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Így se jó, úgy se jó

2011. de cem ber 30-án
a Par la ment el fo gad ta
a ví zi köz mû vek üze -
mel te té sé rõl szó ló tör -
vényt, mely meg ha tá -
roz za azt, hogy a jö võ -
ben kik le het nek Ma -
gyar or szá gon köz üze -
mi víz szol gál ta tók.
A tör vény al ko tó alap -
ve tõ en azt tûz te ki cé lul,
hogy Ma gyar or szág te -

rü le tén a víz szol gál ta tást az ál lam vagy az érin -
tett ön kor mány zat vagy ön kor mány zat ok cso -
port ja lás sa el. E te kin tet ben az ön kor mány za ti
tu laj don az ál la mi tu laj don nal egyen ér té kû. 
A tör vény al ko tó meg ha tá roz ta azt a leg ki sebb
üzem mé re tet is, amely le he tõ vé te szi a te le pü -
lé si víz szol gál ta tás el lá tá sát. Ezt egy ma te ma ti -
kai egyen let tel kép zett úgy ne ve zett fo gyasz tói
egyen ér ték meg ha tá ro zá sá val te szi meg. A ha -
tár idõk elem zé sé nek mel lõ zé sé vel egy adott ha -
tár idõn túl a jog sza bály ren del ke zé se sze rint
150 000 fo gyasz tói egyen ér ték alatt nem vé gez -
het egy tár sa ság sem víz szol gál ta tást. A tör vény
sze rint a víz díjak megállapítása is kikerült az
ön kor mány za tok hatásköréből, ezen túl a min -
den kori vízdíjat az állam határozza meg.
Dunaharaszti – a tér ség ben ki emel ke dõ en ma -
gas – kö zel 55 000 fo gyasz tói egyen ér ték kel
ren del ke zik (ös  sze ha son lí tás kép pen majd nem
két sze re se Szi get szent mik ló sé nak), de be lát ha -
tó, hogy a tör vény nem te szi le he tõ vé, hogy a
vá ros több sé gi tu laj do ná ban lé võ cé ge a DHRV
Kft. a to váb bi ak ban víz szol gál ta tá si te vé keny -
sé get önál ló an lás son el.

Van-e ak kor meg ol dás? 
A tör vény ala pos ta nul má nyo zá sa után ar ra a
kö vet kez te tés re ju tot tunk, hogy a ren del ke zés -
re ál ló rö vid idõ alatt, ami gya kor la ti lag az idei
év jú ni us 30-át je len ti, egyet len meg ol dás, ha
más ön kor mány zat ok kal ös  sze fog va, kö zös
tár sa ság ra bíz zuk az üze mel te té si fel ada to kat,
mely ben üz let részt is vá sá ro lunk. 
Ez egy ben azt is je len tet te, hogy a ko ráb bi
üzem el ete tõ vel a DHRV Kft.-vel kö tött szer zõ -
dé se ink meg szûn tek. Meg kön  nyí tet te a dol -
gun kat, hogy a tör vény ben ki fe je zet ten az ilyen
ese tek re egy ér tel mû ren del ke zé sek van nak,
me lyek vé dik az ön kor mány zat, mint az el lá -
tás kö te le zett jé nek ér de ke it. Az az, mind a köz -
mû va gyon, mind a fel ada tok át adá sa kap csán
hely ze tünk egy ér tel mû és ked ve zõ. Ta lán nem
volt hiú áb ránd, hogy a kö zel 3 hó na pos elõ -
ké szí tés után a kép vi se lõ-tes tü let elé ter jesz tett
anya got ta lán ép pen a fi de szes kép vi se lõk üd -
vöz lik majd a leg na gyobb öröm mel, hi szen a
tör vé nyi ren del ke zés ér tel mé ben az új üze mel -
te  tõ ki zá ró lag ön kor mány za ti tu laj don ban le het
és meg szû nik az ál ta luk fo lya ma to san bí rált
szin di ká tu si meg ál la po dás is. Ez zel egyi de jû -
leg új üze mel te té si szer zõ dést írunk alá, im má -
ron az új szol gál ta tó val. 
A tes tü le ti ülé sen azon ban meg le põd ve lát tam,
hogy több kép vi se lõ amel lett tört lán dzsát,
hogy hagy juk az üze mel te tést a DHRV-nél an -
nak el le né re, hogy a tör vény sze rint ez már ha -
ma ro san nem lesz le het sé ges. Azért is ért he tet -
len ez szá mom ra, hi szen raj tunk kí vül va la -
men  nyi érin tett ön kor mány zat ban a fi de szes
kép vi se lõk van nak túl súly ban és a pol gár mes -
te rek nagy több sé ge is ezen párt je lölt je volt.

Per sze a de mok rá ci á ban a sza bad vé le mény -
nyil vá ní tás be le fér és pusz tán az el len sza va za -
tok mi att nem is ra gad tam vol na tol lat.
A tu da tos és rossz in du la tú han gu lat kel tés
azon ban úgy gon do lom, nem szol gál ja a vá -
ros la kók ér de ke it. Per sze elõ for dul hat, hogy
csak pon tat lan in for má ci ók kal lát ták el, ne
adj is ten meg té vesz tet ték az em be rek ezen
szûk cso port ját.
Egy szó mint száz, önt sünk tisz ta vi zet a po -
hár ba. 

Mi is lesz a DHRV Kft.-vel és a va gyon nal?
A DHRV je len leg is lé te zik. Ezt a több sé gi ön -
kor mány za ti tu laj don ban lé võ cé get bíz tuk
meg an nak ide jén, hogy vá ro sunk ban egész sé -
ges ivó vi zet szol gál tas son, gon dos kod jék a ke -
let ke zõ szenny vi zek el ve ze té sé rõl és meg tisz -
tí tá sá ról. Eh hez bér le ti díj el le né ben ren del ke -
zé sé re bo csá tot tuk a sa ját tu laj do nuk ban lé võ
– hang sú lyo zom nem el adott – köz mû ve ket, hi -
szen ezek nél kül a te vé keny ség nem el lát ha tó.
Eze ket most a má sik cég nek mû kö dés re át ad -
juk, bér le ti díj el le né ben. 
Bár ezt már több ször több fó ru mon le ír tam és
el is mond tam, még egy szer ki hang sú lyo zom,
hogy a vá ros köz mû va gyo na, ami ért so kan
oly an  nyi ra és oly han go san ag gód nak to vább -
ra is Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak
tu laj do na ma rad.
A DHRV Kft. fenn ma ra dó va gyo nát, ame lyet
az évek alatt, te vé keny sé gé nek ered mé nye kép -
pen ke let ke zett, a tu laj do no sok tu laj do ni ará -
nya ik nak meg fe le lõ en meg kap ják. Ez lesz a
be fek te tõ szá má ra az el sõ alk alom, hogy be -
fek te té sük ered mé nyét lát has sák. A cég to váb -
bi sor sá ról ak kor kell dön te nünk, ha va la meny -
 nyi köz szol gál ta tás ról meg fe le lõ szín vo na lon
gon dos kod tunk. Ter mé sze te sen ez is na pi rend
lesz, és a kép vi se lõ-tes tü let dönt ró la ké sõbb.

Van-e más le he tõ sé günk és rá érünk-e öl be
tett kéz zel vár ni?
Van más le he tõ sé günk. Ha ki vár juk, amíg a nyit -
va ál ló ha tár idõk el tel nek, ak kor az ál lam ve szi
át a köz mû ve ket és az üze mel te tést. Nem tud juk,
hogy ez jó vagy rossz, de az biz tos, hogy eb ben
az eset ben lé nye ge sen ke ve sebb rá lá tá sa és be le -
szó lá sa lesz a tár sa ság dön té se i be az ön kor mány -
zat ok nak. Per sze le het vi tat koz ni, de em lé kez -
zünk rá, hogy a ko ráb bi ál la mi víz szol gál ta tók,
ho gyan és mi lyen ha té kony ság gal mû köd tek. Én
azt nem sze ret ném vis  sza hoz ni. 
Túl gyors a tem pó? Le het, de hig  gyék el 3 hó -
na pon át dol goz tunk azon jo gá szok kal, víz ügyi
és ön kor mány za ti szak em be rek kel kö zö sen,
hogy meg ta lál juk a le he tõ leg biz ton sá go sabb
meg ol dást, ter mé sze te sen a sa ját ön kor mány -
za tunk ér de ke i nek leg tel je sebb fi gye lem be vé -
te lé vel. Aki ki ma rad, az le ma rad. A tör vé nyi
ha tár idõk be tar tá sá ra csak ös  sze fo gás sal és
gyors dön té sek kel van le he tõ sé günk.
Ezért a dön töt tünk úgy, hogy a je len leg is mû kö -
dõ Gyál és Vi dé ke Víz ügyi Kft. (név vál toz ta tást
kö ve tõ en: a Dél-Pest Me gyei Víziközmû Szol gál -
ta tó Zrt.) tag jai le szünk, amely nek je len leg Gyál,
Vecsés, Ül lõ, Mag lód és Pé te ri a tag ja. (Raj tunk
kí vül több ön kor mány zat is kí ván csat la koz ni.)

Mi lesz Szigetszentmiklóssal?
El sõk kö zött ke res tük meg Szi get szent mik lóst
is, hogy csat la koz zon eh hez a kez de mé nye zés -
hez. Elõ ször úgy nyi lat ko zott a Pol gár mes ter

úr, hogy jön né nek ké sõbb azon ban je lez te,
hogy ne ki más el kép ze lé se van. Biz tos va gyok
ben ne, hogy Szigetszentmiklós ér de ke it szem
elõtt tart va és sa ját ve ze tõ sze rep re tö re ked ve
ke re si a meg ol dást. Sok si kert kí vá nok ne kik.
Ne kem Dunaharaszti a fon tos. 
Mi azt lát tuk a leg cél ra ve ze tõbb nek, ha több je -
len tõs te le pü lés cso port tal kö zö sen együtt mû -
köd ve gyor san és vi lá go san el ér jük, il let ve
meg ha lad juk a tör vé nyi ha tár ér té ket és ezt kö -
ve tõ en adunk le he tõ sé get más ön kor mány zat -
ok nak is az eset le ges csat la ko zás ra. 
A hos  szas tár gya lá sok ered mé nye kép pen si ke rült
egy olyan alap sza bály ter ve zet ben meg ál la pod -
nunk, mely nek alap ján a dol go zók mun ka he lye
vál to zat lan fel té te lek kel meg ma rad, a be ru há zá si
for rá sok fe lett az üze mel te tõ vel egyez tet ve, de
ma gunk ren del ke zünk és le he tõ sé günk van a tár -
sa ság mû kö dé sét is je len tõs rész ben be fo lyá sol -
nunk, il let ve el len õriz nünk. Vé gül, de nem utol -
só sor ban meg te remt jük a ké sõbb csat la ko zók nak
is a le he tõ sé get, hogy ha son ló fel té te lek kel ve -
hes se nek részt a kö zös üze mel te tés ben. 

Ös  sze fog lal va
Van egy új tör vény, ami nek zá ros ha tár ide ig
meg kell fe lel nünk és vál toz tat nunk kell a mû -
kö dõ rend sze ren. A ha tár idõk szo ro sak, dön te -
ni kell, de dön té se ink mö gött a leg fon to sabb
ér dek a vá ros la kó i nak ér de ke, a víz szol gál ta -
tás biz ton sá ga. 
Úgy gon do lom a tes tü let több sé ge fe le lõ sen
dön tött. A vá ros mû kö dé sé nek za var ta lan sá gát
szem elõtt tart va és a vá ros la ko sa i nak ér de ke
fe lett õr köd ve, ha tá ro zot tan, bár nem han gos -
kod va ha tá ro zott.
Ta lán so kak ban ma rad tak kér dé sek, hi szen ez
egy bo nyo lult és sok anya got tar tal ma zó elõ -
ter jesz tés volt. Tu dom, hogy akit a prob lé ma és
a kér dé sek ér de kel tek vá laszt tud tak kap ni
ezek re. Aki azon ban fi gyel me sen ta nul má -
nyoz ta az elõ ter jesz tést és a bi zott sá gi ülé sen
va ló ban a prob lé mák ra, kér dé sek re kon cent rál -
tak azok mind vá laszt kap tak a fel ve té se ik re. 

Mi ért sza vaz tak ak kor a fi de szes kép vi se lõk
nem mel? 
Nem tu dom. Dön té sük ér tel mé ben nem kell
fel bon ta ni az üze mel te té si szer zõ dést a DHRV-
vel, bár an nak je len leg raj tunk kí vül ál ló okok
mi att nincs ügy ve ze tõ je és a tör vény ér tel mé -
ben te vé keny sé gét au to ma ti ku san el ve szí ti. 
Sze rin tük nem kel le ne fel bon ta ni azt a szin di -
ká tu si meg ál la po dást, mely sze rint nem az ön -
kor mány zat je lö li az ügy ve ze tõt, bár éve ken
ke resz tül ezt ki fo gá sol ták, ezért emel tek szót
még a mos ta ni tes tü le ti ülé sen is. 
A nem mel sza va zók sze rint nem kel le ne csat la -
koz nunk a ki zá ró lag ön kor mány za ti tu laj don ban
lé võ és szá munk ra üz let rész, va la mint elõ nyös
fel té te le ket kí ná ló tár sa ság hoz. És nem kel le ne
részt vál lal nunk a me nedzs ment bõl, va la mint
sze re pet vál lal nunk a Fel ügye lõ Bi zott ság ban. 

Mit kel le ne ten nem, hogy meg fe lel jek ne kik is?
Ta lán nem is ér de kes. Már mind egy, hogy
van-e raj tam sap ka vagy nincs. A tes tü let
több sé ge be lát ta és meg ér tet te, hogy ma ez az
egyet len út, amin jár ha tunk és biz tos va gyok
ben ne, hogy az élet rö vid idõn be lül ben nün -
ket iga zol majd.

Dr. Szalay Lász ló
pol gár mes ter
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Kér jük tisz telt ügy fe le in ket, hogy az előző oldalon
olvasható cikk ben le írt vál to zá sok mi att tá jé koz tas -
sák a DHRV Kft.-t áp ri lis 30-i víz óra ál lá suk ról. Ezt
meg te he tik e-mailban, az ugyfelszolgalat@dhrv.hu
cí men, te le fo non a 06-24-370-538 szá mon és fa xon
a 06-24-531-561 szá mon. Kér jük, hogy ne vü ket,
pon tos fo gyasz tá si he lyü ket, le he tõ ség sze rint ügy -
fél kód ju kat és a víz óra áp ri lis 30-i ál lá sát küld jék
meg ne künk. Amen  nyi ben tud ják víz óra-le ol va só -
juk te le fon szá mát, az óra ál lást ne ki is meg küld he -
tik SMS-ben. Amen  nyi ben má jus 5-ig nem ka punk
ada tot, úgy az elõ zõ ha vi fo gyasz tá sok át la gá val
nö velt új kez dõ-óra ál lást adunk át az új szol gál ta -
tó nak.
Se gít sé gü ket kö szön ve:

DHRV Kft.

DUNAHARASzTI
REGIONáLIS

VÁROS ÜZEMELTETÉSI
KFT.
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Köszönjük, ha adója 1%-át
a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár

részére ajánlja fel!

Adószámunk:
16794601-2-13

2012. ÁP RI LIS – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE

Fo dor Árpádné
fest mé nyek

Bu da pes ten szü let tem, de min -
dig Du na ha rasz tin él tem.
El hi va tott sá got érez tem a pe da -
gó gus pá lya iránt, ezért óvó nõ
let tem. A 3–7 éves gyer me kek
ne ve lé se az egyik leg szebb, s
egy ben leg ne he zebb pe da gó -
gi ai fel adat. A gyer me kek ér -
dek lõ dé sé nek fel kel té se kor
igye kez tem meg mu tat ni, hogy a vi lág te le
van szép ség gel, amely mel lett nem sza bad
ér zé ket le nül el men ni. Meg kell áll ni egy pil -
la nat ra, s gyö nyör köd ni kell ben ne!
Szen ve dé lye sen sze ret tem a hi va tá so mat, s
most nyug dí jas éve im ben jött el az ide je
an nak, hogy tit kon dé del ge tett má sik szen -
ve dé lyem nek a fes té szet nek is hó dol jak. A
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban mû kö dõ
„Mû vé szet ba rá tok Kö ré ben” sok ked ves al -
ko tó tár sat is mer het tem
meg. Bol dog va gyok, hogy
Nyá ri A. Il di kó fes tõ mû vész
sze mé lyé ben olyan ta nár ra
lel tem, aki nek lel ki fi nom sá -
ga át hat ja al ko tá sa it. Õ a
pél da ké pem. Más fél éve irá -
nyít ja mun ká mat. Az ak va -
rell, az akril és a pasz tell -
tech ni kák mel lett újabb fes -
té sze ti mód sze rek ki pró bá lás ra ösz tö nöz.
Az al ko tás si ker él mény hez jut tat, ép pen
úgy, mint az óvódapedagógusi pá lyám so -
rán a rám bí zott gyer me kek ne ve lé se, ok -
ta tá sa.
Mun ká i mat most elõ ször mu ta tom be, itt a
Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban. Sze re -
tet tel vá rom ba rá ta i mat, volt kol lé gá i mat,
egy ko ri nö ven dé ke i met, is me rõ se i met és
min den ked ves ér dek lõ dõt tár la tom ra! Kö -
szö nöm a meg tisz te lõ le he tõ sé get.



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

Dunaharaszti Hírek – április u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 5



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

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

Ked ves dunaharaszti pol gá rok, tisz te let tel kö szön -
tök min den kit a ma gyar tör té ne lem egyik

leg szebb, leg le tisz tul tabb, szim bó lu -
mok kal, hõ sök kel, pél da ké pek kel,

esz mék kel te li, az egyik leg -
büsz kéb ben vi sel he tõ, és a

ma gyar tár sa da lom ál tal
leg szé le sebb kör ben

tisz telt NEM ZE TI
ÜN NE PÉN.

Ahogy az em be -
rek sa ját vagy

csa lád juk éle té -
ben van nak

pil la na tok, me -
lyek re szí ve sen

gon dol, úgy egy or -
szág tör té ne té ben is ott

so ra koz nak a di csõ ese mé nyek, me lyek az idõk
so rán idõt len né vál tak és meg kö ve sed tek az em -
lé ke ze tünk ben. Õr zünk ilyen ké pe ket az õsök rõl,
me lye ket csa lá di ös  sze jö ve te lek al kal má ból új ra
és új ra fel em le ge tünk. Már ci us 15-e a ma gyar tör -
té ne lem egyik ilyen meg kö ve se dett, büsz ke pil la -
na ta, te le ta nul sá gok kal, üze ne tek kel.

