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Sok éve ha gyo mány óvo dánk ban, hogy a
nagy cso por to sok nak az év vé gén egy he tes
tá bort szer ve zünk. Tá mo ga tó ink nak kö -
szön he tõ en sze ren csé re idén is si ke rült ezt
meg va ló sí ta nunk.
A tá bor ban kö zel 100 gyer mek vett részt és
má jus 29-tõl jú ni us 1-ig tar tott. Az óvo dánk -
ba já ró gyer me kek kö zül so kak nak idén, ez
az egy hét je lent het te a nya ra lást, ezért igye -
kez tünk olyan prog ra mok kal, te vé keny sé -
gek kel meg ör ven dez tet ni a gye re ke ket, ahol
já té ko san ta nul hat tak, és hasz no san tölt het -
ték a sza bad ide jü ket.
Az idén egy iga zi In di án tá bort, meg va ló sí tá -
sát tûz tük ki cé lul. A ren ge teg já ték és ka -
land mel lett be te kin tést nyer tek egy tõ lünk
kü lön bö zõ nép cso port élet mód já ba, meg is -
mer ték an nak szo ká sa it és ér té ke it.
A tá bor ban ki emelt fi gyel met for dí tot tunk az
em ber és a ter mé szet vi szo nyá ra, a kör nye -
zet is me ret re, a kör nye zet tu da tos gon dol ko -
dás mód ra, mind ezt ös  sze han gol va az óvo -
dánk ban jól mû kö dõ Kom pe ten cia Ala pú
Ne ve lé si Prog ram és a Zöld Szív If jú sá gi és
Ter mé szet vé dõ moz ga lom fi lo zó fi á já val.
Czompa Gyu la ál tal köl csön ka pott Du na-
par ti csó nak ház te rü le tén, a ter mé szet szí -
vé ben volt le he tõ sé günk meg ala kul ni, mint

in di án törzs, ezt kö ve tõ en bö lény re va dász -
tunk, tü zet ug rot tunk és Ró nai Já nos nak kö -
szön he tõ en le eresz ked tünk a „Nagy fo lyón”.
Köz ben a gye re kek szám ta lan vé dett nö -
vény és ál lat fajt fi gyel het tek meg ter mé sze -
tes élõ he lyü kön pl.: ví zi tök, ta vi ró zsa, szür -
ke gém, ví zi csi be, szár csa, vad ka csa, bé ka,
sikló stb.
A par ton és a víz te te jén úszó sze mét, fla -
ko nok, le nyírt fû cso mók lát vá nya na gyon fel -
há bo rí tot ta a gye re ke ket, na po kig em le get -
ték.
A gye re kek hor gász tak, sport já té ko kat ját -
szot tak a friss le ve gõn.
A Hõ sök te rén, szám há bo rú ban sze rez ték
meg a má sik törzs „sá mán bot ját”, majd ju -
tal mu kat, a nagy me leg ben jól esõ, hûs fagy -
lal tot a Mar cel la cuk rász da te ra szán fo -
gyaszt hat ták el.
Az Amb rus ta nyán, több há zi ál la tot lát hat tak
pl.: kecs két, lo vat, ma la cot, ka kast.
Be pil lan tást nyer tek az ál lat gon do zás sal, ló -
tar tás sal já ró fel ada tok ba és újabb bá tor ság -
pró ba ként lo va gol hat tak Kis ör dö gön és Zsu -
zsi kán a 8 éves pó ni lo von. Ké sõbb pe dig
meg ke res het ték a szal ma bá lák tö vé be rej -
tett amu let te ket. 
A ta nya te rü le tén pi he nés ként pok ró cok ra
he ve red tünk és jó ízû en el fo gyasz tot tuk a
Ruff pék ség ál tal fel aján lott fi nom sá go kat,
me lye ket egész hé ten biz to sí tot tak kis in di -
án ja ink ré szé re.
A dél után ja ink sem tel tek tét le nül, ké szí tet -
tünk fej díszt, hoz zá il lõ in di án öl tö zé ket, ék -
sze re ket bõr bõl, gyön gyök bõl és ma dár tol -
lak ból. In di án me sé ket, tör zsi éne ke ket, ze -
né ket hall gat tunk. Tör zsi to tem osz lo pot fes -
tet tünk és ve tél ke dõ ket ren dez tünk tör zse -
ink szá má ra.
A kis in di á nok bá tor tet te i kért és el is me rés -
re mél tó cse le ke de te i kért ma dár tol lat kap tak
a fej dísz ük be.
Mind eköz ben ren ge teg friss gyü möl csöt fo -
gyaszt hat tak el De me ter Ist ván nak kö szön -
he tõ en.
Az ud va ron in di án sát ra kat ál lít hat tunk a szü -
lõk nek kö szön he tõ en, a gye re kek nek óri á si
él ményt nyújt va ez zel.

Az in di án hét na gyon jól si ke rült, gye re kek,
fel nõt tek él vez ték egy aránt. Re mél jük, hogy
aki ta lál ko zott ve lünk, vo nu ló kis in di á nok kal
a vá ros ut cá in, busz já ra ta in, si ke rült egy kis
mo solyt va rá zsol nunk az ar cá ra.

Kö szö net tel tar to zunk tá mo ga tó ink nak:
Dunaharaszti Ön kor mány zat Szo  ci á  lis Bi -
zott sá ga, Hét szín virág Alpítvány a II. szá mú
Óvo dá ért, Amb rus György „Amb rus ta nya”,
Ruff pék ség Ruff Ist ván, De me ter Ist ván
zöld sé ges, Schmidt Kft. ás vány víz, Mar cel -
la cuk rász da, Czompa Gyu la, Ró nai Já nos,
a Hétszínvirág Óvo da pe da gó gu sai.

Molnárné Müller Krisz ti na 
óvo da pe da gó gus

Hétszínvirág Óvo da

Hétszínvirág Óvo da – In di án tá bor
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Születésnapja alkalmából köszöntöttük...

Iván Ignácné Marika nénit, aki idén lett 100 éves

és Veréb Jánost, aki szintén a 100. születésnapját ünnepelte.

Isten éltesse mindkettõjüket!

Helméczy Má tyás:

Ha zug ság és va ló ság
Hely re i ga zí tó pi ros-zöld ol vas má nyok

Ezen könyv gon do lat gaz da ság ban és a tör té -
ne lem ha mi sí tá so kat le lep le zõ me rész sé gé ben
fe lül múl min den ed dig meg je lent ma gyar tör -
té ne lem köny vet. Ol vas má nyai há rom cso -
port ba so rol ha tók, és kü lön bö zõ szín nel írt cí -
me ik utal nak jel le gük re is.
Pi ros cím mel mu tat ja be az ol vas mány azon
té nye ket és ese mé nye ket, ame lye ket ed dig
vagy nem mu tat tak be tör té net író ink, vagy a
va lós ság gal el len té te sen, meg ha mi sít va is -
mer tet tek. Ilyen ol vas mányt a könyv ben ösz -
 sze sen 32-t ta lá lunk.
Zöld cím hív ja fel a fi gyel met azok ra az ol -
vas má nyok ra, me lyek új ra írt jel le gû ek. Új
ele mek kel, hát tér anya gok kal, ös  sze füg gé sek
bi zo nyí tá sá val újít ják meg az adott té mát.
Ilyen ol vas mányt 34-et ta lá lunk a könyv ben.
Si ma, az az fe ke te szín nel is ta lál koz hat az ol -

va só azok nál a ré szek nél, me lyek ha gyo má -
nyos tör té ne lem anya got tar tal maz nak, de egy -
más hoz kap cso lód va és hát tér anyag gal ki egé -
szít ve még is a ré gi nél va ló sabb tör té nel met
ad nak. Ilyen ol vas mányt 18-at ta lá lunk a
könyv ben.
A könyv egy ben hi ány pót ló is, mert olyan té -
nye ket és ese mé nye ket ír le, ame lyek a párt -
ál la mi idõ szak kez de te óta hi va ta los tan köny -
vek ben, így sa ját tan köny ve im ben sem ta lál -
ha tók meg. Ugyan ez vo nat ko zik az el múlt 70
év ben meg je lent min den más szer zõ ál tal
meg írt ál ta lá nos is ko lai, kö zép is ko lai, sõt, fõ -
is ko lai tan könyv re és tör té ne lem könyv re.
Így a le ír tak szin te for ra dal ma sít ják a be mu -
ta tott idõ szak ról szó ló tör té nel mi is me re te in -
ket, és el ol va sá suk min den Ma gyar Em ber
szá má ra lé nye ges.

Dr. Helméczy Má tyás leg újabb köny ve, 
az „Országtörténet va ló ság hû en” 

so ro zat el sõ fü ze te,
a Vá ro si Könyv tár ban meg vá sá rol ha tó

500 Ft-ért.
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Se bes tyén Im re
ké pes lap ja it már
nem elõ ször cso -
dál hat ják meg az
ér dek lõ dõk a Vá -
ro si Könyv tár ban.
Ti zen éves ko ra
óta meg szál lot -
tan gyûj ti a ké pes

le ve le zõ la po kat, nem csak a vá ros ké pe -
se ket, ha nem kü lön bö zõ tör té nel mi té ma -
kö rö ket, ese mé nye ket, ün ne pe ket meg -
örö kí tõ la po kat is. Gyûj te mé nye több mint
250 ezer lap ra te he tõ. A múlt szá zad vé -
gé tõl nap ja in kig min dent gyûjt, és rend -
sze rez kö zel 40 faj ta té ma kör ben.
Éven te szám ta lan ki ál lí tá son mu tat ja be
kü lön bö zõ te ma ti ká jú gyûj te mé nyét gye -
re kek nek és fel nõt tek nek egy aránt. Ma -

nap ság az or szág egyik leg több ké pes -
lap pal ren del ke zõ ma gán gyûj tõ je, aki nek
az el kö te le zett sé gét szám ta lan díj jal és
ki tün te tés sel ho no rál ta a szak mai zsû ri
az or szág kü lön bö zõ pont ja in meg ren de -
zett tár la to kon és ver se nye ken.
Ara nyo zott ezüst érem mel ju tal maz ták az
idén meg ren de zett vár pa lo tai or szá gos
ki ál lí tá son Pe tõ fi Sán dor éle tét és köl té -
sze tét fel dol go zó ké pes lap gyûj te mé nyé -
ért, és a sár vá ri be mu ta tón Ma gyar or -
szág nép vi se le te it be mu ta tó ké pei hoz -
ták meg szá má ra is mét az or szá gos el -
is mert sé get.
Gye re kek nek és fel nõt tek nek kí vá nunk
eb ben a hó nap ban öröm te li Mi ku lás vá rást
a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban ki ál -
lí tott – Se bes tyén Im re ál tal gyûj tött – cso -
da szép ko ra be li Mi ku lás ké pes lap ok kal.

A Mi ku lás gyor san eljõ
fe je fe lett nagy hó fel hõ.
Rén szar vas ok húz zák szán ját,
hó csip ké zi a bun dá ját.

Kö vér put tony van a vál lán,
hó pi he ül a sza kál lán.
Mi kor hoz zád meg ér ke zik,
ci põd sok-sok jó val te lik.

Hull a hó, nézd, oda kint,
a Mi ku lás né ked int.

(Devecsery Lász ló)

2012. NO VEM BER – A HÓ NAP KI ÁL LÍ TÁ SA
KO RA BE LI MI KU LÁS KÉ PES LAP OK

Se bes tyén Im re gyûj te mé nyé bõl
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125 év „HÉV”
Több mint száz éve, hogy az ipa ro so dás fej lõ dé se so rán nem csak Bu -
da pest la kos sá gá nak szá ma, ha nem a vá ros kör nyé ki te le pü lé sek lét -
szá ma is fo ko za to san nö ve ke dett. Ez szük sé ges sé tet te a köz le ke dé si
há ló zat ki épí té sét, a sze mély- és te her szál lí tás fej lesz té sét. A fõ vá ros
pe re mén kí vül élõ mun ka vál la lók, al kal ma zot tak ér de két szol gál ta,
hogy egy új köz le ke dé si esz köz ré szük re le he tõ vé te gye a rend sze res
mun ká ba já rást. A he lyi ér de kû vas úti köz le ke dés ré vén a fõ vá ro si
em be rek is kön  nyeb ben ki jut hat tak a zöld öve ze tek be, a fa lu si kis ker -
tek bõl pe dig na pon ta fel szál lít hat ták a friss gyü möl csöt és zöld sé get
a bu da pes ti pi a cok ra. Köl csö nös ér de kek fû zõd tek te hát a mi elõb bi
vá ros kör nyé ki vas úti há ló zat ki épí té sé re. 
Az 1880-as évek ele jén ha tá roz tak úgy a Bu da pes ti Köz úti Vas pá lya
Tár sa ság ve ze tõi, hogy ki épí tik a fõ vá rost kö rül ve võ, su gár irány ban fu -
tó szárny vo na la kat. Az el sõ he lyi ér de kû vo nal épí té sé rõl a Tár sa ság
1882. áp ri lis 4-i köz gyû lé sen szü le tett dön tés, és ez a vo nal Köz vá gó -
híd tól So rok sá rig ve ze tett. A nyom vo na lát az ak ko ri zimonyi or szág út
jobb ol da lán je löl ték ki. A bel sõ vég ál lo más nak pe dig a Kál vin te ret
ter vez ték, de vé gül is ma radt a Köz vá gó híd, és 1887. au gusz tus 7-én
in dult el a for ga lom a Köz vá gó híd-So rok sár vo nal sza ka szon. 
1886. no vem ber 30-án a Bu da pes ti Köz úti Vas pá lya Tár sa ság elõ -
mun ká la ti en ge délyt kért a vo nal meg hos  szab bí tá sá ra. A ter vek el ké -
szül tek, a köz igaz ga tá si be já rás 1887. már ci us 21-én meg tör tént. Az
épí té si en ge délyt már jú ni us 6-án ki ad ták az 5,7 km hos  szú, egy vá gá -
nyú pá lyá ra Ha rasz ti ig. 
1887. no vem ber 24-én a Soroksár-Haraszti vo nal is meg nyílt. 
A vo nal hos  sza így ös  sze sen 15,1 km volt, mely nek épí té sé nél
115 ezer m3 föl det kel lett meg moz gat ni, me lyet rész ben a Ha rasz ti ál -
lo más sal szom szé dos szi get rõl kel lett sze ke rek kel a hely szín re fu va -
roz ni. A vo na lon táv ír dai be ren de zé se ket lé te sí tet tek, de jel zõ be ren -
de zé se ket nem sze rel tek fel. A vo na to kat kürt jel zés sel in dí tot ták.
1888-ban az el sõ tel jes üz let év ben át la go san 8 moz dony és 18 sze -
mély ko csi bo nyo lí tot ta le a for gal mat ezen a vo nal sza ka szon. A vo -
nal ra ké sõbb még to váb bi jár mû ve ket is be sze rez tek: 12 db 70 ló erõs
MÁV-gép gyá ri moz donyt és 30 db Ganz sze mély ko csit. 1888-ban Vá -
gó híd és Ha rasz ti kö zött a köz le ke dett vo na tok szá ma meg ha lad ta a
tí zez ret, a szál lí tott uta sok szá ma pe dig 418 ezer volt.
1889. év vé gén a több sé gi rész vé nyes bank lét re hoz ta a Bu da pes ti Köz -

úti Vas pá lya Tár sa ság le ány vál la la ta ként a Bu da pes ti He lyi Ér de kû Vas -
utak Rész vény tár sa sá got, és ha ma ro san vo nal épí té si en ge délyt ka pott a
Ha rasz ti-Rác ke vei Vas út is. 1891. feb ru ár 5-én ad ta ki az en ge délyt az
il le té kes mi nisz ter az Új ha rasz ti ál lo má sá tól Rác ke vé ig ter je dõ gõz üze -
mû vas út ra, me lyet más fél év alatt kel lett meg épí te ni, és az új vo nal
már be kap csol ta a köz le ke dé si há ló zat ba Szi get szent mik lóst, Tö költ,
Szi get csé pet, Szigetszentmártont, Szigetújfalut és Rác ke vét.
Az el sõ vi lág há bo rút meg elõ zõ bol dog bé ke idõk ben fo lya ma tos volt a
he lyi ér de kû vas úti vo na lak fej lesz té se és ki épí té se. 1905 ta va szán már
vil la mos von ta tás mû kö dött elõ ször a Köz vá gó híd és Er zsé bet fal va kö -
zött. 1910-ben 8,5 mil lió fö lé kú szott a szál lí tott uta sok szá ma, ter mé -
sze te sen va la men  nyi ad dig ki épült vo na lat szá mí tás ba vé ve. A ké sõb bi
gaz da sá gi ne héz sé gek nem tet ték le he tõ vé, hogy újabb és újabb szárny -
vo na lak épül je nek, de az 1920-as évek ben meg kez dõ dött a pá lyák és
jár mû vek vil la mo sí tá sa, és az áram el lá tás kor sze rû sí té se.
A má so dik vi lág há bo rú vé gén a vi lág két leg erõ sebb had se re ge a né -
met Wehrmacht és a szov jet Vö rös Had se reg har colt ut cá ról ut cá ra,
és oko zott óri á si ká ro kat a vo na lak és a jár mû vek ál la po tá ban. A vi -
lág há bo rút kö ve tõ gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra a sze mély- és te her for -
ga lom az 1914 elõt ti szín vo nal ra esett vis  sza.
A há bo rú utá ni ál la mo sí tá sok és tu laj do nos vál to zás ok már mes  sze
nem hoz tak olyan lát vá nyos fej lõ dést a vá ros kör nyé ki vas út há ló zat
éle té ben, mint a há bo rúk elõt ti gaz da sá gi fel len dü lés. Dunaharasztin
a Du na-hi dat ide ig le ne sen hely re kel lett ál lí ta ni, és 1945. de cem ber
8-tól új ra jár hat tak a vo na tok Dunaharaszti és Rác ke ve kö zött, majd
1949-ben új vas be ton hi dat épí tet tek a Du na-ág fe lett.
Az 1968. ja nu ár 1-ével lét re ho zott Bu da pes ti Köz le ke dé si Vál la lat tal
egy új in teg rált tár sa ság tu laj do nol ta a Bu da pest kör nyé ki há ló za tot. 
Az el múlt száz év ben a he lyi ér de kû vas út igen sok vál to zá son ment ke -
resz tül, de még nap ja ink ban is meg õriz te nél kü löz he tet len sze re pét Bu -
da pest és a Dunaharaszti tö meg köz le ke dé sé ben.

