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Vál to zás a hul la dék szál lí tás ban

Tisz telt Part ne re ink!
Lom ta la ní tás Dunaharaszti, 2012. õsz reg gel 5:30 órá tól

szep tem ber 08. szom bat
Gyár köz ut ca - Némedi út (Fõ út fe lõl az
51-es út fe lé ha lad va) jobb ol da la - Beth -
len Gá bor ut ca - Haraszthy Fe renc ut ca
- Egry Jó zsef ut ca - Paál Lász ló ut ca -
Zágonyi Kár oly u. - Zsá lya u. - Levendula
u. - Ki rály köz - Pity pang u. - MÁV al só
ut ca kö zöt ti te rü let

szep tem ber 09. va sár nap
Dó zsa György út (Fõ út fe lõl az 51-es út
fe lé ha lad va) jobb ol da la - Vas út ut ca -
Mó ricz Zsig mond ut ca - Te me tõ ut ca -
vas úti sín - Bár ka ut ca - Du na-Ti sza csa -
tor na - Fõ út kö zöt ti te rü let

Fi gye lem!  A Fõ úton a lom ta la ní -
tást kö vet ke zõ szom ba ton, szep -
tem ber 15-én vé gez zük.

szep tem ber 15. szom bat
Fõ út - Sport-szi get - Hókony-sor - Pa ra -
di csom-szi get - Du na sé tány - Du na ut -
ca - Al só Du na sor - Ibo lya ut ca - So rok -
sá ri út - Fõ út - Kár olyi Mi hály út -  dr.
Pósta Sán dor ut ca - Las Torres ut ca -
Cso ko nai ut ca - Szondy György ut ca -
Kõrösi Csoma Sán dor ut ca - Mó ra Fe -
renc ut ca - Eöt vös köz - Eöt vös Kár oly
ut ca - Ba ross ut ca - Dó zsa György út (Fõ
út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va) bal ol -
da la kö zöt ti te rü let

szep tem ber 16. va sár nap
Ha tár út - Vér cse ut ca - Man du la ut ca -
Ki ke let ut ca - Ha tár út - Or go na ut ca -
Ta vasz ut ca - Ha tár út - Kné zich ut ca -
Némedi út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé

ha lad va) bal ol da la - Kan dó Kál mán ut -
ca kö zöt ti te rü let

Meg ké rünk min den in gat lan tu laj do -
nost és bér lõt, hogy a lo mot ren de -
zet ten, a lom ta la ní tást meg elõ zõ na -
pon te gyék az in gat la nok elé. Fel hív -
juk a fi gyel mü ket, hogy az ön kor -
mány zat ren de le te sze rint in gat la -
non ként 2 m3 lo mot szál lí tunk el díj -
men te sen. A 2 m3-t meg ha la dó meny -
 nyi sé gû lom el szál lí tá sát az in gat lan
tu laj do no sá nak vagy bér lõ jé nek szál -
lí tó le vél alap ján brut tó 4445 Ft/m3

áron ki szám láz zuk. A lom ta la ní tás
reg gel 5:30 óra kor kez dõ dik! Azon
be je len té se ket, hogy az ut cá ban a
lom ta la ní tás lát ha tó meg tör tén te után
el szór tan lom ott ma radt, nem vesz -
 szük fi gye lem be. 
Ne rak ják ki az aláb bi anya go kat:
Ak ku mu lá to rok, ele mek, elekt ro ni kai hul -
la dé kok (pél dá ul: TV, rá dió, mik ro hul lá -
mú sü tõ, hû tõ szek rény, szá mo ló gép,
szá mí tó gép, (mobil)telefon, vi deó já té -

kok), iz zó lám pák, fény csö vek, fes té kek,
hí gí tók, sa vak, lú gok, per me te zõ sze rek,
ola jok, por la dó, szál ló az besz tet tar tal -
ma zó ter mé kek (pl. szür ke hul lám pa la,
pa la), hasz nált gép jár mû és ke rék pár gu -
mik, gyógy sze rek, épí té si tör me lék.
Ezen hul la dé ko kat nem he lyez het jük el
le ra kó ban.
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2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend:

Ünnep ideje Ünnep neve Helyettesítõ napok
augusztus 20. hétfõ Államalapítás ünnepe augusztus 18. szombat
október 22. hétfõ Pihenõnap október 20. szombat
október 23. kedd Nemzeti ünnep október 21. vasárnap
november 1. csütörtök Mindenszentek november 3. szombat
november 2. péntek Pihenõnap november 4. vasárnap
december 24. hétfõ Pihenõnap december 22. szombat
december 25. kedd Karácsony december 23. vasárnap
december 26. szerda Karácsony december 24. hétfõ
2013. január 1. kedd Újév december 30. vasárnap

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta a ko ráb -
bi köz szol gál ta tó val, a DHRV Kft.-vel kö tött
köz szol gál ta tá si szer zõ dé se ket fel mond ta.
A fel mon dás in do ka az volt,  hogy a ki seb sé -
gi tu laj do nos sal nem si ke rült meg ál la po dás ra
jut ni né hány el en ged he tet len cég jo gi kér dés -
ben, töb bek közt az ügy ve ze tõ meg vá lasz tá -
sá ban. Az ügy ve ze tõ sze mé lyé nek hi á nya
azon ban ve szé lyez tet te a la kos ság biz ton sá -
gos és a meg szo kott ma gas szín vo na lú köz -
szol gál ta tás ok kal tör té nõ el lá tá sát. Az ön kor -
mány zat el tö kélt ab ban, hogy az el múlt évek -
ben a hul la dék ke ze lé si ága zat te rü le tén el ért
ki emel ke dõ szín vo na lú szol gál ta tá so kat –
köz tük a sze lek tív hul la dék gyûj té si rend szert,
vagy a zöld hul la dék be gyûj té sét – meg õr zi és
fo lya ma to san biz to sít ja. Az ön kor mány zat
dön té se az volt, hogy szak mai part ner be vo -
ná sá val kö zös tár sa sá got hoz lét re, mely ben
az ön kor mány za ti tu laj don – össz hang ban a
ké szü lõ hul la dék gaz dál ko dá si tör vén  nyel és
a kor mány szán dé ká val meg ha tá ro zó, az az
51% lesz. Az új cég meg ala pí tá sá ig és a ha -
tó sá gi en ge dé lyek be szer zé sé ig, a hul la dék -

ke ze lé si fel ada to kat a ki sebb sé gi tu laj do nos
a Multiszint Kft. lát ja el. 
A Multiszint Kft. 1995-ben ala kult, az óta te vé -
keny ke dik a hul la dék szál lí tá si ága zat te rü le tén.
Tíz éven ke resz tül vol tak tag jai an nak a kon -
zor ci um nak, amely a fõ vá ro si szi lárd hul la dék
be gyûj té sét és szál lí tá sát vé gez te, je len leg pe -
dig al vál lal ko zó ként vesz részt eb ben a mun -
ká ban. Egy mil lió köb mé ter szi lárd hul la dék
el szál lí tá sá ról gon dos kod nak éven te. Ren del -
kez nek a szük sé ges fel sze re lé sek kel és esz köz -
park kal, cél gép ál lo má nyuk a leg kor sze rûbb
mû sza ki szín vo na lat kép vi se li és össze sen 40
da rab, Mer ce des, Schwarz mül ler és Citroën tí -
pu sú jár mû vel ren del kez nek. A cég a fõ vá ro -
son kí vül fõ leg a mi ré gi ónk ban, így Szi get -
szent mik ló son, Gyá lon, Vecsésen, Ül lõn, Bu -
da ör sön, Tö rök bá lin ton is te vé keny ke dik, de
al vál lal ko zó ként dol go zott már Du na ha rasz tin
is, a DHRV Kft., a Zöld Ko ro na 2000 Kft., va -
la mint az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból. 
Mind an  nyi unk szá má ra a pon tos ság, a biz -
ton sá gos fel adat el lá tás, a kör nye zet vé del mi
és egész ség ügyi szem pont ok ma ra dék ta lan

be tar tá sa a leg fon to sabb. A Multiszint Kft.-
vel meg ala kí tan dó kö zös cég al kal mas lesz
ar ra, hogy min den szem pont ból meg fe lel jen
ezek nek az el vá rá sok nak. Va la men  nyi ko ráb -
bi mun ka vál la lót át vesz és biz to sít ják az ed -
di gi szál lí tá si me net ren det is. Fon tos szá -
munk ra, hogy a la kos ság a le he tõ leg ke ve seb -
bet érez zen meg az át ál lás ból. Ez azt je len ti,
hogy min den ki to vább ra is azo nos mó don és
a ko ráb bi áron ve he ti igény be a szol gál ta tást.
Tár sa sá gunk tö rek szik ar ra, hogy a la kos ság
szá má ra a meg szo kott ma gas szín vo na lat biz -
to sít suk, de ha a szol gál ta tás sal kap cso lat ban
kér dé se vagy ja vas la ta me rül ne fel, ké rem
nyu god tan ke res se a kol lé gá in kat akik szí ve -
sen se gí tik Önt a meg ol dás ban.

A Multiszint Kft. el ér he tõ sé gei:

Iro da: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46.
Tel.:  24/531-391
Fax.: 24/531-561

Mo bil: 70/318-3839
E-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu
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2012. AU GUSZ TUS – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE

Dr. Fertõiné Demjén Gert rúd

Bu da pes ten szü let tem, de már Du na ha rasz tin
élek. A fes té szet már gye rek ko rom ban is na gyon
von zott, de az élet más fe lé so dort. Fog tech ni kus -
ként men tem nyug díj ba, és az óta hó do lok is mét
a mû vé szet nek.
A Dési Huber Kör ben ta nul tam, Vén Emil volt a
mes te rem. Majd 1961-ben a Ma gyar Or vos Kép -
zõ mû vé szek Kö ré nek ala pí tó tag ja vol tam.
Rend  sze res ki ál lí tá sa im vol tak Ka pos vá rott, Bu -
da pes ten, Hol lan di á ban, Auszt ri á ban és még
szám ta lan más ma gyar or szá gi hely szí nen.
Öt éve va gyok a Szigetszentmiklósi Al ko tók Kéz -
mû ves Egye sü le té nek tag ja. Éven te 2-3 al ka lom -
mal ál lí tunk ki kü lön bö zõ tár la to kon. Mes te rem itt
Kosch Pé ter. A Pest Me gyei Ama tõr Kép zõ- és
Ipar mû vé szek tag ja is vol tam há rom évig. Ki ál lí tá -
sa i kon 2004-tõl há rom éven te rend sze re sen részt
vesz tek. Mes te re im: Bál vá nyos Hu ba, Fi ók Lász ló
2001-tõl pe dig a Dunaharaszti Mû ked ve lõ Mû vé -
szek ki ál lí tá sa in vet tem részt ké pe im mel, szin te
éven te, és egy szer már be mu tat koz hat tam a Vá -
ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban is. Je len leg is
tag ja va gyok a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban
mû kö dõ Dunaharaszti Mû vé szet ba rá tok Kö ré -
nek, ahol két he ten te mû vész ta ná rok se gít sé gé -
vel ké pez zük ma gun kat, és szer vez zük fest mé -
nye ink be mu ta tá sát.
Sze re tet tel vá rom mos ta ni tár la tom ra ba rá ta i mat,
is me rõ se i met, min den kit, akit ér de kel nek fest mé -
nye im au gusz tus kö ze pé tõl szep tem ber kö ze pé -
ig a Dunaharaszti Vá ro si Könyv tár ba.
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– Mi ért vá lasz tot ta ezt a mes ter sé get. Volt
fod rász a csa lád ban?
– Nem, a szü le im egy sze rû nap szá mos em -
be rek vol tak. Ha tan vol tunk test vé rek. Ne -
kem tet szett a fod rász szak ma, így apám el -
vitt inas nak ah hoz a fod rá szá hoz, aho va õ
járt, Wichner Já nos pa pá já nak fod rá sza tá ba,
a mai Földváry ut cá ba. An  nyi ki kö té se volt
csak, hogy ara tás kor en ged je nek sza bad ság -
ra.
– Járt arat ni? Mi lyen mun kát vég zett ott?
– Ma rok sze dõ vol tam, a vé gén pe dig a mar -
ko kat kel lett ös  sze szed nem, ami ket az tán a
pa pám ké vék be kö tött.
– Ho gyan tel tek a ta nu ló évek?
– Wichneréktõl más fél év után Tak sony ba
men tem Tagscherer Nán dor hoz. Jó ne vû fod -
rá szat volt már ak kor is. Ké sõbb Tá bo ri ra
ma gya ro sí tot ták a ne vü ket. Két fia volt, Fe -
renc és Nán dor. Utób bi pap lett. Hõ si es tet -
te, hogy a há bo rú ban ön ként kö vet te az orosz
had szín tér re a Tak sony ból be hí vott ka to ná -
kat. Ezért ma gas ál la mi ki tün te tést is ka pott.
Je len leg Nagy len gyel ben plé bá nos. Fe ri két
fia is fod rász nak ké szült. Harasztin, Gerber
An tal nál vol tak ta nu lók.
– Mi kor sza ba dult? 
– 1934-ben, de utá na nem tud tam el he lyez -
ked ni, mert nem volt mun ka le he tõ ség fod rá -
szok szá má ra. Ezért több he lyen, lá da gyár -
ban, vá gó hí don dol goz tam, vagy al kal mi
mun kát vál lal tam kõ mû ves nél. 1935-ben
Gerberéknél vol tam ki se gí te ni tíz hó na pon
ke resz tül, amed dig Toncsi bá csi ka to nai ki -
kép zé sen volt. 1936-ban pe dig egy Dankó
Pis ta ne vû fod rász nál dol goz tam, in gyen.
Üz le te a Fõ úton volt, majd nem szem ben a
Du na-le já ró val, az öreg Schwarzl-házban,
amit már ré gen le bon tot tak. Ott se gí tet tem
na pi egy-két órát. Mel let te azon ban már jár -
tam ház hoz ha jat nyír ni és bo rot vál ni. Fo ko -
za to san nõtt a ven dé ge im szá ma.
– Mi kor nyi tott sa ját üz le tet?
– Mind járt há zas ság kö té sem után, 1941-ben.
De elõ ször mes ter vizs gát kel lett ten ni. Ke -
rék pár ral jár tam be es tén ként Pest er zsé bet re,

a tan fo lyam ra. Ez után nyi tot tam meg az üz -
le te met fe le sé gem szü le i nek há zá ban, a mai
Dó zsa György úton. Most a Tél apók bolt ja
van a he lyén. Tíz évig mû kö dött ott a fod rá -
sza tom, majd 1951-ben szö vet ke zet be kény -
sze rí tet tek az ak ko ri fod rá szok kal együtt. Sü -
tõ Já nos volt az el nök, Li ge ten az õ üz le té -
ben mû kö dött a szö vet ke zet, a fa lu ban pe dig
két fod rász üz let volt. Lent a Fõ út és a Ná -
dor ut ca sar kán – a mai zöld sé ges he lyén –
Wichmann Já nos és a Ma gyar ut cai Tóth
Gyu ri dol go zott. Mi szin tén a Fõ úton, a ré -
gi Stumpf-vendéglõben, a ké sõb bi Sipos
bolt ban kap tunk he lyet. Gerber Toncsi bá csi
és én vol tunk a fér fi fod rász ok, Lugosi Do di
és Hevényi Já nos pe dig a nõi részt vit ték. Tá -
gas üz let volt, jól el fér tünk, de a szö vet ke ze -
ti for ma nem jól mû kö dött, el kü lö nül tek a
törzs ven dé gek, min den ki a sa ját fod rá szá ra
várt. Négy és fél év múl va meg is szûnt, visz -
 sza men tünk sa ját mû he lye ink be.
– Kik bõl állt a ven dég kö re? Pa rasz tok,
mun ká sok, vagy ipa ro sok jár tak oda a leg -
töb ben?
– Ve gye sen. Két-há rom or vos törzs ven dé gem
is volt. Jár tak hoz zám ipa ro sok is, a mo zis
Tilly csa lád tag jai, és még so kan. A kun csaf -
tok má sik ré szét a ki já rók je len tet ték, aki ket
ott hon bo rot vál tam. Szer dán és szom ba ton,
vagy va sár nap men tem hoz zá juk. Reg gel haj -
nal ban kel tem, és nyi tás ra kör be jár tam a há -
za kat. A pa rasz tok hoz reg gel jár tam, dél elõtt
pe dig az ipa ro sok hoz, ven dég lõ sök höz, fû -
sze re sek hez. Ez hasz nos volt, mert el ke rül -
tem ve le a hos  szas vá ra ko zást az üz let ben. 
– Mi kor tól fog lal koz ta tott ta nu ló kat?
– Az el sõ tíz év ben nem vol tak, csak egy-egy
se géd. Ér de kes, hogy ami kor én sze ret tem
vol na el he lyez ked ni, nem volt mun ka, ami -
kor pe dig ne kem lett vol na szük sé gem se géd -
re, a há bo rú alatt, a mun ka erõ volt hi ány.
Leg ked ve sebb ta nít vá nyom a lá nyom volt.
1958-tól együtt dol goz tunk, amíg nyug díj ba
nem men tem. Ró zsi ak kor önál ló fod rá sza tot
nyi tott. 
– Nem hív ták be ka to ná nak?

