska egy év

körüli,fiatalésjátékos,nagyonvágyikaszeretetre.

KérnémszépenÖnöket,havanazolvasókközöttolyanál-
latbarát,akiszinténsegítiésvédiazártatlanállatokat,hogy
adományávaljáruljonhozzáönerõbõlmentettHARMINCku-
tyus mindennapjainak jobbá tételéhez. Egyre nehezebben
tudomellátniõket,deigyekszem,hogyamásokáltalkido-
bottkutyusoknálamideiglenesenotthonrataláljanak.Szük-
ségünklenneélelemre,plédekre,orvosiköltségekbensegít-
ségre.Ké rem, se gít sék a kis ár vá i mat!
Köszönömszépen.

Egyúttalszeretnékkérnimindenkutya-tulajdonost,hogyakik
láncontartjákakutyájukat,legalábbahideghónapokbanen-
gedjékoketszabadon.(Minden jóérzésûállatbarátszámá-
ra szomorú látvány egy láncra vert kutya, de sajnos sok
négylábúnakezasorsa!)Arraiskérnémagazdikat,hogya
kutyusokházait téliesítsék,gondoskodjanakszámukrame-
legkuckóról,valamintahidegidõbenisarendszeresitatás-
ról,melegételrõl.
NagyonszépenmegköszönömaHarasztiHírekszerkesztõ-
ségénekésLovásziLászlóÚrnakazegészévbennyújtott
segítségét,felhívásainkmegjelentetéséneklehetõségét.
Bol dog, bé kés ün ne pe ket kí vá nok a Szer kesz tõ ség nek
és az Ol va sók nak!

Eni kõ 06-20-803-0543

Pitbullok Éj sza ká ja Ket rec harc Bu da pest

A Kemposok is mét hoz ták a for mát!

Ok tó ber 1-én SoroksáronrendeztékmegaPitbullokÉjsza-
káját, ahol a Dunaharaszti Kempo több érdekeltségben is
szerepelt a nemzetközi ketrecharc gálán. Besztercei Raj-
mundésBeszterceiMóricsajnosalulmaradtmagyarilletve
moldávversenyzõvelszemben.SzombatPatrikafelnõttpro-
fi8-astornájábanszerepelt,aholmárazelsõkörbentalál-
kozottafavoritnakszámítónyíregyháziellenfelével,akitpon-
tozással meg is vert. A második körben KO-val gyõzedel-
meskedett, végül hulla fáradtan a döntõben alulmaradt a
„Tarzan”becenévrehallgatóellenféllelszemben.
FelföldiSzabolcsisnagyotküzdött!
A„hegylakó”becenévrehallgatóDunaharasztiFighterazest
fõmérkõzésénarománDánielAlexandrutvertemegegyhát-
só-alsó karfeszítéssel. A román versenyzõ erõsen bekez-
dett,deütéseit,térdrúgásait,dobáskísérletéthárítottaSza-
bolcs,majdakellõpillanatbanelkaptaa románt,ésaszó
szorosértelmébenmajdnemkitörteaversenyzõvállát.
ADunaharasztiaknakezenfelülvoltmégegynagyfelada-
ta,hogyátfogóbemutóttartsonaküzdõsportágról.AHamodi
Omár,BalázsJános,BagdiTamás,SósTibor,LászlóZsolt
ötösfogatóriásisikertaratott.
Ok tó ber 8-án Szigethalmon rendezték meg a Magyar
KempoSzövetségversenyét.LászlóZsoltésSósTiborfull
kontaktban aranyérmet szereztek életük elsõ versenyén,
HamodiOmárezüstéremmel,GyimesiMárkbronzéremmel
gazdagodott.
No vem ber 12-én FelföldiSzabolcsmegszereztea2.DAN
Mester fokozatot.A reggel9órátóleste8óráig tartott öv-
vizsgánalegjobbanteljesített.
No vem ber 27-én aSportJitsuMagyarBajnokságánszere-
peltek fiataljaink, ahol Sós Tibor nehézsúly ill. open (súly-
csoportnélküli)kétaranyatszerzett.BárdosVajk,KósaRo-
land aranyérmet, László Zsolt, Kovács Dániel bronzérmet
hozotthaza.
Csapatunkdecemberi hónapbansem tétlenkedik.De cem -
ber 17-én NémetországbanlépfellegközelebbFelföldiSza-
bolcs,BagdiTamásésSzombatPatrikasúlycsoportnélkü-
liFreeFightkategóriában.
Koraimég,deezazutolsóüzenetünkidénebbenaformá-
ban.Mindenkinekakinézminket,hallrólunk,vagyakármi-
lyenformábandrukkolnekünk,annakmegpróbálunkered-
ményekkelkedveskedni.Akikiszeretnépróbálnimagátná-
lunk, továbbra is szeretettel várjuk edzõtermünkben. Min -
den ki nek szív bõl kí vá nunk bol dog ka rá csonyt, és sok
aka ra tot, erõt, és egész sé get a jö võ be li küz del me i hez!
BOL DOG ÚJ ÉVET DUNAHARASZTI !