Táborosi Zoltánné
igaz ga tó

For rás: Vá ro si Könyv tár, Hely tör té ne ti Gyûj te mé nye
Sze mel vé nyek: Bartha Ödön jó vol tá ból – Lo vász Ist ván: A Bu da pes ti He lyi ér -
de kû Vas utak tör té ne te 1887–1987

A HÉV-Felsõ megállója Harasztin 
Budapest irányába 1899-ben

A Dunaharaszti HÉV megállója az 1900-as évek
elején gõzmozdonnyal

Dunaharaszti HÉV-állomás 1934 körül,
villamosított pályával



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

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

AZ ÖN KAMARAI TANÁCSADÓI a Pest Megyei Agrárkamara irodájában 
(Dunaharaszti, Boróka utca 3. – a Coca-Cola mögötti utcában) várják Önt. 

Tóth Gábor (tel.: 30/334-2828) – hétfõ-kedd 08–16 óra között.

Sándor Krisztina (tel.: 30/429-7641) – szerda-csütörtök 08–16 óra között.
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A Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat 
és a Né met Nem ze ti sé gi Táj há zi hí rei

• Vis  sza te kin tés – a Táj ház ér -
de kes prog ram jai

„Hul la nak a le ve lek, hi de gek az es ték,
szü re te lünk.”
A táj ház még egy utol só nyá ri as han -
gu la tú õsz bú csúz ta tó pol ka par ti val és
szü re ti nap pal me len get te min den ki
szí vét. 
A reg ge li ké szü lõ dés ben, szõ lõ mun ká -
la tok ban, pá lin ka- és borkós to ló ban,
gyer mek já ték ok ban és kéz mû ves
prog ra mok ban min den ki részt ve he -
tett.
A táj ház ro man ti kus õsz be búj ta tott ud -
va ra kel le mes hely színt adott a jó szó -
ra ko zás hoz, a ba rá ti be szél ge té sek -
hez, a gyer me kek nek, vagy akár az ih -
le tet gyûj tõ mû vé szek nek is.
A Né met Nem ze ti sé gi Táj ház tól in du ló
ze nés fel vo nu lás há rom óra kor vet te
kez de tét lovaskocsik és hin tók so ka sá -
gá val.
Az el sõ ál lo más a Laffert-kú ria volt,
ahol tánc cso port ok fel lé pé sei káp ráz -
tat ták el a ven dé ge ket a han gu la tos
kert he lyi ség ben.
A kö vet ke zõ meg ál ló a Hõ sök te re volt,
itt foly ta tód tak a tánc és ének fel lé pé -

sek, no és per sze a lo pó tö kös bor osz -
to ga tás ról sem il lett le ma rad ni!
A me net a Hõ sök te ré rõl a táj ház hoz
in dult, ahol min den ki el tölt he tett egy
cso dá la tos es tét a Heimattöne Kapelle
ze né je mel lett.

• Jön a bál sze zon!

Mint min den év ben, idén no vem ber ben
is meg ren de zés re ke rül a ha gyo má -
nyos Schlachtball – Disz nó vá gó Mu lat -
ság a Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány -
zat szer ve zé sé ben.

A no vem ber 24-i Disz nó vá gó mu lat -
ság me ne te a kö vet ke zõ lesz:

Dél elõt ti prog ram a Táj ház ban:

– Reg gel 9 óra disz nó vá gás kez de te,
szú rás (a disz nó vá gás so rán tra di -
cio ná lis sváb hús, étel kós to ló és vá -
sár Kaltenecker Jó zsef hen tesmes -
ter ízvilága alap ján)

– a disz nó vá gó mun ká la tok kal pár hu -
za mo san, ér de kes kéz mû ves fog lal -
ko zás a sá tor ban.

A be lé pés in gye nes.

Es ti prog ram:

– 19 órai kez det tel Disz nó vá gó Bál, ze -
nél a Biatorbágyi Fú vós ze ne kar.
Az es tét né met nem ze ti sé gi tánc cso -
port ok fel lé pé sei színesítik.

Hely szín: Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház

A jegy ára 2500 Ft, mely tar tal maz za a
disz nó to ros va cso rát.

Min den kit sok sze re tet tel vá runk!
Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat

• El ér he tõ sé ge ink:

Dunaharaszti, Zöld fa ut ca 39.

Wágner Jánosné Nu si né ni
– Gond nok, 
te le fon szám: 06-70/253-6116

Wágner Fló ra
– Tájházvezetõ, 
te le fon szám: 06-30/512-7958, 
e-mail: wagnerflora93@gmail.com

Wágner Fló ra
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Az ér me uta zik, és ve le mi is: a szi cí li ai
an tik vi lág után a len gyel kö zép kor ral is -
mer ked he tünk, a Temp lo mok Völ gyét
Jasna Go ra, a Fé nyes Hegy kö ve ti. Sze -
ren csé sek va gyunk, hogy en  nyi szép ség
meg ada tik ne künk, csa pa tunk ös  szes tag -
ja ke mé nyen meg is dol go zott, dol go zik ér -
te. Hó na po kon át min den ki er re a ta lál ko -
zó ra össz pon to sí tott, ki ér mét, pénzt for -
mált, ki hím zé sek kel, sa ját ké szí té sû tár -
gyak kal, ki ku ta tó mun ká val, szer ve zés sel,
fo tó zás sal, pre zen tá ció ké szí tés sel, éne -
kek kel ké szült. A lel ke se dés tö ret len volt
mind vé gig, az is ma radt a mai na pig, a „ki -
vá lasz tot tak” tény leg ki vé te les te het ség -
gel, és  szel, hu mor ral, jól ne velt ség gel ren -
del kez nek! Már rög tön itt, a be szá mo ló
ele jén sze ret ném el mon da ni, hogy a
„baktaysokat” min den ki, min den hol, ki vé -
tel nél kül meg di csé ri, nagy nép sze rû ség -
nek ör ven de nek, bár hol jár nak, és a kül -
föl di kol lé gák kis sé irigy ked ve né zik, hall -
gat ják a szép ma gyar ru há ban elõ a dott
nép da lo kat, a pro fi szin ten el ké szí tett be -
mu ta tó kat, a jó an gol ság gal fel tett kér dé -
se ket, vá la szo kat. A mo ti vá ció is fon tos,
tud ják, hogy mi ért dol goz nak, hisz a Temp -
lo mok Völ gyé tõl a Fé nyes He gyen át az út
az Ak ro po lisz ra ve zet, mind an  nyi an sze -
ret né nek részt ven ni a har ma dik pro jekt ta -
lál ko zón Athén ban, jö võ év már ci u sá ban! 
Jadwiga, a len gyel pro jekt ve ze tõ, min -
dent meg tett an nak ér de ké ben, hogy a
czestochowai ta lál ko zó zök ke nõ men te sen,
a pro jekt ben le ír tak nak meg fe le lõ en zaj lód -
jon. Ter mé sze te sen az ér me és a drá ma
volt a kö zép pont: ré gé sze ti és pénz mú ze -
u mo kat lá to gat tunk, ahol meg te kint het tük
Len gyel or szág el sõ fi ze tõ esz kö ze it, be ba -
ran gol hat tuk tör té nel mé nek, kö zös tör té nel -
münk nek iz gal mas te rü le te it. Részt vet tünk
olyan szín pa di elõ adá so kon, ahol há zi gaz -
dá ink be mu tat ták a len gyel kö zép kor fon to -
sabb moz za na ta it, fel idéz ték II So bi es ki Já -
nos hõs tet te it. Eu ró pa tér ké pé re, Ma gyar -
or szág szí vé re, fel tûz tük azt a két ér mét,
amit ma gunk kal vit tünk: egy Má tyás Ki rály
ko ra be lit, és egy Baktay Er vin em lék ér met,
me lyet is ko lánk öt ve ne dik év for du ló ja al kal -
má ból di ák ja ink ké szí tet tek er re a cél ra. A
„multikulturális vá sá ron” min den por té kán -
kat el ad tuk vagy el cse rél tük, és ren ge te get
vá sá rol tunk a töb bi ek tõl, hogy is ko lánk ki -
ál lí tá sát gaz da gít has suk! 

Két fon tos ki rán du lá son vet tünk részt,
Ausch witz ban és Krak kó ban jár tunk,
mind ket tõ mély nyo mo kat ha gyott di ák ja -

ink ban. Az el sõ meg ren dí tõ és ta nul sá gos
volt, na gyon jó ide gen ve ze tõt kap tunk, hi -
bát lan an gol tu dás sal, egyen le tes han gon,
pá tosz nél kül be szélt, a fon to sabb ada to -
kat rö vid mon da tok ban meg is mé tel te,
kom men tár nél kül. A ha tás nem ma radt el,
a lá nyok kön  nyes szem mel jár ták be a tá -
bort, a fi úk meg il le tõd ve. Pár órá val ké -
sõbb, a Ke nyér Mú ze um ban azt mond ták,
az éle tet és szép sé ge it job ban meg kel le -
ne be csül ni, nem is tud juk, mi lyen sze ren -
csé sek va gyunk. A friss ke nyér il la ta hely -
re bil len tet te lel ki vi lá gun kat, és én csak re -
mél ni tud tam, hogy a né met kis di ák cso port
is, akik kel a tá bor ból ki fe le jö vet ta lál koz -
tunk, ide lá to gat majd. A má so di kat, a krak -
kói lá to ga tást leg in kább egy haj szá hoz ha -
son lí ta nám: mú ze um ba be, mú ze um ból ki,
to rony ba fel, to rony ból le, Wawel domb,
sár kány, bar lang, ki rá lyi pa lo ta, szé kes -
egy ház, Szent Hed vig, Ja gel ló Egye tem,
Copernicus szo bor, tér, üz le tek, Visz tu la,
és mind ez pár óra le for gá sa alatt! Len gyel
ba rá ta ink min dent meg akar tak mu tat ni
ne künk, majd nem si ke rült is, de jó lett vol -
na egy ki csit bá mész kod ni, el idõz ni egy
szép fres kó, vagy fest mény elõtt, hall gat ni
a ka ted rá lis csend jét vagy cél ta la nul bal -
lag ni Eu ró pa leg na gyobb te rén, ahol a fél -
be sza kadt trom bi ta hang mé ri az idõ mú lá -
sát. Majd leg kö ze lebb, ak kor már tud ni
fog juk mi re vá gyunk és mi re ér de mes több
idõt szen tel ni.  
Ima a Fé nyes He gyen: Jasna Go ra, szep -
tem ber 27. 21 óra
„Czêstochowai Szent Anya, ke gye lem mel,
jó ság gal és kö nyö rü let tel tel jes. Ne ked
aján lom min den gon do la to mat, sza va mat
és tet te met, lel ke met és tes te met. Alá zat -
tal kö nyör göm ál dá so dért és imá i dért,
hogy üd vö zül jek. Tel je sen fe léd for du lok
ma, tes tem mel, lel kem mel, öröm ben és
szen ve dés ben, hogy el nyer hes sem ma -
gam nak és test vé re im nek ál dá so dat itt a
föl dön, és az örök éle tet a menny ben.
Ámen.”
Ha va la ki Len gyel or szág ba, Czestoc ho -
wá  ba uta zik, rög tön az ele jén men jen fel
a Fé nyes Hegy re, és ve gyen részt egy is -
ten tisz te le ten, mert a len gye lek lel két csak
itt ért he ti meg. Az, ami szo mo rú ság nak tû -
nik, csu pán egy be lül rõl jö võ bé ke, a fé -
lénk ség a lel ki tisz ta ság ból ered, az oly ko -
ri zak la tott ság az igaz ság sze re te té bõl fa -
kad. A ko los tor, ahol a Fe ke te Ma don nát
õr zik, min den nap min den órá já ban zsú fo -

lá sig te le, éven te 3-4 mil li ó an lá to gat nak
ide, idõ sek, fi a ta lok, szü lõk gyer me ke ik kel,
moz gás sé rül tek, egész sé ge sek és be te -
gek, len gyel és kül föl di za rán do kok együtt
imád koz nak és hisz nek a cso dá ban. A fal -
ra rög zí tett man kók, há lá ból ado má nyo zott
ér té kek bi zo nyít ják, a cso da lé te zik, hin ni
kell. Együtt imád koz tunk mi is a töb bi ek -
kel, ma gya rul fo hász kod tunk Má ri á hoz, és
lát tam a gyer me kek ar cán, jó öt let volt ide -
hoz ni õket, kö szö net ér te Piotrnak, a part -
ner is ko la an gol ta ná rá nak, aki el kí sért
min ket ide. Ér de kes em ber õ, olyan 30 év
kö rü li, nõs, négy gyer mek édes ap ja, eb bõl
ket tõ, egy kis fiú, és egy kis lány „iga zi”, ket -
tõ pe dig spi ri tu á lis. Piotr két szer ki lenc hó -
na pig imád ko zott ér tük, ugyan is ba rá tunk
részt ve võ je a spi ri tu á lis örök be fo ga dás
moz ga lom nak, mely ar ra hi va tott, hogy ki -
lenc hó nap imá val meg ment se a meg szü -
le ten dõ cse cse mõ ket, meg véd je õket az
abor tusz tól. Ezen az es tén sok min den át -
ér té ke lõ dött, érez tük, hogy a ma gyar és a
len gyel nem csu pán „két jó ba rát” ha nem
ro kon lel kek is: a hit, a sza bad ság vágy és
az igaz ság sze re te te olyan kö zös vo ná -
sok, me lyek év szá zad ok óta ös  sze kö tik a
ma gyar és a len gyel nem ze tet. Kö szön jük
ezt a kü lön le ges, rend ha gyó he tet, a test -
vé ri gon dos ko dást, a sze re te tet. Sok kal
töb bet kap tunk, mint ami re szá mí tot tunk,
és itt, ter mé sze te sen, nem a krak kói „haj -
szá ra” gon do lok!
Kö szö nöm a csa pat nak, a „ki vá lasz tot -
tak nak”: Tá las Pet ra, Incze Tün de, Czika
Csen ge, Miskolczi Bog lár ka, Ná das Ta -
más, Dobronyi Csa ba, Kolba Ger gõ,
Ferencz Ben ce, hogy van, ami ért büsz kék
le gyünk rá juk! Rész ben az õ ér de mük is
az, hogy Giuseppe Orlando, a szi cí li ai
Ettore Romagnoli is ko la igaz ga tó ja, va la -
mint Tiziana Finocchiaro, a pro jekt ve ze tõ,
úgy dön töt tek, ál lan dó, két ol da lú kap cso -
la tot ala kí ta nak ki a Baktay Er vin Gim ná -
zi um mal, te hát 2013 szep tem be ré tõl in dul -
hat a szi cí li ai pro jekt!
Kö szö nöm Kórik Bor bá la, és Szilvási
Gab ri el la kol lé gá im nak, hogy ve lünk le -
het tek, és min den ben se gí tet tek, ki-ki a
ma ga te rü le tén, ahol ép pen szük ség volt.