– Nem, mun ka szol gá lat ra hív tak be há rom
hó nap ra a Fe ke te-Ti sza mel lé, Kõ rös me zõ re,
ami ma Uk raj ná hoz tar to zik. A nap egyik fe -
lé ben er dõt ir tot tunk út épí tés hez, utá na pe -
dig ha jat nyír tam és bo rot vál tam. Olyan sok
mun kám volt, hogy szap pa no zó se gé de ket
kel lett to bo roz nom, ugyan is a szom széd ság -
ban volt egy zsi dó gyûj tõ tá bor, oda is át hív -
tak, mert nem volt fod rá szuk. Ez 1941-ben
volt. So kat töp reng tem az óta is, va jon túl él -
ték-e sze gé nyek a há bo rú bor zal ma it. Ke -
gyet len idõk voltak…
– Ös  sze sen hány évet dol go zott?
– Ki le het szá mol ni. 1934-es sza ba du lá som
után öt-hat évig nem volt ál lan dó mun kám.

Sa ját üz le tem 1941-tõl négy és fél év meg -
sza kí tás sal 1978-ig mû kö dött. Ak kor nyug -
díj ba men tem, de ott hon még dol goz tam, és
ház hoz is jár tam 2004-ig, nyolc van hat éves
ko ro mig. Ös  sze sen te hát het ven, fod rász ként
pe dig több mint hat van öt évet dol goz tam. 
– Be szél jünk má sik nagy sze rel mé rõl, a
sakk ról! 
– Egész éle tem ben na gyon sze ret tem sak koz -
ni. Ti zen öt éves le het tem, ami kor Tak sony -
ban, a mes te rem fia, aki ké sõbb pap lett, ho -
zott a test vér ének egy sak kot. Azt sem tud -
tuk, mit kell ve le kez de ni, de jött egy-két
olyan ven dég, aki is mer te a já té kot, tõ lük ta -
nul tam meg a lé pé se ket. Ez után Fe ri vel ját -
szot tunk, de õ egy idõ után meg un ta, mert
min dig én nyer tem. Így egy idõ re meg szûnt a
sakk. Ké sõbb a Schwarzl fi ú val sak koz tam a
má sik fod rász üz let ben, de ott meg a ma ma

DE RÛ VEL ÉL NI AZ ÉLE TET
Lá to ga tó ban Weidinger Lé nárd nál

Hárti bá csi – leg töb ben így szó lít ják – be ír ta ne vét a ha rasz ti tör té ne lem be. Hét év ti zed
mun kás évei alatt meg be csült ipa ros ként szer zett tisz te le tet ma gá nak, sak ko zó ként pe dig
kö zel fél év szá za dig öreg bí tet te a he lyi sakk szak osz tály hír ne vét. Ki lenc ven ötö dik szü le tés -
nap ján a vá ros ne vé ben az ön kor mány zat jegy zõ je kö szön töt te. Ez al ka lom ból be szél get -
tünk a most is jó egész ség ben lé võ ün ne pelt tel.

1936
1944

1941
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Mu tas suk meg
szép kert je in ket

Pekalics Pis ta bá csi 86 éve sen is szor gal -
ma san ter mesz ti zöld sé ge it, gyü möl cse it. 
Mun ká ja pél da ér té kû. 
Ha ön is sze ret né meg mu tat ni kert jét, szí -
ve sen ál lunk ren del ke zé sé re.

Köszöntöttük 
Feith Jánosné 
Anna nénit 

90. születésnapján.

til tot ta le, mert ész re vet te, hogy a fia ta nu lás
he lyett ve lem ját szik. Így, amíg le gény vol -
tam, el ma radt a sakk. Nem is mer tem, mert
apám adott vol na; „Nincs mun kád, hogy sak -
ko zol?” Csak mi u tán meg nõ sül tem, kezd tem
megint, elõ ször zá rás után az üz let ben, majd
1946-tól már ki jár tam a sakk-kör be. Ver seny -
sze rû en sak koz tam a ki lenc ve nes évek ele jé -
ig. Volt, hogy a má so dik táb lán ját szot tam
Lugosi Do di mö gött. Tud ni il lik a ver seny zõk
erõ sor rend ben kö ve tik egy mást a csa pat ban,
a leg jobb ját szik az el sõ táb lán. Egy szer még
a há zi baj nok sá got is meg nyer tem. 
– Mi kor sak ko zott utol já ra?
– Ta valy de cem ber ben meg hí vott a sakk szak -
osz tály, és kö szön töt tek, mint a leg idõ sebb
ta got, két csa pat tár sam mal, Szirbik Mik lós -
sal és dr. Helméczy Má tyás sal együtt. Ott ta -
lál koz tam a DMTK leg fi a ta labb ver seny zõ -
jé vel, a na gyon te het sé ges Kö kény Nor bi val.
Ját szot tunk is egy más el len, a DMTK leg fi -
a ta labb és leg idõ sebb ver seny zõ je. Nem rég
ki csit be te ges ked tem. Gyógy ulá som óta nem
sak ko zom, mert na gyon fá raszt.
– Mos ta ná ban hogy tel nek a nap jai? 
– Fi am mal, Pé ter rel élek itt hon. Már tíz éve
ve lünk la kik, fe le sé ge met is õ ápol ta ha lá lá -
ig. Na gyon jól fõz, sze re tet tel gon dos ko dik
ró lam. Együtt já runk hor gász ni. Én me rí tem
ki a ha lat, amit fog. Itt hon pe dig ki tû nõ ha -
lász lét fõz be lõ le.
– Egy hos  szú élet so rán nem csak örö mök
érik az embert…
– Igen. Nagy szo mo rú ság, hogy lá nyom, aki
húsz éven át ve lem dol go zott az üz let ben is,
2008-ban meg halt. Ezt nem igen le het fel dol -
goz ni. Ta valy má jus ban pe dig fe le sé gem is
el hunyt. Szép há zas ság ban, sze re tet ben él -

tünk. No vem ber ben lett vol na a het ve ne dik
há zas sá gi évfordulónk…
– Ho gyan si ke rült a ne héz idõ sza ko kat át -
él ni, és szel le mi fris ses sé gét így meg õriz ni?
– A sakk fris sen tar tot ta az agya mat, az éle -
tet pe dig pró bál tam hu mor ral tel ten él ni.
Nem min dig si ke rült, mert vol tak szo mo rú
ese mé nyek is, de több nyi re a de rût ke res tem.
Ez se gí tett.

A Weidinger Hárti bá csi val va ló ta lál ko -

zás nem csak egy ri port volt; idõ uta zás
szü le im, nagy szü le im ko rá ba, a bol dog
gye rek kor ba. Gon do lat ban meg lá to gat tuk
ré gen el ment is me rõ se in ket, ro ko na in kat.
Ne vek, ese mé nyek ipa ro sok, mû he lyek,
ven dég lõk, kö zös õsök let tek fel em lít ve.
Meg ele ve ne dett az a va la mi ko ri Ha rasz ti,
amely már csak el sár gult fény ké pe ken, a
ré gi ek em lé ke i ben és a lel künk ben él.

Gáll Sán dor
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Na pi ren di pon tok

Sür gõs sé gi szó be li elõ ter jesz tés

1. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve -
té sé rõl szó ló 5/2012. (II. 28.) ren de let
mó do sí tá sá ról.

2. Gyer mek in téz mé nyek 2012. évi be ru -
há zá sok kal ös  sze füg gõ kor sze rû sí té se.
Hét szín virág Óvo da 4 új cso port já nak
mû köd te té se.

3. II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la mû -
kö dé sé vel ös  sze füg gõ ön kor mány za ti
in gat la nok ke ze lé se

4. DHRV Kft. 2011. évi be szá mo ló je len -
té se.

5. A te le pü lé si szi lárd hul la dék szál lí tá sá -
val és ke ze lé sé vel kap cso la tos kö te le -
zõ ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sa.

6. A „Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta
köz ok ta tá si fel adat ellá tá si, in téz mény -
há ló zat-mû köd te té si és fej lesz té si ter -
ve”, va la mint az ar ra épü lõ „Du na ha -
rasz ti vá ros köz ok ta tá si esély egyen lõ -
sé gi prog ram ja (hely zet elem zés és in -
téz ke dé si terv), Éves mo ni tor ing és fe -
lül vizs gá lat 2012” cí mû ak tu a li zált do -
ku men tu mok el fo ga dá sa, ez zel együtt
a ben nük fog lalt, át szer ve zés nek mi nõ -
sü lõ in téz ke dé sek fenn tar tói meg erõ sí -
té se.

7. I. A Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé szet -
ok ta tá si In téz mény ve ze tõi ál lá sá ra be -
ér ke zett pá lyá zat el bí rá lá sa.
II. A Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is -
ko la ve ze tõi ál lá sá ra be ér ke zett pá lyá -
zat el bí rá lá sa.

8. 2012. II. fél évi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé -
sek ter ve zett idõ- és na pi ren di pont jai.

Be szá mo ló a két ülés kö zött
történtekrõl

1. A Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék
2012. áp ri lis 4-i jog erõs vég zé se alap -
ján a Dunaharaszti Te le pü lés Fej lesz té -
sé re Köz ala pít vány meg szûnt.

2. Dunaharaszti te rü le tén 2012. jú ni us 13-
14-15-én lé gi és föl di ké mi ai szú nyog -
gyé rí tést vé gez tek a Cse pel-szi get és
Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti
Tár su lás ke re te in be lül.

3. A Jegy zõ úr ve ze té sé vel tár gya lá so kat
foly tat tunk a RABEN Kft.-vel, hogy a
cég ál tal vég zett be ru há zás ered mé -
nye ként meg nö ve ke dett te her gép jár -
mû for ga lom a Jed lik Á. ut ca bur ko la -
tá nak ká ro so dá sa nél kül le bo nyo lód -
has son. A tár gya lá sok ered mé nye ként
a cég gel kö tött kü lön szer zõ dés alap -
ján meg épült a Jed lik Á. ut ca 450 m-
es sza ka szá nak bur ko lat erõ sí té se –
cég ka pu já tól a Pus kás Ti va dar ut cáig
– 22 350 000 Ft ér ték ben a RABEN
Kft. költ sé gé re.

4. El ké szült a Tó köz, Nyár fa, Beth len G.
ut cák út épí té se.

5. Meg kez dõ dött az út épí té sek 2. üte mé -
ben sze rep lõ 11 ut ca út épí té se.

6. Az ütem terv nek meg fe le lõ en zaj lik a

BKV Zrt. be ru há zá sá ban a Fõ úti HÉV-
át já ró át épí té se, vár ha tó be fe je zés jú -
lius 1.

7. A Pest Me gyei Kor mány hi va tal 2012.
má jus 17-én át fo gó, tel jes kö rû ha tó sá -
gi el len õr zést tar tott a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ban a 2011. év rõl, va la mint a 2012
má ju sá ig ter je dõ idõ szak ról. Ez az el -
len õr zés el sõ sor ban a jegy zõi mun ka
fel adat el lá tá sá ra ter jedt ki.

El fo ga dott ha tá ro za tok

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te úgy dönt, hogy meg szün te ti a
Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lást.
A meg szün te tés nap ja: 2012. szep tem ber
30. Fel ké ri a tár su lás el nö két, hogy a va -
gyon meg osz tás ról szó ló meg ál la po dás
ter ve ze tet 2012. au gusz tus 30. nap já ig
ter jessze a tár su lás elé.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. jú li us 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a Me se Óvo da – Hétszívirág
tag óvo dá já ban a 4 új cso port mû kö dé -
sé hez en ge dé lyez 14 fõ lét szám bõ ví -
tést, és ös  sze sen brut tó 15 800 000 Ft
elõ i rány za tot biz to sít a mû kö dés re,
mely nek for rá sa a te lek adó több let be vé -
te le. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. június 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a Me se Óvo da – Nap su gár tag -
óvo dá já ban brut tó 4 000 000 Ft elõ i -
rány za tot biz to sít a pá lyá zat ban nem el -
szá mol ha tó költ sé gek re és brut tó
3 000 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a Vá -
ro si Böl csõ dében a kor mány hi va ta li el -
len õr zés sel össze füg gõ fel ada tok vég -
re haj tá sá ra, mely elõ i rány zat ok for rá sa
a te lek adó több let be vé te le. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. június 30.

A Rá kó czi u. 1. és 3. sz. alat ti, 3307/3,
3307/4 hrsz.-ú, és a Kan dó Kál mán u.
10/a. sz. alat ti, 3307/2 hrsz.-ú in gat la no -
kat az ön kor mány zat té rí tés men te sen a
Dunaharaszti Va gyon gaz dál ko dá si Kft.
ke ze lé sé be ad ja, az zal a fel té tel lel, hogy
ok ta tás-ne ve lés cél já ra tör té nõ to vább -
hasz no sí tás ese tén a té rí tés men tes bér le -
ti szer zõ dés ben ren del kez ni kell az is ko la
sa ját költ ség ve té si ke re té bõl tör té nõ köz -
üze mi és te rü let-kar ban tar tá si költ ség vi -
se lés rõl.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. július 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te tu do má sul ve szi a Dunaharaszti
Re gi o ná lis Vá ros üze mel te té si Kft. 2011.

