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Tisztelt Hölgyeim
és Uraim!

Tisztelettel köszön-
töm Önöket Dunaha-
raszti Város Önkor-
mányzatának Képvi-
selõ-testülete nevé-
ben.
Engedjék meg, hogy elõször dr. Szalay
László polgármester úr sajnálatát fejez-
zem ki, amiért nem lehet velünk ezen a
megemlékezésen. Polgármester úr jelen
pillanatban a vajdasági Temerin város ma-
gyar polgármestere meghívására, az otta-
ni trianoni megemlékezésen vesz részt.
A mai megemlékezõ beszédemet a triano-
ni békeszerzõdés szövegébõl vett részlet
idézetével vezetem be:
Helyszín: Versailles, a Nagy Trianon kas-
tély 52 méter hosszú és 7 méter széles fo-
lyosója. 1920. június 4., budapesti idõ sze-
rint délután 16 óra 30 perc: �a Szövetsé-
ges és Társult Kormányok kijelentik és
Magyarország elismeri, hogy Magyaror-
szág és szövetségesei, mint e vesztesé-
gek és károk okozói, felelõsek mindazo-
kért a veszteségekért és károkért, ame-
lyeket a Szövetséges és Társult Kormá-
nyok, valamint polgáraik az Ausztria-Ma-
gyarország és szövetségesei támadása
folytán rájuk kényszerített háború követ-

kezményeképpen elszenvedtek.�
A trianoni békediktátum a magyar történe-
lem egyik legnagyobb tragédiája, talán
egyedül a mohácsi csatavesztést és an-
nak következményeit mérhetjük hozzá.
Csakhogy míg Mohácsot a nemzet 500 év
alatt feldolgozta, �kibeszélte� magából,
Trianon máig nyílt seb maradt, ami végle-
tesen megosztja a magyar társadalmat,
és idõrõl idõre kiélezi, megrontja a szom-
széd országokkal ápolt kapcsolatainkat.
1920. június 4. a magyar nép számára tör-
ténelmének legsúlyosabb veszteségét je-
lenti.
Jelenti azért az emberáldozatért, amit az
elsõ világháború követelt, jelenti azért a
3,3 millió magyarért, akik az anyaország
határain kívül rekedtek, jelenti területeinek
elvesztéséért és a jóvátételért, amit a bé-
keszerzõdés ránk rótt. 
A több mint ezeréves Magyar Hazát, az
akkor 920 éves Magyar Királyságot szûk-
látókörû politikusok darabokra törték.
Az elszakított országrészeket részben a
meglévõ Romániához és Ausztriához,
részben a mesterségesen kreált Szerb-
Horvát-Szlovén Királysághoz és Cseh-
szlovákiához csatolták.
A Magyar Királyságtól, a történelmi Ma-
gyarországtól elvették területének több
mint 2/3-át.
1920. június 4-e. Mit jelent ennek a sokat
szenvedett népnek ez a dátum, illetve a
Trianon szó? 

A mai kor emberének elsõsorban tanulnia
kell a történelembõl, tanulnia kell abból,
hogyan élt, mennyit szenvedett a határon
kívül rekedt és az anyaországban maradt
magyarság az elmúlt 91 évben.
Melyek azok az elõzmények, amelyek or-
szágunkat a háborúba sodorták? A törté-
nészek erre a kérdésre különbözõ, általá-
ban politikai pártállástól világnézettõl füg-
gõ magyarázatot adnak. A sokféle állás-

Méltóan emlékeztünk Trianonra és kopjafát avattunk a Turul madárnál
Karl József alpolgármester megemlékezõ beszéde
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pont között az igazság, a valódi okok va-
lahol középen vannak. A történelemben
vannak dolgok, amelyek megtörténtek, er-
re vannak tárgyi bizonyítékok. Magyaror-
szág, illetve az Osztrák-Magyar Monar-
chia az elsõ világháború vesztese, és jaj
a legyõzötteknek, ezt a történelem is iga-
zolta. Országunk súlyos árat fizetett ezért. 
A magyar emberek a béke-
szerzõdés aláírása után már
másnap értesültek a magyar
sajtóból a szerzõdés következ-
ményeirõl és ettõl az idõpont-
tól kezdve nem maradt más a
számukra, mint a remény. Re-
ménykedni abban, hogy egy-
szer csak történik egy csoda,
amikor is a szerzõdésben leír-
tak visszafordíthatóak és meg-
állítható az infláció, az elsze-
gényedés. Senki sem tudta ak-
kor elhinni azt, hogy a szerzõ-
dés által ránk rótt súlyos bün-
tetéseket a világ többi országa
elnézi, és nem kezdeményezik
annak megváltoztatását, ezzel
együtt országhatárunk visz-
szaállítását. A csoda nem kö-
vetkezett be. Illetve nem úgy következett
be, ahogyan azt sokan kívánták. A remény
azóta is megmaradt a magyar népnek,
mint utolsó mentsvár. Reménykedni ab-
ban, hogy országunk gazdaságilag meg-
erõsödik. Reménykedni abban, hogy egy-
re több honfitársunknak legyen munkája.
Reménykedni abban, hogy a családok el-
szegényedése megáll és életszínvonaluk
emelkedik. Reménykedni abban, hogy ez
a szorgalmas, tehetséges, kreatív nép ké-
pes legyen arra, hogy megbékéljen önma-
gával, a környezetében élõ kisebbségek-
kel.
Az összetartozás nem csak az országha-
táron túl élõ magyarokkal fontos, hanem
azokkal is, akik a határokon belül élnek.
Mi egy nyelven beszélünk, a világ legköl-
tõibb, legárnyaltabb nyelvén. Amilyen
végtelen a magyar nyelv kifejezõ ereje,
amilyen színes, olyan ez a nép is... Sok-
színû és tehetséges. Ezt az arcunkat tisz-
teljük egymásban, és ezt mutassuk a kör-
nyezetünknek is! Amennyiben így gondol-

kodunk és így cselekszünk, történelmi
edzettségünk és kitartásunk eredménye-
képpen egy jövõképpel rendelkezõ, gya-
rapodó, erõs nemzetté válunk.
1920. június 4. óta Magyarország sok vi-
szontagság, szenvedés után 2011-re elju-
tott abba a helyzetbe, amikor az õsök ál-
dozatának, jutalmaként megadhatta a le-

hetõséget a magukat magyarnak tartó
embereknek a magyar állampolgárság
megszerzéséhez, hiszen összetartozunk.
Mit jelent nekünk, magyaroknak az össze-
tartozás? Mi az oka annak, hogy ezt any-
nyira fontosnak tartjuk?
Talán azért érezzük fontosnak ezt az ér-
zést, mert az évszázadok során nemzeti
sorstragédiáink mind a széthúzásnak, az
össze nem tartásnak az eredményei vol-
tak. Ezért vertek meg minket Muhi síkján
és Mohács mezején, de sorolhatnám to-
vább a történelmi kudarcokat, melyeket a
saját magukat megosztó, néha egyéni és
csoportérdekeket elõtérbe helyezõ veze-
tõi döntések okoztak. Ezért tartom jó ötlet-
nek, hogy június 4-én az összetartozás
napjára emlékezzünk.
Nem elég azonban az összetartozást szó-
ban kifejezni, hanem nekünk, magyarok-
nak kell azért ténylegesen tenni a minden-
napokban. Fontosnak tartom, hogy ese-
tenként eltérõ véleményeinket egy maga-
sabb cél érdekében félre tudjuk tenni,

hogy egymás (és késõbb gyermekeink,
unokáink) szemébe is mindig becsülettel
és lelkiismeret-furdalás nélkül nézhes-
sünk. A hazaszeretetet így is lehet értel-
mezni.
Nagyszerû ez a mai nap azért is, mert kö-
zösen avathatjuk fel a városunkban nagy
számban élõ székely közösség által állí-

tott kopjafát, melynek vélemé-
nyem szerint a legjobb helyet
találtuk meg. Közel az elsõ vi-
lágháborús emlékszoborhoz,
ahol ma átadhatjuk újra az el-
sõ világháborúban elesett 152
dunaharaszti hõsi halott nevét
tartalmazó emléktáblát, melyet
a Lokálpatrióták Dunaharasz-
tiért Közhasznú Egyesület tag-
jai és a velük szimpatizáló du-
naharaszti lakosok finanszí-
roztak.
Az egész magyarságot nagy
veszteség érte az elsõ világhá-
borúban, illetve az azt lezáró
békediktátum során. Biztos
többen vannak közöttünk, akik
megtalálják hozzátartozójuk
nevét az emléktáblán, illetve a

dunaharaszti temetõben. De ez a hely le-
gyen az emlékezés helye, ami összeköt
minket és így itt együtt hajthatunk fejet. 
És végezetül lássuk Trianon hatását Ka-
rinthy Frigyes szemével, egy részletet idé-
zek 1921-ben írt �Levél kisfiamnak� címû
írásából: 
�Édes kisfiam, te még nem tudsz olvasni,
neked nyugodtan írhatok és szabadon és
õszintén � hozzád beszélve és mégis ma-
gamhoz � valamirõl, amirõl soha nem be-
széltem, amit magamnak sem vallottam
be soha, aminek a nevét soha ki nem
mondtam. (�) És most már nem is tudom
kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami
nincs. Valamikor hallani fogsz majd az
életnek egy fájdalmas csodájáról � arról,
hogy akinek levágták a kezét és a lábát,
sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik
nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár,
és ezt Erdély, és ezt: Kárpátok � meg fo-
god tudni mire gondoltam.�

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.



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

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

A hónap verse

Piován Gyõzõ: Májusi ének

De jó volna futni vadvirágos réten, 
Elfeküdni lustán, szenderülni mélyen. 
Vörös pipacsmezõn édes álmot szõni, 
Pöttyös katicának kedvesen köszönni. 

Apró bogárkáknak lefülelni nászát, 
Élvezni a nyárnak langyos áramlását. 
Üdítõ harmatból nagyokat kortyolni, 
Világnak bajára kicsit se gondolni. 

Jó volna tücsöknek elhúzni nótáját, 
Hallani csermelynek lassú sodródását. 
Kis póknak hálóját szõni aranyszállal, 
Felhõk közé szállni tarka lepkeszárnnyal. 

De jó volna szállni, fel a magas égbe, 
Horizonton ülni csodás messzeségbe. 
Pillangószárnyakkal virágra repülni, 
Illatos nektártól, vágytól szenderülni. 

Jó volna evezni álmok tengerében, 
Ringatózni lassan élet tenyerében. 
Hableány képében mély tengerfenéken, 
Jó volna lebegni, úszni szép reményen. 

Úsztam a tengerbe, repültem kék égbe, 
Vágyódtam cifra rét titkos rejtekébe. 
Gyorsan visszatértem, nem élhetek máshol, 
Otthon lágy melege, mindig elvarázsol!

A hónap filmje

A király beszéde

A király beszéde
egy férfi története,
aki VI. György brit
királyként, II. Er-
zsébet királynõ
apjaként vonult be
a világtörténelem-
be. Miután bátyja
lemondott, Geor-
ge azaz Bertie foglalta el trónt � igen kel-
letlenül. A király nem érezte méltónak
magát élete legfontosabb szerepére,
mert borzalmas dadogása miatt képtelen
volt nyilvánosan beszédet tartani. Szá-

mos eredménytelen beszédterápiás ke-
zelés után találkozott a liberális szellemi-
ségû Lionel Logue-gal, aki csöppet sem
hagyományos ülésein nemcsak királya
hangját, hanem bátorságát is segített vis-
szaszerezni.

A hónap könyve

Rózsás János � Keserû ifjúság

Ez a könyv � a
Püski Kiadó gon-
dozásában � nem
hivatásos író mû-
ve. Szerzõje nem
azzal a szándék-
kal ült neki meg-
írásához, hogy
irodalmat alkos-
son, hanem azért,
hogy rabságának
megpróbáltatásait
és szenvedéseit

másokkal is megismertesse.
Rózsás János a történelem áldozatainak
egyike. A második világháború végén,
mint leventébõl lett katona, tizennyolc
éves korában került szovjet fogságba és
töltött el mint politikai fogoly kilenc eszten-
dõt különbözõ börtönökben és kényszer-
munkatáborokban.

Rabságának éveirõl végtelen szelídség-
gel és gyengédséggel számol be. Nincs
benne gyûlölet fogvatartóival és a hatal-
mas birodalom népeivel szemben, sõt
megszereti az orosz népet, nyelvet és iro-
dalmat. Az a remény tartja életben, hogy
egyszer visszatérhet szeretett hazájába.
A remény ad neki erõt, hogy a lágerélet
iszonyatát elviselje, és sorsa jobbrafordu-
lásában bízzék.

A hónap fotója

Anonim � Vörös pipacsmezõ

Szeret Ön fotózni?
Várjuk legjobb képeit, hogy �a hónap
fotója� legyen honlapunkon és a városi
újságban is.
Küldje el a Városi Könyvtárba az alábbi
email címére: dhbiblio@dhbiblio.hu!

JÚNIUSI KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 

a Városi Könyvtár 2011. július 1-tõl 
szabadság, illetve belsõ karbantartási munkálatok miatt 

ZÁRVA tart!
Nyitás: 2011. augusztus 22-én

A VIDEOTÉKA részlegünk 2011. augusztus 1-jén nyit, 
kiegészülve az alábbi könyvtári szolgáltatásokkal:

� fénymásolás
� faxszolgáltatás

� spirálos iratfûzés

Megértésüket köszönjük!
Mindenkinek szép nyarat kívánunk!

Készülõdés Anyák Napjára!
Ebben a tanévben már 10. alkalommal látogattunk
el a gimnáziumba különbözõ események vagy ép-
pen az ünnepi készülõdés alkalmából. Így készítet-
tünk már barátság karkötõket, fekete macskát, ad-
venti koszorút, ajándékot és fenyõdíszt a közös ka-
rácsonyfára.
Április 27-én is együtt készülõdtünk Anyák Napjá-
ra. Mintegy 20 kíváncsi diák várta az immáron ha-
gyománnyá vált kézmûves délutánt. Szerencsére a
lányok már nagyon ügyesen bánnak a tûvel és a cér-
nával, így az ajándékdoboz elkészítésébe nagy szeretetüket is belevarrták.

Tapasztalatból tudom, hogy az anyukák nagy becsben tartják a gyermekük által készített ajándékot, talán ezért voltak oly lelkesek a tanulóink.
Szeretnénk folytatni ezeket a délutánokat, hiszen valamilyen módon � személyes emlékek alapján vagy a gyermekek révén � mi magunk is
kötõdünk a �Baktay�-hoz. 

