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� Gratulálok nagyszerû produkcióhoz! Ez,
a �gyalogos� Honfoglalás hányadik elõ-
adás volt? 
� Gyalogosan a hatodik.
� A darabot nagy sikerrel játssza a Lovas
Színház is�
� Igen, a Magyar Lovas Színházban ed-
dig négy teltházas elõadásunk volt, és
Sepsiszentgyörgyön a Székely Vágta kul-
turális attrakciója is mi voltunk ezzel a pro-
dukcióval. Harminc lóval mutattuk be a
Honfoglalást a helyi csoportokkal kopro-
dukcióban. Tehát ezen a nyáron komoly
múltja lett az elõadásnak. Emellett szeret-
nék azzal is eldicsekedni, hogy Komárom-
ban mind a négyszer ezer ember tombol-
ta végig az estét, amit felvett a Magyar Te-
levízió is. Tudomásom szerint októberben
fogják sugározni fõmûsoridõben, ami szá-
munkra nagy öröm és megtiszteltetés.
� Élõben látható lesz még a lovas Hon-
foglalás?
� A nagy sikerre és érdeklõdésre való te-
kintettel még két elõadás � október 21-én
és 22-én � kerül megrendezésre. Komá-
romban. Nincs túl messze, akit érdekel,
érdemes odautazni, azt hiszem, megéri.
� Milyen kritikákat kaptatok a szakmától?
� Eddig még nem foglalkoztak vele a kri-
tikusok.
� Hát akkor talán kritikának sem utolsó,
hogy közel hatszázan tapsoltak ma este.
Itt ez nézõcsúcs�
� Igen, nagyon szép szám, gratulálok a
szervezõknek.
� Azt hiszem, ez elsõsorban a Ti érdeme-
tek, hiszen nem elõször játszotok Duna-
harasztin. Kölcsönösen ismeritek egymást
a közönséggel. Hogy érezted, milyen volt
a mai nézõsereg?
� Úgy gondolom, a közönség mindig
olyan, mint az elõadás. Az ember évezre-
dek óta nem sokat változott, ugyanolya-

nok a reakciói, intuíciói, érzelmei. Ha jó az
elõadás, jó a közönség is.
� Milyen érzés volt játszani itt, a felújított
kúriában?
� Évek óta szerepelünk Dunaharasztin.
Sok helyszínen voltunk már, a Mûvelõdé-
si Háztól kezdve játszottunk a búcsúsátor-

ban és a Városháza udvarán is. Azt kell
mondanom, hogy eddig ez a legjobb hely.
Gratulálok a városnak ehhez a csodálatos
építményhez és helyszínhez! Sok jó és
közös elõadást kívánok a harasztiaknak
és magunknak is.
� Milyen elõadásokra készültök ezután?
� Az idei siker bizonyította, hogy valóban
érdemes dolgozni ezekkel az értékekkel.
Tavaly a Tróját mutattuk be, de most már
kezd kikristályosodni, hogy a magyar iro-
dalom és a magyar történelem olyan pa-
letta, amely nagy gazdagságot rejt magá-
ban. Nem titkolt szándékunk, hogy jövõre
egy magyar hõst dolgozunk fel. Hogy ez
Dózsa György, Mátyás király, vagy Zrínyi
Miklós � és sorolhatnám a lehetõsége-
ket �, még nem tudjuk, s ha visszanyúlunk
a honfoglalás elõtti idõkre, a Hunor és
Magor története, rengeteg mítosz és le-
genda, vagy a mondák és népmesék vilá-
ga is kínálja a lehetõségeket. A magyar-
ság érzése, a magyar-tudat a mi színhá-
zunkat is megérintette, és nem csak azért,
mert ma politikailag illik magyarnak lenni,
hanem az a szél, ami megfújt minket, rá-
ébresztett � engem, mint színházrendezõt
is � arra, hogy rengeteg szépség van a
múltunkban, népköltészetünkben, és ne-
künk ebbõl kell meríteni.
� Beszélhetünk tehát egyfajta nemzeti éb-
redésrõl a kultúrában?
� Pontosan. A Honfoglalással olyan mér-
földkövet tettünk le a Sziget Színház éle-
tében, amivel � az eddigi sikerek és taps-
viharok alapján talán szerénytelenül el-

mondhatom � lassan átvesszük a staféta-
botot a nagyszerû István a király címû és
azoktól a nemzeti érzésû rockoperáinktól,
amelyek az elõdjeink voltak. Nyilvánvaló,
hogy nagyon nehéz dolgunk van, mert
amikor az István a király íródott, akkor egy
televíziónk, rádiónk és lemezkiadónk volt,
és a bakelitlemez ma is dédelgetett em-
lékként található szüleink polcán; ezt felül-
múlni nem lehet. Mégis azt mondom, hogy
a magyarságnak szüksége van ezekre a
rockoperákra, amelyek hitet és erõt adnak
napjaink gondokkal teli világában. Ebben
a darabban is több üzenet, olyan mondat
van, amit érdemes megfontolni: a táltos
azt mondja, tanulni kell a múltat, abból
lesz a jövõnk, de említhetem azt a dalt is,
melyben az hangzik el, hogy ��bár a jö-
võnk küzdelem, virág nyílhat újra magyar
földeken!� Úgy érzem, ez fontos mondani-

való, s ha ennek üzenete eljut a nézõk-
höz, elmondható, hogy megérte a fárad-
ságot.
� Az elõadás érdekessége volt, hogy a da-
rab végén két Pintér is volt a színen. Az
ifjabb elõadó rendkívül otthonosan moz-
gott a színpadon, láthatóan jól érezte ma-
gát és �
� A kisfiam, Máté öt éves, és imádja a sze-
replést. Mint Árpád unokája jelenik meg,
szimbolizálva, hogy nõnek a fiatalok
� nyílnak az új virágok �, Attila, Álmos és
Árpád vére ma is jelen van, utódaik isme-
retlenül is itt élnek közöttünk, s feladatuk
átvenni tõlünk és tovább vinni a stafétát.

Gáll Sándor

Honfoglalás Dunaharasztin

Nagy sikere volt a megújult Laffert-kúriában a Sziget Színház Honfoglalás cí-
mû elõadásának, melyet a városi önkormányzat szervezésében mutattak be. A
szép nyárutó-esti idõ, a fellépõk népszerûsége várakozáson felüli nézõszámot
hozott. A jegyelõvétel nyomán a szervezõk még az utolsó pillanatban székeket
vásároltak, így közel ötszázan foglalhattak helyet a nézõtéren, amely az elõ-
adás kezdete elõtt egy fél órával már teljesen megtelt. A rendezõk a kúria és a
kávéház valamennyi ülõalkalmatosságát  kihordták a folyamatosan érkezõ kö-
zönség számára.
Koltay Gergely és Szûts István rockoperáját méltán kísérte ekkora érdeklõdés:
színvonalas, nagyszerû elõadást láthattunk, parádés szereposztásban. A táltost
Pintér Tibor játszotta, Árpád szerepében Vadkerti Imrét láthattuk. Álmos Oláh Sán-
dor volt, Rékát Janza Kata, a sámánasszonyt Papadimitriu Athina alakította. Fel-
lépett még Buch Tibor, Sipos Imre, Hábencius György, Bencze Sándor, Berecz
György és még sokan mások. A díszlet, a látvány, a fülbemászó dallamok, vala-
mint a színészek és táncosok játéka maradandó élményt jelentett a lelkes közön-
ség számára. 
Az elõadás után a rendezõvel, Pintér Tiborral beszélgettünk.
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A humor és a
rajzolás szüle-
tett képessé-
gem, de csak
késõbb kezd-
tem ötvözni a
kettõt. 1977-
ben születtem.
Gyerekkorom-
ban azt mond-
ták nekem,
hogy a mûvé-
szetbõl nem lehet megélni, így alternatíva-
ként a cukrászatot választottam. 15 éve-
sen megnyertem a cukrászok, szakácsok,
felszolgálók és textilesek közti rajzver-
senyt, de utána több mint 10 évig hanya-
goltam az alkotást � ösztönzés hiányában.
26 évesen figyeltem fel a humorújságok-
ban lévõ karikatúrákra, vicces képregé-
nyekre. Ezek felvillanyoztak, megadták a
kezdõ lökést az alkotáshoz. Elsõsorban
kreatív ötletgazda vagyok, ha megvan a
gondolat, akkor azt képekben tudom meg-

valósítani. Autodidakta módon fejlesztem
magam. Több hónapig dolgoztam a Danu-
bius Pirítós weboldalára. Az én terveim
alapján készült el a Morning Show logója.
Elsõ helyezést nyertem 2007-ben a 3.
Képregény-fesztivál �Szuperhõs� kategóri-
ájában. Az Audi-Várfok Galériában 3. he-

lyezett lettem Magyarország legmagasabb
összdíjazású képregény versenyén. 2008-
ban pedig a szigethalmi képregény-pályá-
zat elsõ díját nyertem el. Grafikáimat
örömmel mutatom be Dunaharaszti közön-
ségének a Városi Könyvtár Minigalériájá-
ban.

2011. SZEPTEMBER � A HÓNAP MÛVÉSZE
MLINKÓ ZOLTÁN

Helló Dunaharaszti � Fotó tábor 2011
...a pillanat amit megörökítünk.

Mindenki izgalommal, nagy érdeklõdéssel várta a �Helló Dunaharaszti� csoport által szervezett
fotótábort, aminek ötletét a �Dunaharaszti LIKE� címû májusi fotópályázat adta, melynek képeit a
kedves újság olvasók egy korábbi számban már megtekinthettek. 
Nagyon örültünk, hogy egyre többen figyelnek minket az interneten, és egyre több fotókedvelõt össze
tudtunk hozni a közösségi oldal segítségével. Az augusztus végén megrendezett táborban 15 fotós vett
részt. Célunk volt, hogy személyesen megismerje egymást egy aktív fotós közösség, hogy tanuljunk
egymástól, valamint a mûvészeti vezetõktõl, akik nagy várakozással készültek az együtt töltött napokra. 
Méltó zárásként �Helló Dunaharaszti Fotókiállítást� szerveztünk, ahol mind a �Dunaharaszti LIKE�
mind a �Nyári pillanat LIKE� képeit élõben megtekinthették a látogatók.
Itt is szeretnénk köszönetet mondani Dunaharaszti Város Önkormányzatának és dr. Szalay
László polgármesternek akik támogatása nélkül nem jöhetett volna létre a tábor.
Továbbá köszönet a mûvészeti blokkok vezetõinek: Lehel Endrének, Mikó F. Lászlónak és Teszár
Ákosnak.
Szép volt! Jó volt! Köszönjük!
Folytatjuk! :-) Helló Dunaharaszti, facebook csapata
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A hónap filmje

Rio

Rio de Janeiro csupa szín, csupa ka-
land, csupa lüktetés. Egyedül Azúr, az
elkényeztetett házi papagáj gondolja
úgy, hogy jobb a biztonság, a kaland fe-
lesleges, a repülés balesetveszélyes.
Ám különös, és meghökkentõen peches
véletlenek sorozata úgy hozza, hogy ki-
pottyan addig kényelmes életébõl, és
míg körülötte tombol a karnevál, õ
kénytelen elfogadni azt, amit Rio
adhat: izgalmat, kavarodást, sok új
barátot, és elõbb-utóbb a repülés örö-
mét. Gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt kitûnõ szórakozást
nyújtó alkotás.

A hónap könyve

Hahner Péter:
100 történelmi tévhit
Újabb 100 történelmi
tévhit

Hahner Péter Újabb 100
történelmi tévhit címû
könyvében � hasonlóan

az elsõ kötethez � olyan tényekre és értelmezésekre hívja fel
az olvasók figyelmét, amelyeket a történettudomány már régen
megcáfolt. De ezek az ellentmondások mégsem terjedtek el
szélesebb körben. A szerzõ könyveiben akadnak téves adatok,
felületes megállapítások, megszépítõ vagy befeketítõ történel-
mi legendák és azok érdekfeszítõ és hiteles cáfolatai.

A hónap fotója

Gaál Petra:
Mezítlábas õszköszöntõ 

Szeret Ön fotózni?
Várjuk legjobb képeit, hogy �a hónap
fotója� legyen honlapunkon és a vá-
rosi újságban is.
Küldje el a Városi Könyvtár
dhbiblio@dhbiblio.hu e-mail címé-
re!

A hónap verse

Mentovics Éva: Ha int az õsz neked�

SZEPTEMBERI KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ

Nézd, ott pereg a rõt levél,
és szél szalad tova,

õszi levelek a kertek mélyén
érik már a barna naspolya,

az alma, ott az ághegyen
pirulva rád nevet,

de füstgomoly száll felfelé
amott, a ház felett,

mert lám, a tarka kert mögött
az õsz oson tova,

és élezésre vár megint
a régi korcsolya,

mely ott suhan a tó jegén,
ha jõ a tél, a fagy,

ha parti sétány fái közt
a büszke szél szalad.

De most futás, még jöjj velem
a tarka fák alatt,

hol bükkfa karja int feléd,
és pottyan rád a makk,

és szedd a hulló gesztenyét
a sok levél közül,

és gyûjts kosárba egy csomót
amott, a tér mögül!