évi gaz dál ko dá sá ról szó ló, a könyv vizs gá -
ló ál tal ké szí tett tá jé koz ta tót, mely tar tal -
maz za az éves be szá mo lót (mér leg +
eredménykimutatás) és en nek ki egé szí tõ
mel lék le tét.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. jú ni us 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a te le pü lé si szi lárdhul la dék ke -
ze lé sé vel és szál lí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sa cél já ból ve gyes tu laj -
do nú tár sa sá got ala pít, mely be part ner -
ként a Multiszint Kft.-t (1201 Bu da pest,
At ti la u. 62., cég jegy zék szám: 01-09-
464358) kí ván ja be von ni. Az Ön kor -
mány zat tu laj do ni ará nya a meg ala kí -
tan dó tár sa ság ban 51%. A Kép vi se lõ-
tes tü let fel ha tal maz za a Pol gár mes tert a
cég ala pí tás hoz szük sé ges do ku men tu -
mok alá írá sá ra. Az Ön kor mány zat a tár -
sa ság meg ala kí tá sá hoz 1 530 000 Ft
törzs tõ ké vel já rul hoz zá, mely nek fe de -
ze te az adó több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. au gusz tus 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a hul la dék gyûj tõ edé nyek azo -
no sí tá sá hoz 8000 db chipet vá sá rol RF-
IT Hun ga ry Kft.-tõl (1031 Bu da pest, Zá -
hony u. 7.) brut tó 7 620 000 Ft ér ték ben,
mely nek fe de ze te a Kisdunáért Ön kor -
mány zat Tár su lás meg szû né se kor ko -
ráb ban fi ze tett tag díj vis  sza uta lás rend -
kí vü li be vé tel, il let ve az adó több let be -
vé tel.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. szep tem ber 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te el fo gad ja a „Dunaharaszti Vá -
ros Ön kor mány za ta köz ok ta tá si fel adat -
el lá tá si, in téz mény há ló zat-mû köd te té si
és fej lesz té si ter ve” cí mû do ku men tu -
mot.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. jú ni us 26.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te el fo gad ja a „Dunaharaszti vá ros
köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi prog ram ja
(hely zet elem zés és in téz ke dé si terv),
Éves mo ni tor ing és fe lül vizs gá lat 2012”cí -
mû do ku men tu mot.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. jú ni us 26.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény ve ze té sé vel 2012.
au gusz tus 1-tõl 1 év re, 2013. jú li us 31-ig
Cser Pé tert bíz za meg. Il let mé nyét
238 170 Ft-ban ál la pít ja meg.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. au gusz tus 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. június 25-én megtartott ülé se
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. július 30-án megtartott rendkívüli ülé s határozatai

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak
Iro da sze rek és tonerek be szer zé se tár -
gyú köz be szer zé si el já rá sá ban Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság D.343/9/2012
nyil ván tar tá si szá mú ha tá ro za tá ban
meg sem mi sí tet te Aján lat ké rõ 2. rész re
vo nat ko zó dön té sét. Bí rá ló bi zott ság a
be nyúj tott aján la to kat új ra bí rál ta és a
Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta alap ján újabb
in do ko lás ké rést fo gal ma zott meg Aján -
lat te võk ré szé re.
Te kin tet tel a tör vé nyi ha tár idõk be tar tá sá -
ra, az új dön tés meg ho za tal ára Aján lat ké -
rõ nek 30 nap ja van, az az leg ké sõbb 2012.
au gusz tus 15-ig dön te ni kell az el já rás
ered mé nyé rõl.
A dön tés ho za tal az aláb bi mó don tör tén -
het:
1. A 30 na pos dön tés ho za ta li ha tár idõt fi -
gye lem be vé ve au gusz tus fo lya mán
rend kí vü li kép vi se lõ-tes tü le ti ülés ösz -
 sze hí vá sá val, vagy

2. A 30 na pos dön tés ho za ta li ha tár idõt
fi gye lem be vé ve Kép vi se lõ-tes tü let
ál ta li egy sze ri, ki zá ró lag je len el já rás -
ra vo nat ko zó át ru há zott jog kör ben
Pol gár mes te ri fel ha tal ma zás sal. A
fel ha tal ma zás ki zá ró lag je len el já rás -
ra vo nat ko zik, mely sze rint je len köz -
be szer zé si el já rás ban a Pol gár mes -
ter a dön tést meg hoz za a bí rá ló bi -
zott ság írá sos szak vé le mé nye alap -
ján. 

Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. au gusz tus 15.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a meg ala kí tan dó MULTI-DH
Hul la dék ke ze lõ Kft. (szék he lye: 2330
Du na ha rasz ti, Fõ út 152.) ügy ve ze tõ jé -
nek ha tá ro zat lan idõ re Mó dis Vik tor,
2330 Dunaharaszti, Szil ágyi Er zsé bet u.
43/a. szám alat ti la kost, Fel ügye lõ Bi -
zott sá ga tag ja i nak 2014. de cem ber 31.
nap já ig pe dig Ottaváné Bar na Éva, 2330
Du na ha rasz ti, Szil ágyi Er zsé bet u. 21.
szám alat ti la kos és Knapp Ti bor, 2330

Du na ha rasz ti, Uzsoki köz 5. szám alat ti
la kos ön kor mány za ti kép vi se lõ ket kí ván -
ja meg vá lasz ta ni, il let ve ki je löl ni.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz za a Pol -
gár mes tert, hogy a MULTI-DH Hul la dék -
ke ze lõ Kft. tár sa sá gi szer zõ dé sét e sze -
mé lyi dön té sek nek meg fe le lõ en kös se
meg és ír ja alá.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. au gusz tus 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te az aláb bi in téz mé nyek mó do sí tó
ok ira ta it, va la mint egy sé ges szer ke zet be
fog lalt mó do sí tott ala pí tó ok ira ta it jó vá -
hagy ja:
1. Me se Óvo da,
2. Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la,
3. II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la,
4. Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé szet ok ta -
tá si In téz mény,

5. Dunaharaszti Ne ve lé si Ta nács adó,
6. Dunaharaszti Vá ro si Böl csõ de,
7. Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz -
mény,

8. Vá ro si Könyv tár és Jó zsef At ti la Mû ve -
lõ dé si Ház,

9. Dunaharaszti Gyer mek jó lé ti és Csa lád -
se gí tõ Szol gá lat.

Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. au gusz tus 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a vá ros Te le pü lés ren de zé si Ter -
vei mó do sí tá sá nak cél ja it a kö vet ke zõk
sze rint ha tá roz za meg:
1. A 0212/42 hrsz.-ú in gat lan és kör nye -
ze té nek olyan új öve zet be so ro lá sa,
amely le he tõ vé te szi a ki emelt vá ro si és
köz ér de ket szol gá ló sport-sza bad idõ
és a hoz zá tar to zó szál lás-ven dég lá tá -
si funk ci ó jú lé te sít mé nyek épí té sét, va -
la mint a te rü let rõl ki vál tan dó er dõ te rü -
let he lyett a vá ros ha tá rá ban a szük sé -
ges cser er dõ te le pí té sé re al kal mas te -
rü let öve ze ti át so ro lá sa.

A Kép vi se lõ-tes tü let meg bíz za a Pol gár -
mes tert, hogy a ter ve zõ BFVT Kft.-vel és
a ter ve zés cél já ban köz vet le nül ér de -
kelt, a tel jes ter ve zé si díj költ sé gét vi se -
lõ in gat lantu laj do nos sal kös se meg a
szük sé ges szer zõ dé se ket. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ (szer zõ dés kö tés re): 2012. ok tó -

ber 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te hoz zá já rul ah hoz, hogy a je len -
leg a Du na ha rasz ti, Fõ út 268. sz. alat -
ti in gat la non lé võ 2 db kön  nyû szer ke ze -
tes épü le tet a Dunaharaszti Mun kás
Test edzõ Kör (DMTK) hasz no sít sa a
4156 és a 6303 hrsz.-ú in gat la no kon és
fel ha tal maz za a Pol gár mes tert, hogy a
meg lé võ épü le tek bon tá sá hoz és a ter -
ve zett épü le tek el he lye zé sé hez tu laj do -
no si hoz zá já ru lást ad jon ki.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. au gusz tus 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te fenn tar tói jog kör ében fel ha tal -
maz za a Baktay Er vin Gim ná zi um örö -
köst, és a kép vi se le té ben el já ró Sziráki
György igaz ga tót, hogy:
1.) dr. Baktay Er vin né örök ha gyó ál tal
örö kös ként reá ha gyott net tó
35 248 688 Ft név ér té kû tel jes ha gya té -
kot – ado má nyo zá si szer zõ dés sel – a
tá mo ga tá sá ra lét re jött Pro Al ma Ma ter
Ala pít vány nak (2310 Dunaharaszti,
Baktay tér 1.) ado má nyoz za;
2.) a Pro Al ma Ma ter Ala pít ván  nyal a kö -
vet ke zõ pon tok ban meg ál la pí tott lé nye -
ges fel té te lek kel meg kös se és alá ír ja az
ado má nyo zá si szer zõ dést;
– Az OTP in gat lan be fek te té si je gyek
(11 643 389 Ft) és az OTP tõ ke ga ran -
tált pénz pi a ci be fek te té si je gyek
(9 138 997 Ft) ma rad ja nak to vább ra
tar tó san be fek tet ve (le köt ve), és így e
tõ ke rész nek a ho za dé ka („ka ma ta”)

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la ve ze té sé vel 2012. jú li us 1-tõl 1
év re, 2013. au gusz tus 31-ig Zimmermann
An nát bíz za meg. Il let mé nyét 399 400 Ft-
ban ál la pít ja meg.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. jú li us 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te a 2012. II. fél évi kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülé sek idõ- és na pi ren di pont ja it a kö -
vet ke zõk ben ha tá roz za meg:

2012. szep tem ber 24. – 14.00
– Be szá mo ló az Ön kor mány zat 2012. I.
fél évi gaz dál ko dá sá ról

– Bi zott sá gok 2012. I. fél évi mun ká já ról
szó ló be szá mo lói

– Te rü le ti Gon do zá si Köz pont (TGK) ve -
ze tõ jé nek be szá mo ló ja a TGK mun ká -
já ról

– Pá lyá za ti elõ ké szí tés
– Laffert Kú ria üze mel te té se
– Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz -
mény SZMSZ és Élel me zé si Sza bály zat
el fo ga dá sa

2012. ok tó ber 29. – 14.00
– Be szá mo ló az ok ta tá si in téz mé nyek
mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról

– Be szá mo ló a ha tá ro za tok vég re haj tá -
sá ról

– A 2013. évi bel sõ el len õr zé si ütem terv
el fo ga dá sa

2012. no vem ber 26. – 14.00
– Be szá mo ló az Ön kor mány zat 3/4 éves
gaz dál ko dá sá ról

– 2013. évi költ ség ve té si kon cep ció
– Be szá mo ló a fo lya mat ban lé võ pe res
ügyek rõl

2012. de cem ber 17. – 14.00
– 2013. évi költ ség ve té si ren de letter ve zet
– A kü lön fé le dí jak ról szó ló új ren de let
meg al ko tá sa

– Ki sebb sé gi Ta nács nok be szá mo ló ja a
2012. évi mun ká já ról

– 2013. I. fél évi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek
ter ve zett idõ- és na pi ren di pont jai.
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le gyen az ala pít vá nyi cé lok ra fel hasz -
nál ha tó (el költ he tõ).

– A fo lyó szám lán tar tott 14 466 305 Ft –
leg alább tõ ke ga ran ci á val – ke rül jön
tar tó san le kö tés re ak ként, hogy e tõ -
ke rész nek is csak a ho za dé ka („ka ma -
ta”) le gyen az ala pít vá nyi cé lok ra fel -
hasz nál ha tó (el költ he tõ).

– E le kö tött tõ ke ös  sze gek ho za dé ká nak
fel hasz ná lá sa te kin te té ben az ado má -
nyo zó Gim ná zi um ha tá roz za meg,
hogy az Ala pí tó Ok irat ban fel so rolt
ala pít vá nyi cé lok kö zül e ho za dé kok
me lyik cél ra, mi lyen arány ban (%)
hasz nál ha tók fel.

– Az ado mány tény le ges át adá sa elõtt,
az Ala pít vány hoz za lét re – fel ügye lõ
szer vét – El len õr zõ Bi zott sá gát, ame -
lyet úgy cél sze rû sza bá lyoz ni, hogy
ab ba az Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes -
tü le te min den kor jo go sult le gyen ta got
de le gál ni, cél sze rû en pénz ügyi-gaz -
da sá gi szak is me ret tel és szak mai ta -
pasz ta lat tal ren del ke zõ sze mé lyek kö -
ré bõl.

– E pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa so rán
– a ku ra tó ri um ál tal al kal mas nak ta lált
mó don – min den kor ke rül jön fel tün te -
tés re azon kö rül mény is, mi sze rint az
Ala pít vány e tá mo ga tá sa it né hai öz -
vegy dr. Baktay Er vin né örök ha gyó
vég aka ra ta sze rint nyúj tot ta a Gim ná -
zi um nak.

– A szer zõ dõ fe lek ál la pod ja nak meg to -
váb bá ab ban, hogy amen  nyi ben az
Ala pít vány a jö võ ben nem csak a Gim -
ná zi u mot kí ván ja tá mo gat ni, az az te -
vé keny sé gét bõ ví te né, úgy dr. Baktay
Er vin né ha gya té ka ak kor is ki zá ró lag
csak a Baktay Er vin Gim ná zi um tá mo -
ga tá sá ra lesz for dít ha tó. E sza bá lyo -
kat al kal maz zák a fe lek az Ala pít vány
eset le ges meg szû né se ese té re is.

– A szer zõ dõ fe lek ál la pod ja nak meg vé -
gül még ab ban is, hogy amen  nyi ben
az Ala pít vány a jö võ ben nem a Baktay
Er vin Gim ná zi u mot kí ván ja tá mo gat ni,
úgy dr. Baktay Er vin né ha gya té ká ból
még fel nem hasz nált részt (tõ két és
ho za dé ka it) a Gim ná zi um ré szé re ma -
ra dék ta la nul vis  sza kell szol gál tat ni.

3.) az ado má nyo zá si szer zõ dés meg kö -
té sé nek, va la mint az Ala pít vány El len õr -
zõ Bi zott sá ga meg ala ku lá sá nak fel té te -
lé vel, a tel jes ha gya té kot át ad ja a Pro Al -
ma Ma ter Ala pít vány nak.
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta
kép vi se le té ben a Kép vi se lõ-tes tü let a
Pro Al ma Ma ter Ala pít vány El len õr zõ Bi -
zott sá gá nak tag já vá Le hel End re al pol -
gár mes tert, 2330 Dunaharaszti Dó zsa
György út 15. szám alat ti la kost je lö li
(de le gál ja).
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ké ri Sziráki
György igaz ga tó urat, hogy gon dos kod -
jon az ado má nyo zá si szer zõ dés mél tó
ün nep ség ke re té ben tör té nõ alá írá sá ról.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes -

ter és Sziráki György, a
Baktay Er vin Gim ná zi um igaz -
ga tó ja

Ha tár idõ: 2012. ok tó ber 31.

Köz ér de kû ren de le tek

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

19/2012. (VIII. 3.) ren de le te

az ön kor mány za ti ren de le tek 
elõ ké szí té sé ben va ló

tár sa dal mi rész vé tel sza bá lya i ról

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat Kép vi -
se lõ-tes tü le te az Alap tör vény 32. cikk (1)
be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va, a he lyi ön kor mány -
zat ok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
103/B. §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat (a
to váb bi ak ban: Ön kor mány zat) a nyil vá nos
mû kö dés erõ sí té se, a la ko sok be vo ná sa
és a tár sa dal mi bi za lom erõ sí té se ér de ké -
ben biz to sít ja a ren de letter ve ze tek tár sa -
dal mi vé le mé nye zé sét.
(2) A ren de letter ve ze tek tár sa dal mi vé le -
mé nye zé sé nek for mái:
a) a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tõ táb lá ján
tör tént ki füg gesz tés sel biz to sí tott vé le -
mé nye zés;

b) az Ön kor mány zat hi va ta los hon lap ján
(a to váb bi ak ban: hon lap) meg adott el -
ér he tõ sé gen ke resz tül tör té nõ vé le mé -
nye zés; és

c) az elõ ter jesz tõ ál tal be vont sze mé lyek,
szer ve ze tek ál tal tör té nõ vé le mé nye zés
(a to váb bi ak ban: tár sa dal mi vi ta).