Bucskó Ma ri an na
„Drama journey” Comenius pro jekt ve ze tõ

A Temp lo mok Völ gyé tõl a Fé nyes He gyig
Egy ér me uta zá sai Eu ró pa tör té nel mé ben

Má so dik pro jekt ta lál ko zó: Czestochowa, Len gyel or szág, 2012. szep tem ber 23–29.
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Az ülés ele jén dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter is mer tet te az elõ -
zõ ülés óta el telt idõ szak ese mé nye it, majd na pi rend elõt ti fel -
szó la lá sok ra ke rült sor. 
El sõ ként Pethõ Zol tán jegy zõ kért szót az zal kap cso lat ban, hogy
az el múlt idõ szak egyes be ru há zá sa i nál né hány be szer zés, il let -
ve né hány mun ka ese té ben egye sek vi tat ták azok költ ség ha té -
kony sá gát. Rész le te sen is mer tet te a vi ta tott té te le ket. Az ok tó -
ber 1-jén át adott és bir tok ba vett új, négy cso por tos óvo da -
szárny (Hétszínvirág Óvo da, Kné zich u.) mi att meg kel lett nö vel -
ni a ját szó ud var te rü le tét ah hoz, hogy a jog sza bály ok nak ele get
te gyünk (10 m2/gyerek). 44 m3 sit tet kel lett el hor da ni, 125 m3 föl -
det fel hor da ni. 62 fo lyó mé ter, 1,90 m ma gas ke rí tés épült. A fû
és 12 fa er je dé si ga ran ci á val lett el ül tet ve. Épült egy 5x5 mé te -
res ho mo ko zó, mû anyag te tõ vel. A meg lé võ ke rí tés bon tás ra ke -
rült. Viacolor sé tány, ön tö zõ rend szer ké szült el, elekt ro mos
betáppal, fúrt kút vas be ton ak ná val, szi vat  tyú val, 600 fm ve ze -
ték, szó ró fe jek, esõ ér zé ke lõ rend szer lett el he lyez ve. Elöl egy
sze me tes, egy vi rág ágyás, egy bel sõ hob bi kert lett ki ala kít va az
ovi sok nak. Mind ez net tó 6 mil lió fo rin tért ké szült el, bõ ven be lül
az ere de ti elõ i rány za ton.
Az új épü let szárny ban sok ab lak van a vi lá gos ság mi att, ezek re
azon ban füg gö nyö ket és sö té tí tõ ket kel lett ten ni azért, hogy a
gye re kek dél után nyu god tan pi hen hes se nek. A 24 ab lak ra és 4
aj tó ra 58 fm sín kar nis ke rült. Az ár nyé ko lás mind ös  sze sen 350
ezer fo rint ba ke rült, a kal ku lált 600 ezer fo rint he lyett. 
A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko lá ba vá sá rolt új ta ta mi me rült fel
még ko ráb ban vi ta tott árú esz köz ként. Pethõ Zol tán el mond ta, itt
is több vál to zat lé te zik, 1, 3, il let ve 10 cen ti mé ter vas tag sá gú ak.
Az is ko la a jó mi nõ sé get vá sá rol ta meg, azt, ami ed dig is be vált. 
A jegy zõ ar ról is tá jé koz ta tott, hogy ki vi te le zé se it az ön kor mány -
zat igyek szik ha rasz ti cé gek kel el vé gez tet ni. 8 olyan épí tõ ipa ri
vál lal ko zás mû kö dik a vá ros ban, amely nek nin csen köz tar to zá -
sa, õket mind meg hív tuk a mun kák ra. Há rom jel zett vis  sza, ket -
tõ pá lyá zott vé gül. 
Dr. Szalay Lász ló hoz zá tet te még, hogy a hi va tal dol go zói a leg -
jobb ár aján la to kat vá laszt ják ki, a vá ros pénz ügyi ér de ke it szem
elõtt tart va. Knapp Ti bor örö mét fe jez te ki, hogy si ke rült a ko ráb -
ban el mon dott óvo dai be ru há zás nál a költ sé ge ket csök ken te ni,
de el le he tett vol na a vi tát ke rül ni, ha elõ re köz lik a kép vi se lõk -
kel a mû sza ki tar tal mat. Pethõ Zol tán meg je gyez te, hogy a kép -
vi se lõ nem volt je len azon a bi zott sá gi ülé sen, ahol õ ezt is mer -
tet te. Knapp Ti bor je lez te, hogy ott volt, de a mû sza ki tar ta lom
ak kor nem me rült fel. Pethõ Zol tán em lé kez te tett, hogy a tes tü -
let egy han gú lag el fo gad ta az elõ i rány za tot, a kér dé sek azu tán
jöt tek. De ez nem baj, hi szen a hi va tal dol ga az, hogy a tes tü le -
tet ki szol gál ja.
Kücsön Sán dor a já rá sok meg szer ve zé sé vel kap cso la to san
ar ról tett fel kér dést, hogy a fel ada tok egy ré szé nek Szi get szent -
mik lós ra he lye zé se és a ha rasz ti pol gár mes te ri hi va tal lét szá -
má nak csök ken té se nem okoz-e szín vo nal csök ke nést, és mi
lesz az it te ni, jól kép zett, de kény sze rû ség bõl le épí tés re ítélt
szak em be rek kel. A pol gár mes ter el mond ta, hogy az ok mány iro -
da és a gyám hi va tal fi zi ka i lag a vá ros ban ma rad, de már nem
a ha rasz ti hi va tal mun ka szer ve ze tén be lül. Az épí tés ha tó sá gi
ügy in té zés Szigetszentmiklósra ke rül át. A já rás 16 fõt vesz át,
a töb bi, lét szám fe let ti vé vá ló kol lé gát is meg pró bál ják se gí te ni
az el he lyez ke dés ben. Pethõ Zol tán hoz zá tet te, ed dig 83 fõ lát -
ta el a vá ros mû köd te té sét, 16-ot vesz át a já rás, 8 em bert kell
el kül de ni az épí tés ha tó ság ról, a ma ra dék 59-bõl is csak 37-et
fi nan szí roz jö võ re a köz pon ti költ ség ve tés. Ugyan ak kor az ál -
lam ház tar tá si tör vény vál to zá sai (in téz mé nyen ként kü lön bank -
szám la, köny ve lés stb.) mi att pénz ügyi te rü le ten több lett a ten -
ni va ló. Még min dig nem tisz ta a fel ada tok el ha tá ro lá sa. Foly nak
az ér te kez le tek, ná lunk is, min den mun ka társ sal le ülünk. A já -
rás szá má ra a ma xi má lis fel sze relt ség gel ad juk át pl. az ok -
mány iro dát, de a gyám hi va talt is, mert a ha rasz ti em be rek ér -
de ke ezt kí ván ja. 

Fé nyes Ist ván ne hez mé nyez te, hogy Pékó Zol tán is mét nincs je -
len az ülé sen. A szer dán meg tar tott, ös  sze vont bi zott sá gi ülés
majd nem ha tá ro zat-kép te len né vált ha son ló prob lé ma mi att.
Knapp Ti bor hoz for dul va azt ja va sol ta, hogy a je lö lõ szer ve zet
de le gál jon mást a lis tá ról a tes tü let be, olyat, aki részt tud ven ni
az ülé se ken.
Ezt kö ve tõ en a na pi ren di pon tok meg tár gya lá sá ra tért rá a kép -
vi se lõ-tes tü let.
El sõ ként mó do sí tot ták a Te le pü lés-szer ke ze ti Ter vet, a Sza bá -
lyo zá si Ter vet és a He lyi Épí té si Sza bály za tot, majd a nem ze ti
va gyon ról szó ló tör vény alap ján el vé gez ték az ön kor mány za ti in -
gat la nok kö te le zõ mi nõ sí té sét. Dön töt tek ar ról, hogy az új, hat -
cso por tos óvo da épí té sé hez (ami re 200 mil lió fo rin tot nyert pá lyá -
za ton a vá ros) ak kor is biz to sít ják a szük sé ges, 300 mil lió fo rin tos
ön részt, ha a hi tel fel vé tel va la mi lyen ok ból meg hi ú sul. 
Haj dú Zsolt és Fé nyes Ist ván az ál ta luk ve ze tett bi zott sá gok tá -
mo ga tá sá ról biz to sí tot ták az elõ ter jesz tést. Meg ha tá roz ták a jö -
võ év re vo nat ko zó bel sõ el len õr zé si ütem ter vet, mó do sí tot ták
a böl csõ de ala pí tó ok ira tát (3 cso port szo bá val bõ vült az in téz -
mény). 
Kony hai esz kö zök rend kí vü li be szer zé sé rõl (mo so ga tó gép), il -
let ve ja ví tá sá ról (fõ zõ üst) dön tött ez után a tes tü let, majd a
Dunaharasztin meg va ló sí tan dó, ter mé sze ti rek re á ci ós köz pont
meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyá hoz biz to sí tot tak for rást. Pethõ
Zol tán – Knapp Ti bor kér dé sé re – el mond ta, hogy ki ket hív tak
meg er re a mun ká ra. Ezek mind szak cé gek, jó re fe ren ci ák kal ren -
del kez nek. A nyer tes Corex Kft. dol go zott már az MNV Zrt., a
Pan non hal mi Fõ apát ság és – töb bek kö zött – Tö köl Vá ros Ön -
kor mány za ta meg bí zá sá ból is. A leg jobb árat õk ad ták, és is me -
rik is Ha rasz tit, ko ráb ban is dol goz tak ne künk. 
Épü let-ener ge ti kai fej lesz té se ket cél zó pá lyá za tok elõ ké szí té -
sé re is for rást sza va zott meg a tes tü let. Dr. Szalay Lász ló el -
mond ta, hogy a Nap su gár Óvo dá ban meg va ló sult nap kol lek tor
re mek pél da ezek fon tos sá gá ra. A le he tõ leg több in téz ményt
akar juk zöld ener gi á ra át ál lí ta ni, az így meg ter melt ára mot az
ELMÛ át ve szi. Pethõ Zol tán hoz zá tet te, ezek hez a dön té sek hez
az adó több let-be vé tel ad pénz ügyi fe de ze tet, mi vel több cég is
fej lesz tett a vá ros ban.
Dr. Szalay Lász ló ezt kö ve tõ en a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség
pá lya épí té si prog ram já hoz va ló csat la ko zást ter jesz tet te a kép -
vi se lõk elé. En nek ke re té ben új, mû fü ves lé te sít mé nyek jön né -
nek lét re a DMTK Mindszenty ut cai, il let ve Sport-szi ge ten ta lál -
ha tó pá lyá in. Az ön kor mány zat nak eh hez mind ös  sze 30% ön -
részt kell biz to sí ta nia, a töb bit az MLSZ áll ja. Fé nyes Ist ván és
Haj dú Zsolt is biz to sí tot ták a terv tá mo ga tá sát a bi zott sá gok ré -
szé rõl. 
A le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról, majd az in téz mé -
nyek be szá mo ló i ról sza va zott a tes tü let. Haj dú Zsolt meg kö -
szön te az in téz mény ve ze tõk mun ká ját, és fel tet te a kér dést: mi
lesz a jö võ be ni fej lesz té sek kel azu tán, hogy az ál lam át ve szi az
ok ta tá si in téz mé nye ket? Pethõ Zol tán em lé kez te tett, hogy az ön -
kor mány zat ed dig min dent meg tett a szín vo na las ok ta tás biz to -
sí tá sa ér de ké ben. Pél da ként a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko lát hoz ta fel, ahol az elõ zõ év ben 13, idén 16 szak kört fi nan -
szí roz az ön kor mány zat.
Az ön kor mány zat szá má ra té rí tés men te sen át adan dó in gat la -
nok ról (köz te rü let cél já ra), majd egy, a gim ná zi um ala pít vá nyá -
val kap cso la tos kér dés rõl sza va zott a tes tü let, majd na pi rend
után Haj dú Zsolt je lez te, hogy is mét prob lé ma van a so rok sá ri
áru há zak kör nyé kén mû kö dõ jel zõ lám pák kal, mi vel is mét las sít -
ják a for gal mat. Mannheim Lé nárd a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta -
lá nos Is ko la elõt ti köz le ke dé si hely zet re hív ta fel a fi gyel met.
Pethõ Zol tán je lez te, hogy túlszolgálatos rend õrö ket és köz te rü -
let-fel ügye lõ ket ál lít ta tott az ok ta tá si in téz mé nyek hez a di á kok
biz ton sá ga ér de ké ben. Vé ge ze tül meg kér te a la ko so kat, hogy a
há zak elõt ti fák le hul lott le ve le it gyûjt sék ös  sze, mert az esõs,
csú szós idõ ben bal ese tet okoz hat nak.

Ülésezett a kép vi se lõ-tes tü let 

Sportpályáit fejleszti az önkormányzat
Tu risz ti kai és sport cé lú be ru há zá sok ról, zöld ener gi ai pá lyá za tok elõ ké szí té sé rõl is dön tött 

a kép vi se lõ-tes tü let ok tó be ri ren des ülé sén.
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Fel dön tött sír kö vek 
a Ke gye le ti Park ban 

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta mély fel há bo ro dá -
sát fe je zi ki, a fel té te lez he tõ en 2012. ok tó ber 31. és no -
vem ber 1. kö zöt ti idõ szak ban el kö ve tett ke gye let sér tés -
sel kap cso lat ban.

A Ke gye le ti Park -
ban is me ret len
tet te sek négy sír -
kö vet ki dön töt -
tek, me lyek kö -
zül ket tõ rõl le tö -
rött a ke reszt,
egy pe dig da ra -
bok ra esett szét,
ahogy az a fo tó -
kon is jól lát ha -
tó. Az anya gi kár

je len tõs, nem be szél ve a sír kö vek esz mei ér té ké rõl. Saj -
nos, or szág szer te ta lál ko zunk ez zel a prob lé má val és
nem le het ho vá ten ni eze ket a cse le ke de te ket, ép eszû
em ber ilyet nem csi nál. A park ban ed dig tör tént ron gá -
lá sok (fa cse me ték ki tö ré se, vi rág ágyás ok ki ta po sá sa,
kan de lá be rek, pa dok meg ron gá lá sa, ku kák fel gyúj tá sa)
is ér tet len sé get és fel há bo ro dást vál tott ki, de a mos ta -
ni eset min de nen túl mu tat, fel ve tõ dik a kér dés, hogy
egyes em be rek nél hol van az er köl csi fe le lõs ség, a csa -
lád ból ho zott vi sel ke dés min ta, ami a gyászt és az em lé -
ke zést a he lyén ke ze li?
A rend õr ség bûn cse lek mény el kö ve té sé nek vád já val el -
já rást in dí tott. A kör nyék la kói kö zül töb ben lát ták az el -
kö ve tõ ket, így re mél het jük, van esély a tet te sek kéz re
ke rí té sé re és meg bün te té sé re.

Fu tó nagy kö ve te ink je len tik

Ok tó ber a Maraton hó nap ja! Évek óta ok tó ber ben ren de zik a
SPAR Bu da pest Maratont, ahol na gyon sok fu tó fut ja éle te el -
sõ maratonját. Idén 10 dunaharaszti fu tó in dult ezen a ver se -
nyen, kö zü lük hár man most úgy fu tot ták éle tük el sõ 30, il let -
ve 42 km-ét, hogy a ver seny re a Dunaharaszti Fu tók kö te lé -
ké ben ké szül tek. Gra tu lá lunk a tá vot elõ ször tel je sí tõk nek:
30 km-en Herbély Sza bi ná nak, 42 km-en Tömösy Gyu lá nak
és Ve res Lász ló nak. Ugyan csak gra tu lál nunk az Ekiden vál -
tó Fut a te le pü lés ka te gó ri á ban Dunaharaszti szí ne i ben in dult
csa pat – Ha rasz ti Sebes-Vegyes – tag ja i nak: Kozári An na má -
ri á nak, Csete Zsu zsan ná nak, Igaz Pé ter nek, Fe hér Lász ló -
nak és Mózesné Tóth Szi dó ni á nak, kü lö nö sen Igaz Pé ter nek
és Fe hér Lász ló nak, akik nem rég óta kezd tek el fut ni, és most
in dul tak éle tük el sõ fu tó ver se nyén. Gra tu lá lunk a maratont im -
már má sod já ra tel jes lét szám mal le fu tó Szap pa nos-csa lád -
nak is. Fon tos meg je gyez ni, hogy a fu tó nagy kö ve tek ha tás -
kö rén kí vül, lel kes tor na ta nár ok, Czompa Gyu la ta nár úr és
tár sai szer ve zé sé ben mint egy 50 di ák is rész vett ezen a ver -
se nyen. Re mél he tõ leg a di á kok kö zül töb ben an  nyi ra meg -
ked ve lik a fu tást, hogy öröm mel csat la koz nak majd a
Dunaharaszti Fu tók hoz, ha majd ki ke rül nek a szer ve zett is -
ko lai test ne ve lés bõl. Ok tó ber kö ze pén dunaharasztiak is szép
szám mal vet tek részt a Pi lis ben meg ren de zett tú rán. Nagy
örö münk re szol gál, hogy csü tör tö ki edzé se ink re be je lent kez -
tek a he lyi kyokushin ka ra té sok is Szap pa nos Zol tán ve ze té -
sé vel, és a csü tör tö ki edzé se in ken együtt fu tunk ve lük iga zi
nagy csa pa tot al kot va.
Fu tó ta ná csa in kat a hû vös idõ ben meg fon to lan dó ta ná csok kal
foly tat juk. Kez dõ fu tók tév hi te, hogy té len nem le het a sza -
bad ban fut ni, mert meg fá zunk, be te gek le szünk stb. Õs  szel
és té len is le het, sõt aján lott fut ni, csak né hány sza bályt kell
csak be tar ta ni. 
1. Õs  szel fo lya ma to san kell hoz zá szok ni a hi deg le ve gõ höz.
2. Fu tás köz ben min dig moz gás ban kell ma rad ni, nem sza -
bad a vi zes ru há ban ácso rog ni. 

3. Nem kell gyor san fut ni, re kor do kat dön te ni. 
4. A fu tás be fe je zé se után azon nal zu ha nyoz ni vagy szá raz
ru hát kell ven ni. 