1848 – sza bad ság, egyen lõ ség, test vé ri ség.
Már ci us 15-ie nem a fi a ta lok, nem az öre gek for -
ra dal ma volt, elég ha csak a már ci u si if jak ra gon -
do lunk (Vasvári, Ko rá nyi Fri gyes, Jó kai, Petõfi)
akik hu szon éve sek vol tak ek kor és Bem apó ra,
aki öt ven négy éve sen ap juk le he tett vol na, még -
is kö zö sen vol tak meg ha tá ro zó alak jai a for ra da -
lom nak és sza bad ság harc nak. 48 már ci us idu -
sán az or szág élén ál lók nak si ke rült fel éb resz te -
ni ük a kö zös sé gi szel le met, kö zös ség gé ko vá -
csol ni az egy más mel lett élõ ma gya ro kat, le gye -
nek azok fi a ta lok, öre gek, gaz da gok, sze gé nyek,
föld mû ve sek, ipa ro sok, mû vé szek. Már ci us 15-
ike az egész nem zet for ra dal ma volt.

Tisz telt dunaharaszti Pol gá rok!
1848-ban egész Eu ró pa min ket cso dált. A '48-
as ve ze tõk tud ták az iga zi gyõ ze lem az, ha ki -

vív ják azok cél ja it, akik mö göt tük áll nak, és
bíz nak ben nük. A '48-as for ra dal mat a
ma gyar né pért vív ták, nem má sok el len,
nem má sok ér de ké ben. Tud ták, hogy
gyõz ni csak együt te sen, kö zös erõ vel,
ös  sze fo gás sal le het.

Ek kor ké szült el elõ ször, több eu ró pai or -
szág hoz ha son ló an az az óta is szim bó -
lum ként vi selt nem ze tiszín sza lag, a
ko kár da. En nek a vi rág cso korsze rû tri -
ko lor nak, sza lag csil lag nak a szü le té se
is üze net ér té kû, hi szen a ra di ká lis pes -
ti fi a ta lok Pe tõ fi és Jó kai kap ták sze rel -

me ik tõl Szendrey Jú li á tól és La bor -
fal vi Ró zá tól. A fér fi és nõ kö zöt ti
leg mé lyebb ér zés és a nem ze ti
sza bad ság vágy egy tõröl fa kad:
mind ket tõ a lé lek sze rel me. Sza -
bad ság, sze re lem! E ket tõ kell

ne kem! – mondja a köl tõ,
és et tõl a fi a ta los len dü let -
tõl át he vül ve fel zúg a bús
ma gyar sors he lyett a Talp -
ra ma gyar, a bal sors akit
ré gen tép he lyett az itt az
idõ, most vagy so ha.
És a va la mi új, va la mi
más vi lág épí té sé nek vá -
gyá val ön ma guk ban bíz -
va áll nak ki egy má sért
és az or szá gért, a ma -
gyar né pért. 

A hõ sök for ra dal ma volt március 15., az em be ri vi -
téz ség nek a for ra dal ma, akik tet te ik kel áll tak a jó
és igaz ügy mel lé és vé rük kel szen te sí tet ték azt.
Nem volt kér dés ki ma gyar, ki ma gya rabb, hi szen
az Ara di vér ta núk kö zött is ta lá lunk ha za fit aki nem
ma gyar, Kné zich Kár oly horváth, Dam ja nich Já nos
szerb, Pöltenberg Er nõ és Au lich La jos né met
szár ma zá sú ak vol tak. De volt el len pél da is, hi szen
a csá szá ri ol da lon har col tak ma gya rok is mint a
sop ro ni Be ne dek La jos és Franz Ottinger. De
1848-ban nem az szá mí tott, hon nan jössz, ha nem
hogy mit te szel a nem ze tért, a sza bad sá gért. An -
 nyi ra nem volt ez kér dés, hogy az ara di vér ta nuk,
a ha lál ba in du ló hõ sök, utol só mon da ta ik kal sem
em lí te nek ná ci ót, még az el len ség vo nat ko zá sá -
ban sem. A sá tán vi lá gát em lí tik, az el len sé get em -
lí tik, hó hé ro kat em lí te nek és Kné zich konk ré tan
meg is ne ve zi ki vég zõ je ként Haynaut. 
1848 a ha za fi a ság for ra dal ma, sza bad ság,
egyen lõ ség, test vé ri ség.
Ezek a gon do la tok, még ha 1848 kap csán szü let -
tek is, csak sza vak. De a tör té nel mi múlt üze ne te,
ta ní tá sa ho gyan épül be a hét köz nap ja ink ba, '48
for ra dal ma mi ként vá lik min den nap ja ink ré szé vé?
Fon tos-e  le gyõz nünk va la kit vagy va la ki ket ah -
hoz,  hogy a fen ti esz mék kel azo no sul ni tud junk?
Le het, hogy, csak sa ját ma gun kat kell le gyõz -
nünk, a sa ját elõ í té le te in ket kell fél re ten nünk.
Le het, hogy csak el kell fo gad nunk a má si kat és
meg ér te ni: nem ne héz – hi szen egy nyel ven, ta -
lán a vi lág leg szebb nyel vén be szé lünk. Ha azt
mond juk HA ZA, NEM ZET, ÖS  SZE FO GÁS, NÉP,
ugyan azt ért jük alat ta. Ez na gyon fon tos is nap -
ja ink ban mi kor so kan kö zü lünk ne héz hely zet be
ke rül tek, és a sza ka dék szé lén áll nak. Eb ben a
hely zet ben kön  nyû be lök ni va la kit a mély be, de
ös  sze ka pasz kod va, egy más ke zét fog va, ugyan -
olyan kön  nyû ki húz ni is a má si kat.
A köl tõ ír ja: A ha za sze re tet ott kez dõ dik, ami kor
egy mást sze re tik azok, akik egy ha zá ban él nek.
De ezt olyan ne he zen ér tik meg az em be rek.
1848 az ös  sze fo gás for ra dal ma. 

Tisz telt dunaharaszti Pol gá rok!
Itt ál lunk ezen a té ren, ami szim bo li ku san le het -
ne Ma gyar or szág, hi szen tör té nel mi em lék tár -
ként, em lék mû vek so ka sod nak egy más mel lett,
el sõ, má so dik vi lág há bo rús, 56-os ke gye le ti
hely, a szé kely kop ja fa, a tu rul ma dár mind-mind
jel zi né pünk tör té nel mét. 
48-as em lék hely ta lán nincs, de még is ezen a na -
pon va gyunk itt a leg töb ben, úgy ér zem min den év
már ci us 15-én a leg na gyobb az ün nep lés. Ezen a
na pon min den ki je len van, je len akar len ni, a jobb
ol dal tól kezd ve a bal ol da lig, a pöty  työs tõl a koc ká -
sig, min den ki együtt ér zi a lel ké ben, szí vé ben 1848
már ci u sá nak, 164 éven ke resz tül át íve lõ üze ne tét,
és azok nak a di csõ sé ges na pok nak a fé nyé ben ün -
nep li MA GYAR SÁ GÁT, HA ZA FI SÁ GÁT.

'48 üze ne te itt ma ni fesz tá ló dik, itt ölt tes tet most
ben nünk, eb ben a kö zös ség ben, és eh hez nem
is kell em lék mû, hi szen azt min den ki sa ját ma -
gá ban épít, és jel zés nek is elég ez a kis ko kár -
da, a nem zet szí ne i vel. 
Tisz telt dunaharaszti pol gá rok!
Az ün nep nek ezt a han gu la tát, ezt az él mé nyét
vi gyük to vább, hogy 1848 szel le mé ben min den ki
egy for mán volt ma gyar és kö zö sen ün ne pel te azt.
Azt kivánom le gyen ez így hol nap, hol nap után
és azu tán is. 
Eh hez kí vá nok Önök nek jó egész sé get és ké -
rem Is ten Ál dá sát.

Lehel Endre
alpolgármester

(Az ünnepségrõl további fotók a hátoldalon.)

Március 15-i ünnepi beszéd
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A hó nap mû tár gya: 
Heisenberger An tal em lék táb lá ja

Gyûj te mé nyünk ér té kes da rab ja ez az 1937-
bõl szár ma zó táb la. A Hõ sök te re lét re ho zá sa -
kor min den I. vi lág há bo rús ha rasz ti hõs em lé -
ké re fát ül tet tek, és a fa tö vé be em lék táb lát he -

lyez tek el. A táb lák a II. vi lág há bo rút kö ve tõ
kom mu nis ta rend szer ben el tûn tek, nagy részt
meg sem mi sül tek, mert azok ban az évek ben
nem le he tett a „bû nös nem zet” há bo rús hõ sei -
nek em lé két mél tó mó don ápol ni. 
Vol tak csa lá dok – bi zo nyá ra töb ben is –, akik
meg men tet ték ro ko na ik táb lá ját. Így ke rült bir -
to kunk ba ez a tárgy is, me lyet Rötzer csa lád
tag já nak, Heisenberger An tal, az I. vi lág há bo -
rú ban hõ si ha lált halt ka to ná nak em lé két õr zi.
1986-ban Rötzer Len ke, a csa lád ne vé ben
aján dé koz ta az ala ku ló mú ze um szá má ra.
A 152 ere de ti táb lá ból ez az egyet len, ame lyik
gyûj te mé nyünk be ke rült, sõt, nincs tu do má -
sunk több meg ma radt da rab ról sem. Ere de ti sé -
gét bi zo nyít ja, hogy az 1944-es har cok nyo mát
is õr zi, há bo rús lö ve dé kek okoz tak raj ta jól lát -
ha tó sé rü lé se ket.  Rötzer Len ke, az egy ko ri
elöl já ró sá gi tiszt vi se lõ az ado má nyo zás kor
hely tör té ne ti leg is rend kí vül ér de kes tör té ne tet
fû zött a ki ál lí tá si tár gyi hoz.

Heisenberger An tal
1811-ben szü le tett
Ha rasz ti ban. A köz -
ség ben kb. 1837-tõl
te vé keny ke dett pék -
mes ter ként.
Pék mû he lye a ké sõb -
bi Bõti ci pész üz le te
és (ré gi) ház ré sze
volt az ak ko ri Fõ ut -
cán, a Baj csy -Zsi -
linsz ky út 116. szám
alatt.  Sa ját ha jó mal -
ma volt a Du nán,
mely va la mi vel a

vas úti híd fe lett üze melt. Oda szál lít tat ta a bú -
zát sze kér rel és tu taj jal õr lés re, a lisz tet pe -
dig vis  sza pék mû he lyé be. (A csa lád tu laj do -
ná ban a ha jó ma lom 1915-ig ren del ke zett
ezen a he lyen en ge dél  lyel: a Ma gyar Ki rá lyi
Fo lyam mér nök ség 1628/96 sz. ha tá ro za ta
sze rint bal híd fõ je fe lett 3 mé ter rel, part tól
be fe lé 5 mé ter re mû kö dött, ró la 1906 kö rül
ké pes lap is ké szült. A mû kö dés Pest-Pilis-
Solt-Kiskun Vár me gye al is pán já nak
40283/915. szá mú, „Ha jó ma lom jo go sít vá -
nyok meg szûn te té se” tár gyú ren de le te alap -
ján szûnt meg. – szerk.)
A pék mû hely, és a ve le egy épü let ben lé võ la -
kás és a kü lön bö zõ gaz da sá gi épü le tek a Fõ
ut cá ról át hú zód tak egé szen a Mol nár (je len -
le gi Ady End re) ut cá ig. A ke nye ret ké sõ es ti
órák ban ké zi erõ vel da gasz tot ták nagy da -
gasz tó tek nõk ben. Ke lés után ke rek és hos  szú -
kás sza kaj tók ba sza kaj tot ták ki 1, 2, 3 és 5 ki -
ló súly nak meg fe le lõ en. A ke nye ret ke men -
cék ben sü töt ték ki, me lye ket fá val elõ re me -
le gí tet tek be. A fel fû tés so rán ke let ke zett fa -
sze net va sa lás hoz kü lön áru sí tot ták, bár elõ -
for dult az is, hogy a ke men ce fel me le gí té sé -
re ku ko ri ca szá rat hasz nál tak. 
Sü tés után, haj na li két óra kö rül sze ke rek kel

in dul tak Pest re, ér té ke sí te ni a ke nye re ket.
Ter mé sze te sen hely ben is árul tak a por té ká -
ból. 
Ak ko ri ban So rok sár és Ha rasz ti kö zött nagy,
sû rû er dõ te rült el, ugyan így So rok sár észa ki
ré szén is, Pest fe lé is. Ezek ben az er dõk ben
far kas csor dák is ta nyáz tak. A far ka sok a fris -
sen sült ke nyér jó il la tát mes  szi rõl fel is mer -
ték, és a sze ke re ket – kü lö nö sen té len – meg -
tá mad ták. A sze ke re sek égõ szal mát, szal ma -
csó vá kat do bál tak a far ka sok kö zé, úgy vé de -
kez tek.
A csa lád nak Pes ten, a Rá kó czi té ri pi a con,
majd ké sõbb az ott épült vá sár csar nok ban volt
ke nye ret áru sí tó stand ja. A csar nok ava tá sán,
1897. ja nu ár 16-án ma ga az ural ko dó, Fe renc
Jó zsef is je len volt. Ak ko ri ban na gyon nép sze -
rû volt az em be rek kö ré ben, kö tet le nül járt a
csar nok lá to ga tói kö zött. Heisenberger

Antalnét – Rötzer Len ke nagy any ját – kü lön
di csé ret ben ré sze sí tet te a pél dás tisz ta sá gért és
a jó ízû ke nyé rért; sze re tet tel si mo gat ta meg
hó fe hér fõ kö tõ jét.
Az õ le szár ma zott juk volt Heisenberger An tal,
aki az I. vi lág há bo rú ha rasz ti hõ se ként a ma -
gyar ha zá nak szen tel te éle tét. A ne vét meg örö -
kí tõ em lék táb la ki ál lí tá sunk nak félt ve õr zött
da rab ja.

Gáll Sán dor

For rás: Tilly Lipótné nyug dí jas ta ná csi dol go zó
1986. au gusz tus 23-án kelt, és a hely tör té ne ti irat -
tár ada ta i val ki egé szí tett fel jegy zé se.

KIS HARASZTI HELYTÖRTÉNET II.

A Hely tör té ne ti Em lék tár ta va lyi át fo gó épü letfel újí tá sa után má ra kör vo na la zó dik az új,
ál lan dó ki ál lí tás ar cu la ta. A ko ráb bi ak hoz ké pest vál to zást je lent, hogy az ed dig rak tár -
ként funk ci o ná ló tûz ol tó szer tár is ki ál lí tá si te rü let lesz. Az újabb mú ze u mi gya kor lat ban
el ter jedt az úgy ne ve zett lát vány rak tá rak ki ala kí tá sa. En nek kí ván meg fe lel ni a szer tár ki -
ala kí tá sa, ahol nép raj zi, me zõ gaz da sá gi és ipar tör té ne ti em lé kek, va la mint tûz ol tó esz kö zök
és re lik vi ák lesz nek meg te kint he tõk. Az em lék tá ri ki ál lí tó tér ben vis  sza ál lí tás ra ke rült a vi -
lág há bo rús ki ál lí tás, mely nek anya ga ko ra be li fo tók kal, tér ké pek kel és do ku men tu mok kal
bõ vült. Szin tén bõ vebb anyag áll ren del ke zés re a szo ci a liz mus éve it be mu ta tó en te ri õr ösz -
 sze ál lí tá sá hoz. Je len leg a nagy te rem ki ala kí tá sa fo lyik, ahol szo ba és kony ha bel sõ és az is -
ko la tör té net mel lett meg je len nek kü lön bö zõ ipa ros em lé kek, és a ha rasz ti Du nát meg idé zõ
egy ko ri tár gyak, fo tók és mo del lek. A Hely tör té ne ti Em lék tár meg újí tá sa kap csán ezen kí -
vül új so ro zat tal sze ret nénk ked ves ked ni ol va só ink nak. El kép ze lé sünk sze rint min den hó -
nap ban ki vá lasz tunk egy tár gyat, fo tót, vagy do ku men tu mot, me lyet kö ze lebb rõl meg is -
mer te tünk az ol va só kö zön ség gel: el me sél jük ere de tét és a hoz zá fû zõ dõ sze mé lyi kap cso ló -
dást, tör té ne tet.

FEL HÍ VÁS
2012. jú ni us 16-án – Dunaharasztin el sõ al ka lom mal – meg ren de zés re ke rül a Mú ze u mok éj -
sza ká ja, mely re több hely szí nen ké szü lünk prog ra mok kal. Er re az al ka lom ra retro film ve tí -
tést ter ve zünk a Hely tör té ne ti Em lék tár ban 1990 elõt ti, Dunaharasztin ké szült fel vé te lek bõl.
Kér jük azo kat, akik olyan 8 mm-es film fel ve võ vel ké szí tett fel vé te lek kel (eset leg VHS ka zet -
tá val) ren del kez nek, ami az adott idõ szak ban ké szült, és azon olyan köz ér dek lõ dés nek szá -
mí tó je le ne tek lát ha tók (bal la gás, is ko lai év zá ró-év nyi tó, má jus el se jei, és egyéb tár sa dal mi
ren dez vé nyek), me lye ken ha rasz ti táj, egy ko ri ut ca rész let és egyéb hely szí nek, is mert sze mé -
lyek (ta ná rok, igaz ga tók, spor to lók stb.) lát ha tók. Olyan csa lá di fel vé te le ket is szí ve sen ve -
szünk, me lyen szin tén ko ra be li je le ne tek lát ha tó ak, és azok nem sér te nek sze mé lyi sé gi jo go -
kat, il let ve csa lá di-sze mé lyi in ti mi tást. 

A film tu laj do no sok je lent ke zé sét vár juk a Hely tör té ne ti Em lék tár ban 
(Fõ út 152.) nyit va tar tá si idõ ben, il let ve a 06 20 935-2042-es te le fo non, vagy a
dhemlektar@pr.hu e-mail cí men.