2. §

(1) Tár sa dal mi egyez te tés re kell bo csá ta -
nia az ön kor mány zat ren de letter ve ze tét a
(2)-(4) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel.
(2) Nem kell tár sa dal mi egyez te tés re bo -
csá ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl és a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról szó ló ren de letter ve ze tet;

b) a he lyi adó ról szó ló ren de let-ter ve ze tet,
és az egyéb fi ze té si kö te le zett sé gek rõl
szó ló ren de le tek ter ve ze tét;

d) az Ön kor mány zat szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tá ról szó ló ön kor mány -
za ti ren de let ter ve ze tét;

e) a sür gõs sé gi elõ ter jesz tés ként be nyúj -
tott ren de le tek ter ve ze te it, il let ve egyéb -
ként a ren de let ter ve ze tet, ha an nak
sür gõs el fo ga dá sá hoz ki emel ke dõ köz -
ér dek fû zõ dik,

f) a ter ve ze tet, ha a ren de let meg al ko tá sá -
ra ma ga sabb szin tû jog sza bály ha tár idõt
ha tá roz meg, és a tár sa dal mi egye zte -
tés mel lett a ha tár idõ be tar tá sa nem biz -
to sít ha tó;

g) az ön kor mány za ti ren de le tet mó do sí tó
ren de letter ve ze tet, ha azt ere de ti leg
sem kel lett tár sa dal mi egyezte tés re bo -
csá ta ni, vagy ha az csak ma ga sabb
szin tû jog sza bály mó do sí tá sa mi att
szük sé ges ren del ke zé se ket tar tal maz;

h) azt a ren de letter ve ze tet, mely nek kap -
csán la kos sá gi fó ru mot tar ta nak.

(3) Nem bo csát ha tó tár sa dal mi egyez te -
tés re a ter ve zet, ha az egyez te tés
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak
kü lö nö sen fon tos pénz ügyi, ter mé szet vé -

del mi, kör nye zet vé del mi vagy örök ség vé -
del mi ér de ke i nek vé del mét ve szé lyez tet -
né.
(4) Ki emel ke dõ köz ér dek az olyan kö rül -
mény, mely nek be kö vet ke zé se ese tén az
Ön kor mány za tot je len tõs hát rány ér né.

3. §

(1) A ren de let ter ve ze te és meg al ko tá sá -
nak oka, va la mint az elõ ze tes ha tás vizs -
gá lat (a to váb bi ak ban: in do ko lás) ös  sze -
fog la ló ja:
a) a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tõ táb lá ján,
b) az Ön kor mány zat hi va ta los hon lap ján
(www.dunaharaszti.hu) ke rül ki füg gesz -
tés re, il let ve meg je le ní tés re.

(2) A ter ve ze tet és az in do ko lá sát az (1)
be kez dés ben meg ha tá ro zott he lye ken az
azt tár gya ló kép vi se lõ-tes tü le ti ülést leg -
alább 15 nap pal meg elõ zõ en kell köz zé -
ten ni. A ter ve zet a kép vi se lõ-tes tü le ti ülést
meg elõ zõ 3 nap 16.00 órá ig vé le mé nyez -
he tõ. Ezen idõ szak alatt bár ki írás ban a
Pol gár mes te ri Hi va tal Tit kár sá gán sze mé -
lye sen le adott, vagy pos tai úton meg ér ke -
zett le vél ben, il let ve a hon la pon meg adott
elekt ro ni kus le vél cí men elekt ro ni kus úton
vé le ményt, ja vas la tot jut tat hat el.
(3) Az elõ ter jesz tõ a be ér ke zett vé le mé -
nyek rõl és ja vas la tok ról, az el uta sí tott ja -
vas la tok ese té ben az el uta sí tás in do ka i ról
ti pi zált össze fog la lót ké szít. Az ös  sze fog -
la ló tar tal maz za a vé le mé nyek és ja vas la -
tok alap ján el ké szí tett ren de letter ve zet
vég le ges vál to za tát is, ame lyet szin tén
köz zé kell ten ni az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott mó don. Az elõ ter jesz tõ nek az
ös  sze fog la lót a kép vi se lõ-tes tü le ti elõ ter -
jesz tés hez mel lé kel nie kell.

4. §

(1) A tár sa dal mi vi tá ra bo csá tás ke re té ben
az elõ ter jesz tõ meg ha tá roz za, hogy – az
Ön kor mány zat szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ról szó ló ön kor mány za ti ren -
de let ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en –
vá lasz tá sa sze rint mely ci vil és szak mai
szer ve ze tek kel, a vá ros ban élõ je les szak -
em be rek kel, köz éle ti sze mé lyek kel, dísz -
pol gár ok kal, stb. ja va sol ja a té ma egyez -
te té sét, va la mint azt, hogy ja va sol ja-e la -
kos sá gi fó rum tar tá sát.
(2) Az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott
sze mé lyek nek, szer ve ze tek nek a ren de -
let  ter ve ze tet úgy kell meg kül de ni, hogy a
vé le mé nye zõ nek leg alább 6 nap áll jon
ren del ke zé sé re ál lás pont juk ki ala kí tá sá ra.

5. §

(1) A be ér ke zett vé le mé nye ket a ren de let
ha tály ba lé pés ét kö ve tõ 1 évig meg kell
õriz ni.
(2) A be ér ke zett vé le mé nyek, ja vas la tok
te kin te té ben az elõ ter jesz tõt egye di vá -
lasz adá si kö te le zett ség nem ter he li.

6. §

Je len ren de let 2012. au gusz tus 15-én lép
ha tály ba.

Dr. Szalay Lász ló s.k. Pethõ Zol tán s.k.
pol gár mes ter jegy zõ
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottsága

2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
Tel.: 06-24/504-450, 06-24/370-457

titkarsag@dunaharaszti.hu

A pályázók tanulmányi és versenyeredményeit, valamint szociális helyzetét mérlegelve 
az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság

2012. július 2-i rendkívüli ülésén a

„Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázat 2012”
keretében beérkezett támogatási igényeket a következõképpen bírálta el:

Támogatási összeg Név Iskola és osztály 2012/2013 Ft/hó, 10 hónapon át

Ficsór Réka Eszter Hunyadi János Általános Iskola 8. c 5000
Faragó Dorottya II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. a 5000
Kenéz Antónia Hunyadi János Általános Iskola 6. b 5000
Kovács Valentina Hunyadi János Általános Iskola 6. c 5000
Kreisz Brúnó Hunyadi János Általános Iskola 7. a 5000
Kreisz Dorka Hunyadi János Általános Iskola 6. c 5000
Török Petra Hunyadi János Általános Iskola 6. b 5000
Verpeléti Rita Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 7. a 5000

Az éves támogatási keret a költségvetésben: 400 000 Ft (8 fõ x 10 hónap x 5000 Ft)

Beérkezett összesen 16 db pályázat, ebbõl 2 érvénytelen.

A nyerteseknek gratulálunk,
minden pályázónak további sikeres tanulmányokat

és tartalmas nyári szünidõt kívánunk!

Hajdu Zsolt s. k.
az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke

ANYA KÖNY VI ESE MÉ NYEK DÍJ TÉ TE LEI 2012-BEN 2, 6, 7

Meg ne ve zés Fi ze ten dõ díj ÁFA

Mun ka idõ ben, hi va ta li he lyi ség ben 
meg tar tott anya köny vi ese mény díj men tes

Mun ka idõ ben, hi va ta li he lyi sé gen kí vül 
meg tar tott anya köny vi ese mény rend kí vü li díj men tes
kö rül mény mi att

Mun ka idõn kí vül, hi va ta li he lyi ség ben 
meg tar tott anya köny vi ese mény 5000 Ft/ese mény áfamen tes

Mun ka idõn kí vül, kül sõ hely szí nen 
meg tar tott anya köny vi ese mény 

8000 Ft/ese mény áfamen tes(Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház, 
Ren dez vény ház, Laffert-kú ria)

Mun ka idõn kí vü li, a ká vé zó szer ve zé sé ben 
ál ló fo ga dás sal egy be kö tött es kü või 
szer tar tás (anya köny vi ese mény) 45 000 Ft/ese mény áfamen tes
ma xi mum 3 óra a Laffert-kú ri á ban, 
a hét min den nap ján

Fo tó zás a Laffert-kú ria park já ban és 
ter me i ben ma xi mum 1 óra idõ tar tam ban, 

15 000 Ft/ese mény áfamen tesa hét bár mely nap ján (amen  nyi ben a 
ter mek ben más ren dez vény nincs)

Tisz telt Ügy fe le ink!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a Ma gyar
Ké mény Kft. al kal ma zá sá ban ál ló ké -
mény sep rõk min den eset ben arc ké -
pes, ho log ram mal el lá tott iga zol vány -

 nyal ren del kez nek, me lyet ké rés re
bár mi kor fel kell mu tat ni uk a ké -
mény el len õr zés so rán. A kö te le zõ en
igény be ve en dõ sor sep rés hez, mely
éven te két al ka lom mal tör té nik, az
aláb bi nyom tat ványt hasz nál ják mun -

ka tár sa ink. Ez a nyom tat vány szám lá -
nak mi nõ sül és min den eset ben ho -
log ra mos mat ri cá val van el lát va.
Amen  nyi ben a ké mény sep rõ nem ren -
del ke zik az em lí tett iga zol ván  nyal és
a mat ri cá val el lá tott for ma nyom tat -
vánnyal, ak kor az adott ké mény sep rõ
nem a Ma gyar Ké mény Kft. mun ka -
tár sa. Ilyen sze mélyt ne en ged je nek
be az in gat lan ba és sem mi eset re se fi -
zes se nek ne ki pénzt!

Kö szö net tel

Ma gyar Ké mény Kft.

ÉR TE SÍ TÉS!

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy
az elõ írt kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri
köz szol gál ta tás kö ré be tar to zó fel ada -
to kat – Dunaharaszti köz igaz ga tá si ha -
tá ra in be lül – 2012. jú li us 3-tól 2012.
de cem ber 29-ig a Ma gyar Ké mény
Kft. dol go zói lát ják el. A Kft. al kal ma -
zá sá ban ál lók név re szó ló, arc ké pes ki -
tû zõk kel ren del kez nek.

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
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Cik künk igyek szik be mu tat ni azon kul tu rá lis
kí ná la tok egy ré szét, amik a bel föl di tu riz -
mus ban rej le nek. A ke vés bé fel fe de zett táj -
egy sé gek, kis vá ros ok tör té nel me, jel leg ze tes -
sé gei, az ott élõ ne ve sebb em be rek élet mû ve,
a he lyi, vagy kis tér sé gi mú ze u mok nyo mán
mind meg is mer he tõk. Szá mos eset ben ezek a
he lyi le he tõ sé gek szín vo na las kul tu rá lis prog -
ra mo kat is kí nál nak. Az ak tív pi he nést, vagy
ta nul má nyi ki rán du lá so kat ter ve zõk ré szé re
jó le he tõ ség nyí lik a nagy, köz ked velt és is -
mert mú ze u mok ban sze rez he tõ is me re tek ki -
egé szí té sé hez.
Pest me gye te rü le tén je len tõs szá mú tu risz ti -
kai vonz erõ, így mú ze um is ta lál ha tó. A Du na
her ceg nõi – Esz ter gom, Vi seg rád, Szent end -
re – kö zül utób bi ket tõ fek szik me gyénk te rü -
le tén. 
Szent end re, ez a ro man ti kus kis vá ros – me lyet
leg in kább a kép zõ mû vé szet egyik pa ra di cso -
ma ként em lít he tünk – épült leg kö ze lebb a fõ -
vá ros hoz. A klas  szi ku sok tól az avant gár don át
a kor társ mû vé sze te kig szin te min den mû faj
meg ta lál ha tó itt. Ki emelt tu risz ti kai hely szín,
ol da la kat le het ne ír ni ró la, de most csak mú -
ze u ma i nak rö vid is mer te té sé re tö rek szünk.
Az 1951-ben lé te sült Ferenczy Mú ze um,
Ferenczy Kár oly fes tõ mû vész ne vét vet te fel,
aki az ezer nyolc szá zas évek vé ge fe lé élt
Szent end rén csa lád já val. A mú ze um ban meg -
ta lál ha tó a Ferenczy csa lád ál lan dó ki ál lí tá sa:
Ferenczy Kár oly imp res  szi o nis ta fest mé nyei,
Ferenczy Ol ga bie der mei er zsá ner kép és port -
ré kol lek ci ó ja, Ferenczy Va lér mû vei,
Ferenczy Bé ni raj zai szob rai és ak va rell jei va -
la mint Ferenczy No é mi, a ma gyar go be lin mû -
vé szet is ko lát te rem tõ alak já nak sze ces  szi ós
stí lu sú al ko tá sai. A mú ze um ban ta lál ha tó még
Szent end re tör té ne ti ki ál lí tá sa az újkõkortól az
új ko rig, va la mint a te le pü lés új ko ri tör té ne te
ké pek ben.
A vá ros fö lé ma ga so dó dom bon, ahon nan se -
reg nyi mû vész örö kí tet te meg az alat ta fek võ
ház te tõ ket, a temp lom mel lett ta lál ha tó a
Czóbel Mú ze um, ahol Czóbel Bé la mû vei ta -
lál ha tók, ame lyek a Nagy bá nyai Fes tõ is ko la
ha gyo má nya it, a fauvizmust és más poszt imp -
res  szi o nis ta stí lus je gye ket vi sel. Ugyan itt lát -
ha tó ak fe le sé ge, Modok Má ria szür re a lis ta ké -
pei is.
A Kmetty Mú ze um és az Ámos Im re–An na
Mar git Mú ze um a név adó ik mun kás sá gát mu -
tat ja be, Kmetty ku bis ta és konst ruk ti vis ta
irány za tú, Ámos Im re szür re a lis ta és An na
Mar git a ma gyar pop art el in dí tó ja na iv és gro -
teszk mû vei alap ján.
A Vaj da La jos Mú ze um ban ta lál koz ha tunk
Vaj da non fi gu ra tív szén raj za i val, il let ve mû vé -
sze ti mun kás sá gá val, mely nek jel lem zõ je a
bar tó ki ze ne konst ruk tív szür re a lis ta stí lus je -
gyek kel va ló for dí tá sa a mo dern kép zõ mû vé -
szet nyel vé re. 
Bar csai Je nõ konst ruk ti vis ta és abszt rakt mû -
vei a Bar csai Gyûj te mény ben lát ha tó ak.
A XIX. szá za di ipa ri mû em lék fû rész ma lom
fel újí tá sa hoz ta lét re a Mûvészet Malom ki ál -

lí tó és fesz ti vál épü le tet a he lyi és a kör nyék -
be li kö tõ dé sû kor társ mû vé szek ki ál lí tá sa i nak,
ta lál ko zó i nak és egyéb kép zõ mû vé sze ti ese -
mé nyek nek ad ott hont.
Lát vá nyos és
hí res a Ko -
vács Mar git
Gyûj te mény
is, ahol az
1977-ben el -
hunyt ke ra -
mi kus mû -
vész nõ bib li -
ai, mi to ló gi -
ai, folk lo risz -
ti kus ih le té -
sû, fõ leg sze -
ces  szi ós stí -
lu sú, mun kái
ta lál ha tók. 
Em lí tés re mél tó a fõ té ren ta lál ha tó Szent end -
rei Kép tár, amely idõ sza kos ki ál lí tá sok nak ad
he lyet, il let ve a Nép mû vé sze tek Há za, a vá ros
leg ré gibb, fa lu si as jel le gû épü le te. 
A vá ros nyu ga ti fe lén a he gyek lá bá nál fek -
szik a Szent end rei Skan zen, ahol az or szág