Öl töz kö dés: le he tõ leg ré te ge sen öl töz zünk. Egy öt fo kos hõ -
mér sék let csök ke nés már meg ha tá ro zó az öl töz kö dés ben, ve -
gyünk fel egyel több ré te get vagy vá las  szunk vas ta gabb ru ha -
da ra bot. Sze les idõ já rás to vább fo koz hat ja a hi deg ér ze tün ket.
A test tel érint ke zõ ru há zat le gyen ned ves ség el ve ze tõ (tech -
ni kai alá öl tö zet). Mell õzük a pa mut pó lót: ha meg ál lunk fu tás
köz ben, a ned ves sé get ma gá ba szí vó pa mut – kü lö nö sen ha
nem öl töz tünk ré te ge sen – a pá rol gás sal azon nal el kez di a hõ -
el vo nást, ami ki hû lés hez, meg fá zás hoz ve zet het. Ide á lis a ru -
há za tunk, ami kor sza bad ba lé pés kor még kis sé fá zunk, és 5-
10 perc be me le gí tõ fu tás után már kel le me s a hõ ér ze tünk (már
nem fá zunk, de még nem is iz za dunk).
Eze ket be tart va té len is meg tart hat juk jó kon dí ci ón kat to vább
erõ sít ve a szer ve ze tün ket és egész sé gün ket.

Csat la ko zás a Dunaharaszti Fu tók hoz:
Facebook/Dunaharaszti Fu tók ol da lon, il let ve emailben:
gamplett.gabor@gmail.com és/vagy gykata.fut@gmail.com,
te le fo non: 06-20/495-2302
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Las san itt az év vé ge, s ma gunk mö gött hagy -
juk ezt a kü lö nös, fur csa évet. Azt, ame lyik töb -
bek kö zött at tól vált hír hed té, hogy jós la tok,
fik ci ók, jö võ kép elem zé sek ri adt ka val kád já -
nak út ját jár ta. So ha en  nyi hang súly nem volt
még azon, hogy mi lesz, mi lyen jö võ vár va jon
ránk. So kan ag go dal mas kod nak a gaz da ság, a
rom ló er köl csök, vi lág vé ge-jós la tok, köz biz -
ton ság és az or szá gun kat érin tõ ten ger sok két -
ség fö lött. Az utób bi idõk ben jó hírt vi szony -
lag rit kán hal la ni. Reg gel ku tya sé tál ta tás köz -
ben el idõz tem az avart rug do só, za jon gó, ne ve -
tõ, rossz csont kis ta nul ni igyek võ is ko lá sok lát -
vá nyán. Hir te len még szí ne sebb lett tõ lük e
szép, reg ge li õszi kép, s azon gon dol kod tam ér -
tük ki ag gó dik? A mé dia mi ért nem at tól han -
gos, hogy mi lyen ké pes sé ge ik van nak át la go -
san a mai ma gyar gye re kek nek? Azt sem tud -
juk, hogy zse nik vagy in kább sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek kop tat ják-e nap ja ink ban az
iskolapadokat… Mi lyen most a fel nö vek võ ge -
ne rá ció? Ho vá tar ta nak? S ho vá tart ve lük va -
jon a vi lág? 
Ezen a szép, õszi, ok tó be ri dél elõt tön Petõné
Hon vá ri Jo lán fej lesz tõ pe da gó gus - ta ní tó nõ -
vel be szél ge tek ar ról, hogy egy gyer mek ké -
pes sé ge i nek fej lesz té sé re mi lyen le he tõ sé gek
van nak je len leg Dunaharasztiban, az óvo da és
is ko la szo ci a li zá ci ós szinterein túl. 
– Mi az óvo da cél ja, s mit fej leszt az is ko la
egy kis gyer mek ké pes sé ge i ben?
– Az óvo da cél ja a gyer mek szo ci a li zá ci ó já nak
és ké pes sé ge i nek sok ol da lú fej lesz té se. Míg az
is ko la fel ada ta már, töb bek kö zött az ol va sás,
írás meg ta ní tá sa. Azon ban az óvo dai ne ve lé si
prog ram ba ne he zen il leszt he tõ be pél dá ul
olyan rész ké pes ség-fej lesz tés, amely dif fe ren -
ci ált mó don, kis cso por tos for má ban va ló sít -
ha tó csak meg. Van nak olyan rész ké pes sé gek,
ame lyek elég rej tett mó don van nak je len a
gyer mek hét köz nap ja i ban, s ugyan ak kor fon -
to sak az ol va sás, írás, szá mo lás kész sé ge i nek
si ke res meg ta nu lá sá hoz. Ha a spe ci á lis rész ké -
pes sé ge ket kü lön le ges mó don, in ten zí ven fej -
leszt jük, ak kor si ke res le het az ol va sás, szö -
veg ér tés, írás meg ta nu lá sa. Ha azon ban a fej -
lõ dés szem pont já ból ér zé keny (szen zi tív) pe -
ri ó dus ban nem kap ja meg a gyer mek a kel lõ
gya kor lást, ak kor el ma ra dás lép het fel.
– Ez az el ma ra dás érint he ti az óvo dás és a
már is ko lás ko rú kis gyer me ket is?
– Igen, mind ket tõt. 
– Mi lyen le he tõ sé ge van an nak a szü lõ nek,
aki nek gyer me ké nél fenn áll az el ma ra dás
ve szé lye?
– A ta ní tó kon, s óvo dai/is ko lai kép zé si szin ten
kí vül, a fej lesz tõ pe da gó gus cél ja le het az,
hogy a gyer me kek kel lõ idõ ben és kel lõ mér -
ték ben meg kap ják azt a spe ci á lis fej lesz tõ ha -
tást, amely ré vén si ke re seb bek lesz nek az is -
ko lai ta nu lás ban, az ol va sás, szö veg ér tés el sa -
já tí tá sá ban, s majd az egyes tu do mány te rü le -
te ken va ló el mé lyü lés ben. Ér de mes a le ma ra -
dás sal küz dõ gyer me ket olyan pe da gó gus hoz
vin ni, aki inspiratívan, s játsz va se gí ti elõ a
gyer mek si ke res fel zár kó zá sát. 
– Ön fej lesz tõ pe da gó gus, gyak ran ke re sik
meg ilyen prob lé mák kal a szü lõk?
– Igen. Na gyon sok kis gyer mek jár hoz zám
fej lesz tés re. Ta ní tó né ni ként, fej lesz tõ pe da gó -
gus ként gyak ran ta pasz ta lom, hogy a gyer me -
kek nek szük sé ge len ne va la mi lyen se gít ség re,
tá mo ga tás ra, ami meg kön  nyí ti, meg erõ sí ti szá -
muk ra az ol va sás, írás, s ma te ma ti ka ta nu lá sát.
Ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyok, hogy
szak mai ön mû ve lé sem so rán ta lál koz tam egy
nagy sze rû, ma gyar fej lesz té sû esz köz csa lád -
dal, ami se gít sé get nyújt a gye re kek nek a si -

ke res ta nu lás hoz. Majd meg is mer het tem az
esz köz csa lád hoz tar to zó egye dül ál ló fej lesz tõ
prog ra mot is, amely meg kön  nyí ti a gyer me kek
szá má ra, az is ko lai be il lesz ke dést, ta nu lást.
Ha mar el kö te le zett je let tem en nek a rend kí vü -
li le he tõ ség nek, s ma már na gyon sok kis lur -
kó fej lõd het ná lam e fej lesz tõ prog ram ke re te -
in be lül. Örö möm re szol gál, hogy ré sze se le -
he tek egy ilyen nagy sze rû kez de mé nye zés nek!
– Ma gyar fej lesz té sû esz kö zök?
– Igen, egy pe da gó gu sok ból és pszi cho ló gu -
sok ból ál ló ma gyar csa pat, kö zel tíz éves ku -
ta tó mun ká já nak ered mé nye ként szü let he tett
meg az esz köz csa lád és a prog ram, ami a rend -
szer be ke rü lõ gyer me ket el jut tat ja már az al só
is ko lai ta go zat vé gé re a leg ha té ko nyabb ta nu -
lá si mód sze re kig, hogy szá má ra az élet hos  szig
tar tó ta nu lás öröm és si ker le gyen. Ez az or -
szá gos vi szony lat ban is egye dül ál ló fej lesz tõ
prog ram le he tõ vé te szi, hogy gyer me künk is -
ko la éret ten kezd hes se el az is ko lát, si ke res le -
gyen a ta nu lás ban, s örö möt je lent sen szá má -
ra az is ko la és a ta nu lás. 
– Ez a prog ram az óvo da és/vagy is ko la he -
lyett nyújt le he tõ sé get?
– A prog ram az óvo dá ra épít ve az óvo dá val
együtt (és nem he lyet te) ér het el si ke re ket a
gyer mek is ko la kez dé sét il le tõ en. Va la mint az
is ko lás ko rú ak nál, az is ko la mel lett spe ci á lis
ol va sá si, szö veg ér té si és tanulásmódszertani
ké pes sé ge ket bon ta koz tat ki a gye re kek ben.
Pl. a szó for ma-fel is me rõ rend szer ki épí té se,
vagy a szö veg szer ke ze ti tí pu sa i nak meg ra ga -
dá sá val a gyors és sok ré tû szö veg fel dol go zás,
s an nak pre zen tá lá sa. Te hát fej lesz tõ prog ra -
munk az óvo da és az is ko la mun ká já ra épít ve
ké pes meg va ló sí ta ni a spe ci á lis fej lesz tést.
– Mi a prog ram cél ja?
– A te het ség ház pe da gó gi ai cél ja: hogy fel ké -
szít se a óvo dás gye re ke ket a si ke res is ko la kez -
dés re, meg ala poz za az ol va sás, írás, szá mo lás
kész sé ge i nek el sa já tí tá sát. Va la mint se gít se a
gye re kek szo ci a li zá ci ó ját, együtt mû kö dé si ké -
pes sé gét, ér zel mi in tel li gen ci á ját. Hos  szú tá von
pe dig a cél is ko lás ko rú ak nál, ma ga az öröm te li
és si ke res ta nu lás, a kü lön le ges ta nu lá si mód sze -
rek el sa já tí tá sa, az ér zel mi in tel li gen cia fej lesz -
té se, az együtt mû kö dés ké pes sé gé nek erõ sí té se,
va la mint a kom mu ni ká ció, az ön ki fe je zés ma -
gas szint re va ló jut ta tá sa. A prog ram kön  nyen
fej lesz ti a szö veg ér tés és szö veg fel dol go zás spe -
ci á lis funk ci ó it, el ma ra dás ese tén a fej lõ dés ben
le las sult funk ci ók fel is me ré se és fel zár kóz ta tá sa
is zaj lik. A te het ség ház mind eze ket a cé lo kat a
vi lá gon is egye dül ál ló mó don tel je sí ti.
– Ez a mód szer – az az prog ram csak a le -
ma ra dás sal küsz kö dõ gye re kek nek se gít?
– A fog lal koz ta tás hely szí nét te het ség ház nak
ne vez zük, mert a fa lak mö gött te het ség gon do -
zás is fo lyik. Ám a te het ség ház-kon cep ci ó ban
a „te het ség” mint fo ga lom, egy jö võ be ni cél
el éré sét ta kar ja. Azok a gye re kek, akik hos  szú
tá von vesz nek részt a prog ram ban, olyan fej -
lett ta nu lás mód szer rel fog nak ren del kez ni,
amel  lyel csak ke vés ta nu ló ren del ke zik. Prog -
ra munk szük sé ges sé gét és ha té kony sá gát leg -
in kább az a vis  sza csa to lás erõ sí ti, hogy a prog -
ra munk ban játsz va-ta nu ló gye re kek a fej lesz -
tõ pe da gó gu sa ink kal tör té nõ kö zös mun kát na -
gyon él ve zik, az óvo dai-is ko lai ta nu lást pe dig
ál ta lunk könnye deb ben élik meg. Hoz zám jár -
nak át la gos kva li tá sok kal ren del ke zõ gyer me -
kek is, nem csak le ma ra dás sal küz dõk. S olya -
nok is vet tek már részt a prog ram ban, akik át -
la gon fe lü li ké pes sé gek kel ren del kez nek. De a
leg jel lem zõbb az, hogy a szü lõk ez zel a le he -
tõ ség gel sze ret nék még se gí te ni gyer me ke i ket
a kön  nyed – játsz va – ta nu lás hoz.

– Ön mi ért lett fej lesz tõ pe da gó gus?
– Az évek mú lá sá val a ki hí vás irán ti vágy mel -
lett fon tos sze re pet ka pott mun kám fo lya mán
a prob lé más gyer me kek fej lesz té sé nek, se gí té -
sé nek igé nye. Ezért is vé gez tem el 2008-ban a
Meixner-féle disz le xia és reedukációs tan fo -
lya mot, hogy az ol va sás ta nu lás öröm le gyen
min den ná lam ta nu ló gyer mek szá má ra. Az óta
fog lal ko zom disz le xi ás, diszgráfiás gyer me -
kek fej lesz té sé vel is. A ve lük va ló tény ke dé -
sem éb resz tett rá, hogy hi ány zik va la mi a szak -
mai pa let tám ból ah hoz, hogy eze ket a gyer kõ -
cö ket is ma xi má li san fej lesz te ni tud jam. Egye -
nes út ve ze tett a fej lesz tõ pe da gó gia fe lé, ahol
sok új is me ret re tet tem szert. Hi szek a sors sze -
rû ség ben, mert e kép zés so rán is mer ked tem
meg a te het ség ház esz me i sé gé vel, prog ram já -
val, ami kö zel áll a szí vem hez és ta ní tói hit -
val lá som hoz. 2012-ben Dunaharasztiban is el -
in dult a te het ség ház, ahol a gye re kek nem csak
so kat fej lõd nek, ha nem kü lön le ges él mé nyek -
kel is gaz da gab bak lesz nek.
– Mi lyen sze mé lyes ta pasz ta la tai van nak ez -
zel a prog ram mal?
– A te het ség ház ba já ró gye re kek na gyon vár -
ják a he ti két sze ri ta lál ko zást. A fog lal ko zá sok
min den cse me té nek ér de kes sé get je len te nek.
Ész re sem ve szik, hogy a já té kos te vé keny sé -
gek köz ben men  nyit ügye sed nek. A szü lõk
vissza jel zé sei is meg erõ sí te nek eb ben. A gye -
re ke ken kí vül ne kem is iga zi fel töl tõ dést je len -
te nek ezek a dél utá nok. A gye re kek kel va ló
fog lal ko zás köl csö nös ta nu lás. Én ta nu lok tõ -
lük, õk tõ lem, és ez ben ne a cso dá la tos. Min -
den gye rek rend kí vü li, egy meg fej tés re vá ró
rejt vény, mi köz ben a ben nük rej lõ le he tõ sé ge -
ket, a hoz zá juk ve ze tõ utat fej te get jük: mi ma -
gunk is ta nu lunk. 
– Ajánl ja ezt a le he tõ sé get min den kis gyer -
me kes szü lõ nek?
– A fog lal ko zá so kon hasz nált fej lesz tõ esz köz -
csa lád és ma ga a prog ram ren ge teg le he tõ sé -
get rejt ma gá ban. Nem csak a fej lesz tés nek, ha -
nem a te het ség gon do zás nak is te ret ad. Ha
gyer me kek ben lé võ ter mé sze tes kí ván csi sá -
got, ami a kö rü löt tük lé võ vi lág ra irá nyul ki -
hasz nál juk ne ve lé sük, ta ní tá suk so rán ak kor
ha té kony a mun kánk. Er re szol gál a te het ség -
ház szak sze rû en fel épí tett prog ram ja, mind ez
já té ko san, cse le ked tet ve, így so ha nem unat -
ko zunk, és na gyon vár juk a kö vet ke zõ ta lál ko -
zást. Így a vá la szom a kér dé sé re, igen, szak -
mai szem mel néz ve, és szív bõl is aján lom min -
den ki nek. Cso dá la tos vál to zá so kon men nek át
a hoz zám, hoz zánk já ró gye re kek. 
– Ked ves Jo li, kö szö nöm a be szél ge tést, ami
ál tal bi za kod va te kin tek a jö võ fe lé, s a
2012-es év tõl meg ih let ve ma gam is most egy
„jós lás ba” bo csát koz va azt mon dom: jó re -
mény ség a kis gyer mek kor, ha ilyen re mek
kez de mé nye zé sek áll nak a szol gá la tuk ba.
Kí vá nok még ha zánk fel nö vek võ ge ne rá ci -
ó i nak sok ilyen szép, és ne mes ma gyar kez -
de mé nye zést az or szág ban. 
– Én is kö szö nöm szé pen. 

Az in ter jút ké szí tet te:
dr. Bognárné Csete Ni ko lett
www.okoskatehetseghaz.hu

Tehetségház
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Té ma hét a Hu nya di ban

Is ko lánk ok tó ber 15. és 19. kö zött az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
ese mé nye i vel fog lal ko zó té ma he tet tar tott
a 7. és 8. osz tá lyo sok szá má ra. En nek ke -
re té ben sok ér de kes prog ra mon, in te rak -
tív órá kon ve het tünk részt.
Ked den Fran cis ka né ni vel el sé tál tunk a
Vá ro si Könyv tár ba, ahol a köny vek se gít -
sé gé vel kap tunk vá la szo kat az '56-os for -
ra da lom ról szó ló kér dé sek re. Rajz órán a
pén te ki ün ne pi mû sor dísz le tét raj zol tuk
meg nagy szor ga lom mal. Két óri á si kép
ké szült, több ki sebb pla kát, il let ve egy
hos  szú „macs ka kö ves” utat is csi nál tunk
pa pír ból. Mind ez nem si ke rül he tett vol na
Nyá ri Il di kó né ni köz re mû kö dé se nél kül.