Hajómalom
Hõsök tere

Heißenberger 
Magdolna
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Az ülés ele jén dr. Szalay Lász ló pol gár -
mes ter je lez te, hogy két elõ ter jesz tés le -
ke rül a na pi rend rõl. A he lyi ren de le tek ben
meg ha tá ro zott sza bály sér té si alak za tok
ha tá lyon kí vül he lye zé sét el ha laszt ják,
mi vel eb ben a tárgy kör ben tör vény mó do -
sí tás vár ha tó. Az Au tó tech ni ka-te lep el -
adá sá ra meg hir de tett pá lyá zat ra aján lat
még nem ér ke zett, így a be adá si ha tár -
idõt meg hos  szab bí tot ták. A pol gár mes ter
ez után meg tar tot ta a két ülés kö zött el -
vég zett mun ká ról szó ló be szá mo ló ját,
majd Fé nyes Ist ván kért szót na pi rend
elõtt. El mond ta, hogy a pi a con a te tõ -
szer ke ze tek meg ron gá lód tak, és amint az
anya gi lag le het sé ges lesz, rend be kell
ten ni azo kat. Dr. Szalay Lász ló azt vá la -
szol ta, hogy az idei év ben még nem lesz
pénz er re, de jö võ re már le het sé ges.
Pethõ Zol tán jegy zõ el mond ta, hogy
egyez tet ni fog nak az õs ter me lõk kel és a
vál lal ko zók kal, de az is fon tos len ne, hogy
min den ki rend ben fi zes se a bér le ti dí ja -
kat, ne kell jen fel szó lí tá so kat kül döz get ni.
A bér le ti dí ja kat rá adá sul nem is a fe dett
asz ta lok nak meg fe le lõ, drá gább díj sza -
bás alap ján szed jük. 
A tes tü let ezt kö ve tõ en rá tért a na pi ren di
pon tok meg tár gya lá sá ra. A Bezerédi-
telepen meg va ló sí tan dó új óvo da cél já ra
a meg lé võ 5000 négy zet mé ter ön kor -
mány za ti te rü let mel lé újabb 1200 négy -
zet mé ter meg vá sár lá sa szük sé ges. En -
nek oka a szo ká sos nál ki sebb, mind ös  sze
25%-os be épí té si le he tõ ség, és az, hogy
cél sze rû az óvo dá sok nak föld szin tes épü -
le tet ter vez ni, nem pe dig fel fe lé ter jesz -
ked ni. Haj dú Zsolt, az Ok ta tá si, Sport és
Mû ve lõ dé si Bi zott ság el nö ke egyet ér tett
az zal, hogy szük ség van a te lek vá sár lás -
ra, a mû sza ki meg ol dást pe dig jó nak ta -
lál ja. Kücsön Sán dor el nök je lez te, hogy
az ál ta la ve ze tett Pénz ügyi Bi zott ság ülé -
sén ko moly vi ta volt az ügy ben, vé gül 5
igen sza va zat tal, egy tar tóz ko dás mel lett
tá mo gat ták a vá sár lást. Fé nyes Ist ván a
Vá ros fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és
Köz biz ton sá gi Bi zott ság igen lõ vé le mé -
nyét tol má csol ta. Knapp Ti bor fel ve tet te,
hogy a gyer mek lét szám csök ken ni fog,
kér dé ses, hogy kell-e ek ko ra óvo da, de az
épí tés sel egyet ért. A pol gár mes ter sze rint
a csök ke nés ké sõbb re vár ha tó, de 2014-
tõl min den kit fel kell ven ni há rom éves ko -
rá tól kez dõ dõ en. Haj dú Zsolt hang sú lyoz -
ta, hogy már két és fél éves kor tól fel ve -
he tõ ek lesz nek a gye re kek, ez a böl csõ -
de le ter helt sé gén is se gít het. Tény leg van
né mi csök ke nés a gyer me kek szá má ban,
de a be ru há zás in do kolt. Most is bér lünk
30 fé rõ he lyet a ma gán óvo dá ban. Pethõ
Zol tán ar ról be szélt, hogy a cso port lét szá -
mo kat csök ken tet te a jog sza bály. Az eme -
let rá épí tés nem len ne sze ren csés, és leg -
alább an  nyi ba ke rül, mint a te lek vá sár lás.
A tes tü let egy han gú an sza vaz ta meg vé -
gül az elõ ter jesz tést. 

A kép vi se lõk ezt kö ve tõ en meg hoz ták
azo kat a ha tá ro za to kat, ame lyek ah hoz
szük sé ge sek, hogy az ön kor mány zat eu -
ró pai uni ós pén zek el nye ré sé re si ke re -
sen pá lyáz zon, az óvo da fel épí té se ér de -
ké ben. A be ru há zás össz költ sé ge 480 mil -
lió fo rint. Haj dú Zsolt em lé kez te tett, hogy
6 éve 420 óvo dás ko rú gyer mek volt a vá -
ros ban, je len leg 788. A szak bi zott ság el -
fo gad ta idõ köz ben az esély egyen lõ sé gi
prog ra mot, amely szin tén a pá lyá zat egyik
fel té te le volt.
A tes tü let fon tos köz be szer zé si el já rá so -
kat zárt le dön té se i vel. A Hétszínvirág
Óvo da bõ ví té sét a Progress B '90 Zrt. vé -
gez he ti el, 105 mil lió forint+áfa ös  sze gért.
Knapp Ti bor azt ja va sol ta, hogy an nak ér -
de ké ben, hogy a ha rasz ti cé gek is el nyer -
hes sék eze ket a meg bí zá so kat, ne tá -
masszunk olyan fel té te le ket, amik mi att
csak „mil li ár dos” cé gek nyer het nek. Pethõ
Zol tán vá la szá ban hang sú lyoz ta, hogy
eze ket a fel té te le ket a köz be szer zé si tör -
vény ha tá roz za meg, ne künk eh hez tar ta -
nunk kell ma gun kat. Az egyik, szó ban for -
gó cég meg sem vá sá rol ta a pá lyá za ti do -
ku men tá ci ót, a má sik gyõ zel me egy haj -
szá lon múlt. Knapp Ti bor vé gül azt mond -
ta, in kább ne hív juk meg eze ket a cé ge -
ket, ha nem tud ják a fel té te le ket tel je sí te -
ni. A vá ros köz út ja i nak ke ze lõ je a
Hidrográd Kft. lesz, 80,3 mil lió forint+áfa
ös  sze gért. A Nyár fa, a Tó köz és a Beth -
len ut cá kat a Deponátor Kft. épít he ti meg,
az el len szol gál ta tás 93,2 mil lió forint+áfa.
Knapp Ti bor meg kér dez te, le het sé ges-e,
hogy ne az ülés nap ján kap ják meg a bí -
rá ló bi zott ság je len té sét. Pethõ Zol tán el -
mond ta, hogy a ha tár na po kat a jog sza -
bály ren de zi, de rend kí vü li ülés ös  sze hí -
vá sá ra is van mód. A csa pa dék víz-el ve ze -
té si fal ada tok el lá tá sá ra is a Hidrográd Kft.
kap meg bí zást, 132 mil lió forint+áfa el le -
né ben. 
A kép vi se lõk el fo gad ták a köz be szer zé si
ütem ter vet, majd dön töt tek né hány ön -
kor mány za ti in gat lan át mi nõ sí té sé rõl.
Meg sza vaz ták a sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó szol gál ta tá sok ról szó ló he lyi
ren de let és a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
he lyi ren de let mó do sí tá sa it. A böl csõ dei
gon do zá si díj be ve ze té sét el ve te tet ték.
Itt Kücsön Sán dor el mond ta, a Pénz ügyi
Bi zott ság tá mo gat ja ugyan a gon do zá si díj
be ve ze té sét, de 2012-ben nul la fo rint ban
ja va sol ják an nak mér té két meg ha tá roz ni.
A csa lá dok több sé gé nek ne héz a hely ze -
te, el tud te kin te ni et tõl a be vé tel tõl az ön -
kor mány zat, a 2012-es költ ség ve tés be
amúgy sem lett be ter vez ve. Bereczki Sán -
dor Pé ter, a Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi -
zott ság el nö ke el mond ta, hogy a bi zott ság
vál lal ná, hogy ki dol goz egy tá mo ga tá si
rend szert a rá szo ru ló csa lá dok szá má ra.
Pethõ Zol tán hoz zá tet te, hogy a gyer mek -
vé del mi tör vény mó do sí tá sa mi att kell a
kér dés ben dön te ni. 

A tes tü let fel bon tot ta a Laffert-kú ria üze -
mel te té si szer zõ dé sét, majd dön tött a vá -
ros víz szol gál ta tá sát évek re meg ha tá ro zó
kér dés ben. Az Or szág gyû lés úgy dön tött,
hogy a víz szol gál ta tást a jö võ ben vagy az
ál lam biz to sít ja, vagy ön kor mány za ti tár -
su lá sok lát ják azt el. Dr. Szalay Lász ló
elõ ter jesz té se alap ján Dunaharaszti a
Gyál köz pont já val már mû kö dõ tár sa ság -
hoz csat la koz na. Kücsön Sán dor el mond -
ta, hogy a Pénz ügyi Bi zott ság 4 igen sza -
va zat tal, két tar tóz ko dás mel lett tá mo gat -
ja a csat la ko zást. Knapp Ti bor sze rint
több al ter na tí vát is meg ké ne vizs gál ni.
At tól tart, hogy alá ren delt ta gok le szünk.
Ha a DHRV Kft. üz let rész ét vis  sza vá sá -
rol nánk, jobb fel té te lek kel csat la koz hat -
nánk. De ha mi csi nál nánk önál ló cé get,
és má sok csat la koz ná nak hoz zánk, az is
jobb len ne. Szigetszentmiklóssal is tár sul -
hat nánk. Nem ér tett egyet az zal, hogy Bí -
ró Ven celt de le gál juk az új tár sa ság ba, és
ja va sol ta, hogy a felügyelõbizottságba is
köz gaz dász vég zett sé gû sze mélyt küld -
jünk. Meg je gyez te, hogy a DHRV-nek je -
len leg ügy ve ze tõ je sin csen. A pol gár mes -
ter azt vá la szol ta, vi tás, hogy van-e ügy -
ve ze tõ, de most nem is ez a lé nyeg. Nem
te het jük meg, hogy mi to bor zunk, a jog -
sza bály nem hagy ja. Csat la koz ni kell, ez
a cég rend ben van, és 100%-os ön kor -
mány za ti tu laj do nú. Nem le szünk el nyom -
va. Szigetszentmiklós cé ge ki fog fut ni az
idõ bõl. Kön  nyen el kép zel he tõ, hogy ké -
sõbb majd hoz zánk fog nak csat la koz ni. A
sze mé lyi kér dé sek ben ki ala kult kon szen -
zust nem kí ván ja fel rúg ni, a fel ügye lõ bi -
zott ság ed dig is jól mû kö dött. Ér ti a tör -
vény al ko tó szán dé kát, a víz nem ze ti va -
gyon, de ná lunk nem vol tak kül föl di tu laj -
do no sok. Ná lunk ja vult a szol gál ta tás
szín vo na la, de most már mind egy, a csat -
la ko zás a leg jobb al ter na tí va, ez ad ja
meg a szol gál ta tás biz ton sá gát. Fé nyes
Ist ván kö zöl te, hogy a szak bi zott ság tá -
mo gat ja az elõ ter jesz tést. A tes tü let a
felügyelõbizottságba Haj dú Zsol tot és
Hor váth Je nõt, az igaz ga tó ság ba Bí ró
Ven celt de le gál ta.
A kép vi se lõ-tes tü let ala po san meg tár gyal -
ta a rend õr ség be szá mo ló ját. Kán tor
Gerzson rend õr ka pi tány szerint ne héz kö -
rül mé nyek kö zött vé gez nek tisz tes sé ges
mun kát. Lét szám bõ ví tés tör tént mind a
ka pi tány ság, mind az õrs ál lo má nyá ban.
Be ve zet ték a kon cent rált ak ci ók rend sze -
rét, a be tö rõk több sé gét el kap ták. Kö szö -
ne tet mon dott mind a pol gár õr ség nek,
mind a köz te rü let-fel ügye let nek. Fé nyes
Ist ván ar ról be szélt, hogy a bi zott ság fe -
szült han gu lat ban tár gyal ta a be szá mo lót,
amit nem is fo ga dott el. Sze rin te azon ban
a rend õr ség le he tõ sé ge i hez ké pest jól
vég zi a mun ká ját. Ke vés a rend õr, lob biz -
ni kell az or szág gyû lé si kép vi se lõ fe lé,
hogy se gít sen. El osz la tott egy fél re ér tést,
mi sze rint rend õrö ket ver tek vol na a vá ros -

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. április 3-án megtartott ülé se

Nem lesz gon do zá si díj a böl csõ dé ben és ví zi köz mû-tár su lás hoz csat la ko zik a vá ros. 
Re kord szá mú na pi ren di pon tot tár gyalt meg a kép vi se lõ-tes tü let.
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ban, bár tá ma dás va ló ban ér te õket.
Ottaváné Bar na Éva fel hív ta a fi gyel met,
hogy meg nõtt a be tö ré sek szá ma, el in dult
a gettósodás, a Máv-alsó hely ze te tart ha -
tat lan. A ka pi tány sze rint a Máv-alsó prob -
lé má ját nem le het csak rend õr sé gi esz kö -
zök kel meg ol da ni. A lo pá sok te rén nem
olyan rossz a hely zet. A la kos ság is so kat
te het ne a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se
ér de ké ben (zár, ri asz tó). Drscsákné Ke re -
kes Gab ri el la is rom ló ada tok ról be szélt.
So rok sá ron ki sebb te rü let re 60 rend õr jut.
A be szá mo lót azért nem fo gad ja el, hogy
ez jel zés le gyen ma ga sabb fó ru mok fe lé.
Knapp Ti bor a rend õr ség vé del mé ben el -
mond ta, hogy so kat van nak Máv-alsón. Az
ön kor mány zat nak is len ne ott fel ada ta.
Pethõ Zol tán sze rint a hi va tal min dent
meg tesz, ami re tör vé nyes le he tõ ség van.
Fé nyes Ist ván em lé kez te tett, hogy 15 ka -
me rát sze rel tet tünk fel. Az õrs mun ká ja
pél da ér té kû. Mannheim Lé nárd a jo go sít -
vány nél kül szá gul do zók ra pa nasz ko dott.
Pethõ Zol tán meg kér dez te a ka pi tányt,
hogy a nö vek võ szá mú ál lo mány ból Ha -
rasz ti ra is jut-e? A ka pi tány er re azt vá la -
szol ta, hogy bár Tökölre és Szigethalomra
is kell em ber, de 5 fõt kap Ha rasz ti. Ku -
tyás rend õr is ér kez het. A tes tü let 3 nem
sza va zat és 1 tar tóz ko dás mel lett fo gad ta
el a be szá mo lót. Meg sza vaz ták a rend õr -
ség gel kö ten dõ ez évi meg ál la po dást is. 
A kép vi se lõk el fo gad ták az in téz mé nyek -
kel, a nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok kal és
az erõs pusz tai szo ci á lis szol gál ta tó val kö -
tött meg ál la po dá so kat, a pe res ügyek rõl
szó ló be szá mo lót, a bel sõ el len õr zé si je -
len tést és a Pénz ügyi Bi zott ság mun ká já -
ról szó ló be szá mo lót (itt Kücsön Sán dor
kö szö ne tet mon dott a jegy zõ nek és a hi -
va tal mun ka tár sa i nak se gít sé gü kért). A
DMTK be szá mo ló ját mind Haj dú Zsolt,
mind Ottaváné Bar na Éva di csér te, utób bi
az asz ta li te nisz- és a sakk szak osz tály nak
kért egy ki csi vel több tá mo ga tást, mert re -
me kül dol goz nak. Pethõ Zol tán je lez te,
hogy ez már meg is tör tént. A Kisduna Te -
le ví zió be szá mo ló já ban Knapp Ti bor sok
olyan ele met vélt fel fe dez ni, amely már a
ta va lyi ban is ben ne volt. Fü löp Lász ló ügy -
ve ze tõ el mond ta, hogy 9 év alatt egyet len
bír sá got sem kap tak. 
A kép vi se lõk ez után dön töt tek a
Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lás meg -
szün te té sé rõl, majd te lek ha tár-ren de zés -
sel és egy ön kor mány za ti út meg ala kí tá -
sá val fe jez ték be az ér de mi mun kát.

VESZÉLYESHULLADÉK-
GYÛJ TÉ SI AK CIÓ DUNAHARASZTIN

2012. má jus 12-én (szom ba ton) 8 órától 12 óráig

a Dunaharaszti Ön kor mány zat szer ve zé sé ben in gye nes la kos sá gi
veszélyeshulladék gyûj té sé re ke rül sor.

Be gyûj tés hely szí ne:

• Sport-szi get (volt vas ud var) te rü le te

A gyûj tés so rán le ad ha tó veszélyeshulladék: TV, mo ni tor, gu mi ab roncs,
sa vas ak ku mu lá to rok, fáradtolaj, hasz nált ét olaj, ola jos fla ko nok, a ház tar -
tá sok ban hasz nált fes té kek és hí gí tók, fa kon zer vá ló sze rek, kor ró zió vé dõ
anya gok, ház tar tá si tisz tí tó sze rek és vegy sze rek, a kü lön bö zõ gyógy sze rek,
koz me ti ku mok, szá raz- és gomb ele mek, fo tó vegy sze rek, hi gany tar tal mú
hul la dé kok (pl. rossz hõ mé rõk, fény csö vek), nö vény vé dõ sze rek és ir tó sze -
rek, va la mint mind ezen anya gok gön gyö le gei.

Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy a gyûj tés ház tar tá si men  nyi ség re vo nat ko -
zik (né hány da rab, liter stb.), a több éve fel gyü lem lett nagy men  nyi sé gû
veszélyeshulladék, il let ve veszélyeshulladéknak nem mi nõ sü lõ (bú tor,
lom, épí té si tör me lé ket stb.) hul la dé kot nem áll mó dunk ba át ven ni.

Hul la dék le adá sá ra ki zá ró lag dunaharaszti la ko sok nak van le he tõ sé -
ge, me lyet lak cím kár tyá val kell iga zol ni.