Öleld magadhoz, fuss tova,
és vidd a kincseket!

Amott suhan a tarka õsz...
nézd, visszaint neked!
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A �négy évszak� koncertsorozat nyári elõadá-
sa, elsõ alkalommal került megrendezésre új
helyszínen, a Laffert-kúriában. Eddig ezeknek
a koncerteknek kizárólag a József Attila Mûve-
lõdési Ház adott otthont. Mostantól a klasszi-
kus dallamokat a megújult kastélyban is hall-
hatják majd a Dunaharasztiak és a városba lá-
togató közönség. Nagyszabású zenei rendez-
vénnyel készültünk erre a jeles alkalomra!
Dolce Vita néven egy szimfonikus utazáson
vehettek részt a Laffert-kúriába látogatók
2011. 08. 27-én. Híres dallamokat hallhattunk
az opera világától egészen a filmzenéig. Eb-
ben az utazásban volt segítségünkre a Monar-
chia Szimfonikus Zenekar. Az est zenei színvo-
nalát olasz és magyar szólisták biztosították.
Nagyon jól sikerült az elõadás, a kastély kert-
je fantasztikus, természetes akusztikával ren-
delkezik. Gyönyörû hátteret biztosított a kas-
tély épülete, mintegy természetes színpadi kel-
lékként, a zenei elõadáshoz. A koncert elsõ ré-
szében, híres operanyitányok és -áriák kerültek
elõadásra. Az opera dallamokat Kolonits Klára
mûvésznõ tolmácsolásában hallhatta a közön-
ség. Annak ellenére, hogy szabadtéri elõadás
volt külön kihangosítás nélkül, mindenki élvez-
hette a mûvésznõ elbûvölõ hangját. A máso-

dik részben a karmester Giuliano Di Giuseppe
által áthangszerelt, híres film muzsikákat élvez-
hette a közönség. A párduc címû film elbûvö-
lõ valcereit és mazurkáit Pierluigi Ruggiero csel-
ló játéka tette még élvezetesebbé. Ezt követ-
te egy Fellini filmekbõl összeállított, dinamikus
zenei válogatás. Sajnos, az idõjárás nem ked-
vezett az elõadók számára, a záró akkordokat
már szemerkélõ esõben kellett befejezni. Ezért
a meglepetés ráadás szám is elmaradt, melyet
a szólisták és a karnagy úr nagyon sajnáltak.
Külön magyar zenével készültek megköszön-
ni a közönség, figyelmét és lelkes tetszésnyil-
vánítását! A zenei eseményt Dunaharaszti Ön-
kormányzatának támogatásával hoztuk létre.
A �négy évszak� koncertsorozat fõvédnöke dr.
Szalay László polgármester úr. Állandó szpon-
zorainknak is szeretnénk megköszönni a tá-
mogatást, hiszen ezzel lehetõvé teszik, hogy
a koncertekre ingyenes legyen a belépés.
Nagyon nemes cselekedet ez, segít abban,
hogy a zene mindenkihez eljuthasson, erre
nagy szükség van a mai világban, hiszen a ze-
ne egyetemes célja, hogy gazdagítsa az éle-
tet, egyféle örömforrásként szolgáljon!
A koncert után rengeteg köszönõ levelet kap-
tam, mint szervezõ, szeretnék néhányat a ked-
ves olvasóval is megosztani:
�Nagyon köszönöm a meghívót. Egy fantasz-
tikus koncertnek lehettünk fültanúi. Kiváló
mûvészek adtak elõ gyönyörû dallamokat és
ez által szereztek nekünk, dunaharaszti lako-
soknak egy felejthetetlen estét! Szívembõl
szóltál, amikor a bevezetõben említetted,
hogy ezekkel a komolyzenei koncertekkel
szeretnétek az itteni lakosoknak örömet okoz-
ni. A koncert csodálatos helyen, a kúriában,
illetve annak kertjében volt. Kár, hogy az égi-

ek közbeszóltak, és így az eredetitõl eltérõ
programmal »zárult«..�
�A tegnapi koncert nagyon tetszett, nagyon
látványos és nagyszabású volt. Igazi zenei cse-
mege, büszkék lehetnek a Dunaharasztiak,
hogy ilyen magas színvonalú koncertet tartot-
tak a városukban! További sok sikert kívánunk
és reméljük hallhatunk még hamarosan ha-
sonló színvonalú koncerteket a városban.�
Ehhez hasonló baráti hangvételû leveleket ol-
vashattam ismerõsöktõl és ismeretlenektõl a
koncert utáni napon! A mûvészeknek és ne-
kem, mint rendezvényszervezõnek ez óriási
öröm! Jó érzés tudni, hogy a közönség szere-
ti és értékeli azt, amit létrehoztunk, megszer-
veztünk fáradságos munkával. Remélem,
hogy még sok szép koncertet lesz alkalmunk
megszervezni a Dunaharaszti és a városba lá-
togató közönség számára!
Az õszi koncertet a József Attila Mûvelõdési
házban tartjuk majd 2011. november 4-én.
Az elõadásról idõben adunk majd hírt a helyi
sajtóban.

Ignácz Laura
koncertszervezõ

Képek: Teszár Ákos

Dolce Vita

FELHÍVÁS!
2011. novemberében Auschwitz album � Rólunk, nekünk, nélkülük címmel holokauszt kiállítás kerül megrendezésre
Dunaharasztin, a Laffert-kúriában.
Várjuk szíves jelentkezését azoknak a dunaharaszti, taksonyi, soroksári, vagy környékbeli személyeknek, akik holokauszt
túlélõk. A kiállítás anyaga mellett készülni fog egy helytörténeti tabló, ezért várjuk azok jelentkezését is, akik a témához
kapcsolódó korabeli fényképpel, dokumentummal rendelkeznek.
Elérhetõségeink: Telefon: 06-70-546-0505, e-mail: panyikeva@pr.hu. Levélcím: Panyik Éva, 2315 Szigethalom, Mû út
36.
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A FiDu Egyesület meghívására 
Beregszászról (Kárpátalja) érkezik városunkba a

CREDO EGYÜTTES

Zenéjük ritka és megható élmény a XXI. század rohanó
napjaiban. 

Ének, gitár, hegedû magyar költõk verseire.
Egyedi hangzás és dallamok.

Október 21., péntek 18.00 órakor
a Dunaharaszti Református  templomban

Rákóczi u. 21.

Ajánljuk minden korosztálynak, mindazoknak, 
akik szeretik a békességet, a hazájukat,

és keresztény õseink nyomdokait követik. 
Ízelítõül a megzenésített versek költõi közül, a távoli száza-
doktól máig: Agyagfalvi Hegyi István, Balassi Bálint, Bartal
Klári, Bodnár Éva, Dsida Jenõ, Füzesi Magdolna, Kányádi

Sándor, Reményik Sándor, Zas Lóránt �

ELÕZETESEK 
a FiDu Egyesület további õszi-téli programterveibõl:

FELNÕTTEKNEK:

NOVEMBERBEN: 
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA

várjuk 
NÁDASDY BORBÁLA GRÓFNÕ-t.

A hazánktól távol élõ, a magyar kul-
túrát szívén viselõ grófnõ meghívá-
sunkra önéletrajzi ihletésû regényei-
nek körében beszél majd mozgalmas
életérõl, magyarságtudatról.  Szintén
várjuk az estre Méry Gábor felvidéki
barátunkat, a könyvkiadó-fotómû-
vészt is.

DECEMBERBEN: 
TOLDI ESTÉJE

elõadásra 
Sudár Annamária 

színmûvésznõt 
és Heizinger Mikát 

(a Misztrál Együttes zenésze)
hívjuk.

Az est megható élmény a ritkán, vagy régen olvasott érze-
lem dús mûbõl, melyet Arany János hihetetlenül érett gondo-
latokkal és érzelmekkel írt meg, mindössze 30 évesen. Pá-
ratlan élmény! Ajánljuk 16 éves kortól 99 éves korig.

CSALÁDOKNAK, GYERMEKEKNEK:

ADVENT napjaiban.  
KARÁCSONYRA készülõdve:

kézmûveskedünk, házi hangszeres koncertet szervezünk, és
magyar táncházat rendezünk az ÜSZTÜRÜ zenekarral
(Erdély).

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt programjainkra.

Figyelje hirdetésünket a következõ lapszámban is!
FiDu Egyesület

Devecser
Tisztelt Szerkesztõség! A
nyáron a Dunaharaszti Mû-
vészetbarátok nevében
Devecseren jártunk. Meg-
ható pillanatokat éltünk át,
amikor nyáron a devecseri
általános iskola igazgatói
irodájában átadtuk az isko-
la és óvoda 10 dolgozójá-
nak, pedagógusának azo-
kat a bekeretezett festmé-
nyeket, amik az uj otthon-
honok falán a derût, szere-
tetet, egymásra figyelést
hivatottak bizonyítani. A
dunaharaszti mûvészek
Bánkuti Emese, Gellér Er-
zsébet, Brauswetter Dóra,
Metz György, Horváth
László Adrián, Horváth
Lászlóné, Berecz Károlyné, Deladunay Deák László, Desics
Erzsébet, Fodor Árpádné festettek a devecseri otthont vesz-
tett pedagógus kollégáknak képeket.
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A csatorna Taksony felõli oldalán magasodó
dombon 1762 óta áll a Kálvária Kápolna két
és fél évszázad óta Haraszti és Taksony ked-
velt imádkozó-, zarándok- és kirándulóhelye.
Ez az érdekes építmény és a szép környezet
több helyi képzõmûvészt megihletett � még
romos állapotában is � aminek eredménye
egy sor megkapó alkotás lett. A kápolna mö-
gött a dombon egy háromszögelési alappont
található.

Egy kis visszapillantás

A XX. század viharos történelme ezt a fel-
szentelt helyet is megviselte. 1944 õszén ak-
natalálat érte. A kis torony, a tetõzet és a fa-
lak jó része leomlott. 
A rákosi rendszerben gondolni sem lehetett
a helyreállítására. Két korábban üldözött
szerzetes, a Domokos fivérek, 1965 és 80 kö-
zött szerény keresetükbõl újraépítették és a
vakolás kivételével rendbe hozták. Belsõ te-
rében szobrokat helyeztek el. Az általuk ide
menekített padok ma is a Kápolna legfõbb
értékei. 
Ezek a Sztálin-szobornak helyt adó 1951-ben
felrobbantott és a neoromán Regnum Mariá-
num templomból származnak. Ezután a Ká-
polna fölötti platón � adományokból � az ere-
detinél jóval kisebb kereszt került a régi he-
lyére és elkészült a felvezetõ lépcsõzet. Bár
kívülrõl vakolatlan volt, de 1980-tól újra
helyt adhatott egyházi rendezvényeknek.
Nem kímélték a kápolnát az 1995 után meg-

jelenõ � békeidõben jelentkezõ � belsõ viha-
rok sem. A politikai szinten elfogadott meg-
élhetési bûnözõk elõször lelopták róla a hi-
bátlan tetõt, kivágták az ablak vasrácsát és el-
vitték a bent található szobrokat, képeket,
tárgyakat, de szerencsére az értékes padokat
nem tudták kivinni az ablakon. Az ajtót � há-
la a Domokos testvérek elõrelátásának � nem
tudták felfeszíteni.

Fordulópont a Kápolna életében

2007-ben egy jelentõs, három napos ese-
mény � az Egyházmegyei Találkozó volt
Taksonyban és Dunaharasztin � amelynek
programjában a Kápolna látogatása is szere-
pelt. Hogy méltó helyet adjon az ide látoga-
tóknak, zarándokoknak a nyers falak le let-
tek vakolva, minden fel lett újítva, le lett fest-
ve kívül-belül, illõen berendezve és a betö-
rések ellen riasztóval ellátva. Mindez, Láng
András plébános hozzájárulásával az egyház
pénzén. Bauer György kõfaragó mester már-
vány táblája hirdeti a bejáratnál, mi is ez a
hely, ahol a szemlélõ áll. 
Elmondhatjuk, hogy a Kápolna 50 év után
újra életre kelt. Azóta számos egyházi ren-
dezvény és esküvõ volt itt. Úgy érezzük, mél-
tán mondható, hogy városunk egy valóban
régi � jövõre 250 éves � megszépült kis em-
lékhellyel, látnivalóval gazdagodott.
Elképzeléseink a jövõre:

A 250 éves jubileum elõtt városunknak ez-
zel az egyszerû barokk Kálvária Kápolnával
lehetnének további terveink is.
� Jó lenne visszaállítani az egykori állapotot.
� A régihez hasonló nagyságú keresztet állí-

tani.
� A régi helyére korunk ízlésének megfelelõ

új keresztúti stációkat emelni.
� A környéket a természetes élõhelyhez iga-

zodó örökzöldekkel és cserjékkel beültetni.
� Az épületet az út felõl eltakaró, nem ide il-

lõ fáktól, bokroktól megtisztítani.
� Az ide látogatóknak parkolási és pihenési

helyet biztosítani.

� A Kápolna mögötti szép ligetes erdõben
sétára, kirándulásra, sportolásra alkalmas
erdei tanösvényt kialakítani. Ez nemcsak
az ide látogatókat, de a természet iránt ér-
deklõdõ iskolásokat is ide vonzaná egy-
egy kirándulás alkalmával.