Szokontor Szilvia
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete



Dunaharaszti Lakosságának Egészségéért � Szociális
Ellátásáért Kitüntetõ Díjat 2011. évben 

Pethõ Zoltánné
kapta
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Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa 
Kitüntetõ Díjat 2011. évben 

Barits Lászlóné

Farkas Katalin
kapta 

Dunaharaszti Gyermekeiért Kitüntetõ Díjat 
2011. évben 

Magyar Tamásné kapta
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A Helló Dunaharaszti internetes csoport
áprilisban hirdette meg a �Dunaharaszti
LIKE� fotópályázatot, melyre a május 20-i
beadási határidõre közel 100 fénykép ér-
kezett be. Minden pályázónak gratulálunk
és köszönjük a csodás képeket. 
A beérkezett pályamûvekbõl a zsûri kivá-
lasztott 10 fotót, melyre közönségszava-
zást hirdettünk. Nagyon örültünk, hogy
ilyen szép számmal érkeztek be pályáza-
tok, s még nagyobb örömünkre szolgált,
hogy a város is támogatta. Köszönjük,
minden aktív közösségi ismerõsünknek,
hogy nyomon követte az eseményeket, és
a zsûrinek, hogy idõt nem kímélve értékel-
te a mûveket.
Az okleveleket és díjakat dr. Szalay Lász-
ló polgármester adta át a Városi Gyermek-
napon, május 29-én.
Ezúton is köszönjük a város támogatását
és a zsûri elnökének Lehel Endrének se-
gítõ munkáját.
Büszkék lehetünk a díjazottainkra!

A zsûri értékelése alapján díjat kaptak:
Kovács Rita � különdíj és közönség díj 33
lájkkal
Zörgõ Szilvia � külön díj
6�14 éves kategóriában:
I. Tuboly Alexandra
II. Antoni Andrea Alexa

15�19 éves kategóriában:
I. Vallner Adrienn Tímea
II. Kovács Vivien
III. Kovács Ágota
20 év feletti kategóriában:
I. Varga Péter

II. Karl Dávid
III. ifj. Heffter Norbert
Gratulálunk fotóstársainknak, s a jövõben
is számítunk aktivitásukra!

Helló Dunaharaszti 
Facebook Csapata

�Dunaharaszti LIKE�

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a �Dunaharaszti LIKE� fotókiállítását 
a Dunaharaszti Városi Könyvtár Mini Galériájában (Dózsa Gy. út 12/b)

tekinthetik meg az érdeklõdõk az alábbi idõszakokban:
2011. június 16�június 30-ig és 2011. augusztus 22�szeptember 15-ig.
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Táncos délelõtt az NIHD táncosaival

�Kertész leszek fát nevelek, kelõ nappal együtt kelek� (József At-
tila) � mi mással is fejezhetném azt az érzést, melyet akkor érez-
tem, mikor az NIHD fiatal felnõtt táncosai ellátogattak hozzánk
a Dunaharaszti Mese Óvodába. Karl Dávid, Karl Tamás, Kun-
Péti Erika, Cseh Renáta már �Trachtban�, azaz népviseletben
érkeztek, ami már belépõnek is nagyszerûnek bizonyult. Hu-
szonnyolc óvodás gyermek (négy, öt, hat évesek), csendben ül-
ve figyelték ruháik bemutatását. Igazán meglepte õket, hogy az-
tán a lányok szoknyát, köténykét, a fiúk kalapot kaptak a tánc-
hoz. A zene ritmusa, az együttmozgás öröme szinte azonnal ma-

gával ragadta õket. Párba állva táncoltak fiúk és lányok, majd a
felnõtt táncosok is mutattak néhány polkalépést. A hagyományok
tisztelete, ismerete ápolása szerves része óvodai életünknek.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a gyerekek a közös, jó hangu-
latú táncélményén keresztül megismerhették a német nemzeti-
ségi hagyományok egy piciny szeletét. Reméljük ezt az elsõ lé-
pést sok ezer követi majd. Köszönettel és tisztelettel: Kettererné
Bauer Mónika, német nemzetiségi óvodapedagógus.

Dunaharaszti Mese Óvoda

Barnabás három éves, állva lendületbõl fest.
Már könyékig festékes. Péter megszólal:
óvónéni a Barnabásnak könyékig ér a kép.

***
Péter négy éves, alvásidõben kapott egy
könyvet, hogy ne unatkozzon. A következõ-
képpen köszönte meg: �Mónika néni ez a
könyv olyan szép, hogy már több nem fér a
szemembe.� (Hát nem imádni való?)

***
Bálint három éves, és arról beszélgetünk,
hogy egyszer õ is olyan nagy lesz mint az
apukája.
� ÍÍÍÍgen � mondja. � Ha én nagy leszek, te
kicsi leszel, és akkor én foglak téged etetni.

***
Virág négy éves.
� Képzeld el óvónéni, tegnap összetéved-
tem(!) a Barnabással az áruházban.

***
Blanka három éves. Az óvónéni kérdi:

� Találd ki mivel jövök hétfõn oviba?
� Autóval.
� Nem, nem.
� Biciglivel.
� Nem, nem. Ami a kettõ közt van.
A kislány gondolkodóba esik, majd kiböki a
határozott választ:
� Akkor seprûvel.

***
Hétfõn arról beszélgetünk, ki mit csinált hét
végén. Épp arról mesélek, hogy többek kö-
zött fagyizni voltam. 
Bálinthoz fordulok, aki négy éves � nem is
tehetek mást, hisz oda áll elém �, és mondja
(miközben arcom két kis kezébe fogja):
� Én is voltam fagyizni!
� És milyen fagyit ettél?
� Hát hideget!

***
Ebédhez készülünk épp, és a mosdóban pró-
bálom helyes irányba terelni harminc csöpp

gyermek mozgását (kézmosás és egyebek).
Bálint siet, de félúton meggondolja magát,
visszafut, ugrik egyet, pont a lábam kisujjára.
Feljajdulok.
Megölel, megsimogat és azt mondja:
� Ne aggódj, majd elmúlik!

***
Felhõs az idõ, esik az esõ. Márton aggódó
arccal odajön hozzám és mondja:
� Ugye ma nem megyünk ki, mert boros az
idõ?

***
Márton négy éves, szõke, hatalmas kék
szemekkel. Ágya mellett ülök, délutáni pihe-
nõhöz készülünk � nehezen nyugszik le �, de
végül sikerül. Néz rám gyönyörû kék
szemével.
� Szép kék a szemed Marci. Kinek van ilyen
szép kék szeme a családban?
� Hát nekem! � hangzott a válasz.
� Ez így van � válaszoltam.

PEDAGÓGUSNAPRA GYERMEKBÖLCSESSÉGEK



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

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

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. május 30-án megtartott ülése

Beszámoló a két ülés között eltelt idõszakban történtekrõl:
1. A Sport-szigeti szánkózó dombon lépcsõ, védõkorlát  kiala-

kítására és füvesítésre került sor.
2. Egynyári növények kiültetése történt a parkokba, a Hõsök te-

rén, illetve muskátlik kihelyezése megtörtént a Fõ úti és a
Némedi úti villanyoszlopokra.

3. Hõsök terén félautomata öntözõrendszer került kiépítésre az
egynyári virágok öntözése érdekében.

4. 5 db ingyenes, hirdetések elhelyezésére szolgáló hirdetõosz-
lop került kihelyezésre a város területén (HÉV-állomás, Pi-
actér, Némedi út, Bezerédi játszótér, Baktay tér).

5. A 7 utca útépítéséhez kapcsolódó vízelvezetés építések kö-
zül már befejezõdött a Rákóczi, ill. a Semmelweis utcában
az építés és jelenleg épül és rövidesen befejezésre kerül a
Lónyai és a Bercsényi utcában.

6. Megkezdõdött a Semmelweis utca útépítésének kivitelezése.
7. A közútkezelõ folytatta a burkolati hibák, kátyúk javítását, ill.

az ûrszelvény gallyazásokat.
8. A Fõ út 212. és a Mindszenthy u. 2. szám elõtt megtörtént a

vízelvezetés javítása.
9. A Csók István utcában megtörtént a beszakadt árok burko-

latának javítása.
10. Megkezdõdött a Múzeum épületének felújítása.
11. Megkezdõdtek az intézményi karbantartási munkák.
12. Új eszközökkel bõvítettük a közterületi játszótereket.
13. Május 6-án a Laffert-kúria ünnepélyes keretek között meg-

nyitotta kapuit a látogatók számára. Május 29-én az udvara
elsõ alkalommal adott otthont egy kulturális rendezvénynek,
melynek keretén belül a Sziget Színház mûvészei nagy si-
kerrel adták elõ több száz fõs közönség elõtt a TRÓJA címû
rockoperát. A mindennapos nyitva tartás július 1-jétõl lesz,
ekkortól látogatható a folyamatosan üzemelõ kávézó is. 

14. Az Új Magyarországért Fejlesztési Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
�Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejleszté-
se� címû KEOP-5.3/B/09-2010-0099 jelû pályázaton
19 345 083 Ft támogatást nyertünk.

Napirendi pontok

1. Közbeszerzési eljárás indítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a
Polgármestert a Lónyai és a Kinizsi utcák útépítéséhez szüksé-
ges közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására. Az
építés becsült költsége nettó 64 936 800 Ft.

2. DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2010. évi be-
számoló jelentése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, a DV Dunaha-
raszti Vagyongazdálkodási Kft. 2010. évi egyszerûsített éves be-
számolóját, a kiegészítõ mellékletet és a független könyvvizsgá-
lói jelentést elfogadta.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, a DV Dunaha-
raszti Vagyongazdálkodási Kft. 2011. évi gazdálkodása terhére,
8 000 000 Ft osztalékelõleg fizetését írja elõ 2011. évben, a tu-
lajdonos Dunaharaszti Város Önkormányzata részére.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a
DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2011. évi gazdálko-
dási tervében a Hétszínvirág Óvoda bõvítésére vonatkozó tervek
elkészíttetését, és a DV Kft. által bérelt kempingek infrastruktú-
rájának fejlesztését.

3. DHRV Kft. 2010. évi beszámoló jelentése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dunaharaszti
Regionális Városüzemeltetési Kft. 2010. évi éves beszámolóját,
a kiegészítõ mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést
elfogadta.

4. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány beszá-
molója a 2010. évrõl, valamint a 2011. évrõl április 15-ig

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány beszámoló-
ját a 2010. évben, valamint a 2011. január 1. és 2011. április 15.
közötti idõszakban végzett tevékenységérõl.

5. Településfejlesztési döntések

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Telepü-
lésrendezési Tervei módosításának céljait a következõk szerint
határozta meg:

1. HÉSZ, TSZT és SZT átdolgozása, általános felülvizsgálata,
a megvalósult állapot feltüntetése a Településrendezési Ter-
veken.

2. Közlekedési területek távlati bõvítését biztosító szabályozás
felülvizsgálata.

3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bõvíthetõségének bizto-
sítása.

4. 0142/157 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása.
5. Kertvárosias lakóterületen az építési hely meghatározásá-

nak felülvizsgálata, különös tekintettel a gépjármû tárolók el-
helyezhetõségére.

6. 3579-3586 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolásának módo-
sítása.

7. 2490/7 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása,
orvosi rendelõ elhelyezhetõségének biztosítására.

A Képviselõ-testület megbízta a Polgármestert, hogy a tervezõ
BFVT Kft.-vel, és a tervezés céljaiban közvetlenül érdekelt ingat-
lantulajdonosokkal a szükséges szerzõdéseket kösse meg. 

6. Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat intézményvezetõi pályázatok elbírálása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szigethalom
és Környéke Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévõ
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.) intézményvezetõjévé
Fabula Jánosnét javasolta, a Szigethalom és Környéke Intéz-
ményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa felé.

7. Új SZMSZ elsõ olvasata

A Képviselõ-testület továbbtárgyalásra alkalmasnak találta Kép-
viselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, bizottsági
egyeztetések után dönt az elfogadásról. 

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült 

Dunaharaszti Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat 
felülvizsgálata és módosítása, amely

2011. május 20.�2011. június 24.
közötti idõszakban megtekinthetõ a Fõépítészi Irodában

ügyfélfogadási idõben.
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Pályázati felhívás
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,

pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú, 
ráckevei székhelyû �KÖR TV Ráckeve� 

Körzeti Televízió Nonprofit Kft. 
ügyvezetõ (vezetõ tisztségviselõ) állásának betöltésére, 

megbízásos jogviszony keretében.

A vezetõi megbízás idõtartama határozott idõ: 2011. augusztus 1.
napjától 2016. június 30. napjáig.

Ellátandó tevékenységi körök:
� a társaság szakmai, illetve gazdasági munkájának irányítása,
� a társaság a hatályos jogszabályoknak, a korábbi testületi hatá-

rozatoknak megfelelõ gazdaságos és hatékony mûködtetése,
� a társaság képviselete harmadik személlyel szemben,
� a társaság alkalmazott(ai) tekintetében a munkáltatói jogok gya-

korlása.

A társaság fõbb tevékenysége: 
film-, videó- és televízió-mûsor gyártása; film-, videó- és televí-
zió-program terjesztése; hangfelvétel készítése, kiadása; televízió-
mûsor összeállítása, szolgáltatása; rádiómûsor-szolgáltatás; média-
reklám; egyéb sokszorosítás.

Pályázati feltételek:
� legalább középfokú végzettség, 
� magyar állampolgárság,
� cselekvõképesség,
� büntetlen elõélet.

Pályázati elbírálásánál elõnyt jelent:
� televízió mûködtetésében, vagy televíziós mûsorkészítésben szer-

zett legalább 2 éves szakmai gyakorlat, vagy vezetõi gyakorlat.
(JKB: felsõfokú média-kommunikációs szakirányú végzettség)

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
� részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
� helyzetelemzésen alapuló szakmai vezetõi program, mely terjed-

jen ki Ráckeve vezetõ térségi szerepének növelésére,
� 3 évre szóló üzleti tervet,
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
� iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
� a megbízási díj igény,
� nyilatkozat, melyben pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat

elbírálásában résztvevõk a pályázati anyagot megismerhessék,
� nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselõ-testületi ülés kere-

tében történõ elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását,
� nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. (Gt) 23. §-ában és a 1997. évi

CLVI. tv-ben elõírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre)
vonatkozóan. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A felhívásnak meg nem felelõ pályázatot a kiíró érvénytelennek
tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

Elbírálás: a képviselõ-testület 2011. júliusában tartandó rendkívü-
li testületi ülésen.