A gyûj tés rend õr sé gi fel ügye let mel lett tör té nik és a Dunaharaszti Pol -
gár mes te ri Hi va tal mun ka tár sai el len õr zik a le adott hul la dék faj tá ját,
men  nyi sé gét.

PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta (2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. szám, a to váb bi -
ak ban: Ki író) ver se nyez te tés sel tör té nõ ér té ke sí tés re nyil vá nos pá lyá zat út ján meg hir -
de ti a tu laj do nát ké pe zõ Dunaharaszti 5231/1-4 és 5236 hely raj zi szá mú in gat la nok ösz -
 sze vo ná sá ból ki ala ku ló 3 ha és 6881 m2 nagy sá gú, ipa ri te lep hely meg je lö lé sû (volt Au -
tó tech ni ka-te lep hely) in gat la nát (a to váb bi ak ban: in gat lan), mely re vár ja a ter mé sze tes
sze mély vagy át lát ha tó szer ve zet pá lyá zók vé te li aján la tát.

A pá lyá za tok (aján la tok) be nyúj tá sá nak he lye és meg hos  szab bí tott ha tár ide je:
Az aján la to kat a Ki író Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak 5. szá mú iro dá já ban, 2012. áp ri lis 23-án
10 órá ig le het be nyúj ta ni.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:
A pá lyá za to kat a Ki író Kép vi se lõ-tes tü le te a 2012. áp ri lis 23. nap já nak 14 órai kez det tel
ös  sze hí vott ülé sén bí rál ja el, Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal Dísz ter mé ben (2330
Dunaharaszti, Fõ út 152. szám).

Dunaharaszti Aprajafalva 
a Bölcsõdés Gyerekekért
Alapítvány
Adószáma: 18712713-1-13

Hétszínvirág Alapítvány 
a Dunaharaszti II. sz.
Óvodáért
Adószám: 18669907-1-13

Napsugár Alapítvány 
a Dunaharaszti Dózsa
György u. 55. sz. alatti
Óvodáért
Adószám: 18670859-1-13

Dunaharaszti Százszorszép
Óvoda Apróságaiért
Alapítvány
Adószám: 18033751-1-13

A Tanulókért, az Oktatásért, 
a Holnapért Alapítvány 
– Hunyadi János Általános
Iskola
Adószám: 18660269-1-13

Alapítvány a Dunaharaszti
Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért
Adószám: 18678819-1-13

Pro Alma Mater Alapítvány 
– Baktay Ervin Gimnázium 
Adószám: 18667864-1-13

Dunaharaszti Városi
Könyvtár
Adószám: 16794601-2-13
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Nyel vi ver se nyek ered mé nyek

Ha kö ze leg a ta vasz, ak kor szá munk ra kö -
ze led nek a meg mé ret te té sek, ver se nyek
né met és an gol nyelv bõl egy aránt. Idén
két si ke res ver seny van már a há tunk mö -
gött. Feb ru ár ban Tak sony ban jár tunk, ahol
egy na gyon szín vo na la san meg ren de zett
né met nem ze ti sé gi vers- és pró za mon dó
ver seny kis ré gi ós for du ló ján ér tek el di ák -
ja ink ki vá ló ered mé nye ket. El sõ he lye zet -
tek let tek Ficsór Ré ka 7. c és Hor váth
Jan ka 3. c osz tá lyos ta nu lók, Ke néz An -
tó nia 5. b osz tá lyos ta nu ló pe dig má so dik
he lye zést ért el. Szá muk ra a ver seny még
nem ért vé get, mert to vább ju tot tak a már -
ci us vé gén Vecsésen meg ren de zés re ke -
rü lõ me gyei for du ló ba, ahol új ra bi zo nyít -
hat ják rá ter mett sé gü ket, fel ké szült sé gü -
ket és te het sé gü ket. Na gyon szé pen sze -
re pel tek még Decsov Ju li an na 3. c, Tö -
rök Pet ra 5. b, Ap ró Já nos 6. c és
Hartyányi Kevin 8. c osz tá lyos ta nu lók.
A gye re ke ket fel ké szí tet ték Pálné
Wessenhoffer Ág nes, Lizerné B. Tí mea és
Lénártné Né meth Mó ni ka.
Ha gyo má nyo san min den év ben meg tart -
juk a kör ze ti né met ver senyt, ahol az in -
du ló négy fõs csa pa tok mind írás ban mind
szó ban bi zo nyít hat ják né met tu dá su kat.
Versánszki An na, Nusa né ni, már ru ti nos
vizs gáz ta tó ként fog ta ös  sze a szó be li ré -
szét a ver seny nek. Meg tisz te lõ volt szá -
munk ra, hogy Wágner Lász ló a Né met
Ön kor mány zat el nö ke el jött, és zsû ri tag -
ként vett részt a szó be li ver se nyen. Idén
elõ ször kü lön le ges tag ja is volt a zsû ri nek
Pál Kin ga sze mé lyé ben, aki ta valy még is -
ko lánk kép vi se le té ben a nyer tes csa pa -
tunk egyik tag ja ként szó be li zett, idén pe -
dig már õ is egyi ke le he tett azok nak, akik
az in du ló ver seny zõ ket vizs gáz tat ták. A
ván dor ku pát most a Tak sony Ve zér Né met
Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko la di ák jai vi het -
ték ma guk kal. Má so dik he lyen a Hu nya di
Já nos Ál ta lá nos Is ko la és har ma dik he -
lyen a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is -
ko la vég zett. Jó han gu la tú ver se nyen va -
gyunk túl, mely nek vé gén mind an  nyi an
meg ál la pod tunk, hogy jö võ re együtt
ugyan itt is mét fel ves  szük a ver senyt a
ván dor ku pá ért.
I. Tak sony Ve zér Né met Nem ze ti sé gi Ál -

ta lá nos Is ko la csa pa ta
Róhfeld Ger da, La ka tos Lí via, Scholl
Dá vid, Arnóti An na

II. Hu nya di Já nos Általános Iskola
csapa ta
Ficsór Ré ka, Sza bó Fru zsi na, Var ga
Or so lya, Bagosi Vik tó ria

III. Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos
Isko la csa pa ta
Gyovai Ádám, Bo ros Márk, Nuber Lil la,
Morina Ste fi

A ta va szi nyel vi meg mé ret te té sek azon -
ban még nem ér tek vé get, mert hát ra van -
nak az an gol ver se nyek, me lyek re a gye -
re kek szin tén ko mo lyan ké szül nek Bea
né ni ve zény le té vel.
Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
min den kol lé gám nak, akik a ver se nyek le -
bo nyo lí tá sá ban se gí tet tek, il let ve részt

vet tek a ver seny zõk fel ké szí té sé ben. Kü -
lön kö szö net il le ti a Ruff Pék sé get a fi -
nom po gá csá kért!

Lénártné Né meth Mó ni ka
nyel vi mun ka kö zös ség ve ze tõ

Egy ran gos ver seny mar gó já ra,
avagy a ma te ma ti ka 
az egyik erõs sé günk!

A Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti kai
Ver seny a Ma te ma ti ká ban Te het sé ges
Gyer me ke kért Ala pít vány (MATEGYE) ál -
tal meg ren de zett or szá gos ma te ma ti ka -
ver seny. In du lói a ma gyar or szá gi és a ha -
tá ron tú li ma gya rul be szé lõ 3–8. osz tá lyos
ta nu lók le het nek. A ver seny két for du ló ból
áll: egy me gyei/kör ze ti rész bõl, és egy or -
szá gos dön tõ bõl, ame lyet ál ta lá ban Kecs -
ke mé ten ren dez nek meg, de volt már Szé -
kes fe hér vá ron és Veszp rém ben is. A szer -
ve zõk cél ja sa ját el mon dá suk sze rint a
ma te ma ti ka nép sze rû sí té se. To váb bá azt
is fon tos nak tart ják, hogy a ver seny – ha
csak egy ki csit is –, de a ma te ma ti ka ün -
ne pe le gyen, a ver seny zõk öröm mel old -
ják meg a fel ada to kat.
A fel ada tok ban 5 (A, B, C, D, E) vá lasz kö -
zül kell ki vá lasz ta ni az egy he lyes vá laszt
és azt egy kód lap ra át ír ni (a meg fe le lõ
hely be ik sze lé sé vel). A 3. és 4. osz tá lyo -
sok nak 25 fel ada tot 60 perc, az 5. és 6.
osz tá lyo sok nak 25 fel ada tot 75 perc, a 7.
és 8. osz tá lyo sok nak 30 fel ada tot 90 perc
alatt kell meg ol da ni. A kód la pon a vá la -
szo kat sö tét kék vagy fe ke te tol lal kell be -
je löl ni, és egy fel adat hoz leg fel jebb egy je -
lö lés ke rül het, kü lön ben nem ér vé nyes a
meg ol dás. A ver se nyen író esz köz ön és
pa pí ron kí vül más (pl. vo nal zó, kör zõ,
szög mé rõ, szá mo ló gép, mo bil te le fon)
nem hasz nál ha tó. 
Év fo lya mon ként to vább jut 300 in du ló ig 1,
300–500 in du ló közt 2500 fe lett 3 ver seny -
zõ. Ezen kí vül az or szá gos ös  sze sí tés ben
leg job ba kat is be hív ják. A me gyei/kör ze ti
for du lón az 1500-nál ke ve sebb ne ve zõ jû

te rü le te ken 10, az 1500–2500 kö zöt ti ek -
nél 15, a 2500–5000 fõ kö zöt ti ek nél 20,
5000 részt ve võ fö lött pe dig 25 a dí ja zot -
tak szá ma. A leg ered mé nye sebb ta ná rok
tárgy ju tal mat kap nak. Az or szá gos dön tõn
egyé ni ben 20-an kap nak év fo lya mon ként
tárgy ju tal mat. A leg jobb ta ná ro kat itt is ju -
ta lom ban ré sze sí tik.
A fel ada tok év fo lya mon ként ál ta lá ban má -
sok, de egye zés né hány he lyen le het sé -
ges, ám et tõl még min den fel ada tot év fo -
lya mon ként kü lön ér té kel nek. Amen  nyi -
ben két ver seny zõ pont szá ma egyen lõ, az
ér el jobb he lye zést, aki nek ke ve sebb a hi -
bás meg ol dá sa. Ha ez is egyen lõ, a fel -
ada to kat a he lyes meg ol dá sok szá ma
alap ján sor ba ren de zik, úgy, hogy a leg -
több jó meg ol dás sal ren del ke zõ 1 pon tot
ér, a kö vet ke zõ 2 pon tot (pri o ri tás), ösz -
 sze ad ják az egy for mán ál ló ver seny zõk jól
meg vá la szolt fel ada ta i nak pri o ri tá sát, és
aki nek ez több, az éri el a jobb he lye zést.
Amen  nyi ben ez is egyen lõ, a ver seny zõk
he lye zé se azo nos lesz.
A kör ze tek Ma gyar or szág me gyé in kí vül a
kö vet ke zõk: Bu da pest I.–VI. kör zet, Arad,
Beszterce-Naszód, Bi har, Bras só, Har gi ta,
Kár pát al ja, Ke let-Szlo vá kia, Kolozs,
Kovászna, Kö zép-Szlo vá kia, Máramaros,
Ma ros, Nyu gat-Szlo vá kia, Szatmár, Temes,
Vaj da ság. Pest me gyét pe dig Észak-Pest
és Dél-Pest kör ze tek re bon tot ták. 
A dunaharaszti Hu nya di Já nos Ál ta lá nos
Is ko la di ák jai min den tan év ben in dul nak a
Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti kai Ver -
seny el sõ for du ló ján: a me gyei (Dél-Pest
kör zet) meg mé ret te té sen. Így tet tük ezt
idén is és na gyon büsz kék va gyunk az el -
ért ered mé nyek re.
Kezd jük a 3. év fo lya mo sok kal! Ezen az
év fo lya mon 351-en in dul tak. A hu nya dis
Tö rök Lil la 3. a osz tá lyos di á kunk 17.
he lye zést ért el, Csa pi Zsó fia ugyan -
csak 3. a-s di á kunk pe dig 32. lett. Mind -
két ered mény szen zá ci ós az in du lók szá -
má nak ará nyá ban. Fel ké szí tõ jük: Tóth Ilo -
na ta ní tó né ni. Na gyon jó tel je sít mény
Sztaskó Kira 3. b osz tá lyos ta nu lóé is, aki
80. lett. Fel ké szí tõ ta ní tó ja: Sinkó Lász ló. 
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Jöj jön az 5. év fo lyam! 298 ta nu ló vett részt
eb ben a kor osz tály ban a ver se nyen.
Ferancz Nor bert 5. b osz tá lyos di á kunk
3. he lye zett lett, így be ju tott az or szá -
gos dön tõ be. Csa pi Zsolt 5. a osz tá lyo -
sunk 14. lett. Mind ket tõ jü ket Zrí nyi Ro zá -
lia ma te ma ti ka-ké mia sza kos ta nár kol lé -
gám ké szí tet te fel. 

A nyol ca dik év fo lya mon 179-en vé gez ték
el a ver seny fel ada to kat. Ko vács Dá vid 8.
a osz tá lyos ta nu ló 80. lett. 
A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la va la -
men  nyi ta nu ló ja és ta ná ra ne vé ben gra tu -
lá lok a ki ma gas ló ered mé nyek hez! Ta nár -
tár sa im mal együtt hi szem, hogy ki hí vá sok
elé kell ál lí ta ni a fel nö vek võ nem ze dék

tag ja it, hi szen a ki hí vá sok ér tel me ab ban
rej lik, hogy hely ze tet te remt se nek olyan
sze mé lyi ség gé vál ni, aki el éri cél ja it, le -
küz di a ne héz sé ge ket, si ke res lesz. Lám,
kis di ák ja ink már jó úton ha lad nak!

Vighné Ba csó Mó ni ka
igh.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Lá to ga tás a Med ve park ban

Már ci us 24-én az al só ta go zat négy
busszal út ra ke re ke dett és meg sem állt
Ve res egy há zá ig. Mi e lõtt be lép tünk vol na
a Med ve ott hon ba, szür ke mar há kat,
kecs ké ket lát tunk. Ez után néz tük meg az
5,5 hek tár te rü le ten ki ala kí tott med ve ott -
hont.
2000 nya rán far ka sok be fo ga dá sá ra al kal -
mas ki fu tó val, 2010-ben pe dig mo só med -
vék élet te ré vel is bõ vült. Az ál la to kat tel -
je sen biz ton sá go san, test kö zel bõl, a ter -
mé sze tes élõ he lyük höz ha son ló kör nye -
zet ben lát hat tuk. A ma cik nak al mát, ré pát,

sõt mé zet is vit tünk. Az ál la tok ete té sé hez
hos  szú nye lû fa ka na la kat biz to sí tot tak.
A ke rí tés túl ol da lán ru tin sze rû en le nya lo -
gat ták a fi nom sá got, a gye re kek nagy örö -
mé re. 
A te rü le tü kön bar lan gok és két tó is áll a
ren del ke zé sünk re. Az utób bi az ivó vi zü ket
és já ték le he tõ sé get biz to sít szá muk ra. Az
er dõs te rü let pe dig a fá ra má szás, a rej -
tõz kö dés és a hû sö lés örö mét nyújt ja.

A két ki ala kult far kas fal ká nak egy tó és
er dõs te rü let biz to sít ja a ter mé sze tes élõ -
he lyük höz ha son ló kö rül mé nye ket. 
2009 õszén a Med ve ott hon meg kap ta az
ál lat kert mi nõ sí tést. Fo lya ma to san bõ vül a
be fo ga dott ál lat faj ok szá ma. Így a med vé -
ken és a far ka so kon kí vül már lát hat tunk
gó lyá kat, or má nyos med vé ket, mo só med -
vé ket és rén szar va so kat is. A gye re kek

szó ra koz ta tá sá ra ma ci lift, ját szó tér és ki -
lá tó is épült.
Óri á si él mény volt ott len ni.

Szabóné Ko vács Éva
ta go zat ve ze tõ

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
„Hõ sök em lé ké re” fu tó ver seny

„Az élet ben nem a gyõ ze lem a leg fon to -
sabb, ha nem a küz de lem.” (Pierre de
Courbertin)

Az idei fu tó ver seny el tért a meg szo kot tak -
tól, mert nem õs  szel, mert ak kor rossz idõ
volt, ha nem ta vas  szal ren dez tük meg.
Most a bal jós elõ re jel zé sek el le né re szép
idõ volt. Az elõ zõ évi ver seny hez ha son -
ló an so kan jöt tek el ver se nyünk re. Ös  sze -
sen 484 gyer mek fu tott. Va ló szí nû leg sze -
re pet ját szott az is, hogy dél elõtt ren dez -
tük meg a ver senyt.
Ki kön  nyeb ben, ki ne he zeb ben, de min -
den ki tel je sí tet te a tá vot. Öröm volt lát ni
in du lás elõtt az iz gal mat az ar co kon. Min -
den in du ló di csé re tet ér de mel, hi szen
úgy gon do lom sa ját ha tá ra in be lül a ma -
xi mu mot pró bál ta tel je sí te ni az ös  szes
részt ve võ. 

Az év fo lya mon kén ti el sõ he lye zet tek ne -
vét ha gyo má nya ink hoz hí ven az idén is
sze ret nénk köz zé ten ni:

3. év fo lyam
Hutvágra Bri git ta Kõrösi Cs. S. Á. I.
Draun Raj mund Kõrösi Cs. S. Á. I.
4. év fo lyam
Jancsó T. Lí dia Kõrösi Cs. S. Á. I.
Ma da rász Csa ba Kõrösi Cs. S. Á. I.
5. év fo lyam
Pákozdy Lu ca Kõrösi Cs. S. Á. I.
Batrinu Alex II. Rá kó czi F. Á. I.
6. év fo lyam
Tapsztó Ale xa Kõrösi Cs. S. Á. I.
Ko vács Dá vid Hu nya di J. Á. I.
7. év fo lyam
Ja kab Dalma Kõrösi Cs. S. Á. I.
Szat má ri Ta más II. Rá kó czi F. Á. I.
8. év fo lyam
Szászi Lil la II. Rá kó czi F. Á. I.
Simon-Balla Ist ván Kõrösi Cs. S. Á. I.