Cím:DunaharasztiFoút47Pitbull-Kempo-SportEdzõterem
(Felföldi-Guminál)Tel:06-30-9902-354,06-24-460-164

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs
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2 0 1 1 .  É V I H I R D E T É S I D í J A K :

fekete/fehér színes

egészoldal: 95000Ft+áfa
féloldal: 50000Ft+áfa
negyedoldal: 26000Ft+áfa
nyolcadoldal: 10000Ft+áfa, 13000Ft+áfa

KÖSZÖNET
ABarátságNyugdíjasEgyesületvezetõ-
sége ez úton kívánja megköszönni a
2011-es évben az Egyesület részére
nyújtotttámogatást,melylehetõvétette,
hogy ebben az évben is színvonalas
programokattudtunknyugdíjastársaink-
nakbiztosítani.
Ezértköszönetilletidr.SzalayLászlópol-
gármesterurat,képviselõtestületetésa
hivataldolgozóit.
KöszönjüksegítségétSzappanosZoltán
úrnak, a Liget virágbolt vezetõjének
KreiszMarcsinakésazutazásbansegít-
ségetnyújtóNexusKft.vezetõségének.
Végezetülpedig,denemutolsósorban
avezetõségKellemesKarácsonyiünne-
peketéssikerekbengazdagBoldogÚj-
évetkívánnyugdíjastagjainakésaDu-
naharasztiHírekmindenolvasójának.

Ba rát ság Nyug dí jas Egye sü let 
ve ze tõ sé ge

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Dunaharasztin lakó 45–65 éves nõk, 

akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják õket a 

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott! Éljenek vele!

2011. december 1-tõl











Igazi ünnepváró hangulat fogadta advent második hétvégéjén a
Laffert-kúria udvarára ellátogató harasztiakat. Már a hét elején
ünnepivilágításbaöltözöttavárosközpontjaésabarokkkastély.
Ittkerültmegrendezésreatavalymárnagysikertaratottadventi
műsoréskirakodóvásár.Azönkormányzat részérőlaszervezési
feladatokoroszlánrészét LehelEndre alpolgármester végezte, az
anyagiakat pedig az Oktatási, Sport és Művelődési Bizottság
biztosította.Arendezvény főmotívumavolt,hogyamígtavalya
gyermekek, idéna felnőttekadtáka városiműsortaszabadtéri
színpadon.
Szombaton Velkei Károly konferálása mellett igen színvonalas,
verses dalos produkciót mutatott be a tanárokból, óvónőkből,
képviselőből és civilekből álló alkalmi társulat. A kúria
dísztermében került sor a főműsorra, Geiger György
trombitaművész és Marosi Éva hárfaművész nagysikerű
hangversenyére.
Vasárnapökumenikuskeretekközött gyújtottákmegaz adventi
koszorú második gyertyáját a haraszti lelkészek, majd a Szent
István templomba várták a közönséget a hagyományos adventi
hangversenyre, melyen felléptek helyi felekezeti, nemzetiségi,
valamintcivilkórusokésdalkörök,fúvóséspengetőshangszeres
előadók,valamintvendégkéntafővárosiSzentRitakórus.
A kisebbeket a kúriában várta kézműves foglalkozás és a
Trambulin meseszínház műsora. A két délutánon dicséretes
helytállással tartották meg helyi civil szervezetek tagjai a
kirakodóvásárt,aholakarácsonyiportékákmellettteával,forralt
borralésgesztenyévelláttákvendégülalátogatókat.
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