A pályázatot 2011. június 30. napjáig, zárt borítékban Rácke-
ve Város Polgármesteréhez (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.)
címezve, �Pályázat a Kör Tv Ráckeve Kft. ügyvezetõi munka-
köre� jeligével ellátva kell benyújtani.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
� Ráckeve Város honlapja
� Ráckevei Újság
� Kör Tv 
� MUOSZ 
� Mozgó KÉP Alapítvány
� Környezõ önkormányzatok lapjai/honlapok

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Kereszturi
Zita jegyzõi kabinetvezetõ nyújt.
Tel.: 06-24-523-331 � E-mail: jkabinet@rackeve.hu

A FÖLD NAPJA

�Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet� � szoktuk mon-
dani, hiszen ki látott már rossz embert virágot ültetni, gon-
dozni, bennük gyönyörködni�
Ebbõl a gondolatmenetbõl kiindulva a Napsugár óvodába já-
ró gyerekek minden bizonnyal nagyon jó emberek, hiszen a

Föld napja alkalmából
rengeteg gyönyörû vi-
rágot ültettek az udva-
rukra. 
Nem csupán egy kel-
lemesen fárasztó na-
pot töltöttünk kertész-
kedéssel � szívet me-
lengetõ élmény volt
látni a csillogó szeme-
ket, lelkes sürgölõ-
dést. A gyerekek keze

munkáját dicséri a sok muskátli, petúnia, mézvirág és bár-
sonyvirág. 
A virágokon túl az ovisok azt is észrevehették, hogy ha min-
denki csak egy picit teszi bele egy közös ügybe a maga ere-
jét, nagy értéket lehet
létrehozni. E napnak a
célja egy picit megállni
és elgondolkodni
azon, hogy bizony né-
ha adni is kell, szerete-
tet, törõdést, idõt, oda-
figyelést. Az ültetés
napján megérezhették
az alkotás örömét, ké-
sõbb pedig figyelhetik,
hogy a befektetett
energia megtérül, hiszen a növényke meghálálja a törõdést,
növekszik, terebélyesedik. Fontos, hogy már kiskorban meg-
tanulják tisztelni a Föld élõlényeit, megértsék, környezetünk
szeretete, védelme minden ember kötelessége. 

Galsai

Sikeres tanévet zárt a Zeneiskola

Mozgalmas év áll a Zeneiskola növendékei és oktatói mögött.
A számtalan hangszeres és énekverseny, valamint a sok kon-
cert, fellépés igazi próba elé állította mind a szereplõ gyereke-
ket, mind a felkészítõ tanárokat.
Zenei versenyeken induló növendékeink közül sokan kaptak
dicséretet, jelen írásban csak az eredményt elért versenyzõk
nevét soroljuk fel.
Tuboly Alexandra a Német Nemzetiségi Térségi Népdal-
éneklési Versenyen arany minõsítést ért el. A Monori Klari-
nétversenyen Babindák István a III. korcsoport II. helyezését
érte el. Parai Bálint a Szigetcsépi Körzeti Furulyaversenyen
kapta meg a III. helyezést. A II. Pest megyei Rézfúvós Ver-
senyen három növendékünk is szép sikereket könyvelhetett
el. Báthori Attila a IV. korosztály III. díját, Korbeli Ferenc a III.
korosztály különdíját nyerte meg, Pázmándi Marcell az I. kor-
csoportban kapott dicséretet.
Külön megtiszteltetés érte iskolánkat márciusban, mikor is
meghívást kaptunk a Váci Tavaszi Fesztiválra. A március 31-én
megrendezett koncerten fellépõ Tuboly Alexandra, Pázmándi
Marcell, Lezsák Bernadett, Kindlinger Balázs, Korbeli Ferenc,
Máté Balázs, Báthori Attila, Matei Dániel, Tornyossy Szófia, Mé-
száros Ferenc, Szalay Kristóf és Gyebróczki Balázs vastapsos si-
kert aratott, több ízben a ráadást is kikövetelte a lelkes váci kö-
zönség. Hasonlóan hatalmas sikert aratott Fúvószenekarunk
a Gyáli Kamarazenei Fesztiválon.
Büszke szívvel mehetünk vakációra, tölthetjük el megérdemelt
nyári pihenésünket.

Zeneiskola vezetõsége
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� Milyen volt ez a kor, mi jellemezte pél-
dául a sajtószabadságot?
� Bármennyire is egyoldalúan mutatták, sõt
mutatják be a mai napig, 1920 után az úgy-
nevezett Horthy-korszak kezdetén Magyar-
országot az irodalom területén szellemi
sokszínûség, pluralizmus jellemezte. A köz-
gondolkodást meghatározó kultúra sok kéz-
ben volt, és sok színben jelenhetett meg.
Ez még ma sem valósul meg teljességé-
ben, hiszen 1948-tól a magyar irodalom két
legerõsebb pólusát, a nemzeti konzervatív
és az erdélyi irodalmat nem tanítják teljes-
ségében. Milyen is volt az irodalmi élet ak-
koriban? Az egyik vezetõ irodalmi folyóirat,
a hetente harmincezer példányban megje-
lenõ Új idõk volt, melyet Herczeg Ferenc
szerkesztett. Szinte nem volt az országban
olyan kis falu, ahol a helyi értelmiség, sõt a
gazdagabb parasztság ne olvasta volna
rendszeresen és ne tájékozódott volna az
ország állapotáról � nem csak irodalmi, ha-
nem kulturális vonatkozásban is. Ezzel
szemben a ma legnagyobb, legjelentõsebb,
legfontosabbnak nevezett és tanított Nyu-
gat összesen kilencszáz, de a harmincas
évek elején volt, hogy csak háromszáz-
negyven példányban jelent meg. Látható,
hogy egy ilyen kis lap nem tud hatást gya-
korolni az össztársadalomra; csak egy vé-
kony, mûvelt réteg olvasta. Jelentõs volt
még a Magyar Szemle, melyet Klebelsberg
Kuno, Szekfû Gyula és társaik hoztak létre,
és amely inkább társadalmi folyóirat volt, a
magyar közállapotokkal és azok okainak
földerítésével foglalkozott. Az ország akko-
ri legnagyobb koponyái, politikusok, törté-
nészek, tudósok írták, általuk ismerhették
meg az olvasók a határon túli magyarság
helyzetét. 
� 1924-ben indul el a Napkelet címû folyó-
irat is.

� Ennek alapítására és
fõszerkesztésére
Klebelsberg Kuno kéri fel
Tormay Cecilé-t, az or-
szág akkori legnépsze-
rûbb íróját, akit Európa-
szerte ismertek, sok nyel-
ven adták ki mûveit. Õt je-
lölik Herczeg Ferencet
követõen 1936-ban és
37-ben irodalmi Nobel-díj-
ra. Jellemzõ a korra, hogy
a nemzeti lapok és a libe-
rális Nyugat mellett meg-
jelenhetett a baloldali
Szép szó, melyben Jó-
zsef Attila publikált, s melyben sok esetben
kommunista szimpatizáns vonások is elõfor-
dultak. Beszélhetünk még Szabó Dezsõ,
Féja Géza, Németh László és társaik által
késõbb elindított, úgynevezett harmadik út
gondolatáról, vagy a Petõfi és Arany népie-
sen megfogalmazott gondolatait modernizá-
ló vonulatáról, Áprily Lajosról és Sinka Ist-
vánról. A harmincas években elindul a népi
írók mozgalma, ami a vidéket, mint a magyar
társadalmi megújulás egyetlen színterét pró-
bálja meg bemutatni: a munkásosztály törté-
nelmileg leszerepelt, a magyar arisztokrácia
a dzsentrisedéssel bebizonyította, hogy kép-
telen a társadalmi folyamatok élére állni, ma-
rad tehát az egyetlen, a legnagyobb számú
társadalmi réteg, a parasztság, akik közül a
késõbbi értelmiség legkiválóbbjai kerültek ki.
Tehát a sokat szidott Horthy-korban Magyar-
országon a kultúra sokkal szabadabb volt,
mint azokban a nyugati országokban, ame-
lyek ma a demokrácia bajnokaként tetsze-
legnek. Ennek jelentõsége, hogy így sok
szempontból elemezték és tárták fel az or-
szág sorsát elõidézõ társadalmi
háttérokokat, melyek alapján az igazság
mellett az olvasók a valóságot is megismer-
hették, rádöbbenve, hogy mi vezetett a pusz-
tító trianoni tragédiához.
� Ide tartozik a szociográfia, a minden-
napok életének részletes bemutatása is?
� Nem, a szociográf irodalom � bár ez is a
sokszínûséget támasztja alá � késõbb kelet-
kezett, elsõsorban a vidéket, a magyar falut
és kisvárost ismertette egészen szokatlan
mélységig. Nagy Lajostól Féja Gézán át Ily-
lyés Gyuláig a jobb- és baloldali gondolko-
dású írók mutatták be a vidék társadalmi, tör-
téneti és politikai szerkezetét. Kiváló példa
erre a Puszták népe címû szociográf regény.
Amirõl esetünkben szó van, az kulturális ál-
lapotleírás. Babits a kor � teljes joggal � meg-
fellebbezhetetlenül legnagyobb irodalmi te-
kintélye és a harmincas évektõl a legrango-
sabb irodalmi díj, a Baumgartner-díjnak bi-
zottságának elnöke is, sokat tesz a sokszí-

nûségért, mert kortársaival felismeri, hogy
Magyarország kulturálisan egyben tartható,
ha politikailag hat darabra szabdalták is.
Ezért a határon túlra rekedt írók � Reményik
Sándortól Wass Albertig � rendszeresen
kapják a Baumgartner-díjat. Mindez azt je-
lenti, hogy kulturális értelemben nem va-
gyunk hajlandók tudomásul venni Trianont.
Politikailag darabokra lehetett szakítani az
országot, azonban a kultúra összekötõ ka-
pocs marad.  Megszervezik például, hogy az
erdélyi írók mûvei azonos idõpontban jelen-
jenek meg az anyaországban és az elszakí-
tott részeken, így Wass Albert egy idõben je-
lenik meg Pesten a Révai kiadónál és Ko-
lozsváron az Erdélyi Szépmíves Céhnél. 
� Külön fejezet az erdélyi irodalom. Mi-
lyen alapokon újult meg és vált óriássá?
� 1919�20 között több mint kétszázezer me-
nekült hagyja el Erdélyt. Kós Károly és Be-
nedek Elek azon ritka magyarok közé tarto-
zik, akik ezzel szemben indulnak el, mert fel-
ismerik, hogy nem számíthatnak az anyaor-
szág segítségére � ekkor dúl a Tanácsköz-
társaság is �, s elkeseredett kísérletet tesz-
nek az erdélyi függetlenség megteremtésé-
re. Kós Károly Pesten élõ, egyetemi kated-
rával rendelkezõ jó nevû építész a kényel-
mes polgári élet helyett hazasiet szülõfalujá-
ba, és ott társaival kikiáltja a Sztánai Székely
Köztársaságot, mely tizenöt napig él, realitá-
sa sem volt, de képet ad e heroikus küzde-
lemrõl. Benedek Elek szintén ekkor telepe-
dik vissza, mert rájön, hogy ha az erdélyi if-
júság nem magyar szellemben nevelkedik,
és a tehetséges fiatalokat nem ismerik fel, a
kinti magyarság elpusztul. Megalapítja a
Cimbora címû folyóiratot, ahol felfedezettje-
ként Dsida Jenõ elsõ verse is megjelenik.
Mindez azt mutatja, hogy Erdélyben meg-
pezsdül az élet. Két év alatt mintegy száz-
harminc folyóiratot adnak ki, melybõl több
mint két tucat irodalmi. A kétmilliós erdélyi
magyarság nem bír el ennyi lapot, többsé-
gük kérészéletû lesz, azonban a számok az
erõfeszítés nagyságát jól tükrözik, és amely

Egy akarattal a nemzet megmaradásáért!
Beszélgetés Takaró Mihállyal

Napjainkban a pártpolitikai törésvonalak mentén tagozódik az ország közvéleménye, kiknek az értelmiség és
a média világa nyújthatna segítséget a tisztánlátásban és a tájékozódásban, de sajnálatos módon e terüle-
tet is ugyanaz a polarizálódás jellemzi. Most, miután remény van arra, hogy a nemzeti összetartozás gondo-
lata polgárjogot nyer, érdemes és tanulságos megvizsgálni, hogy a nagy sorsfordulatok idején, mint az 1920-
as évek kora, miként viselkedett a magyar gondolkodók színe-java. Takaró Mihály író, irodalomtörténész, ta-
nár � ki a közelmúltban volt vendégünk Dunaharasztin � segítségével nyerhettünk bepillantást az akkori köz-
gondolkodást meghatározó magyar irodalomba.
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lapok megmaradnak, azok központi szere-
pet töltenek be az erdélyi irodalomban. Egyi-
kük � a legjelentõsebb � a Pásztortûz, a
nemzeti konzervatív erdélyi írók folyóirata. 
� Milyen irányzatok éltek még Erdélyben
egymás mellett?
� Az erdélyi írók és költõk az 1920-as évek-
ben sokat vívódtak. Eddig egy birodalmi or-
szág, uralkodó népe nyelvén írtak, s a ma-
gyar társadalmi problémákat elemezték.
Most pedig egy tollvonással idegen ország-
ba kerültek, ahol az uralkodó nyelv és kultú-
ra a román, a magyar csak egy nyelvileg, tár-
sadalmilag, politikailag elnyomott kisebbség.
Mást kell alkotni mint eddig, mert mások a
problémák. Ehhez meg kell határozni azt az
ars poeticát, ami az új mûvészetet létrehoz-
hatja. Erre találtak egy zseniális képet: az er-
délyi magyar kultúra a gyöngykagylóhoz ha-
sonlít. A kagylóba bekerül a tenger egy kis
homokszeme, irritálja a lágy testet, amely fáj-
dalmában, szenvedésében kiválaszt egy
anyagot e homokszem köré, és ezt sokszor
ismételve, létrehozza az igazgyöngyöt.
Ugyanígy a magyarok fájdalmából és szen-
vedésébõl kell megszületnie az erdélyi iro-
dalomnak és mûvészetnek. Ennek a meta-
forának a nyomán kialakul egy egészen ma-
gas erkölcsi szemlélet, hogy csak egyetlen
fegyverünk maradt, a szó és a tisztaság. Így
születik meg a transzilvánista líra és próza.
Tagjai vallják, hogy létezik önálló erdélyiség,
önálló erdélyi lélek, kultúra, érzelemvilág és
gondolkodás. Egyesületet alakítanak Heli-
kon néven, tagjai � Wass Albert, Dsida,
Áprily, Jékely és még sokan mások � lesz-
nek a helikonisták, lapjuk pedig az Erdélyi
Helikon. Mindezek mellett megalakul az er-
délyi Helikon Íróközösség is, amelyik irány-
zatoktól függetlenül minden jelentõs erdélyi
magyar írót, a konzervatívoktól a
helikonistákon át akár a baloldaliakig is
egyesíti. Élõ példája annak, hogy a magyar
összefogást semmilyen, vallási, ideológiai,
vagy más egyéb szemponttól, különbségek-
tõl nem szabad függõvé tenni. 
� Mire következtethetünk? A nemzet
sorskérdései egyesítették az értelmisé-
get, vagy akkoriban kevesebb ellentét
volt közöttük?
� Voltak ellentétek, eszme és gondolatbeli
különbségek, de az akkori vezetõ irodalmi
nagyságok, mint Babits, vagy Herczeg Fe-
renc hatalmas mûveltségüknél fogva sem
engedték meg maguknak azt, hogy alapkér-
désekben ne egy irányba menjenek. Ez saj-
nos nem jellemzõ a mai magyar kulturális
életre.  Hogy az írók egymástól eltérõen lát-
ják a világot, az természetes, a baj az, ha
nem egyet akarnak. A mai magyar értelmi-
ség is sokféleképpen látja és fejezi ki a vilá-
got, ami az emberi, alkotói szabadságot je-
lenti. A tragikus az, hogy alapvetõ célokban
sem tud megegyezni. A Biblia a tanítványok-
ról � akik mind más gyökerûek, más kultu-
rális és mûveltségi szinten álltak, egyikük
vámszedõ, másikuk halász volt � nem azt ír-
ja, hogy mindannyian egyformán látták és
várták Jézust, hanem azt, hogy �mind egy
akarattal együtt valának.� Egy akarattal,
együtt lenni! Ez a kötelessége a mindenko-
ri magyar értelmiségnek, ez a magyar kultu-
rális élet mûvelõinek feladata a nemzeti kul-
túra megmaradása érdekében!