szá mos táj egy ség ét meg örö kí tõ pa raszt há zak,
gaz da sá gi épü le tek, hasz ná la ti tár gyak és
egyéb esz kö zök mu tat ják be a ma gyar vi dé ki
éle tet és tük rö zik – egyes ese tek ben az utol -
só meg men tett épü let tel – ele ink szo ká sa it,
élet mód ját. A lát ni va lók – me lyek év rõl év re
bõ vül nek – mel lett sok in te rak tív fog lal ko -
zás sal, né pi prog ra mok kal te szik tel jes sé a
sza bad té ri mú ze u mot.
Ugyan csak a sza bad té ri kõ tár ban lel he tõ ek fel
az Ulcisia Castra ró mai ka to nai tá bor, te le pü -
lés és te me tõ kõ em lé kei. 
A vá ros ka ódon han gu la tú ut cái, te rei, si ká to -
rai, a fes tõi szép sé gû Du na-part, és a szin te
meg szám lál ha tat lan temp lom kel le mes ki rán -
du lá si cél le het, me lyet a sok kis han gu la tos
ét te rem és ven dég lõ kí nál ta gaszt ro nó mi ai él -
mény te het tel jes sé.
A lát ni va ló kat ki egé szí tik az óvo dás cso por -
tok tól az al só és fel sõ ta go za tos, va la mint kö -
zép is ko lai di á kok és nyelv ta nu ló kon át az
egy sze rû ér dek lõ dõk nek szó ló át fo gó in te -
rak tív vi zu á lis, tör té nel mi, nép raj zi és kép -
zõ mû vé sze ti mú ze um pe da gó gi ai prog ra mok.
Ezek szin te va la men  nyi mú ze um és kép tár
te rü le tén mû köd nek, hoz zá ér tõ szak em be -
rek, mû vé szek ké szí tet ték és mû köd te tik,

meg is mer tet ve ez zel az al ko tás fo lya ma tát,
tech ni ká it és ma gát az al ko tás örö mét is a
ven dé gek kel.
Szent end rét el hagy va a Du na ka nyar ban a
„Du na her ceg nõi” kö zül Vi seg rád ra ér ke -
zünk. A 2000-ben – Dunaharasztival együtt
– is mét vá ros sá lett tör té nel mi te le pü lés ne -
ve ze tes ide gen for gal mi cél ál lo más. A XIII.
szá zad ban épült fel leg vár, a Sa la mon-to rony,
amely az el múlt év ti zed ben is mét tör té nel mi-
po li ti kai sze re pet ka pott a Vi seg rá di Né gyek
kö zöt ti szer zõ dés alá írá sa kor, és Má tyás vi -
lág hí rû re ne szánsz pa lo tá já nak rom jai, a
Nem ze ti Mú ze um fenn ha tó sá ga alatt mû kö -
dõ Má tyás Ki rály Mú ze um hir de tik tör té nel -
münk egy kor di csõ sé ges idõ sza kát. A mú ze -
u mi prog ram mel let éven te a Vi seg rá di Nem -
zet kö zi Pa lo ta já té kok ren dez vény so ro zat az

egyik leg na gyobb vonz erõ. Ezen felül szá -
mos kul tu rá lis prog ram vár ja az ide lá to ga tó -
kat: „A hon fog la lás tól Má tyás ki rá lyig” cím -
mel tör té nel mi ren dez vény so ro zat, vagy a
„Ze nés Nyá ri Es ték Vi seg rá don” cí mû ko -
moly ze nei kon cert so ro zat prog ram ja csa lo -
ga tó. 
Át kel ve a Du nán, a bal par ton foly tat va utun -
kat, Zebegényben, Szõnyi Ist ván egy ko ri há zá -
ban lét re ho zott em lék mú ze um ban ta lál ha tó az
imp res  szi o nis ta-poszt imp res  szi o nis ta mû vész
al ko tá sa i nak egy ré sze. Zebegény fes tõi el he -
lyez ke dé se, a fes tõ mû vé szek ked velt he lye,
így a Szõnyi-ház is egy faj ta za rán dok hely,
ahol az év nagy ré szé ben több, iro dal mi és ze -
nei ren dez vényt is tar ta nak.
Az Ipoly tor ko la tá nál fek szik Szob, ahol a
Bör zsöny Mú ze um a vi dék tör té ne ti em lé ke it
és is me re te it mu tat ja be a ró mai õr tor nyok tól
nap ja in kig, fel ölel ve a tér ség nép raj zát, te le pü -
lé se it, ne ves sze mé lyi sé ge it és a Bör zsöny ter -
mé sze ti ér té ke it. 
Ve rõ cén van Gorka Gé za, a XX. szá zad el sõ
fe lé ben élt ma gyar ke ra mi ku sok Gá dor Ist ván
és Ko vács Mar git mel lett egyik leg je len tõ sebb
alak já nak egy ko ri ott ho na és mû he lye, mely
1972 óta mú ze um. Gorka mun kás sá gá nak je -
len tõ sé ge, hogy kö zös ne ve zõ re hoz ta a ke rá -
mia tra di ci o ná lis örök sé gét sa ját in di vi du á lis
al ko tó ere jé vel, sõt, a nép mû vé szet ha gyo má -
nyán túl lép ve, az ar cha i kus for ma kép zést a
mo dern fel fo gás sal egye sí tet te. Gorka ne ve a
zo mánc tech ni ká val is ös  sze fo nó dott, kü lö nö -
sen az ál ta la ki fej lesz tett re pesz tett (kraklé) zo -
mán cé val.
Penc er dõk ko szo rúz ta köz ség, a Nyugat-
Cserhát domb vi dé kén fek szik, Vác tól 13 km-
re. A múlt szá zad ban még Cserháttáj ne vet vi -
sel te a szom szé dos Kosd, Rád, Csõ vár fal vak -
kal. A Cserháttáj Mú ze um a kör nyék gaz dag
ré gé sze ti, nép raj zi anya gá nak meg men té se ér -
de ké ben jött lét re.

Pest me gyei kör uta zás kul tú ra ked ve lõk nek

Még tart a nyár. Azok szá má ra, akik már túl van nak az üdü lé sen, vagy ott hon pi he nik ki
az év fá ra dal ma it, sze ret nénk szû kebb pát ri ánk ban, me gyénk te rü le tén egy-egy na pos ki -
rán du lá si le he tõ sé get aján la ni, be mu tat va azo kat a kis mú ze u mo kat, me lyek meg lá to ga tá -
sa iga zi kul tu rá lis él ményt nyújt hat a ha zai pi he nést, csen de sebb ki kap cso ló dást vá lasz tók
szá má ra. 
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Vác a Du na ka nyar leg -
ré geb bi vá ro sa Bu da -
pest tõl észak ra, a Du na
bal part ján, a Na szály
hegy lej tõ i nek öle lé sé -
ben fek szik. A vá ros ban
mû kö dõ Tragor Ig nác
Mú ze um igen sok ré tû
fel ada tot lát el. A ré gé -
sze ti, tör té ne ti, nép raj zi
és kép zõ mû vé sze ti
gyûj te mé nyek mel lett

je len tõs tu do má nyos mun kás sá got és köz mû -
ve lõ dé si te vé keny sé get is foly tat. A Vá ci Egy -
ház me gyei Gyûj te mény ál lan dó ki ál lí tá son mu -
tat ja be az egy ház me gye mû vé sze ti kin cse i bõl
ál ló vá lo ga tást, va la mint idõ sza ki ki ál lí tá so kat
is ren dez. 
A Memento Mori Krip ta mú ze um mu tat ja be
azo kat a fel be csül he tet len ér té kû kul túr tör té -
ne ti kin cse ket, me lyek 1994-ben ke rül tek nap -
vi lág ra a Do mon kos temp lom hely re ál lí tá sa
so rán. A temp lom alatt 150 év vel ez elõtt el fa -
la zott krip tá ra buk kan tak, ahol 262, több nyi re
jó ál la po tú, dí szí tett ko por só ban a XVIII. szá -
zad vé gén, és a XIX. szá zad ele jén el hunyt, és
a kü lön le ges klí má ban spon tán mu mi fi ká ló -
dott vá ci pol gá rok, fér fi ak, nõk, gyer me kek,
mes ter em be rek, szer ze te sek, pa pok, ka to na -
tisz tek, hi va tal no kok lát ha tók.
A püs pö ki vá ros mû em lé kei, a szé kes egy ház,
a püs pö ki pa lo ta és egyéb egy há zi épü le tek,
szebb nél szebb temp lo mok, a vá ros há za, a vár
és vá ros fal, a Gom bás pa tak kõ híd ja és a Ma -
gyar or szá gon egye dül ál ló di a dal ív mind azt
bi zo nyít ja, hogy ér de mes ezt a Du na-par ti te -
le pü lést meg lá to gat ni.
Gö döl lõ fe lé ha lad va ér de mes meg áll ni Fót
nagy köz ség ben, ahol je len tõs lát ni va ló a ma -
gyar ro man ti kus épí té szet egyik leg je len tõ -
sebb al ko tá sa az Ybl Mik lós ál tal épí tett ró mai
ka to li kus temp lom és a Kár olyi pa lo ta. Ér de -

mes meg néz ni a Né meth Kál mán fa fa ra gó ott -
ho ná ból ki ala kí tott em lék há zat, mely nek ér de -
kes sé ge, hogy a ben ne ta lál ha tó bú to rok is a
mû vész sa ját ke zû mun kái.
Gö döl lõ is ki emel ke dõ tu risz ti kai pont. A
Grassalkovich An tal ál tal épít te tett ba rokk Ki -
rá lyi Kas tély, mely Er zsé bet ki rály nõ ked venc

ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si he lye volt, a te le -
pü lés leg fõbb kul tu rá lis köz pont ja. He lyet ad
a Kas tély mú ze um nak, a Ba rokk Szín ház nak,
kü lön bö zõ kon cer tek nek és ren dez vé nyek nek.
Te rü le tén ní vós ká vé ház is mû kö dik. A kas tély
park ja egye dül ál ló lát vá nyos ság. A Hamvay-
kúriában ke rült be ren de zés re a Vá ro si Mú ze -
um, amely tör té ne ti, kép zõ mû vé sze ti és a Gö -
döl lõi domb ság ter mé sze ti és ál lat vi lá gát mu -
tat ja be.
A Cser hát ban ere dõ Galga pa tak gyöngy fü zér -
sze rû en kö ti ös  sze e kis  táj te le pü lé se it, mely
már az újkõkortól la kott te rü let. Aszód, a
Galga men té nek szin te mér ta ni kö zép pont já -
ban he lyez ke dik el. Itt töl töt te di ák éve it Pe tõ -
fi Sán dor. Egy ko ri is ko lá já ban 1958 óta mû -
kö dik mú ze um, amely a Pe tõ fi-re lik vi á kon kí -
vül helyt ad a Galga völgy ré gé sze ti, nép raj zi
és hely tör té ne ti em lé ke i nek. 
Aszód hoz kö zel, Galgamácsán Vankóné Du -
dás Ju li a ki vá ló nép mû vész kez de mé nye zé sé -
re hoz ták lét re a fa lu mú ze u mot, ame lyet ké -
sõbb ró la ne vez tek el. A mú ze um ban a név adó
al ko tá sa it és be ren de zett la kás bel sõt lát ha tunk.
Az egy ko ri is tál ló ban ki ala kí tott te rem ben ki -
vá ló fo tó mû vé szek nek V. Du dás Ju li ról ké szült
port ré it ál lí tot ták ki. Vé gül az egy ko ri ta kar -
má nyos ban gaz da sá gi esz kö zö ket ta lá lunk.
Az al föld fe lé ha lad va Isaszeget, az 1848-49-
es ma gyar sza bad ság harc egyik ki emel ke dõ
gyõ zel mé nek meg szen telt he lyét ér de mes fel -
ke res ni. Leg szebb ré sze a gaz dag élõ vi lá gú
Park er dõ. A te le pü lés mú ze u mát 1967-ben,
egy száz tíz esz ten dõs öreg ház ban hoz ták lét -
re, ahol az Isaszegi Hely tör té ne ti Gyûj te mény
ré gé sze ti, tör té nel mi és nép raj zi anya got tar -
tal maz.
Tápiószelén ta lál ha tó a Blaskovich Kú ria mú -
ze um, amely bo ta ni ka i lag is ér de kes park ban

he lyez ke dik el. Ez az or szág egyet len a II. vi -
lág há bo rút sér tet le nül át élt kú ri á ja. A mú ze -
um ban ál lan dó ki ál lí tás a „Ne me si kú ria a 19.
szá zad ban” cím mel pá rat lan gaz dag sá gá ban
õr zi a ma gyar köz ne mes ség tár gyi em lék anya -
gát. Ter me i ben, he lyi sé ge i ben szin te az egy ko -
ri élet ele ve ne dik meg.
Ceg lé den je len tõs a Kos suth Mú ze um, me lyet
a vá ros elöl já ró sá ga né hány hely be li pol gár
kez de mé nye zé sé re 1917-ben ala pí tott. A ceg -
lé di az or szág leg gaz da gabb Kos suth-erek lye
gyûj te mé nye. Az ál lan dó ki ál lí tá son kí vül idõ -
sza ki kép zõ mû vé sze ti, nép raj zi és tör té ne ti ki -
ál lí tá so kat ren dez nek.
Nagy kõ rös a Du na-Ti sza kö ze egyik pa ti nás
vá ro sa iga zi ho mok vi dék, ame lyen vi rág zó
ker té szet fej lõd he tett ki. Az Arany Já nos Mú -
ze um ban a köl tõ nagy kõ rö si ta ná ri te vé keny -
sé gé nek do ku men tu mai lát ha tó ak: a dol go zó -
szo ba, is ko lai dol go za tok sa ját ke zû ja ví tá sá -
val és egyéb Arany-re lik vi ák. „Hej Nagy kõ rös,
hires vá ros” cím mel a vá ros és kör nyé ké nek
ré gé sze ti, tör té ne ti és nép raj zi em lé kei, a má -
so dik vi lág há bo rú, az 1945 utá ni vál to zá sok és

a szo ci a lis ta kor szak do ku men tu mai, tár gyi
em lé kei, va la mint az 1990-es for du lat be mu -
ta tá sa az ál lan dó ki ál lí tás té má ja. A „Fej fák a
Du na-Ti sza kö zén” cí mû ál lan dó nép mû vé sze -
ti ki ál lí tá sa a nagy táj egy ség pro tes táns te me -
tõ i nek fej fá it mu tat ja be.
A kör nyé kün kön fek võ ki ál lí tó he lye ket – mint
Ócsa vagy Rác ke ve – most nem mu tat juk be,
mert ar ról egy ko ráb bi szá munk ban „Kis uta -
zás nagy él mény” cím mel már be szá mol tunk.
Be fe je zé sül in kább egy ki csit mes  szebb fek võ
zsámbéki rom temp lo mot ajánl juk a ked ves ol -
va só fi gyel mé be. A ké sõ 
ro mán/ko ra gó ti kus ba zi li kát a pre mont rei

szer ze te sek épí tet ték az 1200-as évek kö ze pe
tá ján. Az 1773-as föld ren gés fé lig le rom bol ta,
s már nem épí tet ték új já. Je len leg a rom bel sõ
te rü le te is lá to gat ha tó. A Zsámbéki Szom ba -
tok ren dez vény so ro zat ban nyá ri szín há zi és
kul tu rá lis es te ket szer vez nek a rom temp lom
mel lett. 
Az itt be mu ta tott kul tu rá lis lát ni va lók ta lán bi -
zo nyít hat ják, hogy a kis vá ros ok ban, köz sé gek -
ben, fal vak ban mû kö dõ mú ze u mok, em lék tá rak,
fa lu há zak, vagy em lék szo bák al ter na tív le he tõ -
sé get nyúj ta nak a ha zá ját, ré gi ó ját meg is mer ni
vá gyók szá má ra. Szép em lé ke ket és is me re te ket
nyúj tó sze rez het nek a nagy vá ro so kat, a tö me get
el ke rül ni szán dé ko zó ke rék pá ros és ba kan csos
tu ris ták, a mú ze um pe da gó gi á ban részt ven ni kí -
vá nó ta nu lók.  A sok szor kis pén zû ön kor mány -
zat ok, ala pít vá nyok vagy egye sü le tek ál tal fenn -
tar tott in téz mé nyek ékes bi zo nyí té kai az az
egész sé ges ha za fi ság, és lo kál pat ri o tiz mus
„Légy büsz ke kör nye ze ted re” elv alap ján mû kö -
dõ, az ön kor mány za ti rend szert táp lá ló ci vil ku -
rá zsi nak. 