� Kivilágítást az esti órákra.
� A Kápolna közelében további építkezések

leállítását.
Mindez a katolikus egyház pénzügyi lehetõ-
ségeit és hatáskörét meghaladja, de úgy érez-
zük, ha az elképzelést az Önkormányzat tá-
mogatná, EU pályázat útján nyert pénzzel és
a civil szervezetek hathatós támogatásával,
mindez megvalósítható lenne.
A Kálvária Kápolna környezetének fent leírt
kialakításával városunk � a hamvaiból fel-
éledt és gyönyörûen megszépült Laffert Kú-
ria után � egy újabb hozzánk méltó, szívesen
látogatott, szép panorámával rendelkezõ,
meghitt nyugalmat árasztó pihenõ, kirándu-
ló és imádkozó emlékhellyel gazdagodna.
Városunk az utóbbi 8 évben óriásit fejlõdött,
szépült. Legyen ez a múltunkat hirdetõ meg-
újult hely ennek az örvendetes folyamatnak
egy újabb állomása, Dunaharaszti déli kapu-
jának ékköve, amely fogadja és búcsúztatja
az erre utazót. 
Ehhez kéri minden kedves itt élõ polgár se-
gítõ támogatását és segítségét a keresztény
hívek és több civil szervezet nevében

Dr. Sárospataki György
Dunaharaszti, Fõ út 149.
Tel.: 24/658-886

A futás ünnepe: 
Bécs�Pozsony�Budapest Ultramarathon

2011. október 19�23. között kerül megrendezésre a Bécs-Pozsony-
Budapest Ultramarathon futóverseny, amely az elmúlt húsz évet lezár-
va, megújult és bõvített formában várja a futás szerelmeseit.
A résztvevõk Bécsbõl rajtolva, az egykori Római borút történelmi kö-
veit a jelenben koptatva szelik át Ausztriát, Pozsony legszebb részét
érintve a Duna vonalát követve futnak Szlovákiában majd Rajkánál át-
lépve a határt, a Szigetköz gyönyörû vidékén, a vizek városain keresz-
tül, a Vértes mellett elhaladva, a budai hegyeken át érnek célba Buda-
pesten.
A BBU klasszikusan egy hosszú távú, Közép-Európában egyedülálló,
három országot és annak fõvárosait érintõ ötnapos futó verseny (320
km). Újdonság, hogy a táv teljesíthetõ versenyként vagy versenyen kí-
vül is. Versenykategóriában való egyéni teljesítés esetén napi 80�90
km, párban napi 40�50 km, 4+1 fõs csapatban napi 20�25 km vár a
futókra.
A BBU nem versenyszerû teljesítésére több lehetõség is van: 4-20 fõs
baráti csapatok, szabadon választott, kötetlen váltási lehetõségekkel,

továbbá egy-egy részszakasz teljesítésével (váltóhelytõl váltóhelyig),
valamint túra jelleggel kerékpáron, illetve görkorcsolyával.
Az útvonal mentén érintett térségek, települések nagy várakozással tekin-
tenek a versenyre, ennek megfelelõen készülnek és várják a futókat. Az
útvonalon szakasz harmadoknál (váltópontokon), valamint 5 km-enként
frissítõpontok segítik, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából és tel-
jesítse a célkitûzéseidet.
A szervezõk hosszú távra gondolkoznak és fél szemmel már a jövõbe
is tekintenek, hiszen a cél egy évrõl évre elõrelépõ, folyamatosan fej-
lõdõ, stabil rendezvény létrehozása, amely a futás ünnepévé válhat.
További információk: útvonal (váltó és frissítõpontokkal, szinttérképek-
kel), nevezés, pénzdíjazás, szállásajánló, csapattárskeresõ a Bécs-
Pozsony-Budapest Ultramarathon honlapján a www.bbu.hu címen ta-
lálhatók, valamint minden érdeklõdõt várnak a BBU Facebook csoport-
jába a www.facebook.com/bbu.hu oldalon.

Információk és sajtókapcsolat: Szõke Attila: 06 30 241 9330
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Ezen a nyáron is sor került augusztus 8-
14. között a Dunaharaszti Baptista Gyü-
lekezet napközis táborára. A résztvevõ
gyerekek létszáma mintegy 60 fõ volt.
Délelõttönként torna, ügyességi játék, vi-
dám énekek, bibliai történetek kötötték le
a gyerekek figyelmét. Mindemellett a Kis-
mamaklub is egy olyan hetet tartott, ahol
minden délelõtt együtt tudtak lenni baba-
mama tornával és szintén bibliai történe-

tekkel foglalkozva. Délutánonként választ-
hatóan sportprogramok (kerékpár, foci,
méta, stb.), kézmûves foglalkozások
(agyagozás, gyékényezés, varrás,
gyöngyfûzés, tablókészítés), illetve színját-
szási és tánctanulási lehetõségek várták a
táborozókat. A csütörtöki családos estén
vendégünk volt az Élet Szava Alapítvány:
harangjátékkal, bábbal, táblarajzos bibliai
történettel színesítették a hetünket. Vasár-

nap délelõtt a befejezõ istentisztelet kere-
tében képekkel és élménybeszámolókkal
vontuk be a jelenlévõ szülõket, vendége-
ket a hét legjobb perceibe. Ekkor került ki-
hirdetésre a csapatverseny várva várt
eredménye is, a csapatok természetesen
nem maradtak jutalom nélkül.
A tábor mindenkori célja a napközis szol-
gáltatás mellett, hogy a gyerekek meg-
értsék és magukévá tegyék a Biblia fõ
üzenetét: Jézus Krisztus kereszthalálát
és feltámadását, mely ma is életünk ér-
telme, reménysége lehet. Hisszük, hogy
csak ez a szeretet tudja a gyerekek egy-
máshoz való hozzáállását is pozitívabbá
tenni és ez lelki felkészítés lesz az isko-
lai tanévre is.
További információk a táborról és gyüle-
kezetünk programjairól megtalálhatók a
www.jezusazur.hu internetes oldalon, to-
vábbá a gyülekezet facebook oldalán is.
Köszönetet mondunk valamennyi tá-
mogatónknak: Dunaharaszti Város
Önkormányzatának, a Ruff Pékség-
nek, Zsigmond Károly Igazgató Úrnak
és a II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lának, a KisDuna Tv-nek, Brauswetter
Lászlónénak és a Dunaharaszti Folt-
varázslóknak, továbbá minden segí-
tõnek a gyülekezetünkön belül és kí-
vül!

Gergely Tamásné

A Lányok Asszonyok a Városért Egyesület
céljai között szerepel a hátrányos helyzetû cso-
portok segítése, ezen belül az ifjúság védelme.
Dunaharaszti dinamikusan fejlõdõ város, az
elidegenedés elkerülése érdekében nagy szük-
sége van a közösségek kialakítására, a kapcso-
latok elmélyítésére, amelyben kiemelt szere-
pet vállalnak a városunkban mûködõ civil
szervezetek.
Széchenyi István szavaival élve: �Egynek
minden nehéz, soknak semmi sem lehetet-
len.�
A LAVE novemberben ünnepli kétéves, hiva-
talos fenn állását.
Létjogosultságunkat bizonyítja, hogy az Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete megalakulá-
sunk óta már másodszor tisztelte meg bizalmá-
val egyesületünket.
A 2010-ben pályázati úton elnyert 100 000 Ft-
ból a Szentendrei Skanzenbe és a Csodák Pa-
lotájába szerveztünk kirándulást egy-egy gyer-
mekcsoportnak. 
2011-ben az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkot jelöltük ki az utazás célpontja-
ként. A kiválasztott helyszínek nem csak a szó-
rakozás, hanem a kulturális és tudományos
mûveltség elmélyítését is szolgálják. 

A pályázati úton elnyert összeg nagysága,
amely az elõzõ évinek 150%-a, jelzi, hogy a
város vezetése számít egyesületünkre, elisme-
ri közösségépítõ munkánkat. Ezúton fejezzük
ki köszönetünket az Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének.
Miért pont Ópusztaszert választottuk?
Egyik oka augusztus 20-a, az államalapítás év-
fordulója. 
Kevesen tudják, hogy Béla király jegyzõje,
Anonymus a Gesta Hungarorumban tett emlí-
tést elõször Ópusztaszerrõl:
�Azon a helyen a vezér és nemesei elrendez-
ték az országnak minden szokástörvényét meg
valamennyi jogát is, hogy miképpen szolgál-
janak a vezérnek meg fõembereinek, vagy mi-
képpen tegyenek igazságot bárminõ elkövetett
vétekért. Azt a helyet, ahol mindezt elrendez-
ték, a magyarok a maguk nyelvén Szerinek ne-
vezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét
az ország egész dolgának�. Tehát igen fontos
tanácskozási helyként szolgált a 13. század-
ban.
A második ok sajnos anyagi jellegû: az
Ópusztaszeri Emlékparkba egy négytagú csa-
ládnak minimum 10 ezer forint a belépõjegy
ára, amihez még hozzá kell számolni az úti-
költséget is. A kiránduláson azok a gyermekek
vehettek részt, akik számára a nyaralás legfel-
jebb tanítási szünetet jelent, legtöbbjük otthon,
vagy a nagyszüleiknél töltik a vakációt. A gye-
rekek kiválasztásában volt segítségünkre a
Családsegítõ Szolgálat vezetõje, Pajérné Er-
zsike.
A harmadik ok pedig a távolság. Ópusztaszer
az útvonaltervezõ tanúsága szerint mintegy
140 km-re van Dunaharasztitól. A távolságot
fokozta az M5-ös autópályán feltorlódott ko-

csisor, amelynek következtében az úton töltött
idõ három óra hosszára sikeredett. Ezt kihasz-
nálva játékos vetélkedõvel, Ki tud többet a ma-
gyarságról? címmel, az Emlékpark történeté-
nek ismertetésével, Mátyás királyról szóló me-
sével, és közös énekléssel tettük színesebbé a
buszon töltött idõt. 
Az egészséges táplálkozás szem elõtt tartásá-
val a nagy melegben gyümölccsel, szeletelt
zöldségféleségekkel kínáltuk a gyerekeket,
akik örömmel ropogtatták az almát, sárgaré-
pát.
Az Emlékparkban nagy sikere volt a Feszty
körképnek, a nagy tiszai árvízi bemutatónak,
a lovasbemutatónak, a skanzenben pedig a csa-
csin kívül a gólyalábnak. Kellemesen elfárad-
va, élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza,
a gyerekek lelkesen mesélték el a nap fonto-
sabb eseményeit az Andrássy út 14. szám elõtt
várakozó szüleiknek.
Örülünk, hogy minden kisfiút és kislányt ép-
ségben hoztunk vissza a �tiszai árvízbõl�, s re-
méljük, hogy ez elsõsorban a gondoskodás-
nak, másodsorban pedig a skanzen kovácsánál
vásárolt szerencsepatkóknak köszönhetõ.

Dienes Zsuzsanna

Nyári Baptista Napközis Tábor 2011

LAVE
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Evangélikus krónika
Szeretettel köszöntöm az érdeklõdõ Olvasót. Néhány sorban szeretnék beszámolni
arról, hogyan is él, egy helyben nem nagy múltú történelmi egyház kis gyülekezete.
Nyolc évtizede alakult meg a kis missziói gyülekezet a megélhetés reményében ide-
vándorolt evangélikusokból. Jöttek az Alföldrõl, Dunántúlról, késõbb Erdélybõl és
még ki tudja honnan. Hozták a reformátori, biblikus hitet, hagyományokat, és meg-
próbáltak gyökeret ereszteni. A kis gyülekezet nemzedékeken át az otthon melegét
és lelki biztonságát jelentette. Jöhettek ide temetést kérni és gyászolni, szerelmes
boldogsággal áldást kérni a közös útra, az új nemzedéket megkereszteltetni az ér-
telmes jövõ reményében.
A kis közösség élni akarását szépen példázza, hogy három évtizede sok összefo-
gással felépítette templomát a Damjanich utcában, majd tíz éve takaros lelkészlakás
épült a templom mellett.
Bevallom, jó itt élni, megtapasztalni egy közösség összefogását, szeretetteljes ere-
jét. Jó érezni a testvéregyházak testvéri barátságát, a város vezetése és intézmé-
nyei õszinte nyitottságát. Szeretnénk város gazdagító közösség lenni, ezért mi is
nyitottak vagyunk hívõk és nem hívõk iránt is. Minden gyülekezeti alkalmunk nyitott
és díjmentes. Vasárnaponta 9 órakor van az istentiszteletünk, péntekenként 4 órá-
tól bibliaórára várjuk az érdeklõdõket, tanévben havonta egyszer Evangélikus Sza-
badegyetemi elõadást hallhatunk, �nem középiskolás fokon�. Elõadóink a magyar
szellemi élet prominensei. A gyerekek számára hitoktatással állunk rendelkezésre,
mindegyik általános iskolában, és a gyülekezetben. A fiataloknak van heti találkozá-
suk, most szervezõdik a baba-mama kör. Havonta egyszer családi istentiszteletre
várjuk az érdeklõdõket.