Tör té ne lem órá kon  Zsóka né ni vel meg is -
mer het tük a for ra da lom ese mé nye it, leg -
fon to sabb hely szí ne it és sze rep lõ it. So kat
dol goz tunk cso por tok ban, ami le he tõ vé
tet te, hogy min den ki még job ban meg ért -
se mi  mi ért tör tént az 56-os for ra da lom és
sza bad ság harc alatt. Szer da dél után film -
ve tí tést ren dez tek ne künk ta ná ra ink, ahol
a Sza bad ság, sze re lem cí mû ma gyar si -
ker fil met néz tük meg. A film ve tí tés hez
kap cso ló dó an egy fel adat la pot töl töt tünk
ki. Csü tör tö kön el lá to ga tott hoz zánk Dér
Éva né ni, Bollobás Emõ ke né ni és
Forstner Ró bert bá csi – há rom olyan sze -
mély, akik részt vet tek a pes ti ese mé nyek -
ben. A be szél ge tést Gáll Sán dor bá csi ve -
zet te, aki na gyon jár tas eb ben a té má ban.
Ezen a rend ha gyó tör té ne lem órán ren ge -
teg új in for má ci ó val let tünk gaz da gab bak,
sõt láthattunkeredeti fény ké pe ket a for ra -
da lom ról, Emõ ke né ni meg mu tat ta az '56-
ban írt nap ló ját is. Kö szön jük min den ked -
ves részt ve võ nek, hogy meg osz tot ták ve -
lünk emlékeiket.Pénteken a hét zá rá sa -
ként a 2. órá ban elõ ad tuk mû so run kat.
Egész hé ten folyt a lá zas ké szü lõ dés,
vers- és szö veg ta nu lás, na gyon sok pró -
bán vet tünk részt, és en nek meg is lett az
ered mé nye. Min den ki nek na gyon tet szett,
nagy si ke re volt a mû so runk nak, me lyet

Kovácsné Mes ter Ági né ni, Mol nár Zsa -
nett né ni és Versánszki Nusa né ni ál lí tot -
tak ös  sze.
Egy ese mé nyek ben gaz dag hé ten va -
gyunk túl, sze rin tem mél tón em lé kez tünk
meg az 1956-os for ra da lom ról és ál do za -
ta i ról, hõ se i rõl. Én na gyon sze re tem az
ilyen és eh hez ha son ló té ma he te ket, mert
ezek még in kább szí ne seb bé te szik a hu -
nya dis di á kok min den nap ja it.

Decsov Dó ra 
8. b osz tá lyos ta nu ló

UNESCO -tá bor Kikindán

Har ma dik al ka lom mal ve he tett részt a Baktay
Er vin Gim ná zi um kül dött sé ge a nagykikindai
Dusan Vasziljev gim ná zi um ál tal szer ve zett
UNESCO -tá bor ban ok tó ber 10–14. kö zött. A
hét jel mon da ta az idén így hang zott: A vá ro -
som és én. A prog ra mok az élet szép sé ge i -
rõl, az ál ta lunk fon tos nak tar tott ér té kek rõl
szól tak.
A kö szön tõk után min den de le gá ció be mu -
tat ta la kó hely ét, an nak kör nye ze tét. Így meg -
is mer het tük a kucsevói jég bar lan got,
Leszkovac pap ri ka ül tet vé nye it, a ma ke dó -
niai Ohrin gyö nyö rû óvá ro sát, mely a vi lág -
örök ség ré sze, a bul gá ri ai Szilisztra vá ros

temp lo ma it, Te mes várt és a kikindai orosz
cse re di ák, Na ta sa ré vén a tá vo li Vla gyi vosz -
to kot. A kul tu rá lis sok szí nû sé get gaszt ro nó -
mi ai uta zás kö vet te. Meg kós tol tuk a vi lág hí -
rû leszkovaci grill éte le ket, az orosz ka vi á ros
szend vi cset, a szerb bureket, és sok-sok sü -
te ményt és saj tot et tünk a kü lön bö zõ or szá -
gok kí ná la tá ból. Büsz kén mond hat juk, hogy
a Gyu lai kol bá szunk, Pick sza lá mink és a
Ruff pék ség po gá csá ja (a ta va lyi pör köl tünk -
höz és pa la csin tánk hoz ha son ló an) nagy si -
kert ara tott. 
A kö vet ke zõ na pot a mú ze um ban és an nak
ud va rán töl töt tük. Elõ ször ki ál lí tást ren dez tünk

az ott hon ról ma gunk kal vitt fény ké pek bõl,
majd meg te kin tet tük a vá ros ne ve ze tes sé gé -
rõl, Kikáról (ma mut) szó ló fil met és az ál lat
ma rad vá nya it. Dél után cso por tok ra oszt va
pró bál tuk meg for mál ni az ál la tot kü lön bö zõ
anya gok ból több-ke ve sebb si ker rel.
Az egész na pos ki rán du lás so rán fel ke res tünk
egy ása tást, s lát tuk, ho gyan tár ják fel az óko -
ri ró mai pa lo tát Sremska Mitrovicán. Utá na
egy szafarin vet tünk részt, majd sé tál tunk
Novi Sad han gu la tos bel vá ro sá ban.
A hét vé gén ke rült sor a ha gyo má nyos vá ro -
si „Tök na pok ra”. A fõ té ri for ga tag ban íze lí tõt
ad tunk né pi kul tú ránk ból és a ma gyar ta lál -
má nyok ból. Ter mé sze te sen mi is meg kós tol -
tuk a tök bõl ké szült fi nom sá go kat, és iz ga tot -
tan vár tuk a tök ter mesz tõk ver se nyé nek
ered mény hir de tés ét és az es ti kon cer te ket.
A tá bor jó han gu la tá ról 3 szerb fiú, Igor, Bocsó
és Nikola gon dos ko dott. Õket a ha rasz ti ak is
is me rik, hi szen jár tak már ná lunk. Az
UNESCO -tánc ta nu lá sa köz ben és az ál ta luk
elõ a dott je le ne te ken so kat ne vet tünk. 
Re mél jük, hogy ta vas  szal is mét ta lál koz ha -
tunk a kikindai is me rõ sök kö zül né hán  nyal,
és to vább ra is fenn ma rad a jó kap cso lat
gim ná zi u ma ink kö zött.

Helméczyné Bosánszki Ju dit 
és a di á kok

Ha lot tak nap ja – élõ em lé ke zés

Lá to ga tó ban Baktay Er vin 
vég sõ nyug he lyé nél

Is ko lánk név adó já nak öz ve gye, Aditi ta valy
már ci us 15-én hunyt el. Õ nem csak fér je,
Baktay Er vin em lé ke ápo lá sá nak szen tel te
éle tét, ha nem – mint oly sok szor mon do gat ta
éle té ben – gyermekeként sze ret te „AZ IS KO -
LÁT”. Egy 1974-es em lék köny vi be jegy zés ta -

nús ko dik ró la, hogy va ló ban év ti ze dek re visz -
 sza nyú ló kap cso lat volt ez, s Baktay-napi
videófelvételek, fény ké pek so ro za ta is bi zo -
nyít ja, hogy „AZ IS KO LA”, va gyis mi, a ha -
rasz ti gim ná zi um ta nu lói, ta ná rai és dol go zói
is min dig sze re tet tel vár tuk és kö szön töt tük
Aditit.
Ami kor már rom ló egész sé ge és ma gas ko -
ra mi att nem tu dott sze mé lye sen el jön ni
hoz zánk, éve ken ke resz tül vit tük a la ká sá ra
a tisz te let vi rá ga it és az ép pen meg je lent év -
köny vün ket, amit na gyon sze re tett ol vas gat -
ni. Több ször lá to gat tuk kór ház ban, és utol -
só hó nap ja i ban a sze re tet ott hon ban is.
Baktay Er vin nek és Aditinek – ké sõi há zas -
ság lé vén – nem szü le tett gyer me ke.
Aditi több ször em lí tet te ne kem, hogy „meg
fog tok le põd ni”, de hogy min, éle té ben so ha
nem árul ta el. Vég ren de le té bõl de rült ki, hogy
sa ját va gyo nát a gim ná zi um ra hagy ta.
(Baktay Er vin in di ai tár gyai és szak könyv tá ra
a Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mú ze um tu laj do -
ná ba ke rül tek.)
Ne künk, mint „gyer me ke i nek”, er köl csi kö te -
les sé günk volt Baktay Er vin és Aditi sír já nak
föl ke re sé se, de ezen az esõs ok tó ber vé gi na -
pon az is ko lát kép vi se lõ há rom di ák kal nem -
csak ez a kö te les ség, vitt oda min ket a Far -
kas ré ti te me tõ be, ha nem a meg be csü lés és
az em lé ke zés név adónk ra, és a jól is mert és
sze re tett idõs hölgy re, Aditire.

Tolnainé Korcz Ilo na

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Be ne dek Elek szü le tés nap ja 
a ma gyar nép me se nap ja,

me lyet eb ben az év ben ok tó ber 1-jén ün -
ne pel tünk a fel sõ ta go za tos di á kok kal 23
me sé lõ ta nu ló, 10 hall ga tó-ér dek lõ dõ,
több kol lé ga és az igaz ga tó úr töl töt te ve -
lünk ezt a dél utánt.
Az al só ta go za to sok más for má ban, tel jes
lét szá muk kal, és eb bõl kö vet ke zõ en két
dél elõtt hall gat ták a nép me sé ket. 
Ok tó ber 3-án – a már évek óta jól mû kö -
dõ rend sze rint – elõször a 2. év fo lyam ta -
nu lói, majd sor ban a töb bi év fo lyam ok,
per sze a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló -
kat sem el fe led ve, hall gat ták meg egy más
me sé lõ it. A dél elõtt fo lya mán 31 me sét
hall ga tott meg több 180 kis di ák.
Ok tó ber 5-én fo gad tuk a könyv tár ban a
ked ves-lel kes el sõ osz tá lyo kat. Ne kik a
leg szeb ben me sé lõk ad ták elõ a meg ta -
nult tör té ne te ket.
Ez a 18 me sé lõ – ha son ló an az el múlt
évek hez – a Kisduna té vé ben to vább me -
sél, re mél jük a té vé zõk örö mé re.
Vé gül, de nem mel lé ke sen, ez úton is sze -
ret nénk meg kö szön ni a Kisduna té vé
mun ka tár sa i nak tü rel mes és szí ves
együtt mû kö dé sét. 

Gregus Már ta 
könyvtáros tanár

EMLÉKEZTÜNK RÉGIEKRÕL…

Ok tó ber bõ vel ke dik ün ne pe ink ben. Most a
II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban ez
év ok tó ber 5-én meg tar tott iro dal mi ös  sze -
ál lí tás ról szól nék, me lyet az ara di vér ta -
núk em lé ké nek adóz va ad ta elõ az 5. b és
6. b osz tá lyos ta nu lók.
Az ötö di ke sek ama gyá szos nap szo mo rú
ese mé nye i re em lé kez tek szé pen elõ ké -
szí tett és be mu ta tott mû so ruk kal. 

Említsük õket név szerint:
Bordás Blanka Rapcsok Viktória
Dobos Lili Sárospataki Ibolya
Endes Miklós Simon Sára
Harangozó Lajos Szalay Ádám
Khouri Marina Szikora Georgina
Levente Zsófia Westergomby Tamás
Molnárt Norbert Priskin Zita
Horváth Zita

A 6. osztályból 13 fiú az aradi vértanúkat
idézte meg. Álljon itt megérdemelten az õ
nevük is:

Dominguez Dávid Mihály Patrik
Drobilich István Ruska Zoltán
Fischer Iván Schmidt Balázs
Gál Tamás Kristóf Zelenák Gábor
Hajdu János Tibor Simon Norbert
Hegyi Gergely Kronvalter Dávid
Kovács Márk Tamás

A végén a gyerekek meghatott átéléssel,
emelkedett hangulatban helyezték el az
emlékezés és a tisztelet mécseseit.

Maczali Éva, Gál Józsefné

Kis ál lat ki ál lí tás a Rá kó czi ban

Ha gyo má nyos kis ál lat-ki ál lí tá sun kat idén
is ok tó ber 3-án, az ál la tok vi lág nap ján tar -
tot tuk meg. Ez a ren dez vény már a kez -
de tek tõl nagy nép sze rû ség nek ör vend.
Ezen a na pon ta nu ló ink be hoz hat ják az is -
ko lá ba leg ked ve sebb há zi ál la ta i kat. „Be -
ne vez ni”, je lent kez ni egy fo gal ma zás sal
le het, ami ben a gaz dik be mu tat ják ked -
ven cü ket, majd a ki ál lí tás nap ján le he tõ -
sé gük van élõ szó ban ki egé szí te ni, bõ ví te -
ni a le ír ta kat. Mi vel itt már a „fõ sze rep lõ”
is je len van, ala pos fel ké szü lés re van
szük ség, hisz gyak ran szo kat lan kér dé sek
is el hang za nak.
Fon tos, hogy a gye re kek so kat ta nul nak
az ál la tok ról, de úgy gon dol juk, en nél sok -
kal töb bet je len te nek azok az em be ri ér -
té kek, ame lyek rõl gye re ke ink idén is ki tû -
nõ re vizs gáz tak: az ál lat sze re tet, a fe le -

lõs ség tu dat, a gon dos ko dás, a kö te les -
ség tu dat, a jó ság, az em ber ség, a fi gye -
lem, az empátia, és so rol hat nám a vég te -
len sé gig mind azt, ami re egy ap ró há zi ál -
lat meg ta nít hat ja az if jú gaz di ját.
Idei ál lat for ga ta gun kon lát hat tunk tek nõ -
sö ket, pa pa gá jo kat, ku tyu so kat és ci cá kat,
kö zü lük most Strott Gyu la 7. a osz tá lyos
ta nu lónk ci cá ját sze ret nénk be mu tat ni
GAZDISZEMMEL.

A leg ked ve sebb ci cám

Most egy ked ves fe ke te-fe hér tar ka kan -
dúr ról írok. Fekusz 2 év vel ez elõtt szü le tett
egy feb ru á ri haj na lon má sik 3 test vé ré vel
együtt. Leg na gyobb test vér ét ha mar örök -
be fo gad ták, így csak hár man ma rad tak. Az
idõk fo lya mán két test vé re is el pusz tult, így
egye dül ma radt az anyu ká já val. Na gyon já -
té kos kis ci ca, min den nel el szó ra koz tat ja
ma gát, ami a man csa ügyé be ke rül. Idõ -
köz ben hoz zánk ke rült Nyunyu, a mopsz
kis ku tya. Meg ked vel ték egy mást, jó ba rá -
tok let tek. Most már nap mint nap együtt
kö ve tik el csi bész sé ge i ket. Sze ret ne bár mit
meg sze rez ni, ami nem ci ca il let ve ku tya -
mancs ba va ló. Nyunyu meg en ge di ne ki,
hogy egyen az éte lé bõl és igyon a tál ká já -
ból. Cse ré be ren ge teg cicapuszit és dör gö -
lõ zést kap. Sok szor ját sza nak fo gócs kát, a
ci ca szí ve sen ját szik a mopsz plüss já té ka -
i val. Né ha ki bé re li Nyuli pi he-pu ha ágyi kó -
ját, és nap hos  szat szun di kál ben ne.
Nyunyu bé kés nyu ga lom mal tû ri ezt, hisz
õk jó ba rá tok.
Cicukánk sze ret nap hos  szat a fo tel ben
szen de reg ni, van, hogy el un ja, és a nap -
pa li dí vá nyán foly tat ja az al vást. Hi á ba, fõ
a vál to za tos ság! Ami kor ha za me gyek a
su li ból, a lép csõn vár rám, együtt me -
gyünk be a la kás ba. Rög tön meg si mo ga -
tom, és ját szunk egy ki csit. 
Ha es te apa meg ér ke zik a mun ká ból, dör -
gö lõ zés sel üd vöz li. Majd va cso ra után be -
bú jik hoz zá a fo tel ba, vagy a vál lá ra fek -
szik, vagy az ölé be. Nincs me nek vés, õt
sze ret ni kell. Min den ki tõl szí ve sen ve szi,
ha ját szik ve le, vagy va la mi fi nom fa lat tal
meg kí nál ja. El is me ré sét bõsz nyá vo gás -
sal, az az kö szö nöm mel fe je zi ki. Ha fel
sze ret né hív ni ma gá ra a fi gyel met, szin -
tén han go san nyá vog, ez azt je len ti, unat -
ko zom, va la ki fog lal koz zon ve lem! 
Szó val jól el be szél get ve lünk, s úgy lát -
szik, él ve zi ezt, mert lát ja, hogy célt ér nek
a kí ván sá gai. Ilye nek a min den nap ja ink a
mi kis tar ka bar ka ci cánk kal.
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KA LAND PARK CSIL LE BÉR CEN

Ke gyes volt az idõ hoz zánk, ami kor fel ke -
re ked tünk, hogy el tölt sünk egy kel le mes
szom bat dél utánt a csil le bér ci ka land park -
ban. Mint egy 50 fel sõs di ák 4 kí sé rõ ta -
nár ral in dul tunk út nak, rallys so fõ rünk nek
kö szön he tõ en, ha mar meg ér kez tünk. A
szo ká sos ad mi niszt rá ció után hosszas
sor ban ál lás kö vet ke zett és át vet tük a fel -
sze re lést, amit hoz zá ér tõ fi a ta lok fel csa -
tol tak a gye re kek re.
A kö te le zõ ok ta tást és a rö vid gya kor ló pá -
lyán va ló vé gig evic ké lést kö ve tõ en, min -
den ki szét szé ledt, hogy meg ke res se a ké -
pes sé gé nek meg fe le lõ pá lyát. Mi vel ne -
kem sé tá ló je gyem volt, lent rõl fi gyel tem a
kez de ti su tább, majd egy re bát rabb pró -
bál ko zá so kat. Aki ta pasz tal tabb volt, rög -

tön a leg ne he zebb és ter mé sze te sen a
leg ma ga sabb pá lyán kezd te. Volt al kal -
mam ko ráb ban ne kem is ki pró bál ni ezt a
ka land par kot, ezért tu dom mi lyen ügyes -
sé get és erõt igé nyel egy-egy aka dály le -
küz dé se. A ked venc a csú szó pá lya volt,
ami nek te te jé rõl si kong va ve tet ték alá ma -
gu kat a gye re kek.
A nap fény pont ja az volt, ami kor Far kas
Ka ti né nit le kel lett men te ni az egyik ma -
gas fá ról, hoz zá te szem õ volt az egyet len
fel nõtt, aki vé gig mász ta az egész pá lyát.
A ha za fe lé út szo kat la nul csen des volt,
min den ki el pil led ve dõlt hát ra, so fõ rünk -
nek kö szön he tõ en ha mar ha za ér tünk, de
jö võ re biz tos, hogy vis  sza té rünk még.