Pont ver seny ered mé nye:
1. Kõrösi Cs. S. Á. I. 140 pont
2. II. Rá kó czi F. Á. I. 76 pont 
3. Hu nya di J. Á. I. 36 pont

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a ver -
seny le bo nyo lí tá sát se gí tõ min den kol lé -
gá nak és szü lõ nek, hi szen a ta nu ló kat kí -
sé rõ, vi gyá zó se gít ség nél kül ilyen sok
gyer me ket nem tud tunk vol na meg moz -
gat ni.

Leéb Éva
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Kõrösi far sang szü lõi szemmel…

„Min den év ben nagy ké szü lõ dés elõ zi
meg a far san got a csa lá dunk ban. Idén
nem csak a gye re kek jel me zét kel lett el -
ké szí te ni, ha nem az én jel me ze met is.
Igen! Az én jel me ze met is.
Mert bi zony, mi szü lõk is jel mez be búj tunk,
még hoz zá bo hóc jel mez be.
A gye re kek pro duk ci ó ja után bo hóc kod va
kör be vo nul tunk a tor na te rem ben.
Iga zán mi is gyer mek ké vál hat tunk egy
dél után ra, örül tünk a jel me zek nek, a tom -
bo lá nak, az aján dé kok nak és a tor tá nak.
Re mé lem jö võ re még több szü lõ ölt jel -
mezt, és ha csak egy dél után ra is, de új ra
át él he ti mi lyen is egy jó far san gi mu lat ság.”
(Takács Ba lázs és Nó ra anyukája)

„Ne kem na gyon tet szik az is ko lai far sang.
Sze re tem, hogy szom ba ton van, nincs ro -
ha nás, ame lyik szü lõ el sze ret né kí sér ni a
gyer me két, az meg te he ti. Az idei far sang
na gyon iz gal mas volt. Né há nyan a szü lõk
kö zül be öl töz tünk bo hóc nak, még fel is vo -
nul tunk. Olyan ér zé sem volt, mint ha én is
a su li ba jár nék. Tet szett, hogy a pe da gó -
gu sok is úgy iz gul tak lo vas mû sor szá muk
elõtt, mint a gyer me kek. Egy csa pat sem
vet te fél váll ról az osz tály tán cot. Öt le te sek
vol tak az egyé ni jel me zek is. Mi vel jö võ re
már 3 gyer me kem jár a Kõrösibe, jó so ká -
ig ré sze se le he tek en nek a cso dá nak!”
(Hajdúné W. Pet ra, 
Haj dú Szi lárd anyukája)

„Mind szer ve zés ben, mind pe dig a mû so -
rok na gyon jók és szí ne sek. Kü lön ki emel -
ném, hogy na gyon po zi tív a sok ze nés fel -
lé põ. Rend kí vül szó ra koz ta tó az al só sok
egyé ni jel me zes fel lé pé se. Iz gal mas a
tom bo la hú zás és aján dé ko zás. A far san gi
bü fé fan tasz ti kus. A ta ná rok jel me zes mû -
so ra is na gyon vic ces, szó ra koz ta tó,
ahogy a „bevállalósabb” szü lõ ké is.”
(Juhász Mag dol na, 
Gaál Milla anyukája)

„Az osz tá lyok mû so ra, a szer ve zés, a ven -
dég fel lé põk mind szín vo na las mû sort ad -
nak, ez így van min den év ben, mi ó ta a kis -
lá nyom az is ko lá ba jár. Lát szik, hogy sok
mun ka, idõ, ener gia van be le té ve, hogy a
gye re kek, a szü lõk, a ta ná rok, egy szó val
min den ki jól érez ze ma gát.
Azon ban azt gon do lom, hogy a far sang
va ló ban él vez he tõ le gyen, meg kell ad ni a
fel lé põk nek azt a tisz te le tet, hogy oda fi -
gye lünk rá juk. Én úgy lá tom, hogy a sok
mun ka, amit az osz tá lyok be ta nu lás sal, a
jel mez ké szí tés sel vé gez nek, nincs meg fe -
le lõ mó don „ho no rál va”.
Min den év ben na gyon vár juk a far san got,
jó szó ra ko zás, ki kap cso ló dás, ne künk na -
gyon tet szik, re mél jük, jö võ re ma ra dék ta -
la nul fog juk tud ni él vez ni az elõ adá so kat.”
(Jancsó T. Má ria, 
Jancsó T. Lí dia anyukája)

Kö szön jük!

ABC Festival

Az el múlt évek ben már ha gyo mán  nyá
vált, hogy már ci us ban tart juk az ABC
Festival cí mû prog ra mun kat. Idén is meg -
szer vez tük ezt az ese ményt, amely most
már ci us 12-re esett. Ez al ka lom mal is a 4.
a és 4. b osz tá lyos ta nu lók kal ké szül tünk
a be mu ta tó elõ adás ra. Meg hív tuk mû so -
runk ra a gyer me kek szü le it és csa lád ját,
hogy a di á kok be mu tat has sák, men  nyit
fej lõd tek az el múlt esz ten dõ ben. 
A prog ram ban rész ben a tan év so rán ta -
nult szó kincs bõl, szi tu á ci ós pár be szé dek -
bõl és da lok ból ad tunk íze lí tõt, rész ben
tan anya gon kí vü li ver sek kel, éne kek kel
sze re pel tek a gye re kek. A mû sort já té kos
fel ada tok kal szí ne sí tet tük, amely ben a
gye re kek ki csit „át ve het ték” a ta nár fel -
ada tát és ezt na gyon él vez ték.
Mind két osz tály na gyon ügye sen sze re -
pelt, re mél jük jö võ re a kö vet ke zõ ne gye -
dik osz tá lyo sok is ilyen lel ke sen fog nak
ké szül ni és részt ven ni a so ron kö vet ke zõ
fesz ti vá lon, szü le ik és ta ná ra ik örö mé re.

Némethné Hunya Gab ri el la 
Sol ti Ré ka

an gol nyelv ta nár ok

Verses-euritmia

Is ko lánk al sós osz tá lyai ha gyo má nyo san
nyílt he tet tar tot tak. A szü lõk, ér dek lõ dõk
szá má ra ta nít vá nya ink meg mu tat ták szep -
tem ber óta men  nyit ta nul tak, fej lõd tek.
Az emelt szin tû test ne ve lést ta nu ló osz -
tály ban a ma te ma ti ka, ma gyar tan tárgy
mel lett, test ne ve lés órán is ki emel ke dõ
tel je sít ményt nyúj tot tak a gye re kek.
A test ne ve lés fog lal ko zá son a verses-
euritmia fel ada tok ban a lát ha tó be széd, a
lé lek bel sõ moz du la tai je len tek meg.

Hús vé ti Ját szó ház az Al ko tók kal

2012. már ci us 31-én az Al ko tók Du na ha rasz ti Egye sü -
le te együtt mû köd ve a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház zal
im már so ka dik al ka lom mal ren dez te meg a hús vé ti ját -
szó há zat ki lenc ci vil szer ve zet, egye sü let ak tív rész vé -
te lé vel.
Ezen a szép ta va szi na pon, mint min dig most is sze -
re tet tel vár tuk a vá ros la kó it. A be já rat nál a gye re kek
pont gyûj tõ kár tyát kap tak, ami vel kéz mû ves prog ra -
mo kon ve het tek részt, ügyes sé gü ket arc fes tés sel ju -
tal maz tuk. A nagy ér dek lõ dés re va ló te kin tet tel több,
mint 190 pont gyûj tõ-kár tyát szá mol tunk meg, nem kis
mun kát ad va ez zel Sze ge di Il di kó nak, fi a ta lo dó egye -
sü le tünk egyik új tag já nak, aki ezen a dél utá non arc -
fes tõ tu do má nyát csil log tat ta meg. A má sik új ta gunk,

Laczi Ani kó mé zes ka lács-köl te mé nye i vel bû völ te el a
ki csi ket. Az al ko tós után pót lás nak szá mí tó Kor be li Eni -
kõ és Sza bó Vi rág, lu fi-bo hó cok jel me zé be búj va szor -
gos kod tak. Az idei ját szó ház ban is szám ta lan – hús -
vét hoz kap cso ló dó – kéz mû ves fog lal ko zás kö zül le -
he tett vá lasz ta ni. Ter mé sze te sen a to jás fes tés és a ka -
lácssü tés sem ma radt el. Az el fá radt, meg éhe zett cse -
me té ket a Ka kaó klub és a DKE gyer mek bü fé je lát ta
ven dé gül. Prog ra mun kat szí ne sí tet te a re for má tus fi a -
ta lok és a hit ta nos gye re kek mû so ra.
A Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház nagy örö münk re meg -
telt a ta vaszt vá ró, iz ga tott, lel kes gyer me kek kel és fel -
nõt tek kel. A nagy ér dek lõ dés re va ló te kin tet tel rö vid
vá ra ko zás ra, tü re lem re, to le ran ci á ra is szük ség volt az
asz ta lok nál. Ezért a kö vet ke zõ ját szó há zunk nál – Lu -
ca-na pi 2012. de cem ber 8-án – bõ vít jük a fog lal ko zá -
sok kö rét ön kén tes se gí tõk be vo ná sá val. Már most is
dol go zott ve lünk olyan se gí tõ kész em ber, aki nem tag -
ja egyik egye sü let nek sem és most is je lent ke zett egy
fi a tal anyu ka, aki fel aján lot ta, hogy szí ve sen be se gít az
ilyen nagy ren dez vé nye ink le bo nyo lí tá sá ban.
Ez úton is tisz te let tel meg kö szö nöm a sok mun kát, a he -
te ken át tar tó ké szü lõ dést, az ös  sze fo gást, ami nél kül
ez a prog ram nem va ló sul ha tott vol na meg. Kö szö net
il le ti az Al ko tó-lá nyo kat, egye sü le tünk tag ja it, akik sza -
bad ide jü ket, ener gi á ju kat, kre a ti vi tá su kat fel hasz nál va,

min dig tá mo gat ják öt le te i met. Kö szö nöm a tá mo ga tást
és a sok szí nes, ta va szi öt le tet a Du na ha rasz ti Folt va -
rázs lók nak, a Du na ha raszti Kör nye zet ba rá tok Egye sü -
le té nek, a Sváb Táj ház nak, a Du na ha rasz ti Nõ egy let nek,
a Dunaharaszti Gyer mek ba rát ok Moz gal má nak, a Re -
for má tu sok a fi a ta lo kért kö ré nek, a Ne bu ló Ta no da és
Ma nó fal va Óvo dá nak, a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház -
nak va la mint a Du na ha rasz ti Mû vé szet ba rá tok Kö ré nek.
Bí zunk ab ban, hogy akik el jöt tek – ki csik és na gyok –
jól érez ték ma gu kat, egy kel le mes, hasz nos dél utánt
tölt het tek ve lünk. Sze re tet tel vá runk min den kit kö vet -
ke zõ prog ram ja ink ra!

Szegediné Fá bi án Il di kó
Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te
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Sítábor, 2012. már ci us 11–15.
Preabichl, Auszt ria

Az in du lás elõt ti he tek ben már na gyon
vár tuk már ci us 11-ét, sítáborunk el sõ
nap ját. 
Az idén há rom dunaharaszti is ko lá ból, a
Kő rö si bõl, Rá kó czi ból és a Baktayból is
vol tak részt ve võk. 
Ér ke zé sünk után egy órá val már a lé ce -
in ket csa tol tuk, és in dul tunk a sí pá lyák -
ra. Saj nos, az idõ já rás az el sõ két nap -
ban nem ked ve zett ne künk. Az erõs szél
mi att a fel vo nók kö zül csak ket tõ, majd
más nap egy sem mû kö dött. Sí e lés he -
lyett a gye re kek hó em bert és vá rat épí -
tet tek, csúsz kál tak a hegy ol da lon. Har -
mad na pon eny hült a szél, és meg nyi tot -
tak egy ta nu ló pá lyát. A kez dõk lel ke sen
gya ko rol tak az ok ta tók kal, és per sze a
ha la dók is ki hasz nál ták a le he tõ sé get. A
kö vet ke zõ na pok ra a fel hõk el vo nul tak,

a nap ki sü tött és az ös  szes pá lyát be sí -
el het tük.
Az es té ket vi dám prog ra mok tet ték szí -
nes sé (ügyes sé gi ve tél ke dõk, Most mu -
tasd meg!, Egy perc és nyersz!, ill. tá bor -
ról író dott karaoke dal ver seny).
Tá bo runk a ta va lyi év hez ha son ló an
szlalomversennyel zá rult, me lyen a kez -
dõk is ügye sen tel je sí tet ték a pá lyát. A
gye re kek bol do gan vet ték át ér me i ket, a
fel nõt tek ok le vél ben ré sze sül tek. 
Min den ki egész sé ge sen és ügye seb ben
tért ha za.

Bol dog Zsolt nak kö szön jük a szer ve zést,
re mél jük, jö võ re új ra ta lál ko zunk.

Bordásné Nyáry Ni ko lett
kí sé rõ pe da gó gus

A ver ses moz gás fej lesz ti a fi gye lem tar -
tós sá gát, a ver bá lis és vi zu á lis em lé ke zõ -
ké pes sé get, ser ken ti az ész le lé si fo lya ma -
to kat: ki nesz té zi át, lá tást, hal lást.
Elõ se gí ti az ös  sze füg gé sek fel is me ré sét,
sze re pet ját szik a gon do lat rit mus ki ala kí -
tá sá ban.
A vers tör té ne té nek test tel va ló el me sé lé -
sé vel ol dód nak a gát lá sok, a test át jár ha -
tó vá vá lik a lé lek szá má ra, meg te rem tõ dik
a ket tõ egyen sú lya.

A nem be szé des di á kok úgy ér zik, ki
tud ják fe jez ni ma gu kat. A hiperaktív cse -
me ték fe szült sé gei a test tel vég zett
moz gás ba te võd nek át, meg nyug sza -
nak.
A rend sze res ség, ren de zett ség, rit mu sok
be tar tá sa, hat a gye re kek re.
A ver ses-ze nés tor na az ol va sás hoz,
írás hoz, be széd hez kap cso ló dó kész -
sé ge ket fej lesz ti. Se gí ti a moz gás ko or -
di ná ci ót, har mo ni kus moz gást, be széd -

fi gyel met, be széd rit must, be széd ér tést,
a szó kincs meg tar tá sát és mo bi li zá lá -
sát.
A vers lük te tõ, pul zá ló rit mu sa és tar tal -
má nak el ját szá sa fej lesz ti az „én” erõ sö -
dé sét és az ön kont roll ki ala kí tá sát, for -
mál ja a kö zös sé get és az egy más ra va -
ló oda fi gye lést.

Dr. Brauswetter Viktorné
test ne ve lõ ta nár



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

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

Be mu tat ko zunk

Nap, mint nap gyer me ke ink kel sé tál gat va,
las san be széd be ele gyed ve, egy mást meg -
is mer ve ba rát sá gok szö võd tek. Ké sõbb kö -
zös prog ra mo kat szer vez tünk, vé gül úgy
dön töt tünk, hogy egye sü let té ala ku lunk, ez -
zel is ki fe jez ve azo nos cél ja in kat, azo nos vi -
lág né ze tün ket, tö rek vé se in ket.
Ne vün ket ar ról az ut cá ról vá lasz tot tuk,
ahol a leg töb ben élünk jó szom széd ság -
ban, egy mást se gít ve, va la mint hoz zánk
csat la koz tak még ba rá tok, akik kel ös  sze -
sen 18 ala pí tó ta got szám lá lunk. Egye sü -
let té 2011 õszén vál tunk.
Egye sü le ti for má ban na gyobb le he tõ sé -
günk van olyan prog ra mok meg szer ve zé -
sé re, ahol játsz va, szó ra koz va ad hat juk át
azo kat az ér té ke ket, tu dást gyer me ke ink -
nek, ami ket mi ma gunk is kép vi se lünk,
meg sze rez tünk, és nem utol só sor ban így
szín vo na la san, tar tal ma san szó ra koz ha -
tunk!
Hi va ta lo san az el múlt év ben ala kul tunk
meg, még is már har mad szor ren dez tük
meg a szá munk ra oly fon tos Ná dor ut ca -
bált! Ta lán ez az ese mény, ami rõl már so -
kan hal lot tak, év rõl-év re egy re szín vo na -
la sabb és egy re több lá to ga tót vonz! 
Az ut ca le zár va, min den üres tel ken va la -
mi lyen ér de kes ese mény, kéz mû ves ke -
dés, ját szó ud var, ál lat si mo ga tó, hõ lég bal -
lon, sport, kon cer tek, eszem-iszom,
dínom-dánom, jó han gu lat! A ha gyo má -
nyok hoz hí ven ter mé sze te sen ez év ben is
lesz ut ca bá lunk (4.), idén elõ ször csat la -
koz va vá ro sunk „Mú ze u mok éj sza ká ja” el -
ne ve zé sû prog ram já hoz. Kis csa pa tunk -
nak ez nagy ki hí vás, mely nek öröm mel te -
szünk ele get! 

A Ná dor ut ca bá lon kí vül, volt még „Ma da -
ras-bu link” (ma dár ete tõ ket ké szí tet tünk,
he lyez tünk ki az Em lék park ban), kö zö sen
fõz tünk, ki rán dul tunk, vol tunk far san gon,
szín ház ban, ját szó ház ban.
Fon tos szá munk ra – az egy más ra fi gye lés
mel lett – a ter mé szet sze re te te, meg óvá sa,
nép szo kás ok, egy há zi ün ne pek hez köt he -
tõ ese mé nyek fel ele ve ní té se (Bet le he me -
zés, Ki szé zés), kul tu rá lis prog ra mo kon va -
ló rész vé tel (ki ál lí tás- és szín ház lá to ga tás,
mu si ca lest, ope rett es ték szer ve zé se), if jú
te het sé gek fel ka ro lá sa, be mu ta tá sa (me -
se mon dó ver seny, rajz ki ál lí tás, nép dal -
ének lé si ver seny stb.) és a sport. 
Sze ret nénk meg mu tat ni, át ad ni gyer me -
ke ink nek mi lyen jó, ha egy kö zös ség hez
tar to zunk, ami nek van nak gyö ke rei, ha -

gyo má nyai és hogy mi ma gunk is te remt -
he tünk ha gyo má nyo kat, mert így tel je -
sebb, gaz da gabb éle tet él he tünk!
A Dunaharaszti Ná dor La kó öve ze tért Köz -
hasz nú Egye sü let vár ja olyan ma gán sze -
mé lyek, cé gek, szer ve ze tek, egyéb kö -
zös sé gek je lent ke zé sét, akik az Egye sü -
let mun ká já ban – eset leg az ut ca bál le bo -
nyo lí tá sá ban, tá mo ga tá sá ban – részt sze -
ret né nek ven ni!