Gáll Sándor

Mozaik és harmónia
A legszebb ajándék

Lezárult a 15. Baktay nemzetközi tábor. A busz, a vonat és a repülõ elvitte baráta-
inkat, maradtak a fényképek, az emlékek, és a barátságfa, mely az iskolaudvarun-
kat díszíti, és vidám színeivel optimistán hirdeti: a gyerekek elmentek ugyan, de a
barátság megmarad! 
Az idei találkozó a 2008-tól 2010-ig tartó �Saját európai helyem� címû Comenius
pályázat tanulságait dolgozta fel és fejlesztette tovább. Fontosnak tartottuk ugyan-
is a projekt szellemiségének folytatását, mert úgy éreztük, a �saját európai helyün-
kön� velünk együtt élõ nemzeti kisebbségekrõl is illik szólni. A tábor mottója �Együtt,
harmóniában� nem feltétlenül egy ideális helyzet bemutatására ösztönzött, hanem
inkább a célt volt hivatott megfogalmazni. A cél eléréséhez pedig szükséges a köl-
csönös megismerés, a másik elfogadása, tisztelete.
A résztvevõ országok bemutatták a velük élõ nemzeti kisebbségek mindennapjait,
kultúráját, hagyományait. A finnek a svédekrõl, számikról készítettek prezentációt,
a nagykikindai szerbek a magyarokról, romákról, bunyevácokról, a szlovénok az ola-
szokról, a harasztiak a svábokról és bolgárokról. A diákok saját maguk készítették el
pólójukat, melyeket mintákkal, kollázsokkal, a külföldiek által hozott, illetve saját
anyagokkal, fonalakkal, gyapjúval stb. díszítettek. A fekete pólókra a nemzetiségek
jellemzõ színei kerültek. A megmaradt textileket is felhasználtuk, egy vidám kis fá-
val gyarapodott díszudvarunk, ez lesz a következõ projektmunka! 
A cserediákok családoknál laktak, és számos közös programon vettek részt. Pótanyu-
kák és pótapukák gondoskodtak róluk, vitték, hozták, gondozták õket. Ha kellett,
szívvel-lélekkel és szorgos kezekkel segítették a tábort, vigyáztak, hogy az esetleges
honvágy vagy netán a zárkózottság, szégyenlõség el ne uralkodjon a hirtelen ide-
gen közegbe került gyereken. Nem tudok elég hálás lenni a fogadó családoknak.
Hihetetlen munkát végeztek, ezt igazolják a búcsúkönnyek is, és biztos vagyok ab-
ban, hogy a határon túli magyaroknak sokat segítettek abban, hogy a róluk kiala-
kított gyakran hamis képet megváltoztassák. Legalább 15 európai család (bízom
benne, hogy ennél sokkal több) tudomást szerzett nagyvonalúságunkról, szerete-
tünkrõl és vendégszeretetünkrõl. Elfeledi az esetleges elõítéleteket, más szemmel
nézi majd magyar szomszédját, tudja, hogy nem kell tõle tartani, és igyekszik meg-
ismerni, elfogadni õt. 
Az öt nap gyorsan eltelt, sok mindent megmutattunk barátainknak. Drescher Fe-
renc profi idegenvezetésével bejártuk Budapestet, Visegrádot, Szentendrét, egy má-
sik nap a Kis-Dunán eveztünk, és sétáltunk a haraszti piacon, majd megtekintettük
az ócsai templomot és tájházat, gulyást ettünk és lovagoltunk a Galopp majorban. 
Hamar eljött a búcsúest. A sváb tájház látott vendégül bennünket. A sváb tánccso-
port és zenekar gondoskodott a jókedvrõl, de a fürge, kiváló bolgár táncosokról
sem szabad megfeledkeznünk. Õket Bajcsev Péter úr kérte fel egy bemutatkozó sze-
replésre. Kislányaink: Bogi, Olimpia és Tünde magyar dalokat énekeltek, Ivana, a
tehetséges szlovén diáklány hegedûn adott elõ egy csárdást, a szerbek szép nép-
viseletben mutatták be hagyományaikat. Stefan, a tábor egyik legeredetibb figurá-
ja komponált egy dalt, melyben kifejtette, hogy õ csakis magyar lányt keres fele-
ségnek! 
Az est legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Renáta, a szlovén tanárnõ, átadta a
díjat, mely Böjte Csaba munkásságának szól, és megkért minket, hogy juttassuk el
Csaba testvérnek minél elõbb, hisz õ lesz a 2011-es piráni tábor díszvendége. Em-
lékeztetném a kedves olvasót, hogy tavaly szeptemberre a szlovénok azt kérték a
résztvevõktõl, hogy mutassanak be egy olyan személyt, aki érdemes a Nobel-béke-
díjra. Két baktays diák, Kreisz Olivér és Ottava Tamás egy Böjte Csabáról szóló pre-
zentációt készített, és a magyar küldöttség nyert! A díj egy szobor, melyet a szlo-
vén diákok készítettek Csaba testvérnek, és egy oklevél. Csodálatos, mélyen meg-
ható ajándék, de a legcsodálatosabb talán az a sok-sok apró mozaikszerû kép az
együtt töltött percekrõl, órákról, napokról, a közösen megalkotott pólók és a kis fa,
az ének, a tánc és legfõképpen a harmónia, mely a találkozó minden mozzanatát
jellemezte!
A tábor képes beszámolóját megtekintheti a kedves olvasó a Kisduna tévében, kö-
szönet Emesének, Katának és Zsoltinak, akik mindennap velünk voltak, és forgat-
tak. Mondhatjuk, hogy az összefogás tábora is volt ez, hisz mindenki, akit megszó-
lítottam, azonnal örömmel segített! 

Szponzoraink: dr. Szalay László, az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizott-
ság, Kreisz Antal és a Német Kisebbségi Önkormányzat, Bajcsev Péter és
a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, Knapp Tibor, Pékó Zoltán, Ruff pék-
ség, �Csipetke�, Duplex Kft., Demeter zöldségbolt, Gergely cukrászda és
kollégáim: Szilvási Gabriella, Helméczy Károly, Czompa Gyula, Helméczy
Ferenc és (nem utolsó sorban!) a szülõk, nagyszülõk! KÖSZÖNJÜK!

Bucskó Marianna
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Ha tavasz, akkor ATLÉTIKA!

Május 4-én Kiskunlacházára utaztunk a
körzeti diákolimpia atlétika többpróba
versenyére. Valamennyi korcsoportot kép-
viseltük, szép eredménnyel végeztünk.

II. kcs.  fiúk 3. hely, lányok 4. hely
III. kcs. fiúk 3. hely, lányok 6. hely
IV. kcs. fiúk 1. hely, lányok 1. hely
Egyéniben: Simon-Balla István 2., Had-
nagy Bence 6. helyezést értek el.

Csak az elsõ helyezettek juthattak tovább
a Pest megyei Diákolimpiára. Ez az UTE
atlétika pályán került megrendezésre
május 12-én. 
A IV. korcsoportos lányok: Bakó Bene-
dikta 8. a, Balázs Patrícia 7. a, Kardos
Xénia 8. a, Kocsis Barbara 7. a, Meleg-
hegyi Laura 7. b, Morina Stefanie 7. b,
Nemes Lili 7. a. Õk a megyei versenyen
a szép 7. helyezést érték el 17 csapatból.
A IV. korcsoportos fiúk: Boldog Ba-
lázs 7. a, Boros Márk 7. b, Fedor Krisz-
tián 8. a, Hadnagy Bence 8. a, Nagy
Martin 7. a, Pohlmüller Dániel 7. a,
Simon-Balla István 7 a.
A Pest megye bajnoka címre esélyes csa-
pat tagjai közül  két fiú Boldog Balázs és
Boros Márk nem tudott eljönni, mivel Õk
komolyan kosárlabdáznak és egy többna-
pos, országos bajnokságon vettek részt.

Így a csapatot kiegészítve Szûcs Be-
nettel mentünk az UTE atlétika pályára a
megyei versenyre. Itt a nagyon elõkelõ
2. helyezést érték el a fiúk. 
Mivel az országos diákolimpiára is csak az
elsõ helyezettek jutnak, így csak remé-
nyünk van, hogy a magas pontszám miatt
meghívnak bennünket az ország legjobb
atlétái közé!

Egyéniben: Simon-Balla István 3. hely,
Hadnagy Bence 6. hely.
Gratulálok a gyerekeknek!
Köszönet a segítõ szülõknek, kollégák-
nak!
Remélem, a következõ �versenyszezon�
zökkenõmentesebb lesz!

Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ

Sikerek a területi versenyen

Szigethalmon a Széchenyi hetek kereté-
ben évek óta hagyományosan megrende-
zésre kerül a területi Komplex tanulmá-
nyi csapatverseny az alsósoknak, s a
Körzet legügyesebb csapata verseny a
felsõsöknek.
Április 19-én délután vette kezdetét az iz-
galmas és változatos verseny. A kisebbek-
nél volt magyar, matematika, és környe-
zetvédelmi feladatsor. 
A felsõsök 6 állomáson bizonyíthattak ma-
gyarból, matematikából, történelembõl,
sportosságból, természetismeretbõl, s
minden helyszínen volt környezetvédelmi
feladat is. Az utolsó próba egy környezet-
védelmi csasztuska írása és elõadása
volt. 
Csapataink nagyon szépen szerepeltek:
alsós csapatunk II. helyezett lett, tagjai:
Bege Levente, Mátyási Klaudia és Sza-
bó Kincsõ volt. Felsõs csapatunk I. he-
lyezett lett, tagjai: Ady Barnabás, Hel-
méczy András, Horváth Zsófia, Len-
gyel-Széchenyi Dorottya.
Gratulálok a kimagasló eredményekhez!
Köszönöm a kollegák munkáját.

Weinber Róbertné
a humán munkaközösség vezetõje

Német ABC fesztivál iskolánkban

Ebben az esztendõben elõször került
megrendezésre a német nyelvet, a nyelv
tanulását népszerûsítõ bemutatónk.
Az alsó tagozat nemzetiségi német nyelvet
tanuló diákjai mûsoros délutánnal lepték
meg egymást, szüleiket, családtagjaikat.
A legnagyobb sikert az elsõsök aratták,
hisz õk csak nyolc hónapja foglalkoznak a
nyelvvel. Kis mondókákat, dalokat és tán-
cot adtak elõ.
Kedvesen, bátran szerepeltek a másodi-
kosok is tréfás verseikkel, dalaikkal.

A harmadikosok az erdei kunyhóról me-
séltek és néhány vidám dallal kedvesked-
tek. A Laurentia dalnál már mindenki éne-
kelt és tapsolt.
A negyedikesek már rövid történeteket
mondtak a kis hernyóról, a nyusziról és a
répáról, a mérges krokodilról. A Fenn a
falon� német változata osztatlan sikert
aratott, nem beszélve a kánonról!
A kisdiákok lelkesen és nagy izgalommal
készültek a bemutatóra, mindenki meg
akart mutatkozni, hogy örömet szerezzen
tudásával, bátor fellépésével szüleinek,
nagyszüleinek.
Nagyon jól sikerült délutánunk volt, ezt a
kezdeményezésünket a jövõben is folytat-
ni szeretnénk.
Köszönet illeti a két tanárnõ Komáromi
Katalin és Zsédel Andrea felkészítõ
munkáját.
Reméljük, kedves vendégeink is jól érez-
ték magukat, akiket jövõre is szeretettel
várunk!

Zimmermann Anna

Felvidéki kirándulás

Tantestületünk május 6-án ellátogatott a
Felvidékre.

Elsõ állomásunk Garamszentbenedek
volt. Itt legnagyobb szerencsénkre megte-
kinthettük kívül-belül a bencés apátság
csodaszép templomát. 
Utunk folytatódott Körmöcbányára. Sé-
táltunk az ódon házak közt, gyönyörköd-
tünk a Fõ tér építészeti remekeiben, a
Szentháromság szobor és a barokk szö-
kõkút szépségében, majd felkaptattunk
várdombra épült Szent Katalinhoz. Itt a
bátrabbak megmászták a harangtorony
több száz lépcsõjét is. Errõl a pontról pá-
ratlan kilátás nyílt az egész vidékre.

Betértünk az értékes helytörténeti gyûjte-
ménnyel rendelkezõ Pénzverde Múzeum-
ba is.
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Innen Selmecbányára vitt utunk.
Varázslatos hangulatú, középkori város-
maggal bíró településsel ismerkedtünk
meg.
Az óváros a világörökség része, ezen be-
lül találhatók az Újvár, Óvár, Kopogó, a
hegybányai-kapu. A város további szép
látványosságai a Szentháromság-tér, a
Városháza és az Akadémia épületei.
Kegyes volt hozzánk az ég, kellemes ta-
vaszi napsütésben tölthettük az egész na-
pot.

A kollégák közül még sokan nem jártunk
ezen a vidéken. 
Jó volt megismerkedni ezzel a természeti
és építészeti kincsekben gazdag, hajdan
volt magyar vidékkel.