Gáll Sán dor

Utó irat: 
Aki pe dig vég képp úgy dönt, hogy Harasztin
töl ti el sza bad sá gát, an nak ajánl juk a Fõ úton
ta lál ha tó, ta valy fel újí tott Laffert-kúriát, ahol
ál lan dó és idõ sza kos ki ál lí tá sok, au gusz tus vé -
gé tõl – im már is mét ön kor mány za ti szer ve zés -
ben – szí nes kul tu rá lis prog ra mok vár ják a kö -
zön sé get. A ba rokk épü let ben re mek ká vé ház
mû kö dik, és egy jó ká vé, vagy ital ös  sze kap -
cso lá sa egy sé tá val a park ban, vagy az épü let -
ben, ön ma ga is kel le mes ki kap cso ló dást kí nál.
In nen csak egy ug rás a Vá ros há za ud va rán a
Hely tör té ne ti Em lék tár, ahol a te le pü lés múlt -
ját, az is ko lák, ipa ros ság, a há bo rús évek tör -
té ne tét, va la mint a pa raszt-pol gá ri élet, a tûz -
ol tó ság és a szo ci a liz mus ko rá nak em lé ke it be -
mu ta tó ál lan dó ki ál lí tás te kint he tõ meg. Rö vid
sé tá val ér he tõ el a Né met Nem ze ti sé gi Táj ház,
amely szín vo na las mú ze u mi ki ál lí tó hely. Az
ud va rán fel ál lí tott sá tor ban a he lyi sváb ság
kul tú rá ját fel idé zõ folk lór mû so ro kat és szó ra -
koz ta tó prog ra mo kat is szer vez nek. Vár juk

Vác – Diadalív

Arany Já nos Mú ze um 
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A NEM ZE TI ÖS  SZE TAR TO ZÁS
NAP JA

Az 1920. jú ni us 4-i tri a no ni dön tés 92.
év for du ló ján a Nem ze ti Ös  sze tar to zás
Nap ját ün ne pel tük is ko lánk ban. Az iro -
dal mi, ze nés ös  sze ál lí tás sal mél tó mó -
don em lé kez tünk meg er rõl az ese mény -
rõl. 
A mû sor ban sze re pel tek idõ sebb di ák ja -
ink: 
Tóth Dó ra (7. b)
Kuczik Li li és Fo dor Li li á na (6. b)
Ba logh Ma ja, Ba kos Bet ti na, Dalányi
Szó fia és Le hel Sá ra (5. a) 
Az el hang zott al ko tá sok, me lyek Ba bits
Mi hály, Mó ra Fe renc, Reményik Sán dor,
Ju hász Gyu la, Ady End re és Som ló Sá -
ri tol lá ból szár maz nak, mind-mind erõ sí -
tet ték azt a hi tet, hogy a ma gyar ság,
amely több mint ezer éve itt él Eu ró pá -
ban, ha tá ro kon in nen és be lül, ré sze az
egy sé ges ma gyar nem zet nek.
Egy nép nem fe lejt he ti el sa ját tör té nel -
mét, ha nem kel lõ mél tó ság gal kell em lé -
kez nie, pél dát me rí te nie és ta nul nia a
múlt já ból. 
Eh hez az al ka lom hoz kap cso lód va a fel -
sõ ta go za tos osz tá lyok ta nu lói tab ló kat
ké szí tet tek, ame lye ken a ha tá ron túl élõ
ma gyar ság te rü le ti el he lyez ke dé sét, ter -
mé sze ti kin cse it, hí res szü löt te it, kul tu rá -
lis kin cse it je le ní tet ték meg.
Vé le mé nyem sze rint fon tos, hogy er re a
nap ra is meg em lé kez he tünk és a gyer -
me kek  szá má ra ez zel is kö ze lebb hoz -
hat juk a ma gyar tör té ne lem ezen ese mé -
nyét.

Som ló Sá ri: Ma gyar vagy!...

Ma gyar vagy! És csak egy ha zád le het.
E hon, mely él ned és hal nod ád he lyet.
E hon, hol ezer év vel ez elõtt, 
Ma gyar láb érinté a hegy te tõt,
Le hel kürt jé nek har so gó sza vát
Fél ték az al vó pusz ta sá gon át,
S egy fél vi lág resz ket ve rótt adót, –
Hall ván a ma gyar har ci ri a dót!

Ma gyar vagy! És csak egy ha zád le het
E hon, – hol ezer hosszu év fe lett
Fény vált borut, vagy hosszu gyász mo -
solyt,
Mely szent rö gök re õsid vé re folyt
S ha fel rak nánk holt hõ sök csont hegy ét, 
A Kár pá tok eltörpitenék,
S az anyák kön  nye, mely megöntözé v 
Ten gert boritna al föl dünk fö lé!

Ma gyar vagy! És csak egy ha zád le het,
E hon! Hol meg kell állanod he lyed!
To kaj! Hol min den tõ ke drá ga kincs,
S a ves  szõ metsz ve, nyit va, fed ve sincs!
Er dély! Bá nyá i ban ten ger va gyon!
Kõ, vas, arany s ma ku lát lan áll, va don!
Bá nát! Hol szán ta ni kell – megjõ a nyár!
Buzád ve tés re, nyáj õr zõ re vár!
Há zad romokban… építsd fel ujra fel!
Atyá dé volt – s fi ad nak ad ni kell!

Fi ad nak – ad ni kell – ön ér ze tet,
Törhetlen, el szánt ércszilárd hi tet,
Hogy gyász, ha zug ság, éh ség, könny
kö zött
A le gyõ zött, a guzsbakötözött,
A meg alá zott, meg rá gal ma zott,
Ga lá dul rab ló kéz re jut ta tott
Ma gyar föl dön – ma gyar nak van he lye –
Hogy bol do gul, vagy el pusz tul ve le, – 
Hogy vád, bi tor lás, jog tip rás alatt
Õs, szent örök sé gé hez hû ma rad, –
Hor doz za gyá szát, oszt ja ün ne pét,
Éret te küz di mun kás éle tét, – 
– S ha megfeszitett nyer fel tá ma dást – 
Új ezer évért, – új hon fog la lást!

(1919)

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Az utolsó erdei iskolánk

A Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la
8. év fo lya ma  jú ni us ban 4 na pos er dei is -
ko lá ba uta zott a Ba la ton észa ki part já ra, a

Pálkövei If jú sá gi Tá bor ba. Az au tó busz
mi att az el sõ pi he nõ ki csit hos  szú ra si ke -
re dett, de Ba la ton fü red szép sé ge és egy
jó fa gyi meg vi gasz talt ben nün ket. Vé gül
meg ér kez tünk a tá bor ba. Nagy iz ga lom -
mal vár tuk, ho gyan he lyez ke dünk el, mi -
lyen lesz a szál lás, a kör nye zet. Saj nos
elég hû vös volt, de a für dést a Ba la ton ban
nem hagy tuk ki! Es tén ként fo ciz tunk, röp -
lab dáz tunk, be szél get tünk. Vol tunk Ta pol -

cán a ta vas bar lang ban, ami egy cso da.
Kör be jár tuk a Ká li-me den cét, ahol fel -
mász tunk a Hegy es tû ne vû hegy re, ba ran -
gol tunk a Szentbékkálai kõ ten ger nél, lát -
tuk a Salföldi ma jort. Ha za fe lé Ti hany ér -
de kes sé ge it, az Apát sá got, a Ka lóz mú ze -
u mot, Pa nop ti ku mot te kin tet tük meg. Vé -
gül itt is egy jót fagyiztunk a cuk rász da te -
ra szán, ahon nan fan tasz ti kus ki lá tás nyílt
a „Ma gyar ten ger re”. Élményteli volt ez az
utol só er dei is ko la. Az osz tá lyok még job -
ban ös  sze ko vá cso lód tak. Ez a 4 nap min -
den ki szá má ra em lé ke ze tes ma rad. Re -
mél jük osz tály fõ nö ke ink  Ági né ni, Nelly
né ni és a kí sé rõ szü lõk is így gon dol ják! 

Márton Anna, Surányi Kinga
8. a osztályos tanulók

Újra nyelvi tábor 
Obervellachban

Is ko lánk csa pa ta eb ben az év ben is út -
nak in dult, hogy Auszt ri á ban gya ko rol -
ja a né met nyel vet. Har ma dik al ka lom -
mal ju tot tak el a Kõrösis di á kok eb be a
nagy sze rû oszt rák vá ros ká ba. Él mé -
nye ik rõl a kö vet ke zõ be szá mo lók ban
ol vas ha tunk:

A bu szon va ló uta zás na gyon hos  szú
volt, de még is él ve ze tes. Oda fe lé meg áll -
tunk Burg Hochosterwitznél. A ré gi vár és
a ki lá tás gyö nyö rû volt.
A kö vet ke zõ reg ge len éb re dés és reg ge -
li után ta ní tás volt, majd a ta ní tás után a
vá ros ban kap tunk ér de kes meg ol dan dó
fel ada to kat. A ta ní tás és a fel ada tok be -
fe jez té vel ki rán dul ni in dul tunk. Ren ge teg
gyö nyö rû és ér de kes he lyen jár tunk Ka -
rin tiá ban. Két prog ram kö zött meg kap tuk
az ebéd cso ma got, ami ben szend vics,
édes ség és in ni va ló volt. A ki rán du lá sok
után vis  sza men tünk a szál lás ra és va -
cso ráz tunk. A va cso ra után ös  sze gyûl -
tünk az ebéd lõ ben és le ír tuk az az na pi
prog ra mo kat és lá tot ta kat. Majd für dés

után, fél tíz kor ta ka ro dó volt. A tá bort
min den ki na gyon él vez te, mert ren ge teg
ér de ke set lát tunk és jó volt a tár sa ság.
Re mél jük, jö võ re is itt le he tünk. (Len gyel-
Szé che nyi Do rot  tya, Ko vács Bor bá la,
Laukó Rajmond, Hor váth Zsó fia)

Az út na gyon hos  szú volt. Köz ben meg -
áll tunk egy szép vár nál, Burg Hochoster -
witz nél. Át men tünk 14 ka pun, hogy az
erõ dít mény te te jé re ér jünk. Más nap részt
vet tünk egy BIOS fog lal ko zá son. Ott te -
hén sze met bon col tunk, op ti kai csa ló dá -
sok ban volt ré szünk és meg is mer ked het -
tünk a víz, a föld, a le ve gõ és egyes élõ -
lé nyek tu laj don sá ga i val. Ez után egy vas út -
mo dell ki ál lí tás ra lá to gat tunk, ahol a kis
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vo na tok mel lé egész vá ro so kat épí tet tek
ki csi ben.
Ked den a Reißeck vas út tal-sik ló val utaz -
tunk. Két szer száll tunk át, mi re fel ju tot -

tunk a hegy re. Itt egy kis vas út ra ül tünk
fel, és egy olyan ját szó tér re ér kez tünk,
ahol „ener gi át ter mel tünk” ka vi csok se -
gít sé gé vel. Mi u tán le ér tünk, a Ragga
szur do kot te kin tet tük meg. Na gyon szép,
de egy ben elég vad volt. Na punk kö vet -
ke zõ víz esé se a Groppens tein szur dok -
ban volt. Saj nos, még nincs ren de sen ki -
épít ve a vis  sza fe lé ve ze tõ út, de et tõl
füg get le nül ér de kes és cso dás víz esés.
A kö vet ke zõ na pon el utaz tunk ara nyat
mos ni. Tál lal, gu mi csiz má val és ásó val
fel sze rel kez ve men tünk a víz be „nagy ér -
té kû kin cset” ke res ni. Per sze, ara nyat
nem ta lált sen ki, meg kel lett elé ged nünk
kvarc cal, pi rit tel vagy he gyi kris tál  lyal.
Az tán Heiligenblut ban egy hí res temp -
lom kert jé ben el he lye zett vas könyv ben
öt ma gyar sze ren csét le nül járt hegy má -
szó ne vét ta lál tuk be vés ve. Ez után sé tál -
tunk a vá ros ban. Csü tör tö kön egy szer -
pen ti nen, a Malta Hochalm strassén egy
na gyon ma gas be ton gát ra utaz tunk.
(Kölnbreins perre). On nan Gmünd be
men tünk vá rost néz ni és a Por sche Mú -
ze um ba is be tér tünk. Pén te ken egész
na pos ki rán du lá son vet tünk részt. Li be -
gõ vel fel men tünk a Gerlitzenre, majd ez -
után az Ossiacher Seen ha józ tunk. Meg -
néz tük a vadas parkot a Rosegg kas tély -
nál , majd ma gát a kas télyt is. Nem hagy -
tuk ki a la bi rin tust sem. Fel men tünk a
Pyramindenkogel ki lá tó ba is. Es te min -
den csa pat csa ta ki ál tás sal, a vá ros ban
ké szí tett in ter jú val és az el ké szült pro -
jekt mun kák kal mu tat ko zott be. A tel je sít -
mé nye ket Láz ár bá csi és a zsû ri ér té kel -
te, ju tal maz ta. Szom bat reg gel el in dul -
tunk ha za fe lé. Út köz ben meg áll tunk a
Minimun dus nál, ahol kü lön bö zõ or szá -
gok hí res épít mé nye it lát hat tuk ki csi ben.
Na gyon jól érez tük ma gun kat, de már
elég gé vágy tunk ha za is. (An tal Már ton,
Er dei Bianka, Matuszka Le ven te, Sza -
kács Ad ri enn, Weinber Pé ter)

Kö szön jük a se gít sé get tá mo ga tó ink -
nak: 
– a Kõrösi Csoma Sán dor Ált. Is ko la
Ala pít vá nyá nak

– a Szent Do rot  tya Gyógy szer tár nak
– a Pa ra di csom Travel Uta zá si Iro dá -
nak

– Ber kes Krisz ti na nép mû vész nek
– Sza kács Ta más nak és csa lád já nak

Zsédel And rea, Ko má ro mi Ka ta lin
a ta nul mány út szer ve zõi és bo nyo lí tói

ILYEN MÉG NEM VOLT!
KÕRÖSI SIKER A MEGYEI ÉS AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIÁN

2012. május 22-én és 24-én Albertirsán tartották a IV. korcsoportos
ATLÉTIKA MEGYEI DIÁKOLIMPIÁT.