Weboldalunkon min dig meg ta lál ja az ak -
tu á lis prog ram ja in kat!
Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek -
lõ dõt ut ca bá lunk ra, 2012. június 16-án!

Egye sü le tünk el ér he tõ sé ge: 
www.nadoregyesulet.hu
nadoregyesulet@gmail.com

Ná dor Egye sü let tag jai

Ná dor Egye sü let
(Dunaharaszti Ná dor La kó öve ze tért Köz hasz nú Egye sü let)

Ná dor ut ca bál

Ma da ras-bu li Far sang
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A ma gyar pusz ta

A Hon is me re ti Kör 2012. feb ru ár 25-én a Ke rek egy há za mel let ti
Kunpusztán a Ren dek csa lád ökogazdaságát lá to gat ta meg Mu ra Mé -
szá ros Dé nes és Seléndy Sza bolcs szer ve zé sé ben. Kitűnő le he tõ ség
mu tat ko zott a Dunaharaszti Pol gá rok Vál lal ko zói Egye sü le te né hány
tag já nak is egy jól mû kö dõ gaz da ság ta nul má nyo zá sá ra. A nap sü tés
az erõs szél el le né re is ta va szi han gu la tot ho zott. A pusz tatemp lom,
a ta nya si is ko la ár va sá ga azt je lez te, hogy az élet vis  sza for dít ha tat la -
nul meg vál to zott. Lá to ga tá sunk tisz te le té re ki nyi tot ták a temp lo mot,
mely egy sze rû sé gé ben szép sé get és nyu gal mat árasz tott. A temp lom
alj za ta bo rí tás nél kül csu pán ho mok szó rás sal ké szült. Há lánk és Is -
ten hez va ló hû sé günk je le ként, va la mint lel künk örö mé re el éne kel -
tünk egy ka to li kus és egy re for má tus éne ket.  Út köz ben saj ná lat tal ta -
pasz tal tuk, hogy a ta nyák és a hoz zá juk tar to zó gaz da sá gok je len tõs
ré szé nek már kül föl di tu laj do no sa van, sőt egy más kö zött ke res ked -
nek a ma gyar föld del. A Ren dek ta nya tu laj do no sa meg kért ben nün -
ket, ad juk hí rül, hogy mi lyen ádáz küz del met kell foly tat ni uk a meg -
ma ra dá sért, egy-egy tal pa lat nyi föld meg men té sé ért. A ta nyá ra, il let -
ve az ökogazdaságba gya lo gol tunk-ku tya gol tunk – ter mé sze te sen
szél lel szem ben, mely a pusz ta ho mok ját is fel ka var ta. Gyö nyör köd -
tünk az any juk mel lett vi hán co ló csi kók já té ká ban.
Ér ke zé sünk kor a há zi gaz dák for ralt bor ral és po gá csá val fo gad tak. Idõ -
sebb tár sa im szá má ra élet re kelt a múlt, a fi a ta lok szá má ra a rá cso dál -
ko zás pil la na ta jött el. A csa -
lád min den tag ja részt vesz a
mun ká ban. Mú ze um ként
mû kö dik a sár fal ból és nád -
fe dés sel ké szült la kó ház,
mely ben ere de ti bú tor zat, bú -
bos ke men ce és ra kott tûz -
hely van. Az élés ka rá ban lát -
tuk a mes ter ge ren dá ra föl -
akasz tott kol bászt, son kát,
sza lá mit, sza lon nát; a ste lá -

zsin (a pol co kon) lek vár, be fõtt, szörp és gyógy nö vény ké szít mé nyek
so ra koz tak. A hely ben elõ ál lí tott élel mi sze rek nem tar tal maz nak sem -
mi lyen ada lé kot, sem mes ter sé ges szí ne zé ket. A hús fé le sé gek az itt te -
nyész tett man ga li ca ser tés bõl ké szül tek. A pusz ta jel leg ze tes nö vé nye,
a ho mok tö vis igen ma gas vi ta min tar ta lom mal ren del ke zik. Lek vár ként
fo gyaszt va na pon ta egy kis ka nál nyi egy em ber szük ség le tét fe de zi.
A hús ké szít mé nyek tar tó sí tá sa füs tö lés sel tör té nik, az ud va ri ke men ce
ké mé nyé ben, ru da kon szép sor ban föl ag gat va fo lyik a tar tó sí tás.
Az itt meg ter melt öko-
takarmányt a man ga li -
ca ál lo mány, a rac ka
ju hok, va la mint az ap -
ró jó szá gok (li ba, ka -
csa, puly ka stb.) ete té -
sé re hasz nál ják. Az ál -
la tok szám ara a ku ko -
ri cát gó ré ban tá rol ják,
és ez zel biz to sít ják,
hogy a tá ro lás so rán a
ku ko ri ca mi nõ sé ge
nem rom lik. Nincs itt
sem mi cso da, így volt
ez már ezer éve, a ter -
mé sze tes úton elõ ál lí -
tott élel mi szer az
egész ség õre.
Bi zony nagy cso da
van, mert egy ilyen gaz da ság rit ka ság szám ba megy. A globalizáció
kö vet kez té ben, ke vés em ber szá má ra ada tik meg, hogy ter mé sze tes
mó don elõ ál lí tott élel mi szert fo gyas  szon. Ha ja va sol hat nám, igye kez -
zünk e fe lé ha lad ni, sa ját kony ha ker tet ki ala kí ta ni. Ha van hely gyü -
mölcs fá nak, ak kor ül tes sünk. Nem igé nyel több gon do zást, mint a fû -
nyí rás, rá adá sul a fû nyí ró gé pek zú gá sa sem kel le mes. Kér dem azon
ked ves szom szé do kat, aki ket za var a ka kas ku ko ré ko lás, mennyi vel ár -
tal mat la nabb, mint a túl zott mér ték ben el sza po ro dott ku tyák vo nyí tá -
sa, uga tá sa. A kor mány mó do sí tot ta a kis ál lat tar tá si ren de le te ket, ez -
ál tal is elõ se gít ve az ál lat tar tás le he tõ sé gét. Ké rem Dunaharaszti Ön -
kor mány za tát, vizs gál ja felül a he lyi ren de le tet, mert a kel le té nél sok -
kal szi go rúbb fel té te le ket tar tal maz, ez sok em bert gá tol, hogy csa -
lád ja szá má ra – ha ki sebb men  nyi ség ben is – de egész sé ges élel mi -
szert ál lít son elõ.
A lá to ga tást a ven dég lá tók jó vol tá ból, a ta nyán elõ ál lí tott, ter mé sze -
tes alap anyag ok ból ké szült ebéd del fe jez tük be. A me nü to roská posz -
ta, má jas, vé res hur ka, kol bász, al más pi te, hoz zá há zi ke nyér, fi nom
ho mo ki bor. A be mu ta tott gaz dál ko dá si mód és a há zi gaz dák ál tal el -
mon dot tak nem ze tünk fenmaradása ér de ké ben is ta nul sá gos és meg -
szív le len dõ.

Ignácz János

Baráti Bogrács Parti
A Dunaharaszti Nõegylet kellemes, vidám hangulatú, kora nyári 
fõzõversenyre invitál minden fõzni szeretõ baráti társaságot, egyesületet.
Hagyományos illetve tájjellegû, bográcsban elkészíthetõ ételekkel 
lehet részt venni. 4-5 fõs csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny idõpontja: 2012. május 26. 9.30 órától
Helyszín: Nomád Camping
Jelentkezési határidõ: 2012. május 25.

Tûzrakó helyet, tûzifát, munkaasztalt, ülõalkalmatosságot biztosítunk. 
A fõ zés hez szük sé ges alap anyag ok be szer zé sé rõl a ver seny részt ve või 
gon dos kod ja nak.

További információ: Kaltenecker Zsuzsanna
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 16.
telefon: 06/24-491-117, 06/70-614-8793
e-mail: dunaharsztinoegylet@gmail.com

Szeretettel vár mindenkit a Dunaharaszti Nõegylet
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Hi szünk ab ban, hogy a ci vil szer ve ze tek te vé keny sé ge, kü lö nö sen az ál -
ta lunk kép vi selt ze nei vi lág, ös  sze kö tõ  ka pocs az Eu ró pai Unió 27 or -
szá gá ban élõ pol gá rok kö zött. Az utak, fo lyók ös  sze kö tik az or szá go -
kat és a vá ro so kat, a ze ne az em be re ket. A pro jekt le he tõ sé get ad ar ra,
hogy meg mu tas suk az ös  sze fo gás ere jét, erõ sít sük a kul tú rák kö zöt ti
pár be szé det, a ci vil vi lág je len tõ sé gét.

A pro jek tünk 2011-ben el nyer te az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sát, az Eu -
ró pa a pol gá ro kért 2007–2013 pá lyá zat Ak tív pol gá ro kat Eu ró pá nak,
Test vér vá ro si prog ram Test vér vá ros ok pol gá ra i nak ta lál ko zó ja prog -
ram ban. 

Az Eu ró pai Unió 2007–2013 kö zött meg hir det te az Eu ró pa a pol gá ro -
kért prog ra mot, mely nek ke re tén be lül a pol gá rok nak és a ci vil tár sa -
da lom szer ve ze te i nek az eu ró pai in teg rá ci ó ban va ló köz re mû kö dés re ad
tá mo ga tást. A cél, hogy a ci vil ös  sze fo gás se gít se a kul tu rá lis sok szí nû -
ség ben Eu ró pa ne me seb bé fej lõ dé sét, az eu ró pai to le ran cia és köl csö -
nös meg ér tés erõ sí té sét, a kul tú rák kö zöt ti pár be szé det. 
Egye sü le tünk, fel is mer ve ezen el vek je len tõ sé gét, a gya kor lat ban is meg
kí ván ja va ló sí ta ni, hogy az Eu ró pai Unió ré sze ként, a ze né vel meg tud -
ja te rem te ni a ci vil tár sa dal mak együtt mû kö dé sét. 

A Mu zsi ká val a ci vil Eu ró pá ért pro jekt prog ram ja:

Kon cer tek:

2012. áp ri lis 29., 18 óra Rác ke ve, Savoyai kas tély
2012. má jus 2., 18.30 óra Dunaharaszti, Laffert kú ria

2012. má jus 5., 18 óra Du na új vá ros, Evan gé li kus Temp lom
2012. má jus 8., 19 óra Gyõr, Szé che nyi Egye tem, 

Var ga T. Ze ne mû vé sze ti In té zet
2012. má jus 9. Eu ró pa Nap, 19.30 óra

Bu da pest, Ste fá nia Pa lo ta

Mersterkurzusok:

2012. áp ri lis 27–áp ri lis 29. fa fú vós-réz fú vós
2012. áp ri lis 30–má jus 2. fa fú vós-réz fú vós

2012. má jus 3–má jus 5. zon go ra - or go na - vo nós
2012. má jus 6–má jus 8. zon go ra - or go na - vo nós

A részt ve võk a szak mai mun kán kí vül meg is mer ked nek Ma gyar or szág
fõ vá ro sá nak, Bu da pest nek, szû kebb ha zánk nak, a Rác ke vei kis tér ség -
nek ne ve ze tes sé ge i vel, a tér ség ben élõ mû vé szek kel. Kö zös sé gi prog -
ram ja ink se gí tik a kü lön bö zõ eu ró pai uni ós or szá gok ból ér ke zõ ze né -
szek kö zöt ti kap cso lat te rem tést, kom mu ni ká ci ót.

Mo nar chia Ze ne mû vé sze ti Egye sü let 

A Mo nar chia Ze ne mû vé sze ti Egye sü let 2000-ben ala kult. Tag ja ink szá -
ma: 97 fõ. Te vé keny sé günk ki ter jed a kis tér sé gün kön és Pest me gyén kí -
vül or szá gos, és nem zet kö zi te rü le tek re is. Egye sü le tünk mû vé szei rend -
sze re sen fel lép nek
ha zai és nem zet kö -
zi pó di u mo kon. Ti -
zen két év alatt kö -
zel 1000 elõ adá son
bi zo nyí tot tuk tu dá -
sun kat, Eu ró pa
szin te min den or -
szá gá ban, he lyi és
or szá gos ren dez vé -
nye ken, fesz ti vá lo -
kon. Tag ja ink kö -
zül so kan mû vész -
ta ná rok, rend sze res részt ve või nem zet kö zi mes ter kur zu sok nak mint elõ -
adó ta nár. A Rác ke vei kis tér ség ci vil éle té ben is ak tí van részt ve szünk.
Az Egye sü let ke re tén be lül mû kö dik a Mo nar chia Szim fo ni kus Ze ne kar,
a Mo nar chia Ka ma ra ze ne kar, a Mo nar chia Vo nós né gyes és a Bu da pes ti
Réz fú vós kvin tett. Mû so ra ink ban meg szó lal tat juk ha zai szer zõk mû ve it
is, több ször vet tünk részt õs be mu ta tók ban. Ter mé sze te sen a vi lág ze ne -
szer zõ i nek cso dá la tos mû ve it is re per to á run kon tart juk. 

Isabelle Oehmichen 
zon go ra mû vész, Fran cia or szág

A Fran cia Ze ne aka dé mi án vé gez tem.
1989-ben a Milosz Magin Nem zet kö zi Zon -
go ra ver se nyen el sõ he lye zést ér tem el. Szó -
lis ta ként Eu ró pa szá mos or szá gá ban, az
USA-ban, Ka na dá ban lép tem fel. Ta ná rom
volt töb bek kö zött Cziffra György is. Ok ta -
tá si te vé keny sé ge im: mes ter kur zu sok, elõ -
adá sok a Sor bonne Egye te men, ze ne is ko lák -
ban ta ní tok.

A Nyá ri Ze ne aka dé mia igaz ga tó ja va gyok, ame lyet 2001 óta tar tunk
Bu da pes ten.

Mu zsi ká val a ci vil Eu ró pá ért



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

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

Schuster And rea
he ge dû mû vész, ta nár
A Mo nar chia Ze ne mû vé sze ti Egye sü let el nö ke

A Liszt Fe renc Ze ne aka dé mi án vé gez tem he ge -
dû sza kon. Pá lyá mat a Ma gyar Ál la mi Hang -
ver seny Ze ne kar ban (most Nem ze ti Fil har mo -
ni kus Ze ne kar) és az ÁHZ ka ma ra ze ne ka rá ban
kezd tem I. he ge dûs ként. Egye sü le tünk ala pí tó
tag ja, a Szim fo ni kus Ze ne kar és a Ka ma ra ze -
ne kar kon cert mes te re va gyok. Ze ne ka ra im mal
és szó lis ta ként be jár tam a vi lá got: Eu ró pa szin -

te va la men  nyi or szá gá ban tur néz tam. USA, Ja pán, Bra zí lia, Al gé ria
szín pa da in is fel lép tem. 1998 óta ta ní tok. Rend sze res ta ná ra va gyok a
Bu da pes ten min den év ben meg ren de zés re ke rü lõ nem zet kö zi ka ma ra -
kur zus nak a Nyá ri Ze ne aka dé mi á nak.

Petz Pál
Liszt Fe renc-dí jas trom bi ta mû vész

A Liszt Fe renc Ze ne aka dé mi án vé gez tem
trom bi ta sza kon. Elõ ször a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ban, majd a Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar I. trom bi tá sa ként dol goz tam. Több
nem zet kö zi ver se nyen ér tem el 1. vagy 2. he -
lye zést, kü lön dí jat. 1975 óta va gyok tag ja a
Bu da pes ti Réz fú vós Kvin tett nek. 1979-ben el -
nyer tük a Maurice André réz fú vós ka ma ra ze -
ne ver seny I. dí ját. Kon cer tez tünk Eu ró pa szá mos hang ver seny ter mé -
ben, Ja pán ban, USA-ban. Ki lenc le mezt ké szí tet tünk. Rá dió fel vé te le -
ink: BBC, fran cia rá dió, az ös  szes né met rá dió. Mun kás sá gun kat
1986-ban Liszt díj jal ju tal maz ták. Az egye sü let ala pí tó tag ja és el nök
he lyet te se va gyok. 1978 óta ta ní tok trom bi tát, és ka ma ra ze nét. Két
éve a Ma gyar Nem ze ti Réz fú vós Kvin tett mû vé sze ti ve ze tõ je ként se -
gí tem a fi a ta lok pá lya kez dés ét.

Dr. Sza bó And rás
kla ri nét mû vész ta nár

Egye te mi dip lo má mat a bu da pes ti Liszt Fe -
renc Ze ne aka dé mi án 1975-ben kap tam. DLA
tu do má nyos fo ko za tot 2009-ben, BME-n
köz ok ta tás ve ze tõi dip lo mát sze rez tem 2006-
ban. 1981–82-ben ösz tön díj jal ta nul tam, ta ní -
tot tam a szent pé ter vá ri Rimsz kij-Kor sza kov
Ze ne aka dé mi án, va la mint ját szot tam a Szent -
pé ter vá ri Ope ra ház és Fil har mó nia Ze ne ka rá -

ban, Igor Mravinszkij és Jurij Tyemirkanov kar mes te rek kel. 1975-
1990 kö zött szó ló I. kla ri né to sa vol tam a Gyõ ri Fil har mo ni kus Ze -
ne kar nak. 1975-tõl ta ní tok, a gyõ ri Szé che nyi Ist ván Egye tem Var -
ga T. Ze ne mû vé sze ti In té ze té ben, egye te mi do cens ként, va la mint

pár hu za mo san 1975–2007 kö zött a Richter J. Ze ne mû vé sze ti Szak -
is ko lá ban.  A ta ní tás mel lett fo lya ma to san kon cer te zem szó lis ta ként,
ka ma ra ze ne kar ok ban, szim fo ni kus ze ne kar ok ban. Fel lép tem Eu ró pa
sok or szá gá ban, a ma gyar, a belg rá di, a pá ri zsi, a bé csi, a köl ni rá -
di ók ban és te le ví zi ók ban. 1973-ban dön tõs vol tam a Prá gai Ta vasz
Nem zet kö zi Kla ri nét ver se nyén. 1974-ben II. he lye zést ér tem el a
Bu da pest, Liszt Fe renc Ze ne aka dé mia Kla ri nét ver se nyén. 1984-ben
a Pá ri zsi Rá dió Nem zet kö zi kla ri nét ver seny VI. he lye zett je vol tam.
Ala pí tó tag ja va gyok a Gyõ ri Kla ri nét Együt tes nek (ké sõbb a Ma -
gyar Kla ri nét Együt tes). Az együt tes sel nyolc le mez fel vé tel ké szült,
töb bek kö zött Jandó Je nõ zon go ra mû vésszel és Sass Sylvia ének mû -
vész nõ vel. 2000-tõl a Du na új vá ro si Ka ma ra ze ne kar Mû vé sze ti ve -
ze tõ je, 2009-tõl a Mo nar chia Szim fo ni kus Ze ne kar Mû vé sze ti ve ze -
tõ je va gyok.