Zimmermann Anna

Városi szavalóverseny 
a Kõrösiben

Az idén is elérkezett az április, s vele
együtt hagyományos városi szavalóver-
senyünk is. Április 14-én, egy borongós
csütörtöki délután került sor a megméret-
tetésre. Meghívásunkat elfogadta a Hu-
nyadi János Általános Iskola és a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola. 
Kategóriánként 4-4 fõ képviselhette az is-
kolákat, így közel 50 szavaló versenyzett
négy kategóriában. A sorszámok kihúzá-
sa után Zimmermann Anna igazgatónõ
megnyitója következett, majd egy rövid
megemlékezés József Attiláról, s ezt kö-
vetõen jöttek az izgalmak! Két helyszínen
zajlott a verseny. Évrõl évre egyre nehe-
zebb dolga van a zsûrinek, hiszen a vers-
mondók nagyon felkészültek. Öröm halla-
ni azt, hogy egyre több új, egyéniségük-
höz illõ költeményt választanak, s nincs is-
métlõdõ vers. A szavalatok után a kissé
megkönnyebbült versenyzõk a büfében
pótolhatták az elégetett kalóriákat, s olt-
hatták szomjukat. A zsûri teljes egyetér-
tésben döntette el a helyezések, és a kü-
löndíjak sorsát. Két helyszínen került sor
az eredményhirdetésre. A gyerekek izga-
tottan várták, hogy az emléklapok kiosz-

tása után kik lettek a helyezettek. A zsûri
elnökei értékelték a versenyt, majd kiosz-
tották az okleveleket és a jutalomkönyve-
ket. Köszönjük a versmondó gyerekeknek
a szép délutánt, s a felkészítõ pedagógu-
sok áldozatos munkáját. Külön szeretnénk
megköszönni a zsûri tagjainak a segítsé-
get: (felsõ tagozat): Hajdú Zsoltnak, Gáll
Sándornak, Háló Gyulának; (alsó tago-
zat): Lehel Endrének, Lakatos Vilmának
és Török Attilánénak. 
Reméljük jövõre ugyanilyen szép délutánt
töltünk együtt.

Eredmények:
1�2.évfolyam: 
I. helyezett: Zombori Elizabeth, II. Rákóczi

Ferenc Általános Iskola 
II. helyezett: Faragó Emese, II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskola
Berecz Bianka, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola

III. helyezett: Adamcsik Vivien, II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola

3�4.évfolyam:
I. helyezett: Csepregi Fanni, Kõrösi Csoma

Sándor Általános Iskola
II. helyezett: Faragó Dorottya, II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola
III. helyezett: Franyó János, Kõrösi Csoma

Sándor Általános Iskola
Bedõ Blanka, Hunyadi János Általános Is-
kola

Különdíj: Balogh Maja, Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola

5�6.évfolyam:
I. helyezett: Bakos Attila, Kõrösi Csoma Sán-

dor Általános Iskola
II. helyezett: Szaniszló Roland, II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola 
III. helyezett: Kovács Eszter, II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskola 
Lengyel-Széchenyi Dorottya, Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola

7�8.évfolyam:
I. helyezett: Surányi Kinga, Kõrösi Csoma Sán-

dor Általános Iskola
II. helyezett: Nemes Lili, Kõrösi Csoma Sándor

Általános Iskola
Hajdu Tamás, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 

III. helyezett: Szami Klaudia, Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola

Különdíj: Slezák Nikolett, Hunyadi János Álta-
lános Iskola

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Weinber Róbertné
munkaközösség vezetõ

Informatika-találkozó a Kõrösiben

Idén az ûrhajózás jegyében került meg-
rendezésre az informatika-találkozó. Az
apropót az ûrhajózás 40 éves évfordulója
szolgáltatta.
Városunk mind a négy iskolája képvisel-
tette magát 3-3 fõ 7. vagy 8. évfolyamos
tanulóval.
A meghívóban kértük az iskolákat, hogy a
tanulók készítsenek az ûrhajózás történe-
térõl egy-egy prezentációt, melyet a talál-

kozó elején bemutatnak a többieknek. Ki-
ki ízlésének és érdeklõdésének megfele-
lõen választott a hatalmas anyagból. Volt,
aki a kezdeteket mutatta be, volt, aki a le-
geket emelte ki és volt, aki a technikai
megoldásokat részletezte. Minden bemu-
tató nagyon látványosra és érdekesre si-
került. 
A találkozó második felében feladatokat
kellett megoldani a csapatoknak. Szöve-
get kellett formázni, rajzot készíteni és
neten keresgélni. Persze mindezt az ûrha-
józás témával kapcsolatosan. A szöveget
profi módon készítették el a csapatok. Hi-
ába, a következõ generáció már a digitá-
lis írástudás mestere. A rajz témája egy
ûrhajó terve volt. Nagyon kedves és mó-
kás rajzok születtek. Persze a netes kere-
sésben is a profizmusukat bizonyították a
tanulók. Minimális idõ alatt maximális in-
formációt böngésztek át.
Összességében nagyon sikeres volt a ta-
lálkozó. A gyerekek remek munkát végez-
tek és sok hasznos és érdekes informáci-
óval lettünk gazdagabbak.
Köszönjük a részvételt, és a tanároknak a
szíves együttmûködést!
Jövõre is várunk mindenkit szeretettel, új
témával és új kihívásokkal a Kõrösiben!

A csapatok tagjai:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
(7. osztály)

Doboróczky Márton 
Grigorescu Norbert 

Sallai Bence

Hunyadi János Általános Iskola 
(8. osztály)

Slezák Nikolett
Zubor Anna

Tóth Henrietta

Baktay Ervin Gimnázium 
(8. osztály)

Wágner Loretta
Bakó Emese
Horváth Áron

Kõrösi Csoma Sándor Általános Isko-
la (7. osztály)

Nemes Lili
Nemes Zsigmond

Szûcs Benett

Ekéné Abuczki Marianna
Informatika tanár

Matek-Logi találkozó a Kõrösiben

2011. április 13-án iskolánk matematika
tanárai, Cziglerné Kolozsváry Irén és
Lugmayer Györgyné szervezésével került
megrendezésre a Matek-Logi találkozó,
amelyre a Hunyadi János Általános Isko-
lából és a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolából is eljöttek az 5�6. osztályos tanu-
lók.
Iskolánként 6 fõs csapatokban dolgoz-
tunk. Minden iskolából, az 5�6. osztályt 3-
3 tanuló képviselte. A feladatokat tartal-
mazó borítékokat mi választhattuk ki,
amelyeken az iskolák nevei szerepeltek.
A saját iskolánk nevével ellátott borítékot
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

KÖSZÖNET

Május 31-én, immár harmadszor látoga-
tott el iskolánk egy évfolyama az ócsai
Madárvártára. Kerékpárral mentünk és
nem gyõztük köszönni a helyi polgárõrség
segítségét. Fleck István ugyanis végig kí-

sért minket az úton, körültekintõ figyel-
mességgel biztosította átkelésünket a ve-
szélyesebb szakaszokon.
Itt is, így is: KÖSZÖNJÜK!

Gyerekrajzok az autón�

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. b
osztály tanulói egy nem mindennapi él-
ménnyel gazdagodhattak. Az osztályba
járó Molnár Norbert apukája, név szerint
Molnár László keresett meg azzal a szo-
katlan kéréssel, hogy az osztály fessen
gyerekrajzokat az autójára. 
Maga az ötlet nagyon érdekes volt szá-
momra, a gyerekek pedig már alig vár-
ták, hogy a kezükben foghassák az
ecsetet. A nagy nap elõtt több mint egy
héttel a tanulókkal már tervrajzokat ké-
szítettünk, ezek közül választottuk ki

azokat a remek munkákat, amelyek má-
jus 26-án az autóra kerültek. Maga a fes-
tés 3 órát vett igénybe, de az osztály
nem bánta. Lelkesen festettek és szinte
jobb rajzok születtek, mint amilyen a
tervrajzokon voltak!
Miután az autó elhagyta az iskolánk udva-
rát új fényezést kapott, így a mûalkotások
már maradandóvá váltak. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Molnár
Lászlónak, aki az ötlet megálmodója volt,
hogy a gyerekek átélhettek egy ilyen kü-
lönleges élményt! 
A gyerekrajzokkal díszített autó Dunaha-
raszti utcáin közlekedik továbbra is, tehát
ha találkoznak vele, akkor gyõzõdjenek
meg róla személyesen, hogy mennyire jól
sikerült egy érdekes ötlet! 

Krájnyák Éva 
tanító

nem húzhattuk. A feladatokat közösen ol-
dottuk meg, majd minden csapat megbe-
szélte, hogy a saját feladványukat ki fog-
ja elmagyarázni a táblánál. Igen gondol-
kodtató feladatokat kaptunk, de a végére
mindig találtunk rá megoldást.
Nagyon szép teljesítményt nyújtottak a
csapatok. Természetesen egy kis enni-in-
nivaló is várta az odaérkezõket.
A találkozó végére mindenki egy emlék-
lappal, egy szép könyvvel és egy szóra-
koztató délután élményével lett gazda-
gabb.

Nuber Lilla 6. b

Papírgyûjtés a Kõrösiben

Lehet, unalmasnak tûnik a kezdés, de ha-
gyományainkhoz híven, ismét belevág-
tunk a papírgyûjtésbe.
Igaz októberben is rendeztünk már egy

nagyszabású papírozást. Az akkori bevé-
telt az év végi sportnapra fordítjuk majd.
Ezt viszont, amit most hoztak a srácok,
minden osztály meg fogja kapni pénzben,
és arra fordítja majd, amire akarja. Való-
színûleg az osztálykirándulások finanszí-
rozására fog elmenni a pénz. Nagyon
odatették magukat a gyerekek is és a szü-
lõk is.
Több mint 500 ezer forintot fogunk borí-
tékban átadni az osztályoknak. Természe-
tesen vannak, akik többet és vannak, akik
kevesebbet fognak kapni. Kiemelkedõ
mennyiséget gyûjtött a 4. b és a 2. a osz-
tály.
Összességében 25 és fél tonna papír jött
össze. Ezt mind le kellett mérni, és be kel-
lett hordani a szállítókonténerekbe. Aki
már vett részt ilyen munkában, az tudja,
hogy két nap alatt igen sokat kell dolgoz-
ni azért, hogy minden rendben legyen.
Feltétlenül szeretném megemlíteni azok-

nak a diákoknak a nevét, akik sokat segí-
tettek ebben a munkában: Péhl Feri,
Helméczy András, Bényi Anna, Gulácsi Ti-
bi, Sári Ákos, Svéger Joci, Varsányi
Dorina.
A diákok nevében köszönöm a következõ
szülõknek, hogy ránk áldozták idejüket és
erejüket: Stampfelné Andi néni, Nádas
Gábor, Horváthné Hevesi Ilona, Gál Jó-
zsef, Kovács László, Ördög Martin apuká-
ja. És külön köszönöm örökös szülõi ta-
gunknak Doboróczky Gábornak is a segít-
séget.
Kérem a szülõket és mindenkit, aki segí-
teni szeretne a diákoknak, hogy használt
papírjaikat ne dobják ki. Ha lehet, tárolják
nekünk valahol egy sarokban a pincében,
mert jövõre is útnak indulunk, hogy pénzt
csináljunk az értéktelenné vált papírkupa-
cokból.

Köszönettel: Farkas Katalin
DSN

KOSÁRLABDA HÍREK

A Haraszti Sasok kosarasai be-
fejezték a 2010�2011-es évi
bajnokságot.
A Megye bajnokságban a
gyermek korosztályban 22 csa-
pat nevezett, itt a 9. helyen vé-
geztünk. Iskolai csapatként
egyedül indultunk az egyesületi

csapatok között, így a 9. hely már jó helyezésnek számít. A
csapat legeredményesebb játékosa Váradi Boldizsár lett, 102
ponttal. Ez a csapat veretlenül nyerte meg a III. Húsvéti Gye-
rekkupát, ahol a legjobb játékos Somkuti Márton volt, a leg-
eredményesebb Bényi Máté, különdíjazott Perger Péter.
Csapattagok: Bácskai Bálint, Bényi Dávid, Bényi Máté, Kuczik
Lili, Horváth Zsófi, Karanedev Tamás, Somkuti Márton, Bencsik
Ádám, Váradi Boldizsár, Takács Dániel, Bege Levente és
Pázmándi Marcell.
A Kenguru kupán az idei évben nagyon gyengén szerepel-
tünk, az induló 42 csapat között a 31. helyen végeztünk. A já-
tékosok többsége még jövõre is ebben a korosztályban szere-

pelhet. A csapat legeredményesebb játékosa Perger Péter lett,
aki 212 pontot szerzett (734 gyerek között). A Kengurus csa-
pat, akik rendszeresen részt vettek a bajnokságban: Bege Le-
vente, Bege Máté, Bényi Dávid, Csepregi Fanni, Kocsis Anna,
Kuczik Lili, Nagy Henriett, Pázmándi Marcell, Perger Péter,
Szalai Ádám, Vámossy Barna, Varga Péter, Zimber Ádám és
Levente Zsófi.

Bartáné Nagy Csilla
edzõ

Somkuti Márton               Bényi Máté                  Perger Péter



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

Dunaharaszti Hírek � június u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 15

A DMTK felnõtt csapatának eredményei

26. forduló Érd�DMTK 2-2
Remekül kezdõdött csapatunk számára az Érd elleni mérkõ-
zés, hiszen Ughy Márk csúsztatásával korán vezetéshez ju-
tottunk, amit Mészáros Dániel a 27. percben megduplázott. A
félidõ elõtt nem sokkal szépítettek a hazaiak, de a második já-
tékrészben is mi voltunk veszélyesebbek. Ughy Márk révén
még a kapufát is eltaláltuk, ám végül a 89. percben egy szög-
let utáni kavarodás végén egyenlített az Érd és otthon tartot-
ta az egyik pontot. 

27. forduló DMTK�Dorog 4-2
Szemán Lajos korai szabadrúgás góljával sokáig vezettünk, de
a 45. percben egalizált a Dorog. A második félidõ elején Nánási
Krisztián révén ismét elõnyhöz jutottunk, azonban egy csúszta-
tás után másodszor is visszajöttek a meccsbe vendégeink. A 64.
percben a gólvonalról ütötte ki a labdát Faragó Szabolcs, amiért
kiállította a játékvezetõ és tizenegyest ítélt a DMTK-nak. Szemán
Lajos magabiztosan értékesítette a büntetõt, majd Patkó György
egy remek fejessel alakította ki a 4-2-es végeredményt.