Sier Tamásné, An di né ni

Õs  szel érik…

…babám, a fe ke te szõ lõ – mond ja a nép -
dal. És még men  nyi min den nel aján dé koz
meg ilyen kor a ter mé szet! 
Két éven te ren dez zük meg is ko lánk ban a
ter mény he tet, amely re a gye re kek a kert ben
fel lel he tõ ter mé nyek bõl – zöld sé gek bõl,
gyü möl csök bõl, mag vak ból – ké szí te nek ké -

pe ket, szob ro kat. Hasz nál hat nak hoz zá bár -
mit, ami a kör nye ze tük ben ta lál ha tó. Fan tá -
zi á juk ha tár ta lan. Szebb nél szebb mû ve ket
ál lít hat tunk ki az is ko la au lá já ban. Vol tak
köz tük ha mi sí tat lan gyer mek mun kák, és kö -
zös csa lá di al ko tá sok is.

A he lyi ség egyik szeg le té ben ré gi tár gyak
se gít sé gé vel prés ház-han gu la tot va rá -
zsol tunk. 
A ki ál lí tást a 4. osz tá lyo sok õszi ze nés,
ver ses mû so ra nyi tot ta meg. Az al ko tá -
sok ban egy hé ten át gyö nyör köd het tek a
lá to ga tók.
Kö szön jük min den ki nek, aki mun ká já val
hoz zá já rult eh hez a nem min den na pi él -
mény hez!

Kalamény And rea, 
Nuberné Tö rök Il di kó

Szü lõi ös  sze fo gás a Kõrösiben

2012. szep tem ber 29-én és 30-án a 2. b
osz tály szü lõi kö zös sé ge ös  sze fo gott,
hogy a tan ter mü ket „fel újít sák”. Eb be be -
le tar to zott töb bek kö zött a tan te rem ki fes -
té se, a be épí tett szek ré nyek aj tó má zo lá -
sa és új füg gö nyök fel he lye zé se.
Ko los Bor bá la, Dö me Or so lya, Feith
Éva, Pé ter Ta más, Nagy Ibo lya, Kiss
Sza bi na, Bo tos Ka tin ka, Tóth Ani kó,
Móc zár Zsu zsan na, Var sá nyi At ti la, Fü -
ze si Dá ni el, Pa ta ki Fe renc, Ba logh
Györ gyi, Jenei And rás, Besenyei Ta -
más, dr. Ka zin czy Me lin da, De li Zsolt,
Szi ge ti Dó ra, Ká dár Er zsé bet, Gyõ ri
Ani kó és Ko vács And rea ked ves szü -
lõk ál do zat kész sé gét, se gí tõ mun ká ját
ez úton is sze ret ném meg kö szön ni.

Zimmermann An na

Pa pír – pa pír – pa pír!

2012 ok tó be re igen csak moz gal mas idõ -
szak volt a Kõrösiben. Egy mást ér ték az
ese mé nyek, ver se nyek, meg em lé ke zé sek.
Az egyik leg na gyobb, min den kit meg moz -
ga tó te vé keny ség rõl, az õszi pa pír gyûj tés -
rõl sze ret nék be szá mol ni.
Már szin te unal mas sá vá lik má sok szá má -
ra ez a tá jé koz ta tás, de ál lít ha tom, a mi
szá munk ra, akik a mun ka dan dár ját vé -
gez tük nem az.
Elõ ze tes gyûj tõ mun ka után több mint há -
rom kon té nert töl töt tünk meg az új ra hasz -
no sít ha tó pa pír hul la dék kal.

Eb ben az óri á si mun ká ban a ta va lyi év hez
ha son ló an a szü lõk is de re ka san ki vet ték
a ré szü ket.
Kö szön he tõ ez Far kas Ági SzMK el nök
szer ve zõ mun ká já nak. Perc re pon to san
be oszt va vet tek részt az anyu kák és az
apu kák a kon té ne rek meg töl té sé ben. Az
elõ zõ év hez ha son ló an lá tott el ben nün ket
Ági en ni és in ni va ló val. Kö szö net ér te!
Hogy mi cso da vál la lás ez a fa la dat, azt jól
mu tat ja az egyik „el sõs” se gí tõ anyu ka mon -
da ta, amely így hang zott: „én gon dol tam,
hogy lesz mit csi nál ni, de so se gon dol tam
vol na, hogy ez ek ko ra mun ká val jár…”
Hát igen! Kö zel 27 ton na pa pírt mér tünk
le és pa kol tunk be a kon té ne rek be két
dél után alatt. Le a ka lap pal a se gí tõ
szü lõk elõtt, név sze rint:
Doboróczki Gá bor, Ör dög szü lõk, Far -
kas apu ka (3. b), Ba logh apu ka (1. c),
Sza bó apu kák (1. b), Fü ze si apu ka (2. b),
Fo dor Já nos (7. b), Ko vács Lász ló, Ba -
logh Zsomborné (1. c), Krasnyánszky
anyu ka (4. a), Budinszky Bé la (3. b),
Szanka Már ton (3. b), Ná das apu ka (2. a),
Bobán apu ka (1. c), Tóth anyu ka (1. c),
Devosa Gá bor (1. a).
Kö szön jük a fel aján lá sát Koz ma Zol -
tán nak és Bo ros anyu ká nak. Õk már
nem fér tek be le idén a mun ka csa pat ba.
Ter mé sze te sen azok, a most név sze -
rint nem em lí tett szü lõk is na gyon so -
kat tet tek az is ko lá ért és a srá co kért,
akik az ott hon gyûj tött pa pírt be szál lí -
tot ták, és tü rel me sen vár tak so ruk ra a
mé rés nél.
Min den jót kí ván va a 2012/2013-as tan év re:

Far kas Ka ta lin

FU TÓ CSÚCS

2012. okt. 7-én rész vet tünk Bu da pes ten a
SPAR Nem zet kö zi Fu tó fesz ti vá lon. Ha tal -
mas si ker volt. Nem csak a fõ vá ros nak, ha -
nem ne künk is. Gon do lom az ol va sók is lát -
ták a té vé ben, hogy so ha en  nyi fu tó nem
in dult még ezen a ver se nyen. Több mint 19
ez ren vol tunk kinn a Vá ros li get ben. Is ko -
lánk is csat la ko zott a csúcs dön tés hez, hi -
szen több mint het ven fõ vel bu szoz tunk be
a ver seny re. Szü lõk mel lett Sier An di né ni,
Sol ti Ré ka né ni és jó ma gam kí sér tük el a
gye re ke ket, és tel je sí tet tük a tá vot. 
Az idõ já rás tól fél tünk egy ki csit, mert elõt -
te igen hi deg volt. Nem tud tuk, mi vár ránk
va sár nap. Az égi ek azon ban meg kö nyö -
rül tek raj tunk és na gyon ide á lis idõt biz to -
sí tot tak ne künk. 
Min den ki nek ki kel le ne pró bál nia egy ilyen
3,5 km-es táv le fu tá sát. Óri á si él mény a
pá lya mel let ti ze ne kar ok do bo lá sa, hang -
za va ra, az is me ret le nek szur ko lá sa. Nem
is be szél ve ar ról, mi lyen jó ér zés be ér ni a
cél ba egy tel je sí tett táv után. 
Bíz zunk ben ne, hogy a ta va szi fu tás ra is
meg fog tel ni két busz ve lünk, és leg alább
an  nyi ra tet sze ni fog, mint az idei. Ad dig is
min den ki nek jó spor to lást, fu tást, ki tar tást
kí vá nok.

Far kas Ka ta lin

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
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Kar nyúj tás nyi ra az Eu ró pa-baj no ki érem tõl 
(Be szá mo ló a 8. Goju-Ryu Európa-bajnokságról)

24 ÉR MET SZE REZ TEK A DRA GON FORCE TE AM SPOR TO LÓI 
AZ OR SZÁ GOS ASHIHARA KA RA TE BAJ NOK SÁ GON

A Dunaharaszti Goju-Ryu Ka ra te Sport egye sü -
let csa pa ta szep tem ber 26–30. kö zött vett részt
a Ro má ni á ban, Bu ka rest ben meg ren de zett Stí -
lus Eu ró pa-baj nok sá gon, ahol ha zán kon kí vül
Ro má nia, Cseh or szág, Uk -
raj na, Por tu gá lia, Spa nyol -
or szág, Olasz or szág, Bul -
gá ria, Né met or szág, Auszt -
 ria, Dá nia, Orosz or szág
kép vi sel tet te ma gát. A ma -
gyar csa pat 13 ver seny zõ -
vel, 4 edzõ vel, 3 bí ró val és
13 szü lõ vel in dult út nak,
ré szünk rõl 3 fõ kép vi sel te
Dunaharaszti csa pa tát, Ba -
kó Benedikta 14-15 éves
formagyarkolat és küz de -
lem ka te gó ri á ban, Fedor
Krisz ti án 16-17 éves for -
ma gya kor lat ka te gó ri á ban,
va la mint Bakosné Valkai
Már ta edzõ ként. 
Szep tem ber 26-án ké sõ es -
te vág tunk ne ki bus  szal a
16 órás út nak, csü tör tö kön dél ben fá rad tan, de
óri á si iz ga lom mal és vá ra ko zás sal ér kez tünk
meg Bu ka rest be. Vá ros né zés re saj nos nem volt
idõ, bár a ver seny re hét vé gén ke rült sor, de a
csü tör tö ki és pén te ki na pot edzé sek kel és pi he -
nés sel töl töt tük. Pén te ken dél után lá to gat tuk
meg elõ ször a ver seny hely szí nét, a Bu ka rest -
tõl 33 km-re lé võ Olim pia Cent ru mot. Re giszt -
rá ció, mér le ge lés és egy utol só edzés várt még
ránk, il let ve edzõ ink, köz tük jó ma gam is kép -
vi sel tük ha zán kat az Eu ró pai Goju-Ryu Ka ra te
Szö vet ség 2012. évi kong res  szu sán, ahol a
2013. évi Eu ró pa-baj nok ság ról, és Vi lág-baj -
nok ság ról el hang zott pre zen tá ció után, sza va -
zás ra bocsátották a kér dést, hogy a jö võ ben a

kor osz tá lyos EB-ken a 10-11 éves gye rek, il let -
ve 12-13 éves if jú sá gi kor osz tály ok is sze re pel -
hes se nek.  
Szom bat reg gel ko rán el in dul tunk a ver seny
hely szí né re, hogy 9 órá ra be me le gít ve már ké -
szen áll junk a „nagy csa tá ra”! 
Mind két in du lónk már a kez dés kor ta ta mi ra lé -
pett. Beninél a for ma gya kor lat ka te gó ri á ban 13-
an vol tak, el sõ kör ben egy cseh lán  nyal ke rült
ös  sze, aki ver he tõ lett vol na, de Beni for ma gya -
kor la ta saj nos nem si ke rült 100%-ra, egy lé pés -
nél meg bil lent, ami meg za var ta õt, és rá adá sul
hi bá nak szá mít a bí rók nál, így ki es tünk. 
Né hány óra kü lönb ség gel kö vet ke zett a küz de -
lem, ahol ro mán, spa nyol, por tu gál és uk rán el -
len fe lek vár tak ránk. El sõ kör ben az uk rán lányt
kap tuk, fan tasz ti ku san in dult a meccs, Beni
min den ed di gi tel je sít mé nyét fe lül múl va vég te -
len gyõz ni aka rás sal küz dött, pon tos, gyors fej -
tá ma dá sok kal 6 pon tot szer zett, míg el len fe le
ös  sze sen 1 pon tot, de az uk rán lány na gyon kö -
zel jött, és a fej tá ma dá sok így ki csit erõ sebb re
si ke rül tek a kel le té nél, amit bün tet tek. A meccs
vé ge elõtt 12 má sod perc cel a 4. bün te tést kö ve -
tõ en le lép tet ték Benit, így el es tünk a biz tos 3.
hely tõl és a dön tõ le he tõ sé gé tõl. 
Krisz ti án ka te gó ri á ja szin tén rög tön az el sõ ver -
seny szám ok kö zött volt, így ke vés idõ volt a be -
me le gí tés re, de ez õt egy ál ta lán nem za var ta
meg. Éret ten, fe gyel me zet ten, a fel adat ra kon -
cent rál va me le gí tett, és hoz ta ma gát a leg jobb
for má ba. És ez így volt az elõ zõ két nap so rán
is. Önál ló an, min den ere jét be le ad va ké szült.
Né met, olasz, bul gár, cseh, uk rán, oszt rák ver -
seny tár sai vol tak. Krisz ti án a bul gár ver seny zõt
kap ta el sõ kör ben, aki egy erõs, pon tos for ma -
gya kor la tot mu ta tott be. Mi a seizan katát vá -
lasz tot tuk, ami rõl tud tuk, hogy jól megy Krisz -
ti án nak. Kon cent rál tan, pon to san, erõ sen ad ta

elõ, de saj nos nem volt elég a gyõ ze lem hez. Na -
gyon erõs, a vá ra ko zá sa ink nál jó val ne he zebb
me zõny jött ös  sze, és Krisz ti án mél tán ver seny -
zett köz tük, õ egy hó nap pal ez elõtt töl töt te be
en nek a kor osz tály nak az al só kor ha tá rát, és
még nem tu dott elég ru tint sze rez ni köz tük, a
cso port já ban sze rep lõ 15 in du ló kö zött jócs kán
vol tak ná la ko ro sabb in du lók. 
Ahogy az egy ilyen vi a da lon il lik, min den or -
szág han gos szur ko lás sal biz tat ta ver seny zõ it,
et tõl fan tasz ti kus han gu lat vet te kez de tét, és a
két ver seny nap so rán egy re job ban ös  sze ba rát -
koz tunk a kül föl di ek kel, fõ képp az olasz és uk -
rán sport tár sak kal. Sa ját ver seny szá ma ink után
csa pat tár sa ink nak szur kol tunk, és büsz kén, a
szí vünk ben fáj da lom mal és bi za ko dás sal, re -
mén  nyel éne kel tük el több ször is a ma gyar him -
nuszt.
A két ver seny zõ fan tasz ti ku san helyt állt! Sok
ne héz pil la na ta volt a fel ké szü lés nek és a ver -
seny nek is, de a vég ered mény a fon tos. Fel eme -
lõ él mé nyek kel, ren ge teg új ta pasz ta lat tal és tu -
dás sal let tünk gaz da gab bak az ál tal, hogy részt
vet tünk, és va ló ban kar nyúj tás nyi ra vol tunk az
eu ró pai-baj no ki érem tõl.
Egye sü le tünk most vett részt elõ ször Eu ró pa-
baj nok sá gon, ami meg ne he zí tet te a fel ké szü -
lést, nem tud tuk pon to san mi re szá mít sunk, ab -
ba vol tunk biz to sak, hogy ne héz fel adat vár
ránk, de be le vág tunk, és így utó lag is úgy gon -
do lom, hogy ér de mes volt. 
Ki mond ha tat la nul büsz ke va gyok a két ver -
seny zõm re! Gra tu lá lok ne kik az el vég zett mun -
ká ért, és az Eu ró pa-baj nok sá gon ta nú sí tott
helyt ál lá su kért. Kí vá nom, hogy ta nul junk az itt
meg szer zett ta pasz ta la ta ink ból és a le he tõ leg -
több erõt me rít sük a to váb bi ver se nyek hez!