A szokásos alkalmak mellett vannak �extra� alkalmak is. Nyáron egy szép autóbu-
szos kirándulásban volt részünk Székesfehérvár, Veszprém, Herend, Zirc, Pápa,
Pannonhalma nevezetességeit kerestük fel.
A nyár csúcspontja a gyerektáborunk volt. A tábor öt napos ideje alatt 45 gyerek
fordult meg nálunk, sok-sok élménnyel gazdagodva. Minden nap volt bibliai taní-
tás, lelkes közös éneklés, sport, játék, kézmûveskedés. Itt szeretnék köszönetet

mondani Mészáros Edina
keramikusnak, a Dunaha-
raszti Foltvarázslók lelkes
csapatának, és természete-
sen minden segítõnek az
áldozatos munkáért. Szép
kirándulást bonyolíthat-
tunk le Ócsára, a Ventona
Kft. szíves támogatásával.
Külön köszönet még az Ön-
kormányzatot, és a Ruff
pékséget nagylelkû segít-
ségéért.
Isten áldását kérem és kívá-
nom a városunk minden lakó-
jára. 

Varsányi Ferenc

ÓBUDAI 
ANIMÁCIÓS ISKOLA

ajánlata
Cím: Magyar Rajzfilm Kft.

Óbuda, Kerék u. 80.

Tel.: 06-1/250-1355

e-mail: clarus-tax@t-online.hu

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-S
képzés indul õsszel!

10 hónap alatt megtanulhatja az ani-
mációs szakmát. Rajzfilmrendezõk ok-
tatnak. Államilag elismert bizonyítvány!
Nyílt nap keretében betekinthet az ok-
tatásba! A stúdió weboldalán ízelítõt
kaphat a hallgatók munkáiból!
További információ a stúdió webolda-
lán: www.magyarrajzfilm.hu/
felnottoktatas.html

RAJZFILMES SZAKKÖR
indul 2011. októbertõl

6�17 éveseknek

Idõpont: szombatonként 9�12-ig

Helyszín: Magyar Rajzfilm Kft., 
III. ker., Kerék u. 80.

A gyerekek rajzfilmkészítést tanulnak,
részük lehet abban a varázslatban,
hogy rajzaik �életre kelnek�.

A résztvevõk elkészíthetik saját rajz-
filmjüket, melyet CD-n hazavihetnek.

Megismerkednek egyéb animációs
technikákkal. Figuratervezést, figura-
mozgatást tanulnak.

A program magyar rajzfilmek vetítésé-
vel egészül ki.

Beiratkozás:

06-1/250-1355 telefonszámon,
e-mail: clarus-tax@t-online.hu

www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html1
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Nyári napközi a Rákóczi Iskolában

A Rákóczi iskolában július 18�29-ig tartott
a nyári napközis tábor. 30-40 tanuló jelent
meg összesen Dunaharaszti három isko-
lájából. Mindannyian alsó tagozatosok.
Az elsõ két nap kegyes volt hozzánk az
idõjárás, nem esett az esõ. Ezeken a na-
pokon a gyerekekkel sportversenyeket és
labdás játékokat tartottunk. Ezen kívül
számítógépezhettek, focizhattak, tollasoz-
hattak.
Ezután két napig szakadt az esõ, ezért be-
szorultunk az ebédlõbe, ahol filmeket néz-
tünk, és társasjátékokkal játszottunk.

Csütörtökön meglátogattuk a veresegyhá-
zi Medve Parkot. A gyerekeknek nagyon
tetszettek a medvék, farkasok, mosómed-
vék, jávorszarvasok. A macikat megetet-
hettük mézzel. Nagyon éhesek voltak,
nem gyõztük õket táplálni.
A következõ héten a kézmûves foglalko-
zások kerültek elõtérbe. Gyöngyöt fûz-
tünk, legyezõt hajtogattunk, papírforgót
készítettünk.

Szerdán Budapestre kirándultunk a Ter-
mészettudományi Múzeumba, ahol a va-
dászati kiállítást tekintettük meg. Délután,
pedig a múzeum mögötti hatalmas réten

játszottak a gyerekek, ahonnan kelleme-
sen elfáradva tértünk haza.
Az utolsó napon a játéké, a sorversenye-
ké, a szalagos fogóé volt a fõszerep.
Szeretnék köszönetet mondani kolléganõ-

imnek nagyszerû munkájukért: Licsájer-
Kozma Editnek, Bóta Istvánnénak, Gál Ilo-
nának, Gráf Editnek és Bakkné Balogh
Zsuzsának.

Cseh Katalin

Kiálltam a Három Próbát!

Az idei tanévben valami új dologgal sze-
rettük volna meglepni az elsõ osztályos ta-
nulókat.
Gondoltuk, azzal tesszük még emlékeze-
tesebbé az iskolába lépést, ha rendhagyó
módon játszunk egyet.
Mindjárt a tanévnyitó ünnepély után mind-
három elsõ osztályt meghívtuk egy próba-
tételre, ami nem volt más, mint JÁTÉK,
aminek a végén mindenki megkapta az
oklevelet, ezzel bizonyítva, hogy sikere-
sen kiállta a három próbát, s méltó arra,
hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la diákja legyen.
Elsõként a negyedikesek által szétszórt
labdákat kellett összeszedniük, s mond-
hatom, nagy örömmel futottak szét a lab-
dák után. Oldódott a szorongásuk, élvez-
ték a játékot. Másodikként rajzolniuk kel-

lett az aszfaltra, ami szintén nagy örömet
okozott a gyerekeknek. Tüneményes al-
kotások születtek, sõt, néhányan már a
betûk ismeretével is elkápráztattak ben-
nünket. Harmadikként vonatozás követke-
zett. Osztályonként egyes sorban, Dem-

jén Rózsi Iskolatáska címû zenéjére vona-
toztunk, miközben integettek szüleiknek, s
jelképesen az óvodás kornak is búcsút in-
tettek, s ezzel végérvényesen iskolás gye-
rekek lettek. A zene végeztével iskolánk
igazgatója adta át minden kisdiáknak sze-
mélyesen az oklevelet, akik nem kis meg-
illetõdéssel fogtak kezet az igazgató bá-
csival, s nézték érdeklõdve a Bölcs bagoly
oklevelet.
Aztán bevonultunk a tantermeinkbe, s
megkezdõdött az a munka, amit már oly
nagyon vártak, teli reménnyel, izgalom-
mal.

Széplakiné Halmai Rita
munkaköz. vezetõ

LEGYEN MESÉS A TANÉVÜNK!

Meséljünk! Elkezdõdött a tanév, újra
minden a megszokott kerékvágásban.
Rohanunk, dolgozunk, s úgy érezzük er-
re már nincs idõnk, ám ha végiggondol-
juk, nekünk is fontos, velünk is jót tesz,
ha mesélünk!
Régi idõk emlékét idézi vissza a kandal-
ló körül összegyûlt család képe, a bó-
biskoló kutyával, ahol mindenki a nagy-
papát vagy a nagymamát hallgatja,
ahogy elmesél egy történetet vagy me-
sét. Ennek a mesélésnek az volt a cél-
ja, hogy köteléket fûzzön a család és an-
nak õsei közé, beszéljen az élet örök, és
állandóan visszatérõ témáiról, melyek
mindenhol és minden idõben tulajdon-
képpen ugyanazok. Miközben a kisebb
és nagyobb gyerekeknek egyaránt szó-
rakozást jelentett, sok kérdésre adott
választ, s segítséget, kapaszkodót nyúj-
tott ahhoz, hogy a kisgyermek jobban
megismerje az õt körülvevõ világot, s
önmagát is.
A mai gyermekek már nem a nagy csa-
lád vagy a jól integrált közösség bizton-
ságos közegében nõnek föl, ezek a ké-
pek már nem léteznek, s ennek számos
oka van. Talán a legfõbb ok, hogy a fe-
szített tempó miatt, melyet az élet ránk
kényszerít, nem találunk idõt és helyet a
gyermekeinkkel való nyugodt, s meghitt
együttlétre, melyre merem mondani, ma-
napság lenne a legnagyobb szükség!
Gyakran egyeduralkodóan a televízió és
az internet tölti ki kevés megmaradó
idõnket.
Talán mi mai szülõk nem is gondoljuk,
milyen rendkívül fontos gyermekeink
életében az olvasott, s még fontosabb a
fejbõl mondott mese, történet. A me-
séknek, a mesélésnek rengeteg jóté-
kony, sõt gyógyító(!) hatása van. Gon-
doljunk csak arra, hogy ha beteg a gye-
rekünk legtöbbször mesét kér, arra vá-
gyik, hogy beszélgessünk vele. A mesék
elbûvölik, belõlük erõt merít, jó kedve
lesz, bizakodik, s lelki épülése testi
gyógyulását is segíti.
Sok szülõtõl hallottam már, hogy a me-
se irreális, elvezet a valóságtól. Szerin-
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tem éppen ellenkezõleg! A mese élet és
halál, gyûlölet és szeretet olyan valósá-
gos képeit mutatja fel, amelyrõl más mó-
don nem, vagy nehezebben tudnánk ve-
lük beszélni. 
A mai gyereknek a ránehezedõ elvárá-
sok, kihívások, a ma oly gyakori családi
gondokból eredõ sérelmei mellett ugyan-
úgy meg kell küzdenie a mindenkor rá
jellemzõ gyermeki félelmekkel, szoron-
gásaival, érzelmeivel, mint nagyanyáink-
nak, nagyapáinknak. A mese képei, me-
lyeket maga �készít�, hozzásegítik a
megértéshez, a feldolgozáshoz, és a �jó-
ra fordítás�-hoz. Királyok és királyfiak,
tündérek és boszorkányok mind-mind jól
megragadható, ismerõs, értelmet hordo-
zó képek a gyermek számára. Belefeled-
kezik, azonosul valamelyik számára fon-
tos szereplõvel, s levezeti indulatait, fe-
szültségeit, de ha épp arra van szüksé-
ge, álmodozik, s vágyait fogalmazza
meg. Az álmodozás valóban irreális, ám
a belõle fakadó jó érzés valós. Nem is
kell feltétlenül mindig új mesét kitalál-
nunk, nyugodtan meséljük kedvenc me-
séjét annyiszor, ahányszor csak kéri. A
gyermek az ismert mesében otthonosan
mozog, élvezi, hogy ura a helyzetnek,
hogy tudja, mi fog következni. Ha a me-
sét fejbõl mondjuk (csak rá figyelünk) a
gyermek bátrabban kérdez, észrevételt
tesz, beszélgetést kezdeményez, eset-
leg elõhozakodik aktuális problémájával,
s ez sokszor megnyugtatja, hozzásegíti
a nyugodt alváshoz is. Sõt az sem baj,
ha a mese a mi életünkbõl vett, velünk
kapcsolatos történet. Kedves, szemé-
lyes emlékem, amikor kislányom 3-4
éves kora körül, amikorra kifogytam az

ún. klasszikus mesékbõl �Gyula bácsi
szerszámos ládája� címmel kezdtem a
mesét az aznapi lakásunkban zajlott
szerelési munkákra visszagondolva. A
szerszámos ládában a szerszámok foly-
ton civakodtak, mindegyik a saját fontos-
ságát hangsúlyozva. A történetemnek
akkora sikere lett, hogy legalább 20�30
részes sorozattá nõtte ki magát, s min-
den nap új szerszám érkezett a ládikó-
ba. Nõi mivoltomból fakadóan igen ha-
mar kifogytam az ötletekbõl (mármint
ami az új szerszámot illeti) de apuci sze-
rencsére kisegített. S bár a dekopírfû-
résznek, mint új szereplõnek rendkívül
örültem, azzal nem számoltam, hogy ki-
nézetét, s mûködési elvét is részletesen
el kell magyaráznom, mivel tervbe vette,
hogy elképzelése alapján másnap Gyu-
la bácsival együtt lerajzolja. Hiába, nem
tudok elégszer rácsodálkozni a gyere-
keknek arra a csodálatos tulajdonságá-
ra, hogy õket minden érdekli. Minél több
(tehát bármilyen hétköznapi) történetet,
mesét hallgatnak, belsõ képalkotó ké-
pességeik annál jobban fejlõdnek, fino-
modnak. Ha viszont a képet készen kap-
ják (pl. a televízióból), s ez ráadásul mo-
zog is, lenyûgözik, szívesen ott marad-
nak akár órákra is. 
�A gyerek ott ül a televízió vagy videó
elõtt, nem tud elszakadni a szaladó ké-
pektõl (melyek ráadásul számára feldol-
gozhatatlan sebességgel követik egy-
mást), úgy érzi ez az , amit õ annyira sze-
ret, ami meg szokta nyugtatni, meg tud-
ja vigasztalni, ám ez mégsem következik
be, mert nem megy végbe a belsõ kép-
alkotó � és ezzel indulatfeldolgozó �
munka. A gyerek ugrál a pamlagon a kép-

ernyõ elõtt, haját csavargatja, körmét
rágja, esetleg ujját szopja vagy kezét tör-
deli, és miközben még ott akar maradni,
egyre fáradtabb, egyre nyugtalanabb
lesz�. S ha ez így marad, ha a televízió-
zás, az internetezés kiváltja az általunk
mondott mesét, képalkotó képessége fo-
lyamatosan sorvad, legrosszabb esetben
leáll. Sokszor ébredek rá, hogy a tanulá-
si, beilleszkedési, viselkedési zavarokkal
küzdõ gyermekeknél nagyon gyakran
egyik fõ okként ez áll a háttérben.
A mesék, s közülük is leginkább a nép-
mesék, nem egyébrõl szólnak, mint
azokról az örök és univerzális jellegû
konfliktusokról, amelyekkel felnõtté válá-
sunk során mindannyian találkozunk. Az
élet kalandja a mesében viszontagsá-
gok, akadályok, sokszor teljesíthetetlen-
nek látszó próbák által bontakozik ki. De
a hõs, vagy hõsnõ nem marad egyedül,
megkapja azokat az intelmeket, segítsé-
geket, útmutatásokat, jeleket, melyek át-
segítik õt a nehézségein. Mindig küzde-
lemre, kitartásra, s arra buzdítanak,
hogy menjünk tovább, miközben figyel-
meztetnek arra is, hogy sokszor, sok
mindenben meg lehet botlani.
A mesék nem gyõzik ismételgetni (ne-
künk felnõtteknek is!), hogy a lehetetlen-
nek tûnõ dolog is megtörténhet velünk, s
igenis létezik egy cél, létezik a boldog-
ság, a beteljesülés, amely sokszor csak
egy karnyújtásnyira van tõlünk.
Meséljünk!
Jó és eredményes tanévet kívánok min-
denkinek! 