Virágh And rás
Liszt Fe renc-dí jas orgonamûvész-tanár-
karmester

A Liszt Fe renc Ze ne aka dé mi án vé gez tem. 
1983-tól vet tem részt or go na ver se nye ken, el -
nyer tem a Cziffra Ala pít vány kü lön dí ját.
Rend sze re sen ve szek részt hang ver se nye ken
ha zai és nem zet kö zi szín he lye ken: Eu ró pa szá -
mos or szá gán kí vül Me xi kó ban, USA-ban.
A Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar ál lan dó or -
go nis tá ja va gyok. A Bel vá ro si Fõplébániatemplom kar na gya és fõ ze ne -
igaz ga tó ja va gyok. 1981 óta ta ní tok, je len leg a Savaria Egye tem ta ná -
ra ként.

Breznyán Ist ván
trom bi ta mû vész

A bu da pes ti Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti
Egye te men 2002-ben sze rez tem trom bi ta mû -
vész-ta ná ri dip lo mát és a Pé csi Tu do mány -
egye tem mû vé sze ti ka rán 2009-ben fú vós ze -
ne ka ri kar nagy dip lo mát. 2004–2008-ig a
Prima Primissima dí jas „Mu zsi kál az er dõ”
Mát rai Mû vé sze ti Na pok ze nei ve ze tõ je vol -
tam. Szá mos or szá gos és nem zet kö zi trom bi -
ta- és réz fú vós ka ma ra ze nei ver se nyen nyer tem dí ja kat.  2010-ben
meg ala pí tot tam a Ma gyar Nem ze ti Réz fú vós Kvin tet tet. Je len leg a
Volly Ist ván Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény igaz ga tó ja és ta -
ná ra va gyok.

Mo nar chia Ze ne mû vé sze ti Egye sü let
2318 Szigetszentmárton, Li get ut ca 18.

www.monarchiamusicart.hu
info.monarchia@gmail.com

Meghívó
Mu zsi ká val 
a ci vil Eu ró pá ért pro jekt 
zárókoncertjére

2012. má jus 9. 19.30 óra 
Ste fá nia Pa lo ta, 
1140 Bu da pest, 
Ste fá nia út 34–36.

Fel lép nek:
A  Mo nar chia Szim fo ni kus Ze ne kar
A Bu da pes ti Kó rus és a Bu da pes ti If jú sá gi Kó rus

Ve zé nyel nek: Giuliano di Giuseppe (Olasz or szág) és Virágh And rás

Szó lis ták:
Isabelle Oehmichen zon go ra mû vész (Fran cia or szág), 
Schuster And rea he ge dû mû vész
dr. Sza bó And rás kla ri nét mû vész, Ma gyar Nem ze ti Réz fú vós Kvin tett

Sze re tet tel vár juk Önt, csa lád ját, ba rá ta it!
A be lé pés díj men tes!
A pro jek tet az Eu ró pai Bi zott ság tá mo gat ja (EACEA)
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2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS

A Legújabb Suli Alapítvány (2330 Dunaharaszti, Napsugár
út 092/79.) 2011-ben 8 757 000 Ft alapítványi támogatást
kapott.
Támogatás felhasználása:
8 757 000 Ft átadva az Új Suli Alapítványi Általános
Iskolának (1165 Budapest, Baross G. utca 38/A), az
intézmény mûködési költségeire.
Maradvány: 0 Ft.

MEG HÍ VÓ

Má jus 13-án va sár nap 15.30-tól
a Fõ úti Szent Ist ván 

ka to li kus temp lom ban 
IDÕ SEK NAP JA ün nep sé get ren de zünk.
Utá na a plébániai kö zös be szél ge tés re,

uzson ná ra sze re tet tel vár juk 
a részt ve võ ket! 

Azo kat az idõs sze mé lye ket, 
akik nem tud nak közlekedni, 
szí ve sen el hoz zuk ko csi val

(kér jük, hogy a Fõ úti temp lom ban 
szí ves ked je nek szól ni a sek res tyé ben).

Szent Ist ván If jú sá gi Kó rus és Plé bá nia,
a vers mon dó Hoffer Bea és a

Szent Er zsé bet Karitász

Ruhaosztás és ruhaátvétel

lesz május 4-én és 11-én (pénteki napokon) 16.30–18 óráig a Fõ
út 73-ban, a karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett).
Az elvitt ruhanemûért szerény összeget elfogadunk. 
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben
az idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten
szeretetét is szeretnénk közvetíteni. 

Az érdeklõdõket szeretettel várja a 
Szent Erzsébet Karitász.

TÁ JÉ KOZ TA TÁS
Tisz telt La ko sok!

A Dunaharaszti la bor el lá tás szín vo na lá nak ja ví tá sa
ér de ké ben – Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta
és a Szi get szent mik ló si Szak ren de lõ kö zött lét re jött
meg ál la po dás alap ján – 2012. áp ri lis 10-tõl a la -
bor vizs gá la tok me ne te a kö vet ke zõ kép pen vál to -
zik.
Mint is me re tes, 2011. ok tó ber 1-tõl a kis la bor, mint
min ta vé te li hely üze mel . Ez azt je len ti, hogy min -
den la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz a min ta vé tel
hely ben tör té nik, a dunaharaszti ál lan dó lak cím -
mel ren del ke zõ la ko sok ré szé re. (Ki vé tel: AFP,
vér cso port, ill. azon sür gõs ese tek, ami kor a pa pír -
ala pú le let re azon nal szük ség van.)
2012. áp ri lis 10-tõl azon ban elõ jegy zé ses for -
má ban mû kö dik to vább a kis la bor. Elõ jegy zés
nél kül ve he tõ igény be a la bor szol gál ta tá sa a 14
éven alu li gyer mek, a prothrombinos vizs gá lat ra

vá rók és a vi ze let vizs gá lat ra vá ró be te gek ese té -
ben.
A pa pír ala pú le let – né hány spe ci á lis vizs gá lat ki -
vé te lé vel – más nap ve he tõ át.

A dunaharaszti kis la bor nyit va tar tá sa a kö vet ke -
zõk sze rint ala kul:
– vér- és vi ze let min ta vé tel: min den mun ka -
nap 6.30–8.30 óráig,

– vizs gá lat ra je lent ke zés és le let ki adás: min den
mun ka nap 9–12 óráig.

Elõ jegy zé si idõ pont kér he tõ a 06-24-260-003-as
te le fon szá mon min den mun ka nap 9–12 óra kö -
zött.

Ha rasz ti Eri ka
in téz mény ve ze tõ

Fu tó nagy kö ve te ink je len tik
2012. feb ru ár utol só va sár nap ján, a vi lág hí rû és vi lág mé re tû „Yours Truly”
fu tás nap ján Dunaharasztin is fu tot tunk. E na pon a fu tás ban részt ve võk
egy finn köz pont ba kül dik 25 il let ve 50 km-es fu tá suk ide jét. A Bu da pest
Sport iro da eh hez kap cso ló dó an szer ve zett tél ûzõ ki lo mé ter-gyûj té si ak ci -
ó ja ke re té ben – ami kor az en nél ki sebb le fu tott tá vo kat is re giszt rál ni le -
he tett – 327,5 km gyûlt ös  sze a dunaharaszti fu tó nagy kö ve tek ja vá ra.
2012. már ci us 12-én a Dunaharaszti Fu tók csa pa tá val meg tar tot tuk ala -
ku ló ülé sün ket a Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban, ahol a be mu tat ko -
zást kö ve tõ en a résztvevők meg be szél ték a kö zel jö võ ben meg ren de zés re
ke rü lõ vá ro si fu tó ese mé nyek le bo nyo lí tá si fel ada ta it.
A 2012. már ci us 17-i hos  szú hét vé gén ha rasz ti fu tók is si ke re sen kép vi -
sel tet ték ma gu kat a 4 na pos Ba la ton és Félbalaton Szupermaraton ver se -
nyen. Kár olyi Ju dit má sod ma gá val fu tot ta kör be a Ba la tont, és 18:31:10-
cel a ve gyes-pá ro sok ka te gó ri á já ban a kö zép me zõny ben vé ge zett, Bá lint
Zsolt pe dig 24:43:47 alatt fu tot ta egye dül kör be a Ba la tont a 4 na pos fu -
tás alatt. Gamplett Gá bor egyé ni csúc  csal el sõ he lye zést ért el a 4. na pi
Szupermaratonon (52,2 km, 4:14:45).
2012. áp ri lis 1-jén a bo lon dos szél ben szin tén ki tet tek ma gu kért a fu -
tó ink. A 27. Telekom Vivicitta Vá ros vé dõ Fu tá son 3 kü lön bö zõ szám ban
30 Dunaharaszti Fu tó tel je sí tet te a tá vo kat.
A Dunaharaszti Fu tók 2012. má jus 1-jé re kö zös fu tást hir det nek meg a
vá ro si ma já lis hoz kap cso ló dó an. A kö zös fu tás ke re té ben fel nõt tek és
gyer me kek csat la koz hat nak, és tet szõ le ges tá vo kat fut hat nak le majd –
kedv és erõn lét sze rint. To váb bi in for má ció a vá ro si ren dez vény prog ram -
mal kap cso la tos tá jé koz ta tó i ban és a Dunaharaszti Fu tók Facebook-
oldalán.
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.
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Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874

2 0 1 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

2012. március hónapban
elhunytak 

neve és életkora

Bagó István élt 74 évet
Bakai Józsefné élt 66 évet
Balogh Gáborné élt 97 évet
Bodó Antalné élt 65 évet
Darida Jánosné élt 86 évet
Gerstenbrein Andrásné élt 90 évet
Gyenizse Gáborné élt 90 évet
Kaltenecker Péterné élt 71 évet
Kindlinger Józsefné élt 75 évet
Kindlinger József élt 51 évet
Molnár Károlyné élt 89 évet 
Nagy Lajosné élt 79 évet
Németh Zoltán élt 85 évet
Reinhart Imre élt 85 évet
Répási Károly élt 56 évet
Rozmanit Jánosné élt 68 évet
Sörös Gyula élt 58 évet
Surányi Károly élt 44 évet
Szabó Józsefné élt 78 évet
Szing Györgyné élt 87 évet
Tövis Miklósné élt 81 évet
Wágner József élt 91 évet

2012. márciusi újszülöttek

Baldauf Rita 03. 06.
Csizmadia Dániel 03. 08.
Fejér Levente 03. 19.
Fitori Enikõ 03. 02.
Gergely Tamás Timoteus 03. 25.
Halmágyi Katalin 03. 23.
Jezerniczky Mátyás Gergõ 03. 27.
Kaltenecker Ákos 03. 21.
Kiss-Vincze Balázs 03. 13.
Kovács Tamara 03. 13.
Kökény Mózes 03. 07.
Lengyel Olivér 03. 02.
Sándor Galina 03. 11.
Marosi Abigél Dóra 03. 14.
Marosi Kolos Gergely 03. 14.
Marosi Nóra 03. 17.
Máté Bulcsú 03. 17.
Mucsi Barnabás István 03. 14.
Mustajbasik Jasmina 03. 13.
Német Attila 03. 23.
Német Kinga 03. 31.
Németh Nadin 03. 21.
Patyi Jenõ 03. 07.
Pergel Ádám 03. 29.
Radics Kincsõ 03. 14.
Reich Linett 03. 07.
Soós Olivér Lázár 03. 13.
Sztanó Máté Levente 03. 28.
Tóth Johanna Erika 03. 19.
Váradi Nóra 03. 18.
Weinber Simon 03. 26.

Há la és kö szö net
Ha hi szi a ked ves ol va só, ha nem, a fent em lí tett há la és kö szö net a dunaharaszti or vo si ügye -
let egyik or vo sá nak szól. Név sze rint dr. Gazdag Gábornak. Ne ki kö szön het jük fér jem új ra -
szü le té sét.
Ez év feb ru ár 18-án szom bat reg gel fér jem ros  szul lett. Ki kel let hív nom az ügye le tet. Nem
kis ag go da lom mal vár tam az ügye le ti ko csit, mert bár ed dig nem volt sem mi ilyen ta pasz ta -
la tom, olyan sok  mende-monda ke ring a vá ros ban, ez ügy ben. De! Meg je lent dr. Gazdag
Gábor, s tet te, amit ilyen kor kell. Ha tá ro zot tan, gyor san, szak sze rû en lát ta el fér je met, majd
hív ta a ro ham men tõt. Míg a men tõ re vár tunk, te le fo non le be szél te az adott kór ház zal, hogy
vi szik a fér jem, név sze rint az ot ta ni or vos sal be szélt. Még ar ra is volt ide je és tü rel me, hogy
fér je met nyug tat va el mond ja ne ki, mi re szá mít hat a kór ház ban. Meg vár ta, míg a men tõ sök
meg ér kez tek, és foly tat ták az ál ta la meg kez dett ke ze lést, s csak mi u tán el in dult a men tõ a fér -
jem mel, ak kor ment el õ is. Sem mi lyen há lát nem vár va.
Bent a kór ház ban az or vos a be avat ko zás után an  nyit mon dott, hogy nagy sze ren csé je van a
fér jé nek, hogy ilyen ha mar be ke rült hoz zánk. Va ló ban. Kel lett hoz zá egy olyan or vos, aki tény -
leg a hi va tá sá nak él, aki nek az el sõ a be teg, s min dent meg tesz ér te a leg jobb tu dá sa sze rint.
Há lás va gyok ne ki ezért. Kö szö nöm dr. Gazdag Gábornak és a ro ham men tõ csa pa tá nak,
hogy fér jem új ra ve lünk le het. Ezért gon dol tam, hogy meg osz tom ezt az él ményt min den ki -
vel, hisz nem csak rossz tör té nik a vá ros or vo si ügye le tén, hogy van nak lel ki is me re tes, tisz -
te let re mél tó or vo sok is.

Széplakiné Hal mai Ri ta

Rajz fil mes tá bor Óbu dán
egész nyá ron

A Ma gyar Rajz film Kft.
5 na pos tá bort tart a
rajz film ké szí tés iránt ér -
dek lõ dõ gye re kek nek.
A részt ve võk el ké szít he -
tik sa ját rajz film jü ket,
me lyet CD-n ha za vi het -
nek.

To váb bi in for má ció (tur nu sok) a
http://www.magyarrajzfilm.hu/gyermekokta
tas.html ol da lon, ahol be te kint het a gye re -
kek mun ká i ba! Tel.: 06-1/250-1355, e-mail:
clarus-tax@t-online.hu

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s 
kép zés in dul jú ni us ban

TA NUL JON SZAK MÁT ani má ci ós stú di ó -
ban!

A Ma gyar Rajz film Kft. 10 hó na pos szak mai
kép zé sén meg ta nul hat ja az ani má ci ós szak -
mát.

Ál la mi lag el is mert bi zo nyít vány! Ru gal mas
ok ta tá si idõ pont ok! Fel vé te li zõk nek is ajánl -
juk!

To váb bi in for má ciót talál az interneten a
http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktata
s.html ol da lon, ahol meg te kint he ti a hall ga -
tók mun ká it!

Tel.: 06-1/250-1355
E-mail: clarus-tax@t-online.hu
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2012. feb ru ár 11-én a vi lá gon el sõ ként, Dunaharasztin ke rült
meg ren de zés re a ma ga ne mé ben egye dül ál ló I. Karate Maraton.
Az öt let gaz da, és az ese mény fõ szer ve zõ je az IBK Kyokushin
Ka ra te Szö vet sé gé hez tar to zó, a Bu da pes ti Seiken STK Sport -
egye sü let alatt be jegy zett Dunaharaszti Seiren dójó ve ze tõ je,
Szap pa nos Zol tán
A rend kí vü li meg mé ret te tés ben kö zel 100 sport em ber vett részt,
akik kö zül 20–30 spor to ló ma gas ran gú mes ter. 
Az erõ pró ba 30 000 tech ni ka vég re haj tá sát tûz te ki cél já ul:
10 000 ütés (0,7 mp/ütés), 10 000 rú gás (1,2 mp/rúgás), és
10 000 vé dés (0,9 mp/védés).  
A rész ve võk vál lal koz hat tak maratonra, félmaratonra, il let ve
minimaratonra (30 000, 18 000 és 9000 tech ni ka). A tel jes
maraton, me lyet kö zel 70 karatéka tel je sí tett, dél elõtt 10 óra kor
kez dõ dött, és es te 22 óra 17 perc kor fe je zõ dött be. 
Az ese mé nyen meg je len tek a ma gyar or szá gi ka ra te meg ala pí tó
mes te rei, dr. Galla Fe renc 9. dan, dr. Hanshi Adámy Ist ván 8. dan,
Shihan Fur kó Kál mán 7. dan, va la mint ki emel ke dõ sport em be -
rek, köz tük Er dei „Ma dár” Zsolt két sze res vi lág baj nok pro fi ököl -
ví vó, és Fel föl di Sza bolcs MMA vi lág baj nok.
A Ka ra te Maraton cél ját két fõ gon do lat al kot ta: a kü lön bö zõ küz -
dõ spor tok ös  sze tar tó ere jé nek nö ve lé se, va la mint a spor to lók kö -
zöt ti ba rát ság és tisz te let meg erõ sí té se. A fer ge te ges si ker és a
szám ta lan po zi tív vis  sza jel zés alap ján mind ezek meg va ló sí tá sa,
és egyút tal az ese mény le bo nyo lí tá sa min den elõ ze tes vá ra ko -
zást fe lül mú ló an si ke rült.
Sze ret ném kö szö ne tem ki fe jez ni tá mo ga tó ink nak, szpon zo -
ra ink nak, akik nél kül az I. Ka ra te Maratont nem le he tett vol -
na ilyen ma gas szín vo na lon meg ren dez ni!
Kü lön kö szö nöm csa lá dom nak, ba rá ta im nak azt a ren ge teg se -
gít sé get, amel  lyel az elõ- és utó mun ká la tok so rán tá mo gat tak.
Ter mé sze te sen el is me rés il le ti a részt ve võ ven dé ge ket, spor to ló -
kat, szur ko ló kat, csa lád ta go kat, hogy je len lét ük kel, rész vé tel ük -
kel és pél da ér té kû ki tar tá suk kal to vább emel ték a ren dez vény
szín vo na lát.