23. forduló DMTK�Pénzügyõr 2-1 
A 23. fordulóból elhalasztott bajnoki mérkõzését május 25-én,
szerdán pótolta a Dunaharaszti. Az elsõ játékrészben küzdöt-
tek a felek, de gól még nem született, pedig mindent megtet-
tek a fiúk a vezetés megszerzésének érdekében. A második
félidõben aztán már nem csak szépen, de eredményesen is
játszott a csapat, hiszen Patkó György góljával elõnybe kerül-
tünk. Ugyan a 79. percben szabadrúgásból egyenlítettek a
vendégek, ám egy perccel késõbb Patkó György lövésével 2-
1-re módosította az állást a DMTK.

28. forduló Sárisáp�DMTK 1-0
A kiesés ellen küzdõ ellenfelünknek mindenképp nyernie kel-
lett, ha nem akart kilátástalan helyzetbe kerülni az utolsó két
játéknap elõtt. Ennek ellenére a mieink kezdtek jobban és szin-
te az egész meccs során egykapuzott a gárda. Ugyan kétszer
is eltaláltuk a felsõ lécet, valamint többször ziccerben vezet-
hettük a labdát a kapusra, a hálót nem sikerült megzörgetünk.
A hazaiak a 90. percben elsõ és egyetlen helyzetüket azon-
ban gólra váltották, így megnyerték a mérkõzést és a vele já-
ró három bajnoki pontot. 

29. forduló DMTK�Zsámbék 2-2
A már hetekkel ezelõtt kiesett vendégek ezúttal felszabadul-
tan játszhattak, mivel számukra nem volt tétje az összecsa-
pásnak. Ettõl függetlenül a 10. percben Patkó György szabad-
rúgásával mi szereztük meg a vezetést. Nem sokkal késõbb
egy jól eltalált lövéssel egyenlített a Zsámbék, majd Kovacsik
Tibor okos találatával ismét mi kerültünk elõnybe. A szünet
elõtt egy szerencsés rúgással ismét egalizáltak vendégeink és
a második félidõben hiába tett meg mindent a gárda, nem si-
került gólt szereznünk, tehát 2-2-vel ért véget a találkozó. 

A DMTK II csapatának eredményei

23. forduló Biatorbágy II�DMTK II 0-1 (Gólszerzõ: Balogh Zsolt)
A Dunaharaszti MTK második számú felnõtt együttese, ezzel
a gyõzelemmel megnyerte a Pest megyei III. osztály Déli cso-
portját és így a 2011�12-es szezonban a Pest megyei II. osz-
tályban indulhat! 

Bajnokok Tornája elõdöntõ 1. mérkõzés: Gödöllõi SK II�DMTK II
2-1 (Gólszerzõ: Balogh Zsolt)

Bajnokok Tornája elõdöntõ 2. mérkõzés: DMTK II�Gödöllõi
SK II 1-1 (Gólszerzõ: Kaszai Gábor)

A DMTK U19 eredményei

26. forduló DMTK�Dabas 2-2 (Gólszerzõk: Kardos József Ta-
más, Papp Gergely)

18. forduló Szent István SE�DMTK 4-0 
27. forduló RKSK-DMTK 0-2 (Gólszerzõk: Kemecsei Kristóf

László, Tengely Dávid)
28. forduló DMTK�Gyöngyös 0-6
29. forduló DMTK�Szigetszentmiklós 1-4 (Gólszerzõ: Kozári

Csaba)

A DMTK U17 eredményei

26. forduló DMTK�Dabas 3-0 (Gólszerzõk: Farkas Tamás 2,
Báthori Attila) 

18. forduló Szent István SE�DMTK 6-1 (Gólszerzõ: Varga Fe-
renc)

27. forduló RKSK�DMTK 1-3 (Gólszerzõk: Erdélyi Rudolf, Ko-
vács Béla, Szmola Dániel)

28. forduló DMTK�Gyöngyös 2-4 (Gólszerzõk: Aczél Rajmund,
Farkas Tamás)

29. forduló DMTK-�Szigetszentmiklós 3-1 (Gólszerzõk:
Krizsán Zoltán, Aczél Rajmund, Dankó János)

A DMTK U14 eredményei

21. forduló Gödöllõ�DMTK 4-2 (Gólszerzõk: Pavlisz Patrik, Far-
kas Balázs)

22. forduló DMTK�Tura 12-1 (Gólszerzõk: Pavlisz Patrik 5,
Szmola Dániel 4, Méder Bence 3) 

12. forduló Törökbálint�DMTK 3-3 (Gólszerzõk: Szomla Dáni-
el 2, Pavlisz Patrik) 

Az alig tizenegy hónappal ezelõtt létrehozott U14-es csapatunk,
a szezon során végig remekül szerepelt és kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtott, amivel a Pest megyei Kiemelt U14-es bajnok-
ság hatodik helyét szerezték meg a fiúk!

A DMTK U13 eredményei

18. forduló Érd�DMTK 2-2 (Gólszerzõk: Firnigel Péter, Pavlisz
Patrik) 

A klubról bõvebb információk: a
www.dmtklabdarugas.hunsport.hu weboldalon találhatóak!

FELHÍVÁS!
Felhívjuk minden 1992-ben és azután született Dunaharasztin
és a környezõ településeken élõ gyermek figyelmét, hogy a
Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja
mindazokat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõ-
dést szakképzett edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Du-
naharaszti, Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként,
telefonon a 06-24-657-683 számon, vagy e-mailben:
dunaharasztimtk@gmail.com 

Nyári focitáborral egybekötött 
játékostoborzót szervez a DMTK!

Szeretsz focizni? Vagy csak szeretnéd kipróbálni magad focis-
taként? Akkor ne habozz, jelentkezz a DMTK nyári táborába!
Minden 7�18 év közötti gyermeket szeretettel várunk, akár iga-
zolt játékos, akár csupán szeretne jókat focizni.
Az elsõ tábor: június 20-án indul.
A második: június 27-én indul.
Minden turnus hétfõn kezdõdik és pénteken ér véget. Érke-
zés: 8.30-tól. A foglalkozások 8�16 óráig tartanak (távozás
16.30-tól), melyet több edzõ irányít, napi két edzéssel tarkít-
va. A tréningek közötti idõben szabad foglalkozás lesz, ami-
kor ki-ki kedve szerint pingpongozhat, videójátékozhat,
asztalifocizhat, a pályán felállított medencében fürödhet, vagy
a szintén a pályán felállított sátorban pihenhet.
A tábor ára: 15 000 Ft (amely tartalmazza az ebéd és az uzson-
na árát).
A tábor helyszíne: DMTK Sportpálya, 2330 Dunaharaszti,
Mindszenty utca 16.
Jelentkezni a turnusok elõtti csütörtökig lehet:
Dombó János: 06-30-222-3777
Hégner Zoltán: 06-20-952-9764
Zsemlye Károlyné �Rózsika néni�: 06-70-234-50-87 vagy sze-
mélyesen a DMTK pályán hétköznap délutánonként. 

Csapó László

DMTK hírek



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

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

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be,
akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ,
második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre
semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtá-
sának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pe-
dig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat
benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen elõélet;
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendõrtiszti Fõisko-

lára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését köve-
tõ jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez
szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésé-
nek, valamint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony
vállalása;

e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének,
és a tanulmányok ennek megfelelõ � a szakiskolai tanulmá-
nyok befejezését követõ tanévben történõ � folytatásának
vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásá-
ban; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befo-
lyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkal-
masság pályázat elbírálása során történõ, valamint a támo-
gatás idõtartama alatti megállapításához szükséges vizsgá-
latok írásban történõ vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez,
valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körül-
ményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adato-
kat elõzetesen, és a támogatási szerzõdés hatályának tarta-
ma alatt a Rendõrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a rendõr-fõkapi-
tányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfo-
kú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévõ
idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kol-

légiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek tel-
jes körû térítésével, vagy � a szerv választása szerint � ét-
kezési utalvány biztosítása;

b) tanévenként � számla alapján, személyenként legfeljebb
25 000 forint értékben � ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján
történõ, teljes mértékû térítésével, az egyéb taneszközök
esetében pedig � ugyancsak számla alapján � tanévenként
és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény függvényében a
tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni jut-
tatással:
� 3,00�4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hó-

nap,
� 4,01�4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hó-

nap,
� 4,51�5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hó-

nap összegben.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2011. július 31-ig kell a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõjének megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a
büntetlen elõélet igazolására szolgáló dokumentumokat
(személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyít-
vány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos
házi orvosi véleményt, a Rendõrség által végzendõ alkal-
massági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a szemé-
lyes adatok kezeléséhez történõ írásbeli hozzájárulást, vala-
mint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény
igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony
fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell be-
nyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságá-
nak vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egész-
ségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentke-
zõk alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelke-
zések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat
elbírálása során a Rendõrség kötelezõ jelleggel végzi el. A tá-
mogatás idõtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal,
amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indo-
kolttá teszik, a Rendõrség további alkalmassági vizsgálatok el-
végzésére is jogosult.

A pályázatokat a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje
által kijelölt személyekbõl álló bizottság bírálja el és készíti
elõ döntésre.

A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje dönt. A pályázat elbí-
rálásának határideje 2011. augusztus 31. A pályázatot nyert ta-
nulókkal a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság támogatási
szerzõdést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a PMRFK Humán-
igazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztálytól kérhetõ (tel.: 06-
1-443-5800/30-533).

Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet 
a középfokú oktatási intézmények elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanuló 

cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére 
és a rendõri pálya választásának ösztönzésére

a 2011/2012 tanévre
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Kulcsos gyerekek � hogyan elõzhetjük meg, 
hogy gyermekeink a nyári szünidõ alatt se kerüljenek bajba?

Itt a nyár, a kisebb gyerekeknek befejezõdik az óvoda, az iskolások
számára is elérkezik az annyira várt nyári szünidõ. A szülõk már ta-
vasszal elkezdik a készülõdést, táborok, programok szervezését gyer-
mekeik számára. 
De mit tehetnek azok a szülõk, akik nem tudják táborba befizetni,
nagyszülõknél, rokonoknál elhelyezni a gyereküket? 
Ha tényleg nincs semmilyen megoldás arra, hogy gyermekünket
egyedül hagyjuk, akárcsak néhány órára is, akkor célszerû át-
gondolni az alábbi tanácsokat:
1. Elõször is nagyon fontos a gyermekünkkel az õszinte kommuni-

káció. Kérdezzük meg tõle, hogy tényleg nem zavarja az, ha egye-
dül kell maradnia, nem fog-e félni, nem veszi-e rossz néven, ha
magára hagyjuk.

2. Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá az új feladatához. Elõ-
ször csak rövidebb idõre menjünk el otthonról, a hosszabb egye-
düllét csak némi �gyakorlás� után következzen. Ha megoldható,
akkor napi 6-8 óránál tovább még a nagyobb gyerekeket se hagy-
juk magukra, éjszaka pedig semmiféleképpen sem.

3. Maradjunk mindig elérhetõek! Ez a mai világban már nem jelent prob-
lémát! Ha munkánk miatt mégsem lennénk bizonyos ideig elérhetõ-
ek, akkor segítségünkre lehet egy jó szomszéd, rokon, aki helyettünk
riasztható. Fontos, hogy gyermekünk tisztában legyen a segélykérõ te-
lefonszámokkal is, hogy vészhelyzetben õket is fel tudja hívni.

4. Gyakoroljunk el a vészhelyzeteket. Remélhetõleg, soha nem kell

ezeket élesben is alkalmazni, de jobb, ha felkészítjük gyermekün-
ket arra, mit kell tennie tûz, csõtörés, áramszünet, rosszullét vagy
bármilyen rendkívüli helyzet esetén.

5. Fektessünk le szigorú biztonsági szabályokat. Tudnia kell, hogy kit
engedhet be a lakásba, kinek mondhatja, hogy egyedül tartózko-
dik otthon és kinek nem. Hívhat-e barátokat, hány fõt, kiket? El-
mehet-e otthonról, amíg mi nem vagyunk otthon, ha igen, hová,
mennyi idõre és kivel? Mihez nyúlhat szülõi felügyelet nélkül, mi-
hez nem, annak ellenére, hogy már használta egyedül, amikor mi
otthon voltunk (pl.: háztartási gépek, vegyszerek, kerti szerszámok,
internet stb.). Külön figyeljünk az internetezés, számítógépes játé-
kok idõtartamára, fajtáira. Lehet, hogy a gyermek nem mozdul ki
a lakásból, de a világhálón is számos veszélyforrás leselkedik rá.
A szülõk feladata és felelõssége az, hogy lekorlátozzák az
interneten látogatható oldalakat, chat programokat. 

6. Készítsük ki neki azokat a dolgokat, amire szüksége lehet. Leg-
jobb, ha az ételeket, sebtapaszt, zsebkendõt, póttekercs vécépapírt,
zseblámpát, felmosórongyot, seprût stb. kikészítjük neki vagy
megmutatjuk, pontosan hol találja azokat. 

7. Fontos azt is tisztázni, hogy mivel fogja eltölteni azt az idõt, amíg
egyedül van. Nem szerencsés, ha az egyedül töltött délutánokon
mindig csak tévét néz vagy számítógépes játékokkal játszik. Ad-
junk neki feladatokat. Az unatkozó gyerek mindig sokkal veszé-
lyesebb önmagára és a környezetére nézve egyaránt. 