Humicskó Zsuzsanna
tanító, drámapedagógus

Nem lehet elégszer hangsúlyozni közvetlen környezetünk vé-
delmének fontosságát. Az otthonukban keletkezett hulladékok
szelektív gyûjtése mindannyiunk feladata és felelõssége. A
szelektív gyûjtésnek ma már rendkívül fontos része az elektro-
mos és elektronikai hulladékok (e-hulladékok) megfelelõ keze-
lésérõl történõ gondoskodás is.
Hazánkban évente mintegy 120 000 tonna háztartási e-hulla-
dék képzõdik, ebbõl kb. 40 000 tonna kerül visszagyûjtésre. Az
Electro-Coord Magyarország a lakossági e-hulladékok újra-
hasznosításának koordinálására szakosodott közhasznú szer-
vezetként, az országos logisztikai hálózatán keresztül közel
30.000 tonnát gyûjt vissza és ennek a mennyiségnek a
80�85%-a kerül újrahasznosításra.

Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft., Dunaha-
raszti Önkormányzata és a DHRV Kft. arra szeretné felhívni
a lakosság figyelmét, hogy az elhasznált, elromlott vagy feles-
legessé vált elektromos és elektronikai készülékek nem a ku-
kába valók. Ennek érdekében és egyben környezettudatos
szemléletre ösztönözve, az e-hulladékok szervezett begyûjté-
sét kívánjuk megvalósítani településünkön. Lakosaink térítés-
mentesen adhatják le a háztartásukban keletkezett � fõalkatré-
szekkel rendelkezõ � hulladékká vált elektromos készülékeiket.

2011. szeptember 24-én, szombaton, 9�14 óráig az Electro-
Coord Magyarország konténerei és munkatársai térítésmente-
sen fogadják lakosainktól az elhasznált, üzemképtelen, kido-
básra szánt � egykor elektromos árammal mûködött, kizárólag
háztartásokban használatos � készülékeket az ELMÛ elõtt ki-
jelölt területen (Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. és a Móra F. u.
keresztezõdésénél).

Mi tartozik az elektronikai hulladékok
körébe?
� háztartási kisgépek (pl. hajszárító, vasa-

ló, kenyérpirító)
� háztartási nagygépek (pl. hûtõgép, mo-

sógép, bojler, villanytûzhely)
� barkács gépek (pl. fúrógép, hegesztõ

trafó, fûnyíró gép)
� szórakoztató elektronikai készülékek (pl. TV, video-, DVD le-

játszó, hi-fi)
� számítógépek, monitorok
� fénycsövek, kompakt izzók, lámpatestek

Szelektív gyûjtésük fontos, mert feldolgozás elõtt el kell távolí-
tani a környezetre különösen veszélyes � sok esetben rákkel-
tõ � és csak speciálisan kezelhetõ anyagokat (pl. higany, az-
beszt, brómtartalmú mûanyagok). 
A gyûjtõnapon összegyûjtött e-hulladékot az Electro-Coord Ma-
gyarország Nonprofit Kft. az egész országra kiterjedõ logiszti-
kai hálózatán keresztül juttatja el a feldolgozó üzemekbe, ahol
az Európai Unió elõírásainak megfelelõen feldolgozzák azokat
és a kinyert másodlagos nyersanyagok 80�85%-a újrahaszno-
sításra kerül. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyûjtés háztartási mennyi-
ségre vonatkozik (néhány darab/háztartás). Gazdasági tár-
saságoktól, cégektõl, vállalkozásoktól, közintézményektõl
nem áll módunkban e-hulladékot átvenni.
A mi felelõsségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre na-
gyobb méreteket öltõ hulladékhegyeket.

Kérjük tegyen Ön is városunk tiszta környezetéért!
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

BEG Gólyatábor 2011

Iskolánkban idén augusztus 24-25-én ke-
rült megrendezésre az immáron hagyo-
mánnyá vált gólyatábor. A tábor �fõhadi-
szállása� a tanmûhely épülete volt, ahol
reggel 8-kor már javában zajlott az élet,
hisz sorra érkeztek a gólyák, a segítõk és
a résztvevõ tanárok is. Belépéskor min-
denki egy-egy színes karkötõt kapott,
hogy megtalálja osztálytársait; illetve az
osztályokat két-két csoportra osztottuk.

Miután mindenki szerencsésen �földet ért�
és lepakolt, egy kis eligazítás következett:
a csapatok (összesen hat) egy kísérõ ta-
nár, valamint két vagy több kísérõ társa-
ságában útnak indultak, hogy teljesítsék
elsõ közös feladatukat. A kapott menetle-
vél útmutatását követve elõször a piactér-
re mentünk, ahol a kicsiknek többek kö-
zött egy leendõ tanárukat kellett megtalál-
niuk Zorkóczy Orsolya (12. b) nagyszerû
portrérajzai alapján. Ezután a Hõsök terén
és Baktay Ervin szülõházánál jártunk, vé-
gül visszatértünk a tanmûhelybe, ahol az
elõzõeken kívül még három feladat várta
a csapatokat. Úgy vélem, azt a délelõttöt
minden csoport eredményesen zárta � a
hangulat legalábbis errõl árulkodott.
Ebéd után az osztályok immáron egyesült
erõvel, osztályfõnökeik irányításával mé-
lyedtek el Hófehérke és a hét törpe törté-
netében, hogy estére elreppelhessék ne-
künk. Míg a vacsora készült (minden osz-
tály bográcsban fõzött, ezúton is köszön-
jük a szülõk itt nyújtott segítségét), meg-
kezdõdött a mûsor. A rap-szövegek és a
hozzájuk kapcsolódó kis játékok is nagyon
jól sikerültek, bár kissé megszeppent elõ-
adásokat láttunk � lehet, hogy féltek tõ-
lünk? Pedig � akkor � még nem is adtunk
okot rá� csak a hajnali órákban. Bizony,
meleg volt, nappal 35, éjjel 25 fok, nem is

sokat aludtunk, és ha már ébren vagyunk,
ébresszünk fel másokat is � például a Gó-
lyákat! Néhány vállalkozó szellemû segí-
tõ némi fehér arcfesték és hajkócolás után
olyan ijesztõ külsõt öltött, hogy nem is cso-
da, hogy falakat rengetõ sikoltozás kere-
kedett a �merényletbõl�.
Ha már lúd, legyen kövér � tartja a mon-
dás. A nyolcórai ébresztõt már hatkor
megtartotta a társaság. Kiabálás, ébresz-
tõzene (�essen szét a ház�), iskolakör
(csak gólyáknak) � nyárvégi idill. A segí-
tõk pedig segítettek: �Ne állj meg!�, �Még
van három kör!� és hasonló lelkesítõ szö-
vegekkel.

Reggeli után még egy sorversenyen kel-
lett helytállniuk a bejövõ osztályoknak, az
eredményhirdetésre várva pedig letették
az Egéresküt. Az osztályok versenyét a
9. c nyerte, ezüstérmes lett a 9. b és
bronzérmes a 7. a. Mindegyik osztálynak,
illetve minden résztvevõnek gratulálok a
kétnapi teljesítményéhez! Akik pedig bár-
milyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy
ez a két nap ilyen jól telhessen: Köszön-
jük!

Kovács Ágota 13. b
Képek: Lelkes Dániel és Kovács Ágota 13. b

Alkotótábor a Galopp Majorban

2011 nyarán ismét megrendezésre került
a Baktay irodalmi színpadának és rajz-
szakkörének közös nyári (mini)tábora. A
színjátszók foglalkozásait Kórik Borbála
tanárnõ, a rajzosokét Szilvási Gabriella ta-
nárnõ vezette. A helyszín újra Gyál volt,
ahol  a Galopp Majorban szállt meg csa-
patunk. Míg a drámás csoport ismét egy
mesét dolgozott fel (igen sajátos módon),

addig a rajzszakkör tagjai ehhez a mesé-
hez készítettek illusztrációt vagy a mese-
ihlette fantáziarajzokat alkottak.
Megérkezésünk után, gyorsan elfoglaltuk
házainkat, s munkához láttunk. Bemelegí-
tésképpen kreatív játékokat játszottunk,
amelyek aztán végigkísérték az egész tá-
bort pihenésképpen a próbák között is. A
téma, amelyben kiélhettük alkotási vá-
gyunkat, Jancsi és Juliska meséje volt. Az
alapötlet megvolt, kiosztottuk a szerepe-
ket, összegyûjtöttük a kellékeket, s el-
kezdtük a munkát, melyben ötleteivel
Mester Ágnes tanárnõ és Bogdán Marian-
na is sokat segített. Habár a próbák nyá-
riasan kötetlenek voltak, a darab megszü-
letett.  Ez idõ alatt a képek is alakultak, s
igen jó ötletek kerültek a papírlapra. Per-
sze a nap többi része sem telt el esemény-
telenül, rögtön a második nap tai-chi be-
mutatót láthattunk, s együtt mozgathattuk
meg elfáradt tagjainkat. Esténként tüzet
raktunk, melynél aztán vacsoránkat sütö-
gettük. 
Miután átestünk a darab �tökéletesre� csi-
szolásán, a nap el is telt. Harmadnap volt
az elõadás, így elõtte (ezen a napon) sor
került a jelmezes fõpróbára is, s a képzõ-
mûvészeti csapat is befejezte képeit, hogy
készen álljanak a kiállításra. Este elérke-
zett a bemutató ideje, összegyûlt nézõkö-
zönségünk (szülõk, tanárok, helyi dolgo-
zók), és bemutattuk sokat gyakorolt me-
sefeldolgozásunkat. A bemutató után
megkönnyebbült szívvel adtuk át a tere-
pet Szilvási Gabriella tanárnõ tanítványa-
inak és alkotásaiknak. A tábort egy kis ün-
nepséggel zártuk. A védõnõ, Bogdán Ma-
rianna ír zenekara lépett fel, s egy izzasz-
tó ír táncházat tartottak nekünk. Utolsó éj-
szakánk folyamán sokáig beszélgettünk,
kiélveztük azt a lehetõséget, hogy más-
nap addig alszunk, amíg kedvünk tartja,
tekintettel arra, hogy tanárnõink délelõtt
tanévzáró értekezleten lesznek, s így dél-
elõtt már nem lesz semmilyen kötöttebb
foglalkozás. 9 óra körül mentünk el regge-
lizni, majd visszafeküdtünk aludni még 11-
ig. Az utolsó nap a nem túl barátságos,
esõs idõ miatt elég borongós hangulatban
telt el, sokat ültünk a szürke felhõktõl fél-
homályba borult szobákban.
Késõ délután egységesen távozott a meg-
maradt brigád � néhányan már délelõtt el-
mentek �, s ezennel a tábor véglegesen
lezárult.