Az elsõ napon rendezték:
– ötpróba versenyeket, ahol a mi csapatunk lett a gyõztes! I. hely
Csapattagok: Simon-Balla István, Boros Márk, Nagy Martin, Boldog Balázs,
Szûcs Benett, Nemes Zsigmond.

– egyéni összetett versenyében Simon-Balla István I. hely,
Boros Márk II. helyezést ért el.

A második nap versenyszámai:
– 4x100 méteres váltófutást, amit „utcahosszal” nyertek a fiúk! I. hely
Csapattagok a futás sorrendjében: Boros Márk, Szûcs Benett, Nagy Martin,
Simon-Balla István.

– súlylökésben: Boros Márk I. hely
– 100 méteres síkfutásban: Simon-Balla István I. hely
– távolugrás: Simon-Balla István I. hely
– kislabdahajítás: Nemes Zsigmond VII. hely

A megyei I. helyezettek egyenesen bekerültek az Országos Diákolimpiára, ami nem
kis kihívás és dicsõség, az ország legjobbjai közt szerepelni. Szinte minden napot
kihasználtunk az edzésre, gyakorlásra. Kalamár Andrea és id. Simon-Balla István
segítségével többször is bejutottunk az FTC atlétikai pályájára, hisz Dunaharasztin
nincs olyan 400 méteres pálya, ahol a váltóbottal való váltást gyakorolni tudtuk volna.
Biztosra kellett menni! 
Majd jött a 4 napos erdei iskola, ahol a napi program mellett ezek a 8. osztályos fiúk
korukat megtagadva, fanatikusan készültek és edzettek minden nap! Hihetetlen
összetartás, a fáradtság ellenére is jó hangulat jellemezte õket! A munkának meglett
a gyümölcse!

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV.KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTÕJE
AZ UTE ATLÉTIKAI STADIONJÁBAN

2012. június 11–12-én zajlott.
Az elsõ nap:
– 4x100 méteres váltófutás I. hely Országos Diákolimpiai Bajnok
Csapattagok a futás sorrendjében: Boros Márk, Szûcs Benett, Nagy Martin,
Simon-Balla István.
Izgultunk a kísérõ szülõkkel együtt. Jó legyen a rajt, ki ne  essen a bot, tökéletes
legyen váltás és fontos a befutás! Magabiztos futással nyertek a fiúk, kb. 10 métert
verve a második csapatra!

– súlylökésben: Boros Márk VI. hely
– 100 méteres síkfutásban: Simon-Balla István III. hely

A második nap:
– ötpróba Országos Diákolimpia II. hely
Az ötpróba számai: 100 m-es síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés (4kg-
os súllyal), 800 m-es síkfutás
Csapattagok: Simon-Balla István, Boros Márk, Nagy Martin, Boldog Balázs,
Szûcs Benett, Nemes Zsigmond

– egyéni összetett versenyében: Simon-Balla István I. hely

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI BAJNOK
Boros Márk IV. helyezést ért el

Köszönöm a szülõknek a segítséget, az autóval szállítást, a drukkolást. Õk: Kalamár
Andrea, id. Simon-Balla István, Boldog Bea, Boldog Zsolt, Becskey Lídia, Becskey
József.
Hihetetlen sikerek, hihetetlen emlék és zárás, hisz ezek a gyerekek jövõre már
középiskolában tanulnak tovább. Mi, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
közössége büszke tanulóira!
Önök jegyezzék meg a fiúk nevét, hisz õk kosarasok, futballisták, kézilabdázók és
sportegyesületükben is kiemelkednek tehetségükkel!
Kellemes pihenést kívánok valamennyi résztvevõnek sok szeretettel és hálával:

Kovácsné Tarr Kornélia 
testnevelõ
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

„Az olyan em ber, aki nem ért a szá mí tó gép hez, 
a XXI. szá zad ban anal fa bé tá nak fog szá mí ta ni.”

(Teller Ede)

ECDL – Eu ró pai Szá mí tó gép-
hasz ná lói vizs ga a Hu nya di ban

Ha gyo mány jel leg gel mû kö dik is ko lánk ban
az ECDL szak kör. He te di ke sek bõl és nyol -
ca di ko sok ból ál ló csa pa tom mal, he ti rend -
sze res ség gel ké szü lünk a ko moly vizs gák -
ra. A gye re kek két év alatt tel je sí tik az Eu ró -
pai Szá mí tó gép-hasz ná lói Jo go sít vány Start
mo dul já nak 4 vizs ga kö ve tel mé nyét.
A 2011–2012-es tan év ben ECDL-Start bi -
zo nyít ványt szer zett 17 ta nu ló, a szak kö rre
já ró nyol ca di ko sok 100%-a. Öröm mel tá jé -
koz ta tom e so rok ol va só it, hogy két nyol ca -
di kos ta nu ló Hartyányi Kevin és Kor be li Fe -
renc (8. c) már az Ex cel vizs gát is le tet te
és a cikk írá sá nak idõ pont já ban, fo lya mat -
ban van a ha to dik vizs ga le té te le.
A he te dik év fo lya mon 28 ta nu ló tel je sí tet -
te az elõ írt kö ve tel mé nye ket, jö võ hé ten
ke rül sor a kö vet ke zõ vizs gá juk ra a II. Rá -
kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban mû kö dõ
ECDL vizs ga köz pont ban.
Az ECDL mo du lok le té te le ko moly kon -
cent rá ci ót igé nyel. A gye re kek nek ezek a
vizs gák je len tik az el sõ ko moly meg mé ret -
te tést, vizs ga hely ze tet a kö zép is ko lai fel -
vé te li elõtt. 
Büsz ke va gyok min den ECDL-es di á kom -
ra. A tan év fo lya mán, míg a töb bi ek ját -
szot tak, szá mí tó gé pez nek, õk 80-100 tan -
órá val töb bet töl töt tek fel ké szü lés sel.
Nap ja ink ban a di gi tá lis írás kész ség fej lesz -
té se az egyik ki emelt fel ada tunk. Míg a XX.
szá zad anal fa bé tá já nak az szá mí tott, aki
nem ta nult meg ír ni-ol vas ni, eb ben a kor -
ban, a XXI. szá zad ban anal fa bé tá nak fog
szá mí ta ni az is, aki a szá mí tó gép, a szá -
mí tás tech ni kai esz kö zök min den na pi élet -
ben va ló hasz ná la tát nem sa já tít ja el meg -
fe le lõ kép pen. Eb ben kí vá nok ta nu ló im nak
min den tu dá som mal, nagy el hi va tott ság gal
és sok sze re tet tel se gí te ni.

Kor be li Csil la

Vá ro si in for ma ti ka-ta lál ko zó 
és ver seny

2012. má jus 17-én a Kõrösi Csoma Sán -
dor Ál ta lá nos Is ko lá ban is mét meg ren de -
zés re ke rült a vá ro si in for ma ti ka-ta lál ko zó
és ver seny. Eb ben a tan év ben is nyol ca -
di ko sok mér ték ös  sze tu dá su kat. A ver se -
nyen öt csa pat in dult, a Baktay Er vin Gim -
ná zi um, a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos
Is ko la, a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la és a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la
csa pa tai.
A Hu nya dit Somkuti Jan ka és Sza bó Fru -
zsi na 8. b va la mint Hartyányi Kevin 8. c
osz tá lyos ta nu lók kép vi sel ték.
Az idei ta lál ko zó té má ja a „Nem ze dé kek
kö zöt ti szo li da ri tás” volt. Idén áp ri lis 29-én
ün ne pel tük a nem ze dé kek kö zöt ti szo li da -
ri tás nap ját, ahol a se gít ség nyúj tás, az

egy más ra fi gye lés, a to le ran cia, az idõ -
sebb nem ze dé kek tá mo ga tá sa és a kö zös -
sé gi élet be va ló be vo ná sa a cél. A ver -
seny re min den csa pat nak vin nie kel lett
egy anya got, hogy õk ho gyan is kép ze lik
el a szo li da ri tást. Mi egy kis fil met ké szí tet -
tünk (ren de zõ: Hartyányi Kevin), amely ben
be mu tat tuk, hogy men  nyi min den tör té nik
a Hu nya di ban, hogy a gye re kek se gí tõ -
kész ség és ös  sze fo gás te rén is min dig az
élen jár nak. A nem ze dé kek kö zöt ti szo li da -
ri tás té má ját, mi a gye re kek egy más kö zöt -
ti se gít ség nyúj tá sá ra szû kí tet tük. Mi u tán
meg te kin tet tük a szín vo na las be mu ta tó -
kat, el kez dõ dött a ver seny. Min den csa pat
há rom fel ada tot ka pott, amely egy pla kát -
ter ve zés bõl, egy szö ve ges in for ma ti kai
érett sé gi fel adat meg ol dá sá ból és né hány
internetes ke re sé si fel adat ból állt.
A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la csa pa -
ta az elõ ke lõ I. he lye zést ér te el. Er re na -
gyon büsz kék va gyunk, és gra tu lá lunk
min den részt ve võ nek, aki ál ta lá nos is ko -
lás ko rá ban in for ma ti kai érett sé gi fel ada -
tok meg ol dá sá ban je les ke dett!
Kö szön jük szé pen a szín vo na las szer ve -
zést Ekéné Abuczki Ma ri an na és Nagy
Ág nes ta nár nõk nek! A he lye zés tõl füg get -
le nül min den csa pat gyõz tes ként tá vo zott,
él mé nyek ben gaz dag dél utánt töl töt tünk
együtt!

Kor be li Csil la

Al só ta go za tos si ke rek

Ko ráb ban már hos  sza san be szá mol tunk a
nyel vi ver se nyek ered mé nye i rõl, hi szen
köz tu dott, hogy is ko lánk ar cu la tát túl nyo -
mó részt a nem ze ti sé gi né met nyelv ok ta -
tá sa, a né met nem ze ti sé gi kul tú ra ápo lá -
sa-vé del me ad ja. Emel lett azon ban
ugyan ilyen fon tos is ko lánk ban anya nyel -
vünk – a ma gyar nyelv – ápo lá sa, va la -
mint a biz tos ala po kon nyug vó szé les
alap mû velt ség biz to sí tá sa is. A gye re ke -
ket ar ra ne vel jük, hogy MIN DEN KI JÓ VA -
LA MI BEN. At tól si ke re sek, hogy tud ják:
ér de mes pró bál koz ni uk, hisz se gí tõ, ösz -
tön zõ pe da gó gi ai ma ga tar tás sal kol lé gá -
im szám ta lan le he tõ sé get ta lál nak (és te -
rem te nek) a meg mé ret te tés re, a bi zo nyí -
tás ra: ar ra, hogy a ná lunk ta nu ló di á kok
ke res hes sék, majd meg is ta lál has sák azt
az utat, amin ké sõbb bát ran el in dul hat nak.
Ezen tö rek vé se in ket tá maszt ja alá, hogy
az el múlt idõ szak ban több szak tan tár gyi
meg mé ret te té sen is sze re pel tek di ák ja ink,
akik a ver se nye ken is mét bi zo nyí tot ták fel -
ké szült sé gü ket, rá ter mett sé gü ket. Vá ro si,
te rü le ti, me gyei és or szá gos ver se nye -
ken is ki vá ló ered mé nyek kel sze re pel -
tünk! A ta nu lók szá mos ér met gyûj töt tek
be, a leg ara nyo sab ban csil lo gót a Laffert-
kúriában a köl té szet nap ja al kal má ból
meg ren de zés re ke rü lõ vá ro si sza va ló ver -
se nyen a má so di kos Szalay Li li (2. c), va -
la mint a rác ke vei kis tér sé gi rajz ver se nyen
az el sõs Bóna Zsom bor (1. d) ér de mel te
ki. Ez utób bin Rádai Mó ni ka (1. d) Kü lön -
dí jas lett. 

A vá ro si „Du na élõ vi lá ga” rajz ver se nyen
Petrik Ven del (2. c) har ma dik he lye zést
ért el. Ugyan csak rajz ból bi zo nyí tott Leéb
Zsó fia (3. a) is, aki „Az er dõ ti tok za tos lé -
nyei, cso dái” rajz ver se nyén al sós ka te gó -
ri á ban a má so dik he lyen vég zett. Raj za ik
sze met gyö nyör köd te tõ ek. 
Szin tén má so dik hel  lyel büsz kél ked het
Sztaskó Kíra (3. b). Õ a nyelv tan-he lyes -
írás te rü le ti ver se nyen 3. év fo lya mos-ka -
te gó ri á ban sze rez te meg ezüst ér mét.
Ugyan ezen a ver se nyen – szin tén 3.
évfolyamos-kategóriában – in dult Csa pi
Zsó fia (3. a, III. he lye zés) és Domán Alex
(3. c, VIII. he lye zés), va la mint Ber csé nyi
Gá bor (4. a) is, aki a 4. év fo lya mos-ka te -
gó ri á ban a har ma dik he lyen vég zett.
Részt vet tünk a me gyei Zöld bé ka (kör nye -
zet is me re ti) ver se nyen is, ahol Csa pi
Zsó fi nak is mét si ke rült do bo gó ra ke rül nie
szé les kö rû is me re te i vel.
Rend kí vül ered mé nye sen sze re pel tek kis
di ák ja ink a Kva li tás Ext ra Or szá gos Ma te -
ma ti ka ver se nyen is: itt a leg elõ ke lõbb he -
lyen Hégely Ábel sze re pelt (1. a osz tály,
8. hely), de ugyan csak di csé re te sen helyt -
áll tak Var ga Emil, Gu lyás Do mo kos és
Ba kó Jáz min (1. a) , va la mint Far kas Zol -
tán (1. b) ta nu ló ink is. Gra tu lá lunk ne kik!
Egy szin tén je les – és ne héz – kör ze ti ma -
te ma ti ka ver se nyen in dult 3 ta nu lónk Szi -
get hal mon: Már kus Bar na bás (2. b),
Vas kó Zsó fia (2. a) és Bá csi Dá ni el (2.
c). Da ni ki vá ló tel je sít mé nyé ért az elõ ke -
lõ má so dik he lyet sze rez te meg. Tö rök
Lil la (3. a) be ju tott a me gyei Mé hecs ke
ma te ma ti ka ver seny re, ezen he te dik he -
lye zést ért el – ez egy me gyei szin tû ver -
se nyen na gyon szép ered mény!
A sor ez zel még nem ér vé get, hi szen
most kö vet kez nek az iro dal mi ver se nyek,
ame lye ken is ko lánk min den év ben szép
szám mal kép vi sel te ti ma gát és min dig
szá mos öröm te li meg le pe tést tar to gat nak
szá munk ra. A már fent em lí tett vá ro si sza -
va ló ver se nyen Szalay Li li arany ér mén túl
büsz kél ked he tünk még egy má so dik
(Incze Ré ka 3. c) és egy har ma dik hel  lyel
(Hoffer Be á ta 2. a) is. A rác ke vei te rü le ti
vers és pró za mon dó ver se nyen Gréczi
Lil la (1. b) má so dik, Szalay Li li (2. c) pe -
dig har ma dik he lye zést ért el. A szi get hal -
mi te rü le ti vers és pró za mon dó ver se nyen
szin tén má so dik he lyen vég zett Gréczi
Lil la. A Szö veg ma nó me gyei ver se nyen
Ba kos Ri ta (4. b) az elõ ke lõ har ma dik he -
lye zést nyer te el, de jól sze re pel tek kis el -
sõ se ink is: Zsilák Zsó fia (1. a), Gu lyás
Do mo kos (1. a), Ba kó Jáz min (1. a), és
Hégely Ábel (1. a). 
Az ered mé nyek ma gu kért be szél nek és
óri á si mun ka áll a hát te rük ben mind a ta -
nu ló, mind a fel ké szí tõ pe da gó gus ré szé -
rõl. De mél tón em lí tést ér de mel nek azon
di ák ja ink is, akik ugyan he lye zést most
nem ér tek el, de ugyan olyan ke mény és
ki tar tó szor ga lom mal vál lal ták a meg mé -
ret te té se ket és részt vet tek a ver se nye ken
– sze ren csé re na gyon so kan vol tak, rá juk
is na gyon büsz kék va gyunk! 