X. HUNGARIAN ASHIHARA KARATE OPEN
2011. május 14. Dunaharaszti

A Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület 2011. má-
jus 14-én rendezte meg Dunaharasztin a Kõrösi Csoma

Sándor Általános Iskola tornacsarnokában a X. Hungarian Ashihara Ka-
rate Open elnevezésû nyílt nemzetközi Ashihara Karate bajnokságot. 
Öt ország 200 versenyzõje vett részt a megmérettetésen formagyakor-
lat és küzdelem versenyszámokban. Hat éves kortól egészen a
seniorokig mindenki tatamira léphetett.
Dániából, Szerbiából, Romániából, Üzbegisztánból és Magyarországról ér-
keztek a versenyzõk. Az Ashihara Karate stílus versenyzõi mellett felsora-
koztak a Kyokushin Karate versenyzõi is.
Egyesületünk Dragon Force Team versenyzõi csapata 20 fõt indított a
versenyen. Legfiatalabb versenyzõnk 7 éves volt, a legidõsebb közel 40.
Délelõtt a megnyitóval kezdõdött a verseny, a tornacsarnok teljesen
megtelt a sok versenyzõvel és nézõvel. A megnyitót követõen a román
válogatott egy szinkron formagyakorlatot mutatott be, ezzel szemlél-
tetve mi lesz az elvárás a 2011. novemberében Bukarestben megren-
dezésre kerülõ Ashihara Karate Világbajnokságon, ahol elsõ esetben
lehet majd formagyakorlatban is indulni.
Ezek után a formagyakorlat versenyszámokkal folytatódott a program.
Egyesületünkbõl gyerekek és felnõttek is indultak ezen versenyszámban.
Nagyon szép, tiszta mozdulatokkal dolgoztak és minden versenyzõnk do-
bogóra állhatott. Eredményeink a formagyakorlat (KATA) versenyszám-
ban a következõk:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Király Zsófia, Kovács Levente, Szán-

tai Attila
2. helyezett: Piacsik Zsófia
3. helyezettek: Schwarczenberger Klaudia, Zsigri Áron, Gyulai Zol-

tán, Varga Balázs, Újszászi Csaba
A KATA verseny után a küzdelmek következtek, melyek három páston
folytak. Mindhárom tatamin volt az egyesületünknek érdekeltsége. Úgy
a gyerekek, mint a felnõttek, látványos, technikás küzdelmet mutattak be.
Minden küzdõnk felállhatott a dobogó valamely fokára. Eredményeink
küzdelem versenyszámban:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Király Zsófia, Bak Benjamin, Újszászi

Csaba, Varga Balázs, Takács Balázs, Cseh-Szakáll Tímea
2. helyezettek: Schwarczenberger Klaudia, Kovács Levente, Zsigri

Áron, Piacsik Zsófia, Tóth Kata, Király Mátyás, Gyulai Zoltán,
Lacházi János, Ullmann Dóra

3. helyezettek: Bíró Zoltán, Kósa Roland, Simon Andor, Tóth Károly
A kiemelkedõ egyéni eredmények alapján a csapatversenyben egyesü-
letünk szerezte meg az elsõ helyet, messze megelõzve a nagy román
válogatottat.
Gratulálunk a versenyzõknek!
A dán, szerb, román és üzbég csapatok vezetõi és versenyzõi nagyon meg
voltak elégedve a verseny lebonyolításával, a bíráskodással, és a nagyon
szép díjakkal. Ígéretük szerint jövõre még nagyobb csapattal jönnek.
Köszönjük minden kedves sporttársunknak, valamint a szülõknek és
hozzátartozóknak a versenyen nyújtott segítségét. Köszönjük Droppa
Szilvia (Drop Bt.) áldozatos munkáját, mely nagyban hozzájárult a ver-
seny sikeres lebonyolításához, valamint a Dro-Be-Dent Kft. és
Szlekovics Csaba segítségét. Végül, de nem utolsósorban köszönjük a
Dunaharaszti Városi Önkormányzat, dr. Szalay László polgármester úr
és a Sportbizottság támogatását is. 
Továbbra is várjuk a sport és a karate iránt érdeklõdõ fiatal és idõsebb
korosztályt is. Edzések a Hunyadi János Általános Iskolában, kedden
és csütörtökön 17.30 és 18.30 órától.
Web: www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu.
Mozogj, élj egészségesen, tartozz közénk!

Csurkáné Döcsakovszky Mária, vezetõedzõ
Csurka László, edzõ
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A mozgás és a sport öröme
� a Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület hírei

Hosszú idõ után ismét hírt adunk magunkról. Nehéz lesz mindent
sorra venni, annyi fontos eseményen vagyunk túl. Az elmúlt tan-
év azzal kezdõdött, hogy Bakó Benedikta tanítványunk a 2010.

évi Magyar Bajnok-
ságon szerzett ered-
ményei alapján a
Magyar Karate Vá-
logatott tagja lett,
így mind az õszi,
mind a tavaszi sze-
zonban több nem-
zetközi válogató ver-
senyen (Szerbia,
Szlovákia, Szlové-
nia, Horvátország)
vettünk részt, hogy
tagságát megvédje,
illetve jogot szerez-
zen a 2011. évi õszi
Balkán versenyen
való részvételre,
ahol 11 balkán or-
szág legjobbjai fog-
nak megmérkõzni. 
Idén újra indult óvo-
dás csoportunk is,
az 5�7 éves korosz-
tály számára a kara-

tén keresztül nyújtunk olyan fejlesztési lehetõséget, ami kiválóan
segíti az óvodai és egyéb fejlesztõ munkát. Javítja a mozgásko-
ordinációt, az egyensúlyérzéket, a karate mozgásanyaga össze-
hangolja a gyerekek mozgását.

Versenyzõink és egyesületünk összesített eredményei

Óvodás csoport Utánpótlás csoport
Bakos Bálint Bordás Blanka
Csányi András Hazai Dominik
Desbordes-Korcsev Lea Hegyi Gergõ

Lesták Brigitta
Lencse Panna
Károlyi Marcell 
Molnár Zita 
Mészáros Andrea
Szûcs Péter
Tapasztó Marcell
Verpeléti Rita
Váradi Ferenc

Középhaladó csoport
Bakó Martin
Bakó Benedikta
Gyovai Ádám
Gyovai Roland
Kiss E. Dominik
Jenei Georgina 

Haladó csoport 
Fedor Krisztián
Fedor Norbert 
Weinber Tamás

Egyesületünk 2010-ben 22 versenyen vett
részt, ezeken összesen 165 érmet szerzett.
Az idei tavaszi szezon során már 14 verse-
nyen indultak versenyzõink, ahol 72 érmet
sikerült begyûjteni. Versenyzõink koruknak,
tudás szintjüknek megfelelõ szintû megmé-
rettetéseken vesznek részt. Kiemelném a
középhaladó és a haladó versenyzõi cso-
port munkáját. A verseny sokszor már csak

az azt megelõzõ, fáradságos felkészítõ munka megkoronázá-
sa. Akik szezononként 12-14 versenyen indulnak, vagy keve-
sebb, viszont annál nehezebb, rangosabb rendezvényen sze-
repelnek, nagyon sok energiát igényel a felkészülés lelki és
pszihés része. Hétköznap bírni a sok edzést, hétrõl hétre tata-

mira állni, és sokszor a haverok és a szórakozás helyett az
edzést és a versenyt választani nem könnyû kihívás egy mai
fiatal számára, úgy, hogy az ilyen fajta érdem manapság nem
mindig érdem!
Végül, de nem utolsósorban szeretném megemlíteni felnõtt
tanítványainkat, akik mérhetetlen odaadással, lelkesedés-
sel és hajtósan dolgoznak. Az edzések számukra kikapcso-
lódást jelentenek, a mindennapi teendõik mellett szorgalma-
san járnak, fegyelmezetten betartják a heti két edzést, szin-
te alig hiányoznak, pedig találnának bõven kibúvót! Õk már
tudják, hogy a mozgásba befektetett idõ, energia többszö-
rösen megtérül, hiszen számukra a karate nem csupán egy
küzdõsport, sokkal inkább egy olyan mozgásforma, ami na-
gyon komplex módon mozgatja meg õket, testileg és lelkileg
felfrissülnek tõle és ráadásul még egy küzdõsportot is elsa-
játítanak. 
Több alkalommal szerveztünk családi programokat, közös edzé-
seket, bulikat, kirándulást. Szeretnénk, ha a családok minden tag-
ja megtalálná közöttünk a neki megfelelõ sportolási és kikapcso-
lódási lehetõséget. Munkánkkal folyamatosan ezen igyekszünk,
hogy egyesületünknél a legkisebbektõl kezdve a felnõtt korosz-
tályig mindenki jól érezze magát!

Bakosné Valkai Márta, edzõ
Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület



XXVIII. Országos Vízi Találkozó és Verseny, Dunaharaszti
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2011. május 20-22-ig, Dunaharasztin került megrendezésre a
vízitúrázó fiatalok országos találkozója, melyen szakosztályunk
is minden évben részt vesz.
Május 20-án a délutáni órákban érkeztek a csapatok csónakhá-
zunkhoz. Sok volt az ismerõs, de legnagyobb örömünkre új csa-
pat is érkezett, Szigetszentmárton is csatlakozott a flotta rendez-
vényéhez. Összesen 96 ember regisztrálta magát a találkozón.
Szombaton délelõtt kerültek megrendezésre az úszó, és vízbõl
mentõ versenyek. Utána ebéd következett, majd �lazításként� egy
vízi jártasságból összeállított tesztet kellett a versenyzõknek ki-
töltenie.
Délután következett az igazi megmérettetés, az evezõs és kor-
mányos versenyek. Bár eleredt az esõ, de ez nem szegte ked-
vét a versenyzõknek, igazi vízitúrásként küzdötték le a csapatok
a távot. A végére a nap is kisütött.
Este egy kis buli zárta a mozgalmas napot. Az esti tábortûznél
vidám dalokkal, játékokkal gyorsan repült az idõ. Ez meg is lát-
szott a másnapi gyûrött arcokon.
Vasárnap délelõtt az eredményhirdetés elõtt egy kis helyi ver-
senyt rendeztünk még, ahol sok-sok színes labdát kellett a víz-
rõl összegyûjteni. Hat csapat indult a versenyen, mely igen jó
hangulatúra sikerült.
Az eredményhirdetés után mindenki indult haza.
Szakosztályunk 11 versenyzõt nevezett a versenyre. Az idén sem
kellett csalódnunk a gyerekekben, nagyon szép eredményeket
értek el.
Eredményeink:
Úszás:
5�6. évfolyam ifi (fiú, lány)
II. Abonyi-Tóth Barbara I. Markovics Zoltán

III. Gáncsos Vivien
III. Weinber Ádám

Vízbõl mentés:
5�6. évfolyam ifi (fiú, lány)
II. Abonyi-Tóth Barbara II. Markovics Zoltán

III. Cserepes Tamás
III. Gáncsos Vivien

Evezés: 
5�6. évfolyam 7-8. évf.
II. Kiss Balázs I. Szabó Tamás

Bordás Balázs Kiss Gergely
I. Abonyi-Tóth Barbara

ifi 
I. Mészáros László II. Drscsák Zoltán (vegyes hajóban)

Cserepes Tamás
Markovics Zoltán
Weinber Ádám
Gáncsos Vivien

Kormányos verseny:
7�8. évfolyam Ifi (fiú, lány)
I. Kiss Gergely I. Cserepes Tamás

II. Weinber Ádám
III. Markovics Zoltán
III. Gáncsos Vivien

Elmélet:
5�6. évfolyam 7-8. évfolyam
I. Bordás Balázs II. Szabó Tamás
II. Abonyi-Tóth Barbara

Ifi
III. Mészáros László

Egyéni összetett: 
5�6. évf. Ifi
I. Abonyi-Tóth Barbara I. Gáncsos Vivien

II. Markovics Zoltán
III. Weinber Ádám

Mivel idén fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a DMTK Eve-
zõs Szakosztálya, ennek tiszteletére vállaltuk a XXVIII. OVT meg-
rendezését. Ezzel is szeretnénk tisztelegni azok elõtt, akik a szak-
osztály ötven éves munkájában részt vállaltak, azt segítették.



Az idén is nyilatkozhatunk az szja részletekben történõ megfizetésérõl

A magánszemélyek a korábbi évekhez hasonlóan az idén is élhetnek azzal a lehetõséggel, 
hogy a 100.000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségüknek 

pótlékmentes részletekben tegyenek eleget. Ennek igénybevételérõl az adózóknak 
a személyi jövedelemadó bevallásban kell nyilatkozniuk, megjelölve a kért � maximum négyhavi �

részletek számát.
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Július 1., péntek: (adóhivatali munkaszüneti nap) 

Július 12., kedd:
A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-
járulékok, START-kártyákhoz kapcsolódó kedvezményes járulé-
kok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szol-
gáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, az egyszerûsí-
tett közteherviselési hozzájárulás (EKHO), a magánnyugdíjpénz-
tári tagdíjak bevallása és befizetése, valamint a háztartási mun-
ka regisztrációs díjának befizetése.
A nem nyugdíjas egyéni vállalkozó által benyújtandó 1158-as szá-
mú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 1108-as számú
bevallás-adatszolgáltatás, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a
1108E, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és
járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak. A bizto-
sított õstermelõk 1158-ös számú negyedéves elektronikus adó-
bevallása.

Július 15., péntek:
Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értéke-
sítõ adózó adatszolgáltatása.

Július 20., szerda:
A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és negyed-
éves adóelõlegének befizetése.
A 1101-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása (ben-
ne a kulturális járulék, a szakképzési hozzájárulás, az innováci-
ós hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás elõlegeivel, vala-
mint a cégautóadóval).
A havi és negyedéves áfa, a játékadó bevallása és befizetése.
A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatások igénylé-
se (1111).

Július 30., péntek:
A környezetterhelési díj befizetése és bevallása 1150 nyomtatvá-
nyon.

Július 31. (szombat) helyett augusztus 1. hétfõ:
A 1053K bevallás benyújtása a magánszemély egyes jövedelme-
it terhelõ (98%-os) különadó kötelezettségrõl országgyûlési kép-
viselõnek, alpolgármesternek, európai parlamenti képviselõnek,
valamint a bevalláshoz kapcsolódó befizetések teljesítése.

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága

Júliusi adózási határidõk

Ki és milyen esetben élhet az szja részletekben való meg-
fizetésének törvényi lehetõségével?
A kedvezményes részletfizetés lehetõségével az a vállalkozói
tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére
nem kötelezett magánszemély élhet, akinek a 2010. évre vo-
natkozó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem
haladja meg a 100 000 Ft-ot.

Hogy lehet nyilatkozni a részletfizetés igénybevételérõl?
A magánszemély a 2011. május 20-ig benyújtandó személyi jö-
vedelemadó bevallásában (az 1053-as nyomtatvány C oldalán
az (A) mezõ kitöltése révén) nyilatkozhat arról, hogy a 100 000
Ft-ot meg nem haladó adófizetési kötelezettségét pótlékmen-
tes, egyenlõ részletekben kívánja teljesíteni. 
Tekintettel arra, hogy a feltételek fennállása esetén a személyi
jövedelemadó bevallásban kért részletfizetési kedvezmény a
törvény erejénél fogva (automatikusan) jár, az adózónak külön
kérelmet benyújtania, vagy eljárási illetéket fizetnie nem kell,
és a részletfizetés engedélyezésérõl a hivatal nem hoz hatá-
rozatot.

Milyen idõtartamra vehetõ igénybe a részletfizetés?
A kedvezményes részletfizetés idõtartama 2, 3 vagy maximum
4 hónap lehet.

Meddig kell befizetni az egyes részleteket?
Amennyiben az adózó nyilatkozott a pótlékmentes részletfize-
tés igénybevételérõl, fizetési kötelezettségének határideje � at-
tól függõen, hogy 2, 3 vagy 4 hónapot választott � az alábbiak
szerint alakul:
2011. június 20. 1. részlet
2011. július 20. 2. részlet
2011. augusztus 22. 3. részlet
2011. szeptember 20. 4. részlet

Milyen összegûek lesznek az egyes részletek?
Az egyes részletek összege a bevallásban jelölt részletek szá-

mától függõen a teljes fizetendõ személyi jövedelemadó 1/2,
1/3 vagy1/4 része lesz.
Amennyiben a bevallást az adóhatóság javította, vagy a ma-
gánszemély önellenõrzéssel helyesbítette, úgy a fizetendõ ösz-
szeget ennek figyelembe vételével kell kiszámítani.