Nádasi Tamás 8. a
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I. István

Szent István király
ábrázolása a Képes
krónika kódexben,
címere a kettõs ke-
reszt (crux gemina)

I. István aláírása

�...Ha becsületet akarsz
szerezni királyságodnak,
szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban aka-
rod tartani lelkedet, türelmes légy. (...) A türel-
mes királyok királykodnak, a türelmetlenek pe-
dig zsarnokoskodnak.
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok
koronáját. (...) Légy irgalmas minden erõsza-
kot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az
isteni intést: �Irgalmasságot akarok, nem ál-
dozatot.� Légy türelmes mindenekhez, nem-
csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik
nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erõs,
nehogy a szerencse túlságosan felvessen,
vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is,
hogy Isten felmagasztaljon most és a jövõben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl
senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy sze-
líd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha sen-
kit gyalázattal ne illess.�
(Részletek István Király intelmeibõl Kuruc Ág-
nes fordításában)

Tisztelt Ünneplõ 
Közönség! 
Engedjék meg, hogy
államalapító szent kirá-
lyunk, a római katoli-
kus plébániatemplom
védõszentjének ünne-
pén, itt, a honalapító
szobránál nagy tiszte-
lettel köszöntsem Önö-
ket városunk képvise-
lõ-testületének és az ünnepély szervezõinek
nevében! Külön köszöntöm a képviselõ-testü-
let tagjait, egyházaink lelkipásztorait, és kö-
szöntök mindenkit, aki akár magánemberként,
akár valamely társadalmi szervezet vagy intéz-
mény képviseletében jelent meg körünkben. 
Szent István napi megemlékezésünk különle-
ges alkalom. Március 15-én nemzeti történel-
münk legfényesebb pillanataira emlékezünk.
Karácsony a testté lett Ige ünnepe, és a csalá-
dok bensõséges alkalma a meghitt együttlét-
re. De mi mindent is jelent augusztus husza-
dika? István király ünnepe temetésének és
szentté avatásának évfordulója. Koronként
más-más jelentéstartalommal bõvült. Kapcso-
lódott hozzá az új kenyér öröme és tisztelete,
lett egy idõre az alkotmány napja. Budapesti-
eknek volt a vízi és légi parádé, aztán máig az
évente egyszeri nagy tûzijáték, Debrecenben
a virágkarnevál, nekünk � harasztiaknak � az
egyházi ünnep mellé szegõdött, zajos népün-
nepéllyé váló búcsú vigassága. Ám akár az ál-
lamiság létrejöttét, akár elsõ keresztény kirá-
lyunk emlékét, akár a termést, a kenyeret ün-
nepeljük, akár ha csak a nyár végének jóked-
vû összegzése ez a nap, sohasem szegényeb-
bé, hanem mindig egyre többrétûvé válik tõ-
le az ünnep.

Egy esztendeje avat-
tuk fel Szent István
szobrát. Esztendeje
láthatjuk nap mint
nap kimerevítve azt
a gondolatot, amit
az uralkodó az imént
idézett intelmeiben
is megfogalmazott:
a királyság hatalom,
az uralkodás aláza-
tot, becsületet, böl-
csességet követel, és
kötelességeket ró a monarchára. 
Ki is volt Szent István? Ki volt az az ember,
akinek személye, neve nemcsak példaértékû
a késõbbi korok magyar királyai számára, de
egyenesen spirituális jelentéssel is bír?  Erõs
kezû uralkodó, apostoli király: szent, aki óv-
ja népét és hazáját halála után is. Az új- és
modern kori Magyarországon pedig számos
társaság, közintézmény névadója. Települése-
ink csaknem mindegyikén neveztek el róla ut-
cát, de egyetem és hajó is viseli nevét. Tisz-
telete mindenkor kikezdhetetlen. A mai nap,
temetésének 973. évfordulója, az õ ünnepe.
Hogy személyiségéhez közelebb tudjunk fér-
kõzni, villantsunk fel néhány mozaikot élettör-
ténetébõl. A történelmi források alapján 969 és
980 között született. Apja Géza fejedelem,
anyja az erdélyi Zombor Gyula leánya, Sarolt
volt. Dinasztikus házasság lett az övé is. Az-
zal, hogy boldog Gizellát vette feleségül, a ba-
jor II. Henrik fejedelem veje lett, s a késõbbi
II. Szent Henrik német-római császárnak pe-
dig sógora. A bajor hercegnõi ara kíséretében
érkezett hazánkba mintegy 200 német lovag,
akiknek nemcsak harcértéke volt fontos, de az
is, hogy õk lettek István elsõ európai mintára
felesküdt vazallusai. 
Kiemelkedõ jelentõségû, hogy õ az elsõ koro-
nás királyunk. Az, hogy a királyi hatalom leg-
fõbb jelképét, a szuverén hatalmat jelentõ zárt
koronát a nagy mûveltségû II. Szilveszter pá-
pától kapta, feljogosította, hogy országában
önállóan szervezzen egyházmegyéket (ezt je-
lenti az apostoli király kifejezés), valamint ki-
fejezte azt is, hogy neki evilági hûbérura nincs,
cselekedeteiért csak Istennek tartozik felelõs-
séggel.
Mire használta fel hatalmát? Mi a nagy mû,
amely nélkül napjaink Magyarországa sem
képzelhetõ el? Ismert történelmi tény, hogy ke-
mény kézzel számolta fel az ország fõurainak
� a dunántúli Koppánynak, vagy éppen a bol-
gár határon berendezkedett Keánnak � a hatal-
mát. Országában Frank birodalomban kiala-
kult államszervezetet alkalmazta a magyar
vármegyék, várispánságok létrehozásakor. Tíz
egyházmegyét is szervezett. Törvényeket ho-
zott, melyeket � ami ritkaság korában � még
életében írásba is foglaltak, s amelyekben a
törzsi-nemzetségi alapon szervezõdött társa-
dalom helyett a magántulajdonon alapuló, te-
rületi alapú államszervezetet hozott létre. A
nagy mû pedig az egységes, korszerû keresz-
tény állam lett.
A felsoroltakból kitûnik, hogy aki elõtt ma fe-
jet hajtunk, korának legnagyobb szervezõje
volt. Határozott és céltudatos uralkodó. Olyan
személy, akit utódai példaként hoznak fel tör-
vényeinkben. Kiindulópont, igazi origó a ma-
gyar államiság történetében. 

Essen most néhány szó arról, mit is jelent az,
hogy keresztény neve mellett a �szent� jelzõt
találjuk. Két szempontot vegyünk figyelembe:
egyházi és világi aspektust. A szent az egyete-
mes kereszténység értékrendjében olyan sze-
mély, akirõl az egyház elismerte, hogy az utol-
só ítélet elõtt, már a jelenben is a mennyben
van. Segíti nemzetét, élettörténete pedig egy-
házi szempontból is példaértékû. István eseté-
ben a szentté avatás azonban ennél is több. Jel-
képes az evilági tartalma is. Amikor 1083. au-
gusztus 20-án I. László királyunk a pápa (VII.
Gergely) engedélyével István ereklyéit oltárra
emelte, nemcsak elõde szentségét fejezte ki,
hanem azt is, hogy hazánk nem alárendelt or-
szág, hanem egyenrangú tagja a nyugati ke-
resztény országok közösségének. Az egyenjo-
gúság szimbóluma is lett tehát ez a szentté ava-
tás. A történelem azonban még tovább tudta
növelni a szent jobb királyának jelentõségét.
2000. augusztus 20-án I. Bartholomaiosz
konstantinápolyi pátriárka jelentette ki, hogy
államalapító királyunkat az ortodox keresz-
ténység is felvette szentjeinek sorába. Ezzel az
1054 óta kettészakadt keresztény egyház két
legnépesebb felekezete között képez hidat és
kapcsot, az egyetlen 1054 után szentté avatott
emberként, akit mind a katolikus, mind az or-
todox hívek szentjeik között tisztelnek.
István híd és kapocs. Komor államszervezõ
� a leírások szerint sohasem nevetett �, aki
egységes és korszerû birodalmat teremtett.
Egyházszervezõ, aki egyértelmûen határozza
meg, mi az érték. Uralkodó, aki példa. Közis-
mert, hogy a 14. századtól a királyi koronázás
csak akkor volt érvényes, ha azt az Istvánnak
tulajdonított Szent Koronával végezték. (Fel-
tétel lett még az esztergomi érsek személye és
egy idõre a székesfehérvári helyszín is.) De
kevéssé ismert tény, hogy nemcsak a koronát,
hanem a valóban korabeli palástot, sõt Szent
István saruját is az új uralkodóra ruházták,
mintegy �beöltöztetve õt a Szent Istvánság-
ba�, kifejezve ezzel, hogy szent királyhoz köt-
hetõ tárgyak nemcsak törvényessé teszik az
uralkodást, de viselõjéhez hasonló erényeket,
határozott országlást és könyörületet, oda-
adást is csatolnak hozzá.
Így, ilyenként térdepel elõttünk szobor-ember
valójában István király, emlékeztetve, hogy az
igazi nagyság a tettek, a célok és az alázat egy-
ségében mutatkozik meg. Közhely, hogy ko-
runk rohanó életvitele értékválsággal küzd.
Nem új ez a válság, mintegy másfél százada
tart. Csoportok, mozgalmak hirdették meg ez
alatt az idõ alatt, hogy a régi, elavult értékren-
det le kell rombolni, és újat kell teremteni. A
rombolás könnyen megy, újat teremteni azon-
ban ritkán és nem egykönnyen lehet. Szent Ist-
ván példája azonban reménnyel tölt el minket.
A céltudatos államszervezéssel a korának és
helyzetének megfelelõ értékrend � ma így
mondhatnánk, a geostratégiai szempontok-
nak � a szem elõtt tartásával lehetett, lehet is,
és kell is egy valóban virágzó közösséget te-
remteni. 
Ezt a virágzó közösséget szeretném mindnyá-
junknak kívánni tiszta szívbõl. Köszönöm
megtisztelõ figyelmüket!

Sziráki György
a Baktay Ervin Gimnázium igazgatója,

történész

Szent István napi ünnepi beszéd
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Ez év júliusában részt vettünk Mátrafüre-
den, a Tököli Tai Chi Chuan és Saolin
kungfu csoporttal az évente szokásos
egyhetes táborozáson. 
Szálláshelyünk a Mátra kellemes erdõs
részén fekvõ apartmanházban volt. 

Itt látható a ház udvara

Az edzés során a Tai Chi Chuan és a Chi-
kung gyakorlatok az egészségmegõrzés
és az öngyógyítás mellett mentális fejlõ-
désünket is segíti, amit a kínaiak több ezer
éve tudnak. 
A Tai Chi Chuan olyan mozgásforma, me-
lyet bárki végezhet, fiatalon és idõsen
egyaránt. Rendszeres gyakorlással elér-
hetjük a testi-lelki harmóniát, általa egész-
ségessé és hosszú életûvé válhatunk.
A Tai Chi a leépülési folyamat visszafordí-
tására törekszik és megadja a gyakorló-
nak a lehetõséget, hogy egészségesebb
módon öregedjen meg. A csoport idõsebb
tagjai ezt az elméletet csak megerõsíteni
tudják.
A csoport tagjai a fiataltól az idõsebb ko-
rosztályig részt vett a programokon. A na-
pi kétszeri edzés (reggel és este) a friss
levegõn, az erdõ árnyas fái között igazi
nyaralást, testi és szellemi kikapcsolódást
nyújtott. 
Az alábbi képek a különbözõ formagya-
korlatokból ad ízelítõt és talán kedvet a Tai
Chi-hoz.

A táborozás során 
nagy kirándulásokat tettün

Táborhelyünktõl kb 2,5 km hegyi terepet
tettünk meg hogy elérjük Sástót.
A Sástó Magyarország legmagasabban
fekvõ tava a Mátra hegységben. Kiváló
csónakázó- és horgászhely. Az esõvíz ál-
tal táplált lápos mocsaras tavakat 1960
körül kezdték üdülõhellyé alakítani. Az
idõk alatt feltöltõdõ medreket kitisztították
és egybe nyitották. A mai tó átlagos mély-
sége 1 méter. 

Sástó jelképe, a kilátó. Lenyûgözõ pano-
ráma tárulhat elénk, ha megmásszuk az
53 méter magas Sástói kilátót. 
A Mátra déli lankáit, Gyöngyöst, Kékeste-
tõt és a környék kisebb településeit, pél-
dául Gyöngyössolymost, Visontát jól látni,
de tiszta idõben a budai hegyekig, sõt a
Tiszáig is ellátni az ország legmagasab-
ban fekvõ természetes tava melletti szép
csigalépcsõs kilátóról. 
Erdei kisvasúton kirándultunk a közeli
Gyöngyösre. Újra gyermeknek éreztük
magunkat a kb. 20 perces utazás során.

Gyöngyös látnivalói

Sajnos, mindkettõ a látogatásunk napján
zárva volt, ezért csak kívülrõl nézhettük
meg.

Szent Bertalan nagytemplomból részlet

Az Orczy kastély, melynek felújítása
2007-ben fejezõdött be, 

csak a bejáratot fényképezhettük

Az utolsó kirándulás 
az elmaradhatatlan kékes tetõ

Vállalkozó fiatalok Mátraházáról felgyalo-
goltak a tetõre. Az idõsebbek a Sástói tú-
ra után erre az útra csak kocsival vállal-
koztak. 
Kékestetõ Magyarország legmagasabb
hegycsúcsa. 1014 méter magas, a Mátra
hegységben. Innen indul az ország leg-
hosszabb sípályája (1,8 km). Tetején té-
vétorony található, amely kilátóként láto-
gatható. A csúcson egy nemzeti színûre
festett kõ jelzi a magassági pontot. 

Mint hazánk egyik legjelentõsebb klimati-
kus gyógyhelye, illetve síközpontja, jelen-
tõs turisztikai célpont. A csúcshoz közel
található a Mátrai Gyógyintézet kékesi
egysége, amely a kedvezõ klimatikus vi-
szonyok miatt épült.