Jö võ re ta lál ko zunk is mét, sze re tet tel vá runk min den kit!

A ren dez vény fõ tá mo ga tói: Seiren dójó (Dh.), Szap pa nos ke -
rá mia (Dh.), dr. Szalay Lász ló (Dunaharaszti pol gár mes te re),
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta, Co ca-Co la HBC Ma gyar or -
szág Kft. (Dh.), Seiken STKE (Bp.), Dunaharaszti If jú sá gi Egye -
sü let, Szigetszentmiklós és Kör nyé ke Men tõ ala pít vány, egy anyu -
ka a Seikenbõl, zsoltbolt.hu online-közért (Dh.), Kiss Vi rág Aján -
dék (So rok sár), Ger-Ker '98 Kft. (Dh.), Oá zis Ker té szet (Bp.), Te -
le há ló Kft. (Dh.), egy is me ret len vál lal ko zó (Dh.).

To váb bi tá mo ga tó ink: Kartali Ist ván au tó sze re lõ (Dh.), Color Ép-
Ker Kft. (Dh.), Köber fes ték, Viner-Pack Kft. (Dh.), Gyógy for rás
Gyógy szer tár (Dh.), Fagusz Fa ipa ri Kft. (Dh.), Adó re form Köny -
ve lõ és Adó ta nács adó Kft. (Dh.), Vek tor Com pu ter (Tak sony), Ró -
zsa Zol tán Nyom tat vány Pa pír Író szer (Szigetszentmiklós),
Draftpress Gra fi kai Stú dió és Di gi tá lis Nyom da (Tak sony), De me -
ter Ist ván Zöld ség-gyü mölcs-kis ke res ke dõ (Dh.), Schmidt-Hús
Kft. (Dh.), Stark és Kreisz Hús bolt (Tak sony), Valkó Sán dor (Dh.),
Mogyoróssy Ist ván (Bp.), Juhász Test vé rek Pin cé sze te (Eger sza -
lók), Aquaworld Bu da pest, Hilti (Hun gá ria) Szol gál ta tó Kft. (Bp.),
Jó zsi zöld ség-gyü mölcs kis ke res ke dõ (Tak sony), Mar cel la Cuk -
rász da (Dh.), Mannheim Squash Club (Dh.), és vé gül, de nem
utol só sor ban az a 30 se gí tõ, egye te mis ta hall ga tók, ba rá tok, akik
vé gig ki tar tot tak mel let tünk!

Edzés le he tõ ség: ha van ked ved egy csa lá di a san ki ala kí tott
edzõ te rem ben spor tol ni, ak kor sze re tet tel vá runk! Je lent ke zés
kor tól füg get le nül!

Szap pa nos Zol tán
Dunaharaszti SEIREN Dójó
Dunaharaszti, Csen des ut ca 6.
Tel: 06-30-990-2834
szappanos.karatemaraton@gmail.com
www.karatemaraton.hu
Edzésvezetõ: Szappanos Zoltán 1. Dan
Segítõi: Ifj. Szappanos Zoltán 2. kyu

Szappanos Norbert 2. kyu

Szap pa nos Zol tán

Pél da ér té kû ös  sze fo gás Dunaharasztin
Kö szö net nyil vá ní tás
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Már ci us 24-én a Kisdunamenti Ashihara Ka ra te Egye sü let ver -
seny zõi a Gyõr szent iván ban meg ren de zés re ke rü lõ XII. 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 12 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: Schwarczenberger Kla u dia, Ki rály Zsó fia, Ki rály

Má tyás, Piacsik Zsó fia, Ko vács Le ven te, Ta kács
Ba lázs, Uhrin Zsom bor

2. he lye zet tek:  Csurka Ger gõ, Var ga Ba lázs, Bak Benjamin,
Gyu lai Zol tán

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

Fen ti ered mé nye ink alap ján csa pa tunk 3. he lye zést ért el a csa -
pat ver seny ben.
Ko vács Le ven te a leg har co 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. 
Kö vet ke zõ ver se nyünk 2012. má jus 26-án lesz Dunaharasztin a
Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la tor na csar no ká ban. A XI.
Hungarian Ashihara Ka ra te Opent egye sü le tünk szer ve zi. 5 or -
szág 200 ver seny zõ je mé ri majd ös  sze tu dá sát knock down küz -

de lem és for ma gya kor lat ver seny szám ok ban, a gyer mek ka te gó -
ri á tól kezd ve a pro fi fel nõtt ver seny zõ kig.
Egye sü le tünk be 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 17.30 és
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

14 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

ASZTALITENISZ HÍREK

PEST MEGYEI egyéni bajnokság:
Nagykõrös–Nagykáta

A DMTK-ból 6 fõ: 3 KUPA, 13 érem + pontversenyben is
dobogó!

Serdülõ nõi egyéni: I. Török Anna
Serdülõ fiú páros: III. Varga B.–Török A.
Ifi lány egyéni: I. Török A.
Ifi páros fiú: II. Kis–Sós pár

III. Tóth I.–Török A. és 
T. Kiss T.–Takács L.

Nõi egyéni felnõtt: III. Török  A.
Nõi II. o. felnõtt kategória: I. Török A.
Férfi II. o. felnõtt kategória: II. Kis T.

III. Sós T.

(A 3 KUPÁT Török Anna nyerte.)

Beiratkoztunk a megyébe is.

Csik Miklós
edzõ

„Egy nem zet nagy sá ga és er köl csi fej lett sé ge hí ven tük rö zõ dik ab ban,
aho gyan az ál la tok kal bá nik...” (M.Gandhi)

„Gaz di mat vá rom...”
Tökölön ta lál tuk ezt az egy év kö rü li lány ku tyus kát, na pok óta
kóborolt.
Na gyon ba rát sá gos, sze -
re tet re mél tó. Örül nénk,
ha „ré gi” gaz di ja fel is -
mer né és je lent kez ne ér te,
de a sok szo mo rú ta pasz -
ta lat azt mon dat ja ve lünk,
hogy kidobhatták.....
Re mél jük, ta lál ni fog egy
olyan IGA ZI gaz dit, aki már so ha-so ha nem hagy ja õt el, s éle te vé -
gé ig szol gál hat ja hû ség gel, sze re tet tel be fo ga dó ját!
Raj ta kí vül még sok-sok ku tyus, ci cus vár ál lat ba rát gaz di ra!
Sze ret nénk még kér ni, hogy aki tud se gít sen az ár va ál la to kon éle -
lem mel, ál lat or vo si költ ség hez hoz zá já ru lás sal, il let ve bár mi más sal
(edé nyek, fa anyag, plé dek).
Há lá san kö szön jük!

„Nézz be le egy ku tya szemébe... a vég te len jó ság néz vis  sza rád.
Bánj úgy ve le, hogy ez a sze re tet so ha ne huny jon ki be lõ le.”

Te le fon: 06-20-803-05-43
E-mail: seniko79@citromail.hu
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151 ezer fõvel nõtt Pest megye lakossága
A ta va lyi nép szám lá lás elõ ze tes ada tai sze rint ta valy ok tó ber ben
2,1 szá za lék kal ke ve seb ben él tek Ma gyar or szá gon, mint az azt
meg elõ zõ, 2001. feb ru ár 1-jei ös  sze írás ide jén – kö zöl te a Köz pon -
ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH) nép szám lá lás ért fe le lõs el nök he lyet -
te se ked den saj tó tá jé koz ta tón, Bu da pes ten.

Né meth Zsolt el mond ta: az elõ ze tes ada tok sze rint Ma gyar or szá gon
9 981 865-en él tek.
Ki tért ar ra, hogy a ter mé sze tes fo gyás (a szü le té sek és a ha lá lo zá sok
kü lön bö ze te) mér té ke nö vek võ: az 1990-es év ti zed ben éven te át la go -
san 33 ezer, 2000 után pe dig 35 ezer volt. Az EU-tagállamok kö zül
Ma gyar or szá gon tart a leg ré gebb óta, 1981-tõl a mo no ton né pes ség -
csök ke nés – tet te hoz zá.
A KSH nép szám lá lás ért fe le lõs el nök he lyet te se szólt ar ról, hogy Ma -
gyar or szá gon foly ta tó dott a né pes ség kon cent rá ció, a fõ vá ros ból és
Pest me gyé bõl ál ló kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban a né pes ség „fi gye -
lem re mél tó mó don emel ke dett”, ezen kí vül ki zá ró lag Gyõr-Moson-
Sopron me gyé ben nõtt a la kos ság szá ma, míg a csök ke nés Bé kés me -
gyé ben a leg na gyobb, 9 szá za lé kos.
A 2001. évi nép szám lá lás óta el telt idõ szak ban az or szág csak nem va -
la men  nyi me gyé jé ben csök kent a la kó né pes ség. Ki vé telt ké pez Pest
me gye, ahol a la kos ság nagy mér ték ben, kö zel 13 szá za lék kal nõtt.
Pest me gyé ben 1 223 000 em ber él, 151 ezer fõ vel több, mint 10 év -
vel ez elõtt. Eb bõl 801 ez ren él nek vá ro sok ban, 422 ez ren köz sé gek -
ben. Az ada tok azt mu tat ják, hogy az or szág la kos sá gá nak 12,3 szá -
za lé ka a me gyénk ben él.
Az el múlt tíz év ben to vább erõ sö dött az a fo lya mat, hogy az or szág
la kó né pes sé ge Kö zép-Ma gyar or szág ra kon cent rá ló dik: míg 2001-ben
28,1; ad dig 2011-ben a la kos ság 29,6 szá za lé ka élt Bu da pes ten és Pest
me gyé ben.
A nö ve ke dés ben Pest me gye gya ra po dá sa ját szott dön tõ sze re pet, a
fõ vá ros la kó né pes sé ge – bár cse kély mér ték ben – to vább csök kent.

A töb bi ré gió és me gye la kos sá gá nak or szá gon be lü li ará nya nem,
vagy alig vál to zott.
A ván dor lá si fo lya ma tok leg na gyobb nyer te se az el múlt év ti zed ben
Pest me gye volt, ahol a be ván dor lá si több let ered mé nye ként mint egy
150 ezer fõ vel gya ra po dott a né pes ség.
Pest me gyé ben je len tõs mér ték ben, 84 fõ vel na gyobb a nép sû rû ség
az or szá gos át lag nál.
A la kás ál lo mány Kö zép-Ma gyar or szá gon és a Nyu gat-Du nán túl ré -
gi ó ban gya ra po dott a leg na gyobb mér ték ben az el múlt év ti zed ben.
Pest me gyé ben kö zel 20 szá za lé kos volt a nö ve ke dés.
A la kás ál lo mány te rü le ti meg osz lá sa nem vál to zott je len tõ sen, egye dül
Pest me gye rész ará nya nö ve ke dett 1 szá za lé kot meg ha la dó mér ték ben.
A la kás ál lo mány egy har ma da Kö zép-Ma gyar or szá gon ta lál ha tó, min -
den ötö dik la kás Bu da pes ten, és min den ti ze dik Pest me gyé ben van.

For rás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu

NB III fel nõtt csa pa tunk ered mé nyei:

16. for du ló Ti sza Vo lán–Dunaharaszti MTK 0-3
Az el sõ ta va szi for du ló ban Sze ged re lá to ga tott a
csa pat, ahol ma ga biz tos, 3-0-s gyõ ze lem nek
örül het tünk. Gól ja in kon Dabasi Kár oly, Rét sá gi
Ákos és Kovacsik Ti bor osz toz ko dott.
17. for du ló Dunaharaszti MTK–Gyu lai Ter mál
FC 5-0
Egy hét tel ké sõbb a ve lünk azo nos pont szám mal
ál ló Gyu lát lát tuk ven dé gül és má so dik fél idei pa -
rá dés já té kunk nak kö szön he tõ en fö lé nyes gyõ -
zel met arat tunk. Gól ja in kat Pat kó György (3) és
Mé szá ros Dá ni el (2) sze rez te. 
18. for du ló Monor SE–Dunaharaszti MTK 2-1
A nagy szél ben le ját szott mér kõ zé sen egy vé le -
mé nyes ti zen egyes sel ke rült elõny be a Monor,
amit Dobesch Bá lint ta lá la tá val még a fél idõ elõtt
ki egyen lí tet tünk, ám a má so dik já ték rész ben lõtt
ha zai gól ra már nem volt vá la szunk.
19. for du ló Dunaharaszti MTK–Szol no ki MÁV
FC II 1-0
Egy iga zán él ve ze tes, küz del mes csa tát vív tak
egy más sal a fe lek, amin ugyan több vis  sza ját szó -
ja is volt ven dé ge ink nek, de így is nyer tünk
Wágner And rás Gusz táv 24. perc ben lõtt ta lá la -
tá val, s ez zel itt hon tar tot tuk a há rom pon tot. 
20. for du ló Pi lis Sport–Dunaharaszti MTK 0-3
A Pi lis Sport vis  sza lé pé se mi att, já ték nél kül tar -
tot tuk itt hon a há rom pon tot. 

A csa pat kö vet ke zõ ha vi prog ram ja: 

áp ri lis 15. 16:30 DMTK–Jánoshida
áp ri lis 22. 17:00 Dabas–DMTK

áp ri lis 29. 17:00 Hód me zõ vá sár hely–DMTK
má jus 6.   17:00 DMTK–Szar vas
má jus 12. 17:00 Tö köl–DMTK 
má jus 20. 17:00 DMTK–Tápiószecsõ  

A DMTK II ered mé nyei: 

15. for du ló  Dunaharaszti MTK II–Far mos SE
2-0 (Gól szer zõk: Röszler Krisz ti án, Szemán 
La jos,) 
16. for du ló Vasadi RSC–Dunaharaszti MTK II 2-0 
17. for du ló Dunaharaszti MTK II–Pé te ri KSK 0-0 

A csa pat kö vet ke zõ ha vi prog ram ja: 

áp ri lis 15. 15:30 Albertirsa–DMTK 
áp ri lis 22. 16:00 DMTK–Abony 
áp ri lis 29. 16:00 Kakucs–DMTK
má jus 5. 16:30 Monorierdõ–DMTK 
má jus 13. 16:30 DMTK–Dánszentmiklós 
má jus 20. 17:00 Tápióság–DMTK 

A DMTK U19 ered mé nyei: 
14. for du ló Szigetszentmiklósi TK–Du na ha rasz -
ti MTK 2-0 
15. for du ló Dunaharaszti MTK–Tápiószecsõ FC
2-1 (Gól szer zõ: Ten gely Dá vid 2)   
16. for du ló Du na ke szi Vas utas–Dunaharaszti
MTK 3-2 (Gól szer zõk: Fa ra gó Krisz ti án, Ten gely
Dá vid)
17. for du ló Dunaharaszti MTK–Jánoshidai SE
4-0 (Gól szer zõk: Kar dos Jó zsef Ta más 3, Mol nár
Krisz ti án)
18. for du ló Gyön gyös AK–Dunaharaszti MTK
5-0

A DMTK U17 ered mé nyei:

14. for du ló Szigetszentmiklósi TK–Du na ha rasz -
ti MTK 6-0 
15. for du ló Dunaharaszti MTK–Tápiószecsõ FC
1-10 (Gól szer zõ: Ta kács Zsolt)   
16. for du ló Du na ke szi Vas utas–Dunaharaszti
MTK 2-3 (Gól szer zõk: Ta kács Zsolt, Frankovics
At ti la, Far kas Ba lázs)
17. for du ló Dunaharaszti MTK–Jánoshidai SE 0-3 
18. for du ló Gyön gyös AK–Dunaharaszti MTK 6-0

Az U17 és az U19 kö vet ke zõ ha vi prog ram ja: 

áp ri lis 14. 10:00 és 12:00 DMTK–Gyön gyös ha lász
áp ri lis 21. 10:00 és 10:00 Tura–DMTK (az U17
Gö döl lõn ját szik a Turával)
áp ri lis 28. 10:00 és 12:00 Mag lód–DMTK 
má jus 5.   10:00 és 12:00 DMTK–RKSK 
má jus 13. 10:00 és 12:00 Hat van–DMTK 
má jus 19. 10:00 és 12:00 DMTK–Ül lõ

A DMTK U15 ered mé nyei: 
14. for du ló Ré gió SC–Dunaharaszti MTK 2-0
15. for du ló Dunaharaszti MTK–Rác ke vei VAFC
1-5 (Gól szer zõ: Er dé lyi Bá lint) 
17. for du ló Dunaharaszti MTK–Dabas-Gyón 1-
2 (Gól szer zõ: Egyed Ró bert)
18. for du ló Gyáli BKSE–Dunaharaszti MTK 3-0 

A DMTK U13 ered mé nyei: 
10. for du ló Dunaharaszti MTK–Bu gyi SE 2-1
(Gól szer zõk: Dankó Krisz ti án, Egyed Ró bert)

Csa pó Lász ló
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Dunaharaszti Város Önkormányzatának szervezésében

2012. MÁJUS 1-JÉN 
M A J Á L I S
A SPORT-SZIGETEN

A délelőtti órákban: amatőr labdarúgó mérkőzések. 
Jelentkezni lehet személyesen a Sport-szigeti pályán.
Egész nap: a DMTK Evezős Szakosztálya a Csónakháznál várja az érdeklődőket!

13.00 órától: Giraffe ügyességi kerékpárverseny. Jelentkezni lehet a helyszínen.

14.00 órától: Zotyó bohóc, majd a Nemzetiségi Önkormányzatok tánccsoportjai, Rocky
Nagyik, DIE műsora. Step Aerobic, Dance Feeling, Oázis Gyöngyszemei, Ashihara Karate

Az esti órákban fellépnek az „X-Factor”-osok: Baricz Gergő, Muri Enikő, Kocsis Tibor 

21.00 órától: Kozelka Band
A gyermekfoglalkozásokban részt vesz a Kakaó Klub, valamint 
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat.