Valkai Már ta, edzõ

Ok tó ber 13-án a Kis du -
na men ti Ashihara Ka ra -
te Egye sü let ver seny zõi
a Gyõr szent iván ban meg -
ren de zés re ke rü lõ XIII.
Gyõ ri Ashihara Ka ra te

Gá lán vet tek részt.
Az or szá gos baj nok sá gon az Ashihara
Ka ra te stí lu son kí vül a Kyokushin Ka ra te
és a Kick Boksz stí lu sok ver seny zõi is
kép vi sel tet ték ma gu kat.
Egye sü le tünk bõl 22 fõ vett részt a ver se -
nyen Kumite és Ka ta (for ma gya kor lat)
ver seny szám ok ban. 
Gyö nyö rû küz del me ket lát hat tunk, ta nít -
vá nya ink kö zül egy re töb ben al kal maz -
zák az Ashihara Ka ra te ha tá sos és más
tra di ci o ná lis ka ra té tól me rõ ben el té rõ
tech ni ká it, me lyek a gyõ zel met hoz ták
szá muk ra. 

Ered mé nye ink:
Küz de lem ben:
1. he lye zet tek: Csurka Ger gõ, Ki rály

Zsó fia, Schwarczen ber ger Kla u dia, Ki -
rály Má tyás, Piacsik Zsó fia, Ko vács
Le ven te, Ta kács Ba lázs, Se per Olívia,
Nagy Ta ma ra, Lacházi Já nos

2. he lye zet tek: Gyu lai Zol tán, Gábri
Eme se, Ko csis Ri chárd, Uhrin Ré ka,
Sas Vik tor

3. he lye zet tek: Var ga Ba lázs, Bak Ben ja -
min, Berron Dá ni el, Berron Oli vér

For ma gya kor lat ban:
1. he lye zet tek: Csurka Ger gõ, Ko vács
Le ven te, Piacsik Zsó fia

2. he lye zet tek: Ki rály Zsó fia
3. he lye zet tek: Lacházi Já nos

Fen ti ered mé nye ink alap ján csa pa tunk 1.
he lye zést ért el a csa pat ver seny ben.
Schwarczenberger Kla u dia a leg tech ni -
ká sabb ver seny zõ nek já ró kü lön dí jat is
el nyer te szép tel je sít mé nyé ért. 
Gra tu lá lunk a ver seny zõk nek a ki vá ló
ered mé nye kért. 
Ké szü lünk to vább a kö vet ke zõ nagy

meg mé ret te tés re, mely a 2012. ok tó ber
26/27-én Belg rád ban meg ren de zés re
ke rü lõ Ashihara Ka ra te Vi lág baj nok ság
lesz, ahol egye sü le tünk 4 spor to ló ja
(Piacsik Zsó fia, Lacházi Já nos, Csurka
Ger gõ, Csurkáné Döcsakovszky Má ria)
is kép vi se li ha zán kat küz de lem és for ma -
gya kor lat ver seny szám ok ban.
Csa pa tunk ba to vább ra is vár juk a spor -
tol ni vá gyó fi a tal és idõ sebb kor osz tályt
is. Edzé sek ked den és csü tör tö kön: gye -
re kek nek 17.30 órá tól, fel nõt tek nek
18.30 órá tól. Lá nyok nak, as  szo nyok nak
fitnessz ka ra te és ön vé de lem hét fõn és
pén te ken 18.30 órá tól a Hu nya di Já nos
Ál ta lá nos Is ko la fel sõ ta go za tá nak tor na -
ter mé ben. Tel.: 70-942-3550, web:
www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu. 

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

Csurkáné Döcsakovszky Má ria
ve ze tõ edzõ

Csurka Lász ló, edzõ

Ba kó Benedikta

Fedor Krisz ti án
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– Az ügye le ti el lá tás na gyon fon tos té nye zõ az
itt élõ em be rek biz ton ság ér zet ében. De mi is a
sür gõs sé gi ügye let lé nye ge, és pon to san mi lyen
te vé keny sé get is je lent?
– Az or vo si ügye let cél ja és alap ve tõ fel ada ta a
„sür gõs szük ség” mi att je lent ke zõ be te gek ellá-
tása. De mi is a sür gõs szük ség fo gal ma? En nek
pon tos tisz tá zá sa el en ged he tet len a be te gek és az
ügye le ti szol gál ta tó kö zöt ti meg fe le lõ kap cso lat
ki ala ku lá sá hoz, ami alap fel té te le a meg fe le lõ el -
lá tás nak. A „sür gõs szük ség” de fi ní ci ó ja te hát:
„olyan, hir te len fel lé põ egész sé gi ál la pot vál to zás,
amely ese té ben az azon na li egész ség ügyi el lá tás
el ma ra dá sa:
– közvetlen élet ve szélyt, vagy be avat ko zás nél -
kül ah hoz ve ze tõ ál la pot rom lást, vagy

– súlyos vagy ma ra dan dó egész ség ká ro so dást,
vagy 

– társadalmilag tûr he tet len nek mi nõ sí tett, tar tós
fáj dal mat okoz.

A sür gõs szük ség fo gal mát egy 2006-os egész -
ség ügyi mi nisz té ri u mi ren de let sza bá lyoz za.
Ezek alap ján a sür gõs szük ség fo gal má ba har -
minc egy kór kép tar to zik. 
– Ez az or vo sok mun ká ját hi va tott meg ha tá -
roz ni, de mi ért jó, ha a be te gek is is me rik?
– Ma az ügye let min den na pos mû kö dé sé ben kar -
di ná lis prob lé ma, hogy a sür gõs szük ség fo-
galmát gyak ran té ve sen ér tel me zik a be te gek.
– Mi ben mu tat ko zik ez a prob lé ma?
– A be teg for ga lom je len tõs nö ve ke dé sé vel jár, ez
pe dig ve szé lyez te ti a va ló ban sür gõs ellátásra
szo ru ló be te gek idõ ben tör té nõ ke ze lé sét. Konk -
rét ese te ket néz ve, ha az ügye le tes or vost ba ná -
lis, fel sõ lég úti fer tõ zé sek hez hív ják, gya kor la ti -
lag láz csil la pí tás ra, vagy egy sze rû hasmenés mi -
att kell a hely szí nen egész ség ügyi fel vi lá go sí tást
tar ta nia, ak kor elõ for dul hat, hogy egy va ló ban
sür gõs szív in fark tus el lá tá sát csak ké sõn tud ja
meg kez de ni. 
– Ho gyan le het ke zel ni ezt a prob lé mát?
– He lyes or vos-be teg kom mu ni ká ci ó val, fel vi -
lá go sí tó mun ká val, mely alap fel té te le a meg fe -
le lõ el lá tás nak. Gyak ran fel me rü lõ pa nasz, hogy
az el lá tó or vos nem meg fe le lõ en kom mu ni kál a
be te gek kel. Szak mai ve ze tõ ként ezen a prob lé -
mán fel tét le nül ja ví ta ni sze ret nék. Nem árt
azon ban azt is tud ni, hogy a kol lé gá ink or szá -
gos kö rül mé nyek nek meg fe le lõ túl ter helt sé gét
az ügye le ten meg je le nõ, a sür gõs szük ség fo gal -
mát té ve sen ér tel me zõ be te gek szá ma tovább
nö ve li. A fo ko zott le ter helt ség az or vos ré szé -
rõl, a sür gõs sé gi el lá tás té ves ér tel me zé se pe dig
a be teg ré szé rõl ered mé nyez gyak ran hi bás

kom mu ni ká ci ós tech ni kát. Ezen fel tét le nül ja ví -
ta ni sze ret nék, egy részt egész ség ügyi fel vi lá go -
sí tó cik kek, sze mel vé nyek idõn kén ti köz lé sé vel
a he lyi mé di u mok ban – er re a kö zel múlt ban volt
pél da egy láz csil la pí tás sal kap cso la tos cikk
meg je le né se –, más részt a kol lé gák ösz tön zé sé -
vel a meg fe le lõ kom mu ni ká ciós tech ni kák al -
kal ma zá sá ra.
– Ez mi ben mu tat ko zik meg?
– Mun ka tár sa im rend sze re sen jel zik, hogy a te -
le fo nos ta nács adást a be te gek té ve sen úgy ér-
telmezik, hogy az ügye let az adott hí vás ra „nem
haj lan dó” ki men ni. A te le fo non tör té nõ ta nács -
adás szer ves ré sze a sür gõs sé gi or vo si ügye le ti el -
lá tás nak. A te le fon mö gött ülõ kol lé gák szak kép -
zett ápo lók, men tõ tisz tek. Rész le tek be me nõ kér -
dé se i ket nem „szõr szál ha so ga tás” vé gett te szik
fel, ha nem a tü ne tek pon tos ki kér de zé se se gí ti
õket egy fon tos sá gi sor rend ki ala kí tá sá ban.
Ugyan is gyak ran elõ for dul, hogy pár per cen be -
lül több hí vás is ér ke zik szol gá la tunk hoz. Ilyen -
kor fon tos sá gi sor ren det kell fel ál lí ta ni. Ezen kí -
vül a tü ne tek pon tos ki kér de zé se gyak ran fel fe -
di, hogy nem a sür gõs szük ség ese té vel ál lunk
szem ben. Kol lé gá im ilyen kor sem el uta sí tó ak,
ha nem az adott prob lé má hoz szük sé ges meg fe le -
lõ is me re tek kel lát ják el a be te get: láz csil la pí tás,
has me nés ese tén szük sé ges te en dõk stb. Mind -
ezek kel együtt kér ném azon ban a be te ge ket,
amen  nyi ben a fen ti ek ben le ír tak tól el té rõ ma ga -
tar tást ta pasz tal nak kol lé gá im ré szé rõl, je lez zék
azt a szak mai ve ze tõ ré szé re cím zett le vél ben az
ügye le ten le ad va. Itt fon tos nak tar tom meg je -
gyez ni, hogy a la ko sok hí vá sa min den eset ben
rög zí tés re ke rül. Pa nasz ese tén a hang fel vé te le ket
vis  sza hall gat va ki le het vizs gál ni az adott ese tet,
tisz táz ni le het az eset le ges fél re ér té se ket. 
– Mit kell tud ni még az ügye le ti el lá tás ról, ami
eset leg fél re ér tés re ad hat okot?
– Ügye le tünk az Or szá gos Men tõ szol gá lat tal
együtt mû kö dé si szer zõ dés sel ren del ke zik, mely -
nek ér tel mé ben ka pa ci tá sa ink függ vé nyé ben egy -
más mun ká ját se gít jük. Gyak ran elõ for dulhat,
hogy a men tõ szol gá lat ri asz tá sa ese tén a mi mun -
ka tár sa ink ér kez nek a hely szín re, il let ve az ügye -
let le ter helt sé ge ese tén az Or szá gos Men tõ szol -
gá lat sze mély ze té vel ta lál koz nak a se gély ké rõk. 
Fon tos kér dés még a köz te rü le ten tör té nõ be teg -
el lá tás az ügye let mû kö dé se kap csán. Jó tud ni,
hogy vo nat ko zó jog sza bály nak meg fe le lõ en a
köz te rü le ti ros  szul lé tek, sé rü lé sek esetén nem az
ügye let, ha nem az Or szá gos Men tõ szol gá lat a ri -
asz tan dó szerv. A ki vo nu ló or vo si ügye let nek
köz te rü le ten nincs min dig le he tõ sé ge a szak ma

sza bá lya i nak meg fe le lõ betegellátásra, el len ben a
men tõ szol gá lat sze mély ze te a men tõ ko csi ban
meg fe le lõ kö rül mé nyek között, jó lá tá si vi szo -
nyok mel lett, fû tött tér ben, kö zel ste ril kör nye zet -
ben dol goz hat nak.
Gya ko ri pa nasz to váb bá a be te gek ré szé rõl a
tra u ma to ló gi ai ese tek kap csán, hogy nem
kapnak meg fe le lõ el lá tást. Ezek ben az ese tek -
ben nem a be teg el lá tat lan sá gá ról van szó, ha -
nem a meg fe le lõ hely re va ló to vább kül dés rõl.
Zú zó dá sok, hú zó dá sok, tö rés gya nús sé rü lé sek,
nagyobb hám hi án  nyal já ró vér zõ sé rü lé sek el -
lá tá sa szem pont já ból a te rü le ti leg il le té kes
traumatológiai am bu lan ci án kap a be teg meg -
fe le lõ el lá tást. Ter mé sze te sen az el sõ se gély -
nyúj tás (seb kö tö zés, vér zés csil la pí tás) ügye le -
tün kön ilyen ese tek ben sem ma rad hat el, vi -
szont a szük sé ges szak el lá tást a fen tebb em lí -
tett am bu lan ci án kap ja a be teg.
– Elõ for dul-e, hogy a be te gek nem az ügye let -
re tar to zó prob lé mák kal for dul nak Önök höz?
– Igen, ta pasz tal juk, hogy so kan a há zi or vo si ren -
de lés meg hos  szab bí tá sa ként ér tel me zik az ügye -
le ti szol gál ta tást, s gyógy sze rek fel íra tá sá val, há -
zi or vos ál tal ke ze len dõ kór ké pek ellátásával kap -
cso lat ban ke res nek fel. Jó ma gam Du na var sány -
ban há zi or vos ként prak ti zá lok, ezt meg elõ zõ en
pe dig az Or szá gos Men tõ szol gá lat nál és kü lön -
bö zõ sür gõs sé gi or vo si ügyeleteken dol goz tam
több éven ke resz tül, így ezt a prob lé mát több
szem szög bõl lá tom. Fon tos nak tar tom, hogy az
ügye le ti szol gá lat és he lyi alap el lá tó or vo sok kö -
zött jó kap cso lat ala kul jon ki, meg fe le lõ in for má -
ció cse ré vel. Hi szen az ál ta luk gon do zott be te ge -
ket, mi lát juk el ügye le ti idõ ben. Fon tos nak tar -
tom az ügye le ten ki töl tött am bu láns lap át adá sát
a há zi or vos nak, s a kö vet ke zõ há zi or vo si ren de -
lé sen tör té nõ meg je le nést, hogy a há zi or vos ok
meg fe le lõ mó don le gye nek tá jé koz tat va az ál ta -
luk ke zelt be te gek ügye le ti el lá tá sá ról. 
Lé nye ges meg em lí te ni – mert né ha prob lé ma for -
rá sa le het –, hogy az ügye le ten dol go zó or vo sok -
nak sem le he tõ sé ge, sem jo ga nincs a be teg ál tal
tar tó san sze dett gyógy sze rek felírására.
Bí zom ben ne, hogy a jö võ ben a két el lá tó rend -
szer kö zöt ti jó kap cso lat még in kább erõ sö dik, s
a fel me rü lõ prob lé mák meg ol dá sa gör dü lé ke -
nyeb bé vá lik. En nek elõ se gí té sé re ál lok a há zi-
or vos kol lé gák ren del ke zé sé re, hogy egy két ol da -
lú in for má ció cse re a fel me rü lõ kér dé sek re vá laszt
ad has son.
– Szak mai ve ze tõ ként mi lyen fel ada tai van -
nak?
– Ko or di ná lom az ápo lók és or vo sok be osz tá sá -
nak el ké szí té sét, kér dé ses ese tek ben szak mai
irány el ve ket dol go zok ki a kol lé gák ré szé re, kap -
cso lat tar tói fel ada to kat vég zek az il le té kes egész -
ség ügyi szer vek kel (OMSZ, Nép egész ség ügyi
In té zet) és az Ön kor mány zat tal.
– Vé ge ze tül mi lyen „ars po é ti kát” fo gal maz na
meg ügye let ve ze tõi mun ká já hoz?
– Bí zom ben ne, hogy ügye le tünk, (a Ha rasz ti
Fraxinus Ügye le ti Szol gál ta tó) a ko ráb ban ta -
pasz talt ma gas szak mai szín vo na lon, a be te gek
meg elé ge dé sé re fog ja to vább ra is el lát ni felada-
tát, egy olyan or vos-be teg kap cso lat ban, ahol ér -
vé nye sek Hippocrates sza vai:
„Salus aegrotis suprema lex esto”, az az a be teg
üd ve a leg fõbb tör vény.

Gáll Sán dor

A BE TEG ÜD VE A LEG FÕBB TÖR VÉNY
Be szél ge tés az or vo si ügye let szak mai ve ze tõ jé vel

Dr. Békássy Sza bolcs há zi or vos. 1983-ban szü le tett. A Sem mel -
we is Or vos tu do má nyi Egye te men vé gez te or vo si ta nul má nya it.
Hos  szabb idõn ke resz tül volt az Or szá gos Mentõszolgálatnál,
ahol elõ ször mint men tõ ápo ló, ké sõbb men tõ tiszt ként és men -
tõ or vos ként szerzett ta pasz ta la to kat a sür gõs sé gi el lá tás ban.
Köz ben le tet te a háziorvostan szak vizs gát. Több éve dol go zik a
dunaharaszti or vo si ügye le ten. A szi get hal mi szár ma zá sú há zi -
or vos je len leg Dunavarsányban él, és ott prak ti zál. Sze re ti a
spor tot, rend sze re sen fo ci zik, té len sí el. Ha te he ti, tú rá zik, ba -
ran gol az õszi er dõ ben, és ked vel min den olyan te vé keny sé get,
me lyet a ter mé szet ben le het ûz ni, le gyen ez ke rék pá ro zás, vagy
egy kön  nyed sé ta a kö ze li Du na par ton. Sza bad ide jé ben szí ve -
sen jár szín ház ba, fõ leg a ze nés da ra bo kat ked ve li. Békássy
dok tor 2012. jú li us 1-tõl az or vo si ügye le tet el lá tó Ha rasz ti
Fraxinus Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. szak mai ve ze tõ je. Meg -
bí zá sa kap csán kér dez tük az ügye le ti el lá tás ról. 
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2012. szeptemberi újszülöttek
Bali Anna 09. 21.
Déri Hanna 09. 07.
Dziba Dániel 09. 21.
Eifert Nóra 09. 26.
Elek Olívia 09. 03.
Kiss Ákos Tamás 09. 21.
Lép Máté 09. 28.
Nagy Marcell 09. 13.
Papp Zselyke 09. 04.
Pataki Máté 09. 15.
Simonits Viktória Eszter 09. 15.
Tóth Zselyke 09. 03.
Vámosi Nikolett 09. 05.