TAI CHI tábor Mátrafüred

Tai Chi 24 forma

Tai Chi Fan legyezõ gyakorlat

Tai Chi Sword Kard forma
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A tetõn egy kialakított motoros emlékhely
látható, ami mellett soha nem mehetünk el
szó nélkül! Mi is megálltunk itt néhány
percre és emlékeztünk az elhunytakra.

Barangolás az erdõben

Utolsó nap az elmaradhatatlan 
tábortûz és a sütögetés

Egy vidám partival fejeztük be ezt az él-
ményekben gazdag, szórakozással egy-
bekötött és a testet-szellemet erõsítõ, nya-
ralást.
Az egészségünk megõrzése mindennél
fontosabb, a torna minden korosztály szá-
mára nélkülözhetetlen, csak meg kell ta-
lálni a lehetõséget hozzá. Talán e cikket
olvasónak is kedve támad csatlakozni a
Tai Chi csoporthoz.
Részletes információhoz juthat az olvasó
ha megnézi a www.taichitokol.hu oldalt,
ahol az elérhetõség is megtalálható.
Élj egészségesen, változtass rossz be-
idegzõdött szokásaidon, válaszd a Tai
Chit, a kor nem számít, nem vagy fiatal,
köztünk fiatalabb leszel, ha fiatal vagy
azért gyere közénk, hogy munkádat
egészségesen, kiegyensúlyozottan vé-
gezhesd.

A beszámolót készítette:
Horváth Marcsi

�GAZDÁINKAT KERESSÜK��

A welsh terrier 4 év körüli fiú-kutyus, a drótszõrû tacsika 8 hónapos kisleány, a pici szõrmók
mellette 8 hetes kicsi lányka.
A harmadik fotón lévõ fiú-kutyus (nagyon szép) egyév körüli skótjuhász-keverék, hetek óta kó-
borolt Tököl utcáin. (Ahogy tudomást szereztünk róla, azonnal behoztuk!)

Mindnyájan barátságosak, kedvesek, szeretetre méltóak és kimondottan állatbarát, jólelkû
gazdira várnak!!!

�Álmodunk egy szebb jövõrõl� egy álomgazdiról� egy szeretõ családról, ahol senki nem
fog bántani bennünket, lesz mit ennünk, lesz saját kis kuckónk�
� és álmodjuk reménykedve, hogy soha többet nem fognak cserben hagyni bennünket új
gazdáink, nem kerülünk újból utcára, nem ítélnek bennünket kóborlásra, hontalanságra��

06-20-803-05-43 Enikõ

Tisztelettel kérem önöket, segítsenek önerõbõl mentett kutyusaim élelmezésében, orvosi költ-
ségeiben. Sajnos, nagyon nehezen kerülnek új gazdihoz a hontalanná vált kutyusok, s nagyon
nehezen bírom egyedül.
De igyekeztem minél több árvát befogadni, hogy megmeneküljenek az éhhaláltól, sintértelepre
kerüléstõl, gázolástól. Sajnos, �köszönhetõen� sok lelketlen embertársunknak, a hontalanná vált
kutyusok száma nem csökken. Mint ahogy a �gazdák� által elvitetett, megunt szerencsétlen ál-
latok száma sem.
Köszönöm, ha megpróbálnak segíteni az árvákon!

Legközelebbi véradás Dunaharasztin: 

2011. szeptember 22. csütörtök
12�18 óra

József Attila Mûvelõdési Ház, Dh. Táncsics M. u. 2.

Kérlek adj vért! 

Miért menj el? 
Testünkben átlagosan 5,5 liter vér található, ebbõl kevesebb, 

mint fél litert vesznek el egy véradás alkalmából. 

Megvizsgálnak: vércsoport, vérnyomás, haemoglobinszint, 
HIV, Hepatitisz-B, Hepatitisz-C, szifilisz

Véradás után apró ajándékban részesítenek, kapsz inni, adnak csokit,
mostanában étkezési utalványt, melynek értéke csak jelképes, 

de akkor is jól esik. 

Gustav Edgren, a stockholmi Karolinska Intézet kutatója 
és munkatársainak kutatása szerint a rendszeresen vért adók körében

alacsonyabb a rákbetegség aránya, mint a nem-véradók körében. 
Ennek oka, hogy a vérben felhalmozódott felesleges vasat, amely

szívproblémákhoz, és egyes ráktípusokhoz köthetõ, rendszeresen kiüríti. 

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti 
egészséges felnõtt ember.

Nem kell más, csak személyi, lakcím- és TAJ-kártya.

Egy véradással három életet menthetsz!
Köszönjük.
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DanceLand TSE 
nyári beszámoló

Fantasztikusan telt a 2011-es nyár a
DanceLand TáncSport Sportegyesü-
letnél. Versenyek, edzõtábor, családi
nap, fellépések� nálunk így telt a nyár.
Bár sok sportnál és szervezetnél meg-
figyelhetõ hogy a nyáron szünetelnek,
a mi egyesületünk tagjai folyamatosan
készültek a nyár folyamán a verse-
nyekre, fellépésekre. Természetesen a
nyaralásra is jutott idõ a hasznos idõ-
töltés mellett. Készültünk a Városna-
pokra, az Országos Ikertalálkozóra,
mely programokon szépen szerepeltek
növendékeink. Három táncversenyt is
rendeztek a nyáron, melyek során dön-
tõs és dobogós helyezéseink száma
gyarapodott. Vörös István és Pintér
Viktória �C� ifjúsági mezõnyben a
Realdance Nemzetközi Táncfesztivá-
lon a 6. helyen, míg a Sway Kupán a
2. helyen végzett. Kolba Gergely és
Tarsoly Fanni párosunk a Zánkai Tánc-
fesztiválon 55 párosból a középdöntõ-
ig jutott, ahol a 10. helyen zártak, mi-
közben standard kategóriában más
versenyeken döntõs eredményeket
szereztek. 
Idén 5. alkalommal rendeztük meg
edzõtáborunkat Zánkán. 35-en vet-
tünk részt az egy hetes intenzív felké-
szülésen, mely segített ráhangolódni
a nyári Zánkai Táncfesztiválra vala-
mint az õszi versenyszezonra.  Fan-
tasztikusan csinálták végig ezt az egy
hetet. A tábor még jobban  összehoz-
ta az egyesület tagjait. Nagyon jó,
hogy bár edzõtáboroztunk, a Balaton
miatt mindig jutott idõ �nyaralásra� is,
mely relaxáció elengedhetetlen volt
ahhoz, hogy egy héten át folyamato-
san javuljon a teljesítmény és a kon-
centráció. Nagyon jól teltek a szabad-
idõs programok is, a strandolás és az
edzések is. Ismét öröm volt együtt len-
ni és látni a gyerekek fejlõdését.
Rendhagyó módon augusztusban
megrendeztük a Családi Napunkat a
Duna-parton. Itt nem csupán növen-
dékeink, hanem családtagjaik is részt
vehettek egy egész napos �sportna-
pon�, melyet szalonnasütéssel, csó-
nakázással, medencézéssel, dinnye-
evõ versennyel és rengeteg sportolá-
si lehetõséggel tarkítottunk. 50 fõ fe-
lett voltunk ezen a verõfényes napsü-
téses napon, mely ismét összehozta
a családokat és egyesületünk külön-
bözõ korú tagjait.
Szeptembertõl ismét új tanfolyamok in-
dulnak különbözõ helyszíneinken, Ha
kedvet kaptál, hogy megismerj minket
és a társas táncokat, ne habozz. Most
van itt az alkalom, hogy kipróbáld ma-
gad, hiszen szeptember 12�16-ig nyílt
hetet tart tánciskolánk. Ha erre eljössz
és regisztrálsz, 2 hét ingyen tánctanu-
lás vár rád. Gyere és ismerkedj ott, ahol
a tánc köti össze az embereket. Bõ-
vebb információ: www.dancelandtse.hu

Illés Andrea, elnök

DMTK hírek
Elsõ számú felnõtt csapatunk július 12-én kezdte meg a felkészülést a 2011�12-es baj-
noki évadra. Hetente két felkészülési mérkõzéssel hangolt az együttes az új idényre. 
Az egyaránt NB II-es Váctól és Honvéd II-tõl 1-0-ra és 3-1-re kaptunk ki, míg a har-
madosztályú Jászberénytõl 3-2-es vereséget szenvedtünk. Az NB II-es Baja 2-1-re
gyõzött le bennünket, a megyei I. osztályú Veresegyházát pedig 3-0-ra sikerült el-
vernünk. Néhány nappal késõbb a másodosztályú Újpest II egy góllal jobbnak bizo-
nyult nálunk. Utolsó elõtti felkészülési meccsünkön a DMTK II-t 5-1-re gyõzte le a
DMTK NB III-as alakulata. 
A 2011�12-es szezonban az Alföld-csoportban szerepelhet majd a Dunaharaszti
MTK. Csoport ellenfeleink: 
Csepel FC, FC Dabas, Gyulai Termál FC, Hódmezõvásárhelyi FC, Jánoshidai SE,
Kecskeméti TE II, Makói FC, Monori SE, Pilissport-Spartacus, Szarvasi FK, Szolno-
ki MÁV FC II, Tápiószecsõ FC, Tisza Volán SC, Tököl VSK, Üllõ SE
A DMTK II a Pest Megyei II. osztályban kezdi meg a következõ idényt, míg U19-es
és U17-es gárdánk továbbra is az NB II mezõnyében pallérozódhat majd. U13-asaink
a Pest megyei Kiemelt bajnokságban indulnak, míg U11-es, U9-es és U7-es együt-
teseink több gyermektornán és meghívásos bajnokságon vehetnek részt az elõttünk
álló szezonban. 

FELHÍVÁS! 

Felhívjuk minden 1993-ban � különös tekintettel a 2003-as, vala-
mint 2004-es születésû gyermek � és azután született Dunaharasz-
tin és a környezõ településeken élõ gyermek figyelmét, hogy a
Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazo-
kat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett

edzõink biztosítják! Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330
Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy telefonon/e-
mailben: 06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com 

Csapó László 

Októberi adózási 
határidõk

Október 12., szerda:
� A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a kor-

kedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egysze-
rûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO), a START-járulékok, az egyszerûsí-
tett foglalkoztatás közterhének, a magánnyugdíjpénztári tagdíjak bevallása és be-
fizetése, valamint a háztartási munka regisztrációs díjának befizetése

� Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 1158-as számú, és a kifizetõ, munkáltató
által benyújtandó 1108-as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerûsített foglal-
koztatás esetén a 1108E, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és
járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak

Október 15., péntek:
� Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adat-

szolgáltatása

Október 20., szerda:
� A társasági adó havi és negyedéves adóelõlegének befizetése 
� A 1101-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása (benne a kulturális já-

rulék, az innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás)
� A havi és negyedéves áfa, a játékadó bevallása és befizetése
� A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése

Október 30., péntek:
� A környezetterhelési díj elõlegének befizetése a 1150 nyomtatványon

NAV Közép-magyarországi Regionális  Adó Fõigazgatósága

Hallom lépéseit, osonva közelít,
sír, már a tornác alatt jár,
az õsz küldi szeles követét,
zöldrõl mélybronzra váltott a határ.
Még langymeleg az égbolt széle,sa
de fák levelén már a nyárnak vére,
mely cseppekben adja át magát.

Égnek int, amint billegve földet ér
a propellerszárnyú hárslevél,
bodzaszem suttogja vörös feketén,
erre ment, elfutott�, sajnos vége már.
Talán visszajön megint�, talán,
asztalomon üzen egy szép barack,
megláthatsz jövõre, aláírás: a nyár.
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2 0 1 1 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

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. augusztus hónapban
elhunytak neve és életkora

Barabás Sándorné élt 84 évet
Csató Ákosné élt 88 évet
Csillag Miklósné élt 74 évet
Fábián Albinné élt 71 évet
Gál János élt 66 évet
Gazsi Istvánné élt 77 évet
Glöckl Magdolna élt 86 évet
Horváth József élt 63 évet
Id. Bencsik Gyuláné élt 86 évet
Karl Péterné élt 87 évet
Mámel József élt 73 évet
Misutka Péterné élt 71 évet
Náczi Lajosné élt 84 évet
Neue Károlyné élt 87 évet
Papp József élt 83 évet
Pintér Sándor élt 55 évet
Szirbik Miklós élt 77 évet
Szõke Ferenc Sándor élt 89 évet

Korrekció
2011. július hónapban elhunytak között
egy név tévesen szerepelt, Koczó Mi-
hályné helyett Koczó Mihály élt 62 évet
Elnézést kérünk!

2011. júliusi újszülöttek
Bánlaki Zsombor 07. 13.
Bócsi Alexandra 07. 23.
Czakó Gergely 07. 01.
Dömötör Fanni 07. 03.
Fábián Zsombor 07. 28.
Godó Gréta Sára 07. 26.
Gyóni Anita Elizabet 07. 08.
György Nóra 07. 23.
Kardos Balázs 07. 03.
Kelemen-Szebeny Hunor 07. 27.
Kodela Eszter 07. 07.
Kovács Patrik 07. 07.
Laczkó Noémi 07. 09.

Nyitrai Kata Ágota 07. 22.
Varga�Mártai Maxim 07. 13.