Hogyan teljesíthetõ a befizetés?
Az egyes részletek befizethetõk
� készpénz-átutalási megbízáson (csekken), ami beszerezhe-

tõ az ügyfélszolgálatokon személyesen, illetve postai vagy
elektronikus úton is kérhetõ,

� banki átutalással a NAV Személyi jövedelemadó beszedési
számlájára (számlaszám: 10032000-06056353). Ebben az
esetben közleményként meg kell adni az adózó nevét és adó-
azonosító jelét,

� nyitvatartási idõ alatt egyes ügyfélszolgálatainkon, térítés-
mentes bankkártyás fizetéssel. 
(A bankkártyás adófizetés lehetõségérõl további információk
találhatók: http://www.apeh.hu/data/cms182580/
TAJEKOZTATOfuzet_POSjav_Hodmcim__110321.pdf )

Befizetést teljesíthet az adózó saját nevében vagy képviselõ-
je, illetve meghatalmazott képviselõje, meghatalmazottja útján,
amennyiben a képviseleti jogosultság igazolásra kerül.

Mi történik az esedékes részlet megfizetésének elmulasz-
tása esetén?
Amennyiben az adózó a részletfizetésnek nem, vagy nem meg-
felelõen tesz eleget, akkor 
� a kedvezmény érvényét veszti és a kötelezettség egy ösz-

szegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás
fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011.
május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel,

� az adózó 1+1%-os felajánlása is érvénytelen lesz.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága
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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 1 .  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

2011. májusi újszülöttek

Bajnógel Dániel 05. 01.
Szõke Zsófia Viktória 05. 22.
Tamási Tifani Zsuzsanna 05. 23.
Siska Fruzsina Laura 05. 26.
Hernáczki Kiara Anna 05. 30.
Podoba Johanna 05. 05.
Réti Olivér 05. 09.
Koncz Lara 05. 19.
Danhauser Veronika 05. 18.
Hesz Henrik 05. 30.
Marlok Maja 05. 07.
Menyhárt Vanessza 05. 01.
Rozgonyi Hanna 05. 10.
Csuhai Erik Miklós 05. 03.
Csontos Zoltán 05. 11.
Szabados Hanna 05. 12.

2011. május hónapban
elhunytak neve és életkora

Balázs Sándor élt 68 évet
Ballabás Imre Miklós élt 67 évet
Békési Sándor élt 61 évet
Budai István élt 64 évet
Buru Kálmán élt 45 évet
Csóti József élt 90 évet
Frankovics Ferenc élt 49 évet
Hankó András élt 83 évet
Helfrich Istvánné élt 97 évet
Katona Ferencné élt 86 évet
Kékesi Györgyné élt 81 évet
Keresztes Lászlóné élt 56 évet
Kiss Sándorné élt 87 évet
Kõvári Ferenc Imre élt 80 évet
Matheisz Lénárdné élt 81 évet
Székely János élt 87 évet
Tóth Bálint élt 77 évet
Tóth Gyuláné élt 83 évet
Weidinger Lénárdné élt 91 évet

Mit tehet a magánszemély, ha adófizetési nehézsége merül fel? 
Az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ és általános forgalmi adó (áfa) fizetésére sem kötelezett ma-
gánszemélyeknek 2011. május 20-áig kellett benyújtaniuk a 2010. évre vonatkozó személyi jövede-
lemadó bevallásukat és ezen idõpontig kellett rendezniük az esetleges keletkezõ adókötelezettségü-
ket is. Felmerülhet a kérdés, hogy mit tehet az adózó akkor, ha nem, vagy csak részletekben tud
eleget tenni fizetési kötelezettségének?

Ebben az esetben a jogszabályok több lehetõséget is biztosítanak az adózó számára:
1) Az a magánszemély, akinek az adófizetési kötelezettsége a 100 ezer forintot nem haladja meg és a

1053-as személyi jövedelemadó bevallásának C lapján nyilatkozott a kedvezményes részletfizetés
igénybevételérõl, adókötelezettségét legfeljebb négy hónap alatt, havi egyenlõ részletekben, pótlék-
mentesen fizetheti meg. Tekintettel arra, hogy ez a lehetõség (a feltételek fennállása esetén) a törvény
erejénél fogva (automatikusan) jár, az adózónak külön kérelmet benyújtania, vagy eljárási illetéket fi-
zetnie nem kell, és a részletfizetés engedélyezésérõl az adóhatóság nem hoz határozatot. A kötelezett-
ség elsõ részletének fizetési határideje: 2011. június 20.

2) Amennyiben az adózó tartozása meghaladja a 100 ezer forintot, vagy nem élt a fenti lehetõséggel és
átmeneti fizetési nehézsége miatt az adó azonnali egyösszegû megfizetése � családi, jövedelmi, va-
gyoni és szociális viszonyaira tekintettel � aránytalanul súlyos megterhelést jelentene a számára, ak-
kor kérelmére az adóhatóság (méltányossági eljárás keretében) mérlegeli a tartozás részletekben,
vagy fizetési halasztással történõ megfizetésének az engedélyezését. Fontos hangsúlyozni, hogy a
részletfizetés, illetve a fizetési halasztás fõszabály szerint pótlékköteles, amelytõl csak kivételes mél-
tánylást érdemlõ esetben tekinthetõ el.

3) Ha az adózó fizetési nehézsége nem átmeneti jellegû és a kötelezettség késõbbi megfizetése a vagyoni,
jövedelmi és szociális helyzetbõl sem valószínûsíthetõ, az adózó kérheti a tartozás méltányosságból
történõ mérséklését, vagy elengedését. Ezt azonban a törvény csak akkor engedi, ha a tartozás megfi-
zetése súlyosan veszélyezteti a kérelmezõ és a vele együtt élõ közeli hozzátartozók megélhetését. Vál-
lalkozási tevékenységet folytató magánszemély a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése indokával
kizárólag késedelmi pótlék- és bírságtartozás mérséklését, illetve elengedését kérelmezheti. 

Fontos kiemelni, hogy a kérelemre induló méltányossági eljárás keretében a tartozás mérséklése, tör-
lése, illetve a részletfizetés, fizetési halasztás engedélyezése nem automatikusan jár, azok csak a jog-
szabályi feltételek fennállása esetén engedélyezhetõk.

A kérelem nincs formához kötve, azt az adózó saját megfogalmazásában terjesztheti elõ, azonban fon-
tos a részletes indokolás és az aláírás megléte. Mérséklési, elengedési kérelem esetében célszerû lehet
egy részletfizetési kérelemmel is kiegészíteni a beadványt. Így amennyiben az adóhatóság az elengedést,
illetve a mérséklést nem találja indokoltnak, a törvényi feltételek fennállása esetén a részletekben törté-
nõ fizetés engedélyezhetõvé válik. Gyorsítja az elbírálást, ha a kérelemhez az adózó mellékeli az elbí-
ráláshoz szükséges adatok bemutatására szolgáló kitöltött adatlapot. (A nyomtatványok megtalálhatóak
a www.apeh.hu honlap �Letöltések� / �Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták� / �Adatlapok fi-
zetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához� menüpontjában). 
A kérelem elõterjeszthetõ:
1) papír alapon: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lakóhely szerinti illetékes Észak-budapesti, Kelet-bu-

dapesti, Dél-budapesti, illetve Pest megyei adóigazgatóságának Fizetési Kedvezmények Fõosztályá-
hoz címezve, postán vagy az ügyfélszolgálati helyeken személyesen,

2) elektronikus úton: melynek feltétele, hogy az adózó ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen. (Az
elektronikus kérelem benyújtásának részleteirõl a www.apeh.hu "Letöltések" / "Nyomtatványkitöltõ
programok" menüben található részletes tájékoztatás).

A kérelem elõterjesztése illetékköteles, melynek mértéke: 2200 forint. Az eljárási illetéket banki átuta-
lással, készpénz-átutalási megbízással (csekk), valamint az erre kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyá-
val történõ fizetéssel az erre a célra rendszeresített beszedési számlára kell teljesíteni. Az illetékfizetési
kötelezettség � függetlenül a kérelem elbírálásának eredményétõl � az eljárás megindításához kötõdik,
és azt a kérelem benyújtásakor meg kell fizetni. A jogszabály indokolt esetben lehetõséget ad költség-
mentesség engedélyezésére. 

Amennyiben az adózó kérelme nem tartalmaz elegendõ információt az érdemi elbírálásához, az adóha-
tóság � határidõ egyidejû megjelölése mellett � hiánypótlásra szólítja fel az adózót. Fontos, hogy a ké-
relmezõ a megjelölt határidõn belül küldje vissza a pontosan kitöltött, általa, illetve a vele közös háztar-
tásban élõ nagykorú személy(ek) által aláírt adatlapot, csatolva hozzá a bevételek és kiadások igazolá-
sára szolgáló iratokat (pl. munkabér-, illetve nyugdíjigazolás, esetlegesen más személytõl/családtagtól
kapott rendszeres anyagi támogatás igazolását célzó aláírt támogatói nyilatkozat, közüzemi számlák má-
solatai stb.). A hiánypótlás elmulasztása, vagy határidõn túli teljesítése, illetve a közölt adatok igazolá-
sának hiánya az eljárás megszüntetését, vagy a kérelem elutasítását vonhatja maga után. Szintén a kére-
lem elutasítását eredményezheti az életszerûtlen, aggályos adatok (például több a kiadás, mint a bevé-
tel, illetve kirívóan alacsony egy fõre jutó jövedelem stb.) közlése.

A kérelmek elbírálása során az adóhatóságnak az adózó és a vele közös háztartásban élõ közeli hozzá-
tartozók vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetét együttesen kell vizsgálnia. Ez azt jelenti, hogy a mér-
legeléskor figyelembe veszi az egy háztartásban élõk valamennyi igazolt bevételeit és kiadásit. Ezen ada-
tokból megállapításra kerül az egy fõre esõ jövedelem, amely alapján az adóhatóság mérlegeli a kére-
lem teljesíthetõségét. További elbírálási szempontként jelentkeznek az átlagos életvitel mellett nélkülöz-
hetõ ingóságok, illetve a lakhatási célokat szolgáló ingatlanon felüli ingatlanok. Az ingatlaneladásból
származó jövedelem adójára irányuló kérelmek esetében � a fenti körülményeken felül � ezen jogügy-
letbõl származó jövedelem felhasználását is vizsgálja az adóhatóság. 
A kérelem érdemi elbírálásáról az adóhatóság határozatban értesíti az adózót. Elõfordulhat, hogy a ké-
relemben foglaltak engedélyezését az adóhatóság feltételhez köti. A feltétel teljesítésének elmulasztása,
illetve a részletfizetés, fizetési halasztás nem, vagy nem megfelelõ módon történõ teljesítése esetén a
kedvezmény érvényét veszíti, és a tartozás - járulékaival együtt - egy összegben esedékessé válik.

További, részletes információk a www.apeh.hu honlap �Adózási információk� rovatának 30-as számú,
�A Fizetési Kedvezmény alapvetõ szabályairól� szóló információs füzetben érhetõk el. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága



Sorozatos visszaélések az õrzõ-védõ cégeknél
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyar-
országi Regionális Adó Fõigazgatósága egy õr-
zõ-védõ tevékenységet folytató budapesti szék-
helyû társaságnál tartott vizsgálat során csak-
nem 300 millió forintos áfacsalást és egyéb, a
dolgozókat is megkárosító visszaéléseket tárt fel.
A szövevényes ügyben a regionális adó fõigaz-
gatóság feljelentése alapján az adóbevételt kü-
lönösen nagymértékben csökkentõ, folytatóla-
gosan elkövetett adócsalás bûntette miatt indult
nyomozás.

Az adóhatósági ellenõrzés során kiderült, hogy a
vizsgált biztonsági feladatokat ellátó kft. a bevéte-
lei után keletkezõ adófizetési kötelezettsége alól
úgy igyekezett kibújni, hogy egy alvállalkozói lán-
colat beiktatásával fiktív számlákat fogadott be, s
ezek alapján három év alatt csaknem 300 millió fo-
rint összegben csökkentette a fizetendõ általános
forgalmi adóját. 
A társaság a fiktív számlák többségét olyan alvál-

lalkozóktól fogadta be, amelyek adóbevallást nem
nyújtottak be, bejelentett székhelyükön nem mû-
ködtek, adószámuk több esetben felfüggesztésre,
vagy törlésre került, továbbá tulajdonosi körük
megegyezett, illetve közöttük közeli rokoni kap-
csolat volt fellelhetõ.
Az ellenõrzés során több, a munkavállalókat meg-
károsító visszaélésre is fény derült. A biztonsági
õrök sok esetben nem tudták megnevezni a mun-
káltatójukat, vagy tévedésben voltak annak szemé-
lye tekintetében. Míg a munkabér és a munkavég-
zés helyszíne ugyanaz maradt, addig a munkavál-
lalókat rendszeresen léptették ki és be az egyik cég-
bõl a másikba. Több esetben elõfordult, hogy a le-
vont magán-nyugdíjpénztári tagdíjakat a munkál-
tatók nem fizették be és a folyamatos, több száz-
órás munkavégzés mellett is csak havi 1-2 alkalom-
mal történõ munkavégzést igazoltak, vagy nem is
jelentették be a vagyonõröket. Az alkalmazottak-
nak a munkaidõ nyilvántartáshoz kétféle, különbö-
zõ tartalommal bíró jelenléti ívet kellett vezetniük,

de a szolgálati naplót � a munkavezetõ utasításá-
ra � még ellenõrzés esetén sem volt szabad meg-
mutatniuk.
A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Fõ-
igazgatósága az ügyben különösen nagy értékben
elkövetett adócsalás bûntette miatt feljelentést tett
a NAV regionális bûnügyi igazgatóságánál.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az adóellenõrök
egyre többször találkoznak olyan láncolatos ügyle-
tekkel a biztonsági tevékenységet folytató adózók
körében, amelyek elsõdleges célja nem a piacon el-
érhetõ gazdasági elõny realizálása, hanem kizáró-
lag a társaság adófizetési kötelezettségének kikerü-
lése, jogtalan adóelõny megszerzése. A jelenség
felszámolása érdekében az elmúlt idõszakban több
hasonló esetben is büntetõeljárást kezdeményezett
az adóhatóság Budapesten és Pest megyében.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális 
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Képek a gyermeknapi rendezvényrõl 
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