2012. októberi újszülöttek
Balázs Vince Ferenc 10. 02.
Bende Blanka 10. 07.
Csapó-Illés Viktória Dominika 10. 17.
Csengeri Zsófia Kata 10. 08. 
Faragó Máté 10. 10.
Fedor Panka 10. 04.
Greff Lilla Nóra 10. 05.
György Hunor 10. 16.
Herman Bianka 10. 20.
Hesz-Nagy Zsófia 10. 30.
Jutasi Előd Bence 10. 24.
Jutasi Hunor Zalán 10. 24.
Kálnok Zoé 10. 29.
Kotalik Léna 10. 05.
Kristóf Attila 10. 24.
Lukács Zénó 10. 24.
Plesovszki Gréta 10. 11.
Schmauder Barna 10. 12.
Sipos Panna 10. 25.
Szabados Gergő 10. 26.
Szabó Dániel 10. 02.
Tóth Hunyad 10. 05.
Tóth Márk Viktor 10. 24.
Valki Réka Panna 10. 08.
Zwick Zoé 10. 02.

2012. szeptember hónapban
elhunytak neve és életkora

Bandzsál István élt 66 évet
Barna Ferencné élt 79 évet
Boross Emil Ervin élt 85 évet
Csordás Sándorné élt 77 évet
Demeter János élt 79 évet
Farkas Józsefné élt 78 évet
Fehér János élt 62 évet
Gráf Erika élt 47 évet
Gusztos Dezsõ élt 86 évet
Kerekes Béláné élt 87 évet
Kiss Mária élt 67 évet
Kovács Károlyné élt  66 évet
Kucsera János élt 67 évet
Molnár Ferencné élt 79 évet
Pákozdi András élt 55 évet
Pintér Istvánné élt 83 évet
Siska István élt 65 évet
Sóti Józsefné élt 93 évet
Urr Andrásné élt 71 évet
Wurzinger András élt 65 évet

2012. október hónapban
elhunytak neve és életkora

Csomor Jánosné élt 71 évet
Dr. Ebesfalvy Elemér élt 92 évet
Hickel Tibor élt 54 évet
Hírmondó Sándor élt 66 évet
Jakab Sándor élt 72 évet
Jöckl Ferenc élt 63 évet
Reinhart Imréné élt 79 évet
Simon Anna  Janka élt 71 évet
Surányi Ádám Krisztián élt 8 évet
Székely István élt 79 évet
Tösmagi Józsefné élt 67 évet
Wágner Jakabné élt 79 évet
Wolf Ferencné élt 83 évet

Ru ha osz tás

lesz de cem ber 7-én, 14-én (pén te ki na po kon) 16.30–18 órá ig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt
ru ha ne mû ért sze rény ös  sze get el fo ga dunk. 

Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le he tõ sé ge van je lez ni ezek -
ben az idõ pont ok ban a hely szí nen a karitász-ön kén te sek nek,
mert Is ten sze re te tét is sze ret nénk köz ve tí te ni.
Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel és nagy vá lasz ték kal vár ja a 

Szent Er zsé bet Karitász

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 2 .  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

52/2006. (XII. 28.) EüM ren de let (a sür gõs szük ség
kö ré be tar to zó egyes egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról)
mel lék le te:

Sür gõs szük ség kö ré be tar to zó, éle tet ve szé lyez te tõ
ál la po tok és be teg sé gek

1. Éle tet ve szé lyez te tõ, vagy ma ra dan dó egész ség -
ká ro so dás ve szé lyé vel já ró (kül sõ vagy bel sõ)
vér zés

2. Át me ne ti ke rin gés- és/vagy lég zés le ál lás sal já ró
ál la po tok (pl. em bó lia, Adams-Stokes-Morgagni
szindró ma, syncope, ful la dá sok, éle tet ve szé lyez -
te tõ rit mus za va rok, kli ni kai ha lál ál la po ta)

3. Élet ve szé lyes en dok rin- és anyag cse re ál la po tok,
a fo lya dék- és ion-ház tar tás élet ve szé lyes za va rai

4. Köz pon ti ideg rend sze ri komp res  szió ve szé lyé vel
já ró kór ké pek (pl. agyödéma, fej fá jás, szé dü lés, tu -
mor, gyul la dás, fej lõ dé si rend el le nes ség, tra u ma)

5. Esz mé let len ál la po tok
6. Sta tus epilepticus és tü ne ti görcs ro ha mok
7. Hir te len fel lé põ lá tás za var, lá tás vesz tés, „vö rös
szem”, szem sé rü lés

8. Szep szis
9. Ma gas ha lá lo zá sú vagy sú lyos szö võd mé nyek ki -
ala ku lá sá nak ve szé lyé vel já ró hir te len fel lé põ,
vagy progrediáló, nem-se bé sze ti be teg sé gek és
ér ka taszt ró fák el lá tá sa

10. Szü lés, ko ra szü lés, le pény le vá lás, sú lyos ter hes -
sé gi toxémia, eclampsia új szü lött el lá tá sa, akut
nõ-gyógy ásza ti vér zés

11. Sokk meg elõ zõ és sok kos ál la po tok, élet ve szé lyes
al ler gi ás és anaphylaxiás ál la po tok, szisz té más és
poliszisztémás autoimmun be teg sé gek krí zis-ál la -
po tai

12. Az im mun rend szer fo ko zott, vagy kó ros mû kö dé -
sén, il let ve a csont ve lõi vér sejt kép zés elég te len sé -
gén ala pu ló he veny vér sejt hi ány-ál la pot

13. Ve le szü le tett, vagy szer zett vér al va dá si za var
alap ján lét re jö võ he veny élet ve szély

14. Akut lég zé si elég te len ség, lég út szû kü let (pl.
gégeödéma, asztmás ro ham, ide gen test, ful la dás)

15. Mér ge zé sek
16. Akut ha si ka taszt ró fák és azok ké pé ben je lent ke -

zõ, nagy fáj da lom mal, gör csök kel já ró kór ké pek
(pl. bél el zá ró dás, appendicitis, perforatio, mé -
hen   kí vü li ter hes ség, pe te fé szek cisz ta meg re pe dé -
se, tuboovarialis tá lyog, ko csány csa va ro dott
cysta, ki zárt sérv, epe görcs, ve se görcs, vér vi ze lés)

17. Égés-fa gyás (III.-IV. fo kú és nagy ki ter je dé sû I-II.
fo kú, és/vagy az élet mi nõ ség szem pont já ból kü lö -
nö sen ve szé lyez te tett test tá jat vagy a lég uta kat
érin tõ)

18. El sõd le ges seb el lá tás
19. Test üre gek (ko po nya, mell kas, has) és parenchy -

más szer vek (szív, tü dõ, lép, máj, ve se) sé rü lé se
20. Compartement szind ró mák
21. Nyílt tö ré sek és decollement sé rü lé sek
22. Am pu tá ci ók (re plan tá ci ós le he tõ sé gek kel vagy

azok nél kül)
23. Sú lyos me den ce gyû rû tö ré sek
24. Politraumatizáció, több szö rös sé rü lé sek
25. Bú vár bal ese tek, ma gas sá gi be teg ség, ke szon be -

teg ség, barotrauma
26. Áram ütés, elektrotrauma
27. Hõ- és hi deg ár ta lom, ki hû lés, hypothermia,

hyperthermia, nap szú rás, hõ gu ta
28. Sú lyos akut su gár ár ta lom és su gár be teg ség
29. Ön gyil kos sá gi kí sér let és szán dék, men tá lis ál la -

pot tal ös  sze füg gõ köz vet len ve szé lyez te tõ ál la pot
30. He veny pszi chés za va rok, pszi chó zi sok
31. Infektológiai kór ké pek, me lyek ön ma guk ban vagy

szö võd mé nye ik ré vén az éle tet ve szé lyez te tõ ál la -
po tot idéz nek elõ.
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BioLabor – egész sé ge ér de ké ben!

DMTK hírek

Vall juk, hogy az em ber ké pes meg gyó gyí ta -
ni, re ge ne rál ni ma gát ahogy al vás sal is ké pe -
sek va gyunk reg gel re fel fris sül ni, mi köz ben
ener gi át nem vit tünk be a szer ve zet be. Ho -
gyan? Ön re ge ne rá ció se gít sé gé vel! 
A szer ve zet ké pes sé gé nek ja ví tá sa ön erõ -
bõl: a szer ve zet gyen ge elekt ro mos és
elekt ro mág ne ses je le i nek fel hasz ná lá sá val,
vis  sza táp lá lá sá val se gít jük az el ma radt ön -
re ge ne rá ci ót, így a szer ve zet sa ját ma gát ja -
vít ja ki.
Ideg rend sze ri sza bály zá son ér el – pa naszt,
fáj dal mat, fé lel met, gya ko ri stressz ál la po tot
és ideg rend sze ri irá nyí tá si za va ro kat –
gyógy sze rek és fi zi kai be ha tás nél kül!

A tar tós stressz je len tõs ha tást gya ko rol az
egész ség re – szû kí ti az ere ket, nö ve li a pul -
zus szá mot és az im mun rend szer mû kö dé sét –
így a re ge ne rá ció a hát tér be szo rul. Emi att
nincs már meg fe le lõ ener gia tar ta lék és ak kor
kez dõ dik a kör for gás.
Szer ve ze té re ho gyan ha tott már a distressz?

Egy sze rû, ké zi VIPORT or vo si mû szer rel ma
már mér he tõ, szív-stressz mé rés DÍJ MEN -
TE SEN november 22-én, 29-én és
december 6-án, 13-án.
Ke ze lé se ink ha tá sá ra meg szû nik a kör for gás,
tá gul nak az erek, lé pés rõl lé pés re ol dó dik a
fe szült ség, nõ az ener gia stb.

Ha pe dig nem tud ja, mi okoz za a tü ne te it le -
he tõ ség van: EIS ál la pot fel mé rés re, mely
pár perc alatt ha tal mas men  nyi sé gû in for má -
ci ót gyûjt a szer ve zet rõl, amit 3D-s il luszt rá -
ci ó val je le ní ti meg: szív, ve se, tü dõ, ge rinc,
csi go lyák, ideg pá lyák stb. Rész le te sen, át fo -
gó an vizs gál ja a szer ve ze tet,  mely rõl sze -
mély re sza bot tan a jobb egész sé gi ál la pot el -
éré sé hez nyúj tunk or vos köz re mû kö dé sé vel
ta nács adást!

Be je lent ke zés: Tóth Bor bá la
06-30-269-85-94

Az NB III-as fel nõtt csa pat ered mé nyei:

5. for du ló Dunaharaszti MTK–Monori SE 1-1
A hoz zánk ha son ló an re me kül raj to ló Monorral
iz gal mas csa tát vív tunk. A ve ze tést a ven dé gek
sze rez ték meg Selei ré vén, de Mé szá ros
egyen lí te ni tu dott, így egy pon tot itt hon tar tot -
tunk. 
6. for du ló Ti sza Vo lán SC–Dunaharaszti MTK
1-0
Sze ge den sen ki nek sem kön  nyû nyer ni és ezt
saj nos, a sa ját bõ rün kön is meg ta pasz tal hat -
tuk. Já té kunk alap ján egy pont ra rá szol gál tunk
vol na, ám Beretka ta lá la tá ra nem si ke rült vá la -
szol nunk. 
7. for du ló Dunaharaszti MTK–Ül lõ SE 3-2
For du la tos mec  csen, már az 5. perc ben ve zet -
tek a ven dé gek, azon ban Mé szá ros ega li zált. A
szü net elõtt Gráczki kö ze li lö vé sé vel is mét az
Ül lõ nél volt az elõny, de az utol só per cek ben
elõbb Né meth egyen lí tett, majd Rét sá gi bom -
ba gól já val a gyõ zel met is ki har col tuk. 
8. for du ló Gyu lai Ter mál FC–Dunaharaszti
MTK 0-2
Tak ti kus, jó mér kõ zést ját szot tunk Gyu lán, ahol
so ká ig úgy tûnt, egyik csa pat sem tud a má sik
fö lé nõ ni. A má so dik já ték rész ben az tán elõbb
Né meth, míg né hány perc cel ké sõbb Grimm
volt ered mé nyes, így el hoz tuk mind há rom pon -
tot, ez zel pe dig to vább ra is ve zet jük a cso por -
tot. 
9. for du ló Dunaharaszti MTK–Mórahalom
VSE 0-1 
Az esõ áz tat ta ta la jon csak a leg rit kább ese tek -
ben tud tak a ka pu kig el jut ni a fe lek. Ugyan a
mér kõ zést a mi e ink ural ták egy gyors kont ra

vé gén Tóth lö vé sé vel a ven dé gek el vit ték mind -
há rom pon tot. 
10. for du ló FC Dabas–Dunaharaszti MTK 1-2
Iga zi rang adó volt ez a meccs, hi szen a ta va lyi
má so dik, a cím vé dõt lát ta ven dé gül. Mé szá ros
ré vén ko rán ve ze tés hez ju tot tunk, ám a má so -
dik fél idõ ben egyen lí tett a Dabas. A vé gén még -
is mi örül het tünk, mert Kovacsik gól já ra már
nem tu dott vá la szol ni a há zi gaz da. 
11. for du ló Dunaharaszti MTK–Tö köl VSK 0-0
Újabb fon tos ta lál ko zót ví vott meg a DMTK,
ame lyen egyik fél sem tu dott a má sik fö lé nõ -
ni, így igaz sá gos dön tet len nel zá rult az ös  sze -
csa pás. 
12. for du ló So rok sár SC–Dunaharaszti MTK
0-2
Az el sõ perc tõl fog va a Dunaharaszti ural ta a
mér kõ zést és Né meth sza bad rú gá sá val már az
el sõ já ték rész ben meg sze rez tük a ve ze tést. A
já ték ké pe for du lás után sem vál to zott, de az
ered mény igen, mert Kiss G. pon tos lö vé sé vel
2-0-ra nyer tünk. 

A DMTK II ered mé nyei:

5. for du ló Újhartyán–DMTK II 5-0 
6. for du ló DMTK II–Dunavarsány 3-0 - já ték
nél kül
7. for du ló Kakucs–DMTK II 2-4 (Gól szer zõk:
Miholics, Vár fal vi, Dankó J., Ba logh T.)
8. for du ló DMTK II–Dánszentmiklós 2-0 (Gól -
szer zõk: Vár fal vi, He gyes) 
9. for du ló Pe reg–DMTK II 3-1 (Gól szer zõ: Ba -
logh Zs.) 
10. for du ló DMTK II–Her nád 0-3
11. for du ló Tak sony–DMTK II 5-0

12. for du ló DMTK II–Ül lõ II 3-4 (Gól szer zõk:
Vár fal vi, Ba logh Zs., Se res) 

A DMTK U19 ered mé nyei:
5. for du ló Gö döl lõ–DMTK 0-3 (Gól szer zõk: Er -
dé lyi, Schu bert, Kar dos) 
6. for du ló DMTK–Ke len 2-1 (Gól szer zõk:
Aczél, Frankovics)
7. for du ló Tápiószecsõ–DMTK 5-1 (Gól szer -
zõk: Schu bert)
8. for du ló DMTK–Mag lód 2-1 (Gól szer zõk:
Szinai, Sipos)
9. for du ló RKSK–DMTK 0-9 (Gól szer zõk:
Frankovics 6, Kar dos, He gyes, Dankó J.) 
10. for du ló DMTK–Ül lõ 5-2 (Gól szer zõk: Sipos
3, Töl gye si, Schu bert) 
11. for du ló Gyön gyös–DMTK 2-2 (Gól szer zõk:
Szinai, Kar dos) 
12. for du ló DMTK–RAFC 4-1 (Gól szer zõk:
Sipos 2, Szinai, Frankovics) 

FEL HÍ VÁS!

Fel hív juk min den 1994-ben és
azu tán szü le tett Dunaharasztin
és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ

gyer mek fi gyel mét, hogy a Dunaharaszti MTK
lab da rú gó szak osz tá lya sze re tet tel vár ja mind -
azo kat, akik fut bal loz ni sze ret né nek. A fo lya ma -
tos fej lõ dést szak kép zett edzõ ink biz to sít ják!
Ér dek lõd ni: sze mé lye sen a DMTK fut ball pá lyá -
ján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B)
hét köz nap dél utá non ként, telefonon 06-24-
657-683, vagy dunaharasztimtk@gmail.com e-
mail címen. 

Csa pó Lász ló 
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