2011. augusztusi újszülöttek

Ady Mirko Zsombor 08. 31.
Balogh Patrik 08. 05.
Bálint István Szilárd 08. 10.
Berta Olivér 08. 13.
Bodrogi Boróka 08. 24.
Bódi Péter 08. 03.
Bóna Botond 08. 29.
Farkas Róbert 08. 01.
Farkas Zoé 08. 31.

Fazekas-Kovács Domonkos 08. 17.
Herczeg Bálint 08. 05.
Ignácz Levente 08. 03.
Ilus Hanna Zoé 08. 16.
Käsz Kata 08. 17.
Kiss Laura Renáta 08. 07.
Kovács Abigél 08. 05.
Kozma Balázs Ferenc 08. 03.
Marosvári László 08. 13.
Nagy Inez 08. 19.
Sárkány Henriett 08. 12.
Szabó Dániel Péter 08. 17.
Tarnóczki Gábor Bálint 08. 21.
Tokai Réka Tamara 08. 25.
Varga Krisztián 08. 04.

ELADÓ!
Gyöngyös belterületén lévõ 

10 189 m2-es telephely mûhelyekkel,
raktárakkal tulajdonostól eladó. 

A telephely közmûvesített.

Érdeklõdi lehet: 
06-20/942-8949 vagy a 06-20/942-8946

telefonszámokon!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak 
akik szeretett férjemet, 

SCHUSZTER MIHÁLYT
2011. augusztus 22-én 
utolsó útjára elkísérték 

és fájdalmunkban osztoztak.

Schuszter Mihályné és családja

Kedves Szerkesztõség, 

Kedves 
Dunaharaszti Lakosok!

Ezzel az idézettel szeretném
megköszönni 

a részvétnyilvánítást 
mindazoknak 

akik 
özv. Fajta Józsefnét 

elkísérték utolsó útjára.

�Ha emlegettek köztetek leszek,
De fáj ha látom könnyetek.

Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.�

Köszönettel: Fajta család

Értesítjük a tisztelt érdeklõdõket, hogy Láng András dunaharaszti
katolikus plébános elérhetõsége megváltozott, mert a Fõ úti Szent
István Plébánia vonalas telefonja megszûnt.
Telefonon elérhetõ, mobilon: 30/441-2171 és a taksonyi Szent Anna
Plébánia telefonján: 24/518-990, illetve szerdai fogadónapján itt Du-
naharasztin 17�19 óráig, a Szent István Plébániahivatalban.
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A telefonos folyószámla-egyeztetést 
segíti az adóhatóság kiküldött nyomtatványa

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július közepétõl kezdõdõen
folyamatosan küldi ki a 2010. évi folyószámla-kivonatokat és pót-
lékértesítõket. A Közép-magyarországi régióban több mint 550 ezer
gazdálkodó szervezet, magánszemély és egyéni vállalkozó postai
úton, 234 ezren pedig elektronikus formában számíthatnak a tájé-
koztató érkezésére. Az Ügyintézõ Contact Centeren (ÜCC) keresz-
tül történõ telefonos egyeztetés elõsegítése érdekében az adóhatóság
az idei évben elõször mellékeli az ügyfélazonosító igényléséhez szük-
séges 11UK30 számú nyomtatványt.

Az adóhatóság adószakmai tevékenységének egyik legfontosabb eleme
a folyószámlák vezetése, amelyek megmutatják, hogy az adózónak mi-
lyen kötelezettségei keletkeztek, illetõleg hogy azoknak mikor és mi-
lyen mértékben tett eleget. A folyószámla egyenlegérõl, továbbá �
amennyiben az adózó késedelmesen teljesített � a késedelmi pótlék ösz-
szegérõl és levezetésérõl az adóhatóság � jogszabályi elõírás alapján �
évente egyszer azon adózókat értesíti, akiknek az adószámlája 1000 fo-
rintot meghaladó tartozást vagy túlfizetést mutat. 
Az elektronikus bevallók nem kapnak postai úton értesítõt, õk elektro-
nikusan tekinthetik meg a kivonatot és a késedelmi pótléklevezetést. 
Abban az esetben, ha a közölt kötelezettség megegyezik az adózó nyil-
vántartásával, akkor a �Megfizetendõ pótlék� mezõben szereplõ össze-
get legkésõbb 2011. november 15-ig kell befizetni a pótlékértesítõben
megnevezett költségvetési számlára. Fontos kiemelni, hogy a folyó-
számla teljes rendezéshez az esetlegesen fennálló adóhátralékokat is mi-
nél elõbb meg kell fizetni.
Amennyiben a folyószámla kivonaton és a pótlékértesítõn szereplõ ada-
tokkal kapcsolatban az adózónak észrevétele van, úgy azt három for-
mában teheti meg: 
� telefonon kizárólag a 40/20-21-22 ÜCC telefonszámon,
� írásban a folyószámlát vezetõ adóigazgatósághoz címezve, illetve
� személyesen a kivonat �Ügyfélfogadás� blokkjában szereplõ címen

és idõpontokban.
Az észrevétel benyújtása illetékmentes. 
Az ügymenet gyorsítása érdekében az írásos beadványhoz a �Folyó-
számla kivonatra észrevétel� elnevezésû nyomtatvány használata java-
solt, amely elérhetõ a www.nav.gov.hu internetes honlap APEH Por-
tál/Letöltések/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták útvonalon. 
Telefonon keresztül történõ egyedi adóügyek intézéséhez � az adótitok
védelme miatt � az adózónak rendelkeznie kell egy úgynevezett
ügyfélazonosítóval, amelyet � amennyiben korábban még nem kért vagy
a folyószámla-kivonattal az idei évben elõször megküldött, illetve a
www.nav.gov.hu internetes honlap APEH Portál/Letöltések/Nyomtat-
ványkitöltõ programok elérési útvonalról is letölthetõ 11UK30 számú
nyomtatvány papír alapon, vagy Ügyfélkapun keresztül történõ beküldé-
sével igényelhet az adózó. Az ügyfél a megképzett PIN-kódot az igény-
léstõl számított 30 napon belül postai úton kapja meg. Az ÜCC rendszer-
be való belépéshez az adóazonosító jel és az ügyfélazonosító szám meg-
adását követõen van lehetõség. Meghatalmazotti képviselet esetén szük-
ség van a képviselt adózó adószámára vagy adóazonosító jelére is.

Az ÜCC az ország egész területérõl helyi tarifával a 40/20-21-22-es tele-
fonszámon hívható, továbbá külföldrõl is elérhetõ a +36-1/441-9600 te-
lefonszámon. A szolgáltatás munkanapokon, hétfõtõl csütörtökig
8.30�16.00 óra között, pénteken 8.30�13.30 óra között áll rendelkezésre. 
Amennyiben az adózó nem egyedi adóügyet kíván intézni, általános
kérdéseivel kapcsolatosan a NAV Általános Tájékoztató Contact
Centeren (TCC) keresztül kaphat felvilágosítást. A szolgáltatás a
40/42-42-42-es kékszámon, illetve külföldrõl a +36-1/250-9500 telefon-
számon érhetõ el hétfõtõl csütörtökig 8.30�16.00 óráig, pénteken
8.30�13.30 óráig. 

33 millió forint bevételt titkolt el 
a korszerû módszerekkel lebuktatott adózó

Újabb adócsalásra derített fényt a közelmúltban a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága: a
revizorok a hagyományos ellenõrzési eszközöket és a korszerû informá-
ciótechnológiai módszereket együttesen alkalmazva fülelték le azt a
vendéglátó-ipari tevékenységet folytató adózót, aki az elmúlt két évben
összesen 33 millió forint bevételt titkolt el, és vont ki az adózás alól.
A Budapesten éttermet üzemeltetõ Pest megyei vállalkozás már nem
elõször került az adóhatóság látókörébe. Az ellenõrök az elmúlt idõszak-
ban több alkalommal �próbavásárlást� végeztek az adózónál, és hol sza-
bályos pénztárgépi nyugtát, hol pedig csak számítógéppel elõállított pin-
cérblokkot kaptak attól függõen, hogy a fogyasztás ellenértékét a pénz-
tárgépbe, vagy csupán a forgalmi adatok rögzítésére szolgáló számító-
gépes rendszerbe ütötték-e be a pincérek.
Az egyre emelkedõ összegû bírság kiszabása sem tántorította el az adó-
zót attól, hogy nyugtaadási kötelezettségét rendre megszegje. Ez azon-
ban arra engedett következtetni, hogy az adózó által eltitkolni kívánt be-
vétel jelentõsen meghaladja a bírság együttes összegét.
Az adóhatóság szakemberei egy összehangolt akció keretében tértek
vissza a vállalkozás telephelyére, ahol � a hagyományos ellenõrzési
módszereken túl felhasználva a korszerû informatikai lehetõségeket is
� vizsgálat alá vonták a pénztárgép adómemóriájának és a helyszínen
talált szerverek, köztük egy hordozható merevlemez adattartalmát is.
A rendszeradatok elemzése során az ellenõrök két évre visszamenõle-
gesen részletes bevételi, illetve az alkalmazottak munkaidejére vonat-
kozó adatokat találtak, amelyekbõl kiderült, hogy a társaság a minimál-
béren, részmunkaidõre bejelentett pincéreket a bejelentett munkaidõt je-
lentõsen meghaladóan fogalakoztatta, továbbá az általa bevallott, illet-
ve a tényleges bevétele között 33 millió forint eltérés mutatkozik.
Az adatok alapján az adóhatóság azonnali és több évet átfogó vizs-
gálatot rendelt el az adózónál, amely eredményeként nem csak az el-
titkolt bevételekkel, illetve a foglalkoztatással összefüggõ adókötele-
zettségek megállapításával, de szankcióként késedelmi pótlék és bír-
ság kiszabásával is számolnia kell az adózónak. Amennyiben az eljá-
rás során felmerül a büntetõjogi felelõsség gyanúja, úgy a NAV Kö-
zép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága a NAV pénzügyi
nyomozóinál büntetõeljárás lefolytatását fogja kezdeményezni.
A vendéglátóipari tevékenységet folytató adózók továbbra is számíthat-
nak � különösen a nyári idegenforgalmi szezonra irányuló � fokozott
adóhatósági ellenõrzésekre.

NAV hírek
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Feljegyzés a Sziget 2011 Fesztiválon végzett 
ellenõrzések tapasztalatairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben
a 19. Sziget zenei fesztiválon is jelen volt, ahol munkatársai jelentõs
számú ellenõrzést végeztek az egyhetes rendezvény idõtartama alatt, va-
lamint a hivatalos kezdete elõtt. A rendezvényt megelõzõen a fesztivál
helyszínének kialakításában, a sátrak építésében részt vevõ vállalkozá-
soknál, valamint a biztonsági szolgálatot ellátó vállalkozásoknál került
sor adóhatósági ellenõrzésekre, ahol az adóellenõrök a vállalkozási te-
vékenységben részt vevõk alkalmazásának jogszerûségét, a társadalom-
biztosítási jogszabályokban a bejelentésükre vonatkozó kötelezettségek
teljesítését ellenõrizték.
Az adóellenõrök a fesztivál teljes idõtartama alatt, több mûszakos mun-
karendben végezték az ellenõrzéseket. Az adóhivatal munkatársai fõ-
ként próbavásárlással, a szolgáltatások igénybevételével a számla-,
nyugtaadási kötelezettség teljesítését, néhány esetben a forgalmazott
áruk eredetét, nyilvántartását, valamint az alkalmazottak adóhatósághoz
történõ bejelentésének idõpontját vonták ellenõrzés alá.
Az ellenõrzések alkalmával összesen 110 jegyzõkönyv készült, amibõl
59 db nyugtaadási kötelezettség teljesítésére irányult, 43 esetben a fog-
lalkoztatás szabályszerûségét jegyzõkönyvezték a munkatársaink, míg
8 alkalommal áru eredetes jegyzõkönyv készült.
Nyugtaadási kötelezettség elmulasztását összesen 5 alkalommal tapasz-
talták a munkatársak.
Ezek között elõfordult, hogy a vállalkozás a helyszínen nem rendelke-
zett számlatömbbel, illetve több esetben volt tapasztalható a használat-
ban lévõ pénztárgép gépnaplójának hiánya.
Az alkalmazottaknak a társadalombiztosítási jogszabályokban elõírt be-
jelentési kötelezettség teljesítésére irányuló ellenõrzések alkalmával be-
jelentetlen alkalmazottat nem találtak a munkatársaink. Hat alkalmazott
esetében késedelmes bejelentés tényét jegyzõkönyvezték a revizorok.
A rendezvény ideje alatt a BRFK munkatársaival közösen illegális jegy-
árusító személyek tevékenysége is ellenõrzés alá került, amely során egy
magánszemély tettenérése történt meg, aki engedély és bejelentés nél-
kül végzett jegyárusítási tevékenységet a sziget bejáratánál. 
Az elvégzett vizsgálatok tapasztalata alapján a nyugtaadási kötelezett-
ség terén igen jelentõs javulást tapasztaltunk, és ugyanez mondható el
a bejelentési kötelezettség teljesítésérõl is.
Munkatársainkat atrocitás nem érte a fesztivál ideje alatt.
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