Kiss M. Vi rág
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Ismét mazsorett Dunaharasztiban

A Ná dor ut ca bál egyik meg le pe té se volt a
Hu nya di Ál ta lá nos Is ko la Mazsorett cso -
port ja.

Mazsorett a Nádor utcabálon

A 2011/2012-es tan év szep tem be ré ben
több év ki ha gyás után a Hu nya di Já nos Ál -
ta lá nos Is ko lá ban is mét meg hir de tés re ke -
rül he tett az al só ta go za ton a mazsorett
szak kör. A szü lõk és a gyer me kek is nagy
ér dek lõ dés sel fo gad ták, so kan be is irat -
koz tak. Az is ko la ve ze tõ sé ge szí ve sen tá -
mo gat ja, biz to sít ja a fel sze re lést, a
mazsorett bot tal és a fel lé põ ru hák kal is
elõ se gít ve a szak kör si ke res mû kö dé sét.
Az el sõ évet mi ni má lis le mor zso ló dás után
több mint 60 al sós gyer mek vé gez te el. A
tán co sok he ti egy órá ban ta nul tak klas  szi -
kus ba let tet, tánc elõ ké szí tõ gim nasz ti kát,
esz té ti kus test kép zést. A mazsorett bot
mel lett az el sõ és a má so dik osz tá lyos ta -
nu lók ka ri kát és lab dát is hasz nál tak a fog -
lal ko zá so kon Gallaszné La da No é mi tánc-
és drá ma pe da gó gus ve ze té sé vel.
A tán co sok el sõ nagy meg mé ret te té se
feb ru ár ban a far san gon volt, ahol az el -
sõ év fo lya mo sok tól szam ba mazsorettet
lát hat tunk. A má so di ko sok pom-pom tán -
cot, míg a har ma dik-ne gye dik év fo lya -
mo sok szamosmenti mazsorettet ad tak
elõ. A fel lé pé sek si ke rét tük rö zi, hogy a
vá ro si te le ví zió is su gá roz ta a lá nyok tán -
cát, il let ve a vi lág há ló több ol da lá ra is fel -
ke rül tek a pro duk ci ók. Már ci us ban az Is -
ko la hí vo ga tó ren dez vé nyen, az el sõs
cso port tán co sai csi nál tak ked vet tán -
cuk kal a le en dõ el sõ sök nek, majd áp ri -
lis ban a har ma dik-ne gye dik osz tá lyo sok
ma gya ros ko re og rá fi á ja lett a nyi tó tán ca
a II. Hu nya di Gá lá nak. En nek ha tá sá ra
már a fel sõ sök is el kezd tek ér dek lõd ni a
mazsorett iránt.
Az el sõ év si ke rét mi sem bi zo nyít ja job -
ban, mint hogy a mazsorettesek meg kap -
ták az el sõ is ko lán kí vü li fel ké ré se i ket!
2012. jú ni us 3-án a Corner café szü le tés -
na pi ren dez vé nyén, míg jú ni us 16.-án a
Ná dor ut ca bá lon nép sze rû sí tet ték is ko lán -
kat a mazsorettesek pro duk ci ó ik kal. Eze -
ken a ren dez vé nye ken a lá nyok há rom tel -
je sen kü lön bö zõ tán cot ad tak elõ. Volt kö -
zöt tük ma gya ros, va la mint la ti nos ze né re
is pro duk ció. Tán col tak itt mazsorett bot -
tal és pom-pommal is. 
A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la
mazsoretteseinek cél ja, hogy mi nél több
is ko lai és is ko lán kí vü li ren dez vé nyen
meg csil log tat has suk tu dá su kat.

Gallaszné La da No é mi
a mazsorett szak kör ve ze tõ je

Zölszíves gye re kek Dunaharaszti 
ter mé sze ti kin csei kö zött

2012. má jus 19-én a Hétszínvirág Tag óvo da Fe hér cso por -
tos zöld szí ves gye re kei fel ke re ked tek, hogy meg is mer jék
Dunaharaszti ter mé sze ti kin cse it, a ta vasz ék sze re it, a va don
élõ vi rá go kat. Mi ha rasz ti ak büsz kén mond hat juk el, hogy
ne künk még van nak olyan te rü le te ink, ahol vi szony lag za -
var ta lan kö rül mé nyek kö zött él het egy más mel lett a vad nö -
vény- és ál lat vi lág. Óvo dánk gyer me kei a Föld Nap ja al kal -
má ból már meg kap ták zöld szí ves tag sá gi iga zol vá nyu kat,
amely bi zo nyít ja, hogy ki áll ták a zöld szí ve sek hét pró bá ját,
a Zöld Szív or szá gos if jú sá gi ter mé szet vé dõ moz ga lom mél -
tó tag jai, a ter mé szet re vi gyáz nak és óv ják azt.
Reg gel 9-kor gyü le kez tünk. Kö zel öt ve nen in dul tunk el -
sõ fel fe de zés re vá ró te rü le tünk re az Alsónémedi-árok tur -
ján vi dé ké re. Út köz ben az au tók ból nyu lat, õzi két pil lant -
hat tunk meg, majd kó csa go kat vet tünk ész re, elõ ke rül tek
a fény ké pe zõ gé pek, mes  sze lá tók. Bár mind an  nyi an ha -
rasz ti ak vol tunk, ezt a te rü le tet sen ki sem is mer te. El sõ
dol gunk volt kö szön te ni a ter mé sze tet, majd a gye re kek
el mond ták szü le ik nek, ho gyan vi sel ked nek a zöld szí ve sek
a ter mé szet ben, mi lyen sza bá lyo kat kell be tar ta nunk.
1. A zöld szí ve sek nem gyûj tik, té pik a ter mé szet kin cse -

it, le ha jol nak hoz zá és úgy gyö nyör köd nek ben ne.
2. A ter mé szet csend jét nem za var ják meg.
3. Sze me tet, oda nem il lõ dol got nem hagy nak ma guk után.
Ezek után el kez dõ dött a „vi rág va dá szat”. A csa lá di csa pa tok egy-egy ott élõ vi rág fény ké pét
kap ták meg, fel ada tuk az volt, hogy ku tas sák fel azt a láp ré ten, és ha meg ta lál ták je lez ze nek,
hogy kö zö sen be azo no sít has suk. A ré ten így meg is mer het tünk kö zel húszfé le vi rá got, me -
lyek kö zött volt elterjettebb, kö zön sé ge sebb, de vol tak vé dett fa jok is, pél dá ul kor mos csáté,
vagy az or chi dea fé lék kö zé tar to zó szunyoglábú bi bircs vi rág, mo csá ri kos bor?
A rét a mai gye re kek szá má ra akár le he tett vol na egy „in ger sze gény” te rü let is, hi szen se hol
egy ka land pá lya, egy má szó ka vagy egyéb mes ter sé ges ka land for rás. a ter mé szet azon ban le -
he tõ sé get adott a le csen de se dés re, el mé lyü lés re, rá cso dál ko zás ra, az il la tok és a táj szép sé -
gé nek be fo ga dá sá ra. Ma gunk is cso dál koz tunk, hogy ezen a nem túl nagy te rü le ten több, mint
két órát töl töt tünk el úgy, hogy ész re sem vet tük hogy el sza ladt az idõ. 
Utun kat ezek után a Ká pol na domb fe lé vet tük, hi szen itt is várt még ránk szám ta lan szép
vi rág, il let ve az er dõ. Meg ér ke zé sünk után is mét ki osz tot tuk a meg is me rés re vá ró vi rá gok
fény ké pe it. Lel kes ku ta tás után, itt is meg is mer ked het tünk 16-fé le vi rág gal, töb bek kö zött a
fo ko zot tan vé dett, nem túl lát vá nyos, de an nál ér té ke sebb csi kó fark kal, a szártalan csüd fû vel
és a – már el vi rág zott, de le ve lé rõl fel is mer he tõ – pusz tai meténggel. Ke res tük a ho mo ki nõ -
szi rom le ve le it is, de nem ta lál tuk. Saj nos le het, hogy igaz az, amit fel há bo rod va hal lot tunk:
va la ki ki ás ta e vé dett nö vény ak kor nyí ló pél dá nya it. A Ká pol na domb gye pes te rü le te ki -
emel ten gaz dag vad vi rág ok ban, ezért saj ná lat tal vet tük ész re, hogy a haj da nán he lyi vé de -
lem ben ré sze sült gye pes te rü le tet be ül tet ték oda nem il lõ tu ják kal, fe nyõ fé lék kel. Saj nos ez
a mes ter sé ges „par ko sí tás” fel bo rít hat ja az itt élõ gyep ter mé sze tes tár su lá sa it és ki szo rít hat
szá mos itt ho nos nö vény fajt.
Ki rán du lá sunk kö vet ke zõ cél pont ja az er dõ volt. Elõ zõ es te ter mé szet ben le bom ló pa pír csí -
kok kal je löl tem meg a fá kat, hogy el ne té ves  szük az út vo na lat, és el jus sunk az ár va lány ha -
jas, gye pes te rü le te kig. Az er dõ ben szin tén fel fe dez het tünk épp ak kor nyí ló vi rá go kat. Az er -
dõ iga zi vad re gé nyes, nyom kö ve tõ ka land hely szí né vé vál to zott. Ahogy a dal mond ja, „Ár -
kon-bok ron ál tal, há ton há ti zsák kal” el ér kez tünk az ár va lány ha jas tisz tás ra. Itt a vé dett pusz -
tai ár va lány haj, il let ve a – szin tén vé dett – ho mo ki ár va lány haj is meg ta lál ha tó. A lát vány
szép sé ge ön ma gá ért be szélt. Nem sok kal ar rébb meg ta lál tuk a vé dett bá rány pi ro sí tó, il let ve
ho mo ki var jú háj ál lo má nya it. Több te le pü lés büsz ke len ne, ha ilyen gyö nyö rû ár va lány ha jas
te rü let tel ren del kez ne. A tú rát pik ni ke zés kö vet te. Szü lõk, gye re kek egy aránt cso dál koz tak,
hogy ilyen gyö nyö rû te rü le tek ta lál ha tó ak csu pán egy kar nyúj tás nyi ra tõ lünk, amely tö ké le -
tes le he tõ sé get kí nál egy hét vé gi pár órás sé tá ra, ki rán du lás ra, fel töl tõ dés re.
Töb ben meg je gyez ték, ide még biz to san vis  sza tér nek. Pi he nés után, egy ki ta po sott ös vé nyen
foly tat tuk to vább tú rán kat, amikoris szo mo rú an ta pasz tal hat tuk meg, hogy a Du na-Ipoly
Nem ze ti Par ki Igaz ga tó ság ál tal is nyil ván tar tott, vé dett ár va lány haj, bun kós hagy ma, il let ve
ho mo ki fá tyol vi rág leg na gyobb élõ he lye má ra si va tag gá vál to zott. Az itt élõ ér té kes gye pes
te rü le tet tel je sen el pusz tí tot ták és úgy tud juk, egy ré szét ki is von ták az er dõ mû ve lé si ága -
zat ból. Kí ván csi an vár juk, mi lesz en nek, a nem is olyan ré gen még ter mé szet vé del mi szem -
pont ból igen ér té kes te rü let nek a sor sa, va jon mi ké szül a he lyén. Tú rán kat egy rö vid sé ta
után, a Ká pol na domb túl ol da lán fe jez tük be. Az er dõ a ma ga szép sé gé vel, vad re gé nyes han -
gu la tá val, igen tar tal mas él mé nyek át élé sé re adott le he tõ sé get fel nõt tek nek, gye re kek nek egy -
aránt. Pe da gó gi ai szem pont ból szin tén pá rat lan, ki me rít he tet len le he tõ sé ge ket kí nál a ta ná -
rok, ne ve lõk szá má ra.
Ma már szin te di vat „zöld nek” len ni, de – vé le mé nyem sze rint – eh hez nem elég ag gód ni az
At lan ti Óce án „egész sé gé ért”, il let ve fé le lem mel fi gyel ni a tá vo li jég he gyek ol va dá sát. A Zöld
Szív jel sza va: Gon dol kod junk glo bá li san, cse le ked jünk lo ká li san. Va gyis te remt sünk kap cso -
la tot a he lyi élõ vi lág gal, is mer jük meg, le gyünk büsz kék rá és – amed dig csak le het – óv juk
meg a ter mé sze tes élõ he lye ket. 
A ki rán du lás meg szer ve zé sé hez nyúj tott fel be csül he tet len szak mai se gít sé gé ért ez úton sze -
ret nék kö szö ne tet mon da ni dr. Sziráki György nek, a Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um nyu gal -
ma zott fõmúzeológusának, a he lyi ter mé szet ki vá ló is me rõ jé nek és Miszlainé Imo lá nak, a
Hu nya di Já nos Ál ta lá nos is ko la bi o ló gia sza kos ta nár nõ jé nek, aki szin tén se gí tet te a ki rán -
du lás szak mai si ke rét.

Mes ter And rea óvó nõ
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An gol nyel vi tá bor Dunaharasztin

2012. jú li us 9-13-a kö zött egy he tes nap -
kö zis an gol nyel vi tá bor nak adott ott hont
és bíz ta tást a dunaharaszti re for má tus
temp lom és a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la hely bé li fi a ta lok szá má ra. 
Az anya nyel vi ta ná rok Dél-Ka ro li na ál lam -
ból (USA), a Chapin Re for má tus Gyü le ke -
zet bõl ér kez tek. Mis  szi ó juk si ke rét an go -
lul és ma gya rul jól be szé lõ di á kok se gí tet -
ték. A fog lal ko zá sok na pon ta 9-15 órá ig
tar tot tak. A részt ve võk az el sõ nap tól
kezd ve, a tá bor logójával el lá tott

egyenpólót kap tak aján dék ba, amit szí ve -
sen és büsz kén vi sel tek egész hé ten. 
Mun ká juk az el sõ nap tól kez dõ dõ en a kö -
tet len tár sal gás je gyé ben zaj lott a leg kü -
lön bö zõbb té ma kö rök ben, de érint ve a
val lás és a hit vi lá gát is. Já ték, sport, jó -
kedv, da lo lás, ne ve tés, sok be szél ge tés –
ez volt a he ti prog ram. A fi a ta lok ön fe led -
ten ta nul ták és ját szot ták a ba se ballt, a
rek ke nõ hõ ség ben hi deg víz zel töl tött lu -

fik kal fris sí tet ték egy mást, an gol nyel ven
da lo kat ta nul tak, szín da ra bot ad tak elõ, ri -
por to kat ké szí tet tek dunaharaszti la ko sok -
kal. 
Aki ezen a hé ten a re for má tus temp lom
kör nyé kén járt, cso dál koz va fi gyelt fel ar -
ra, hogy bent rõl ze ne, jó kedv, ka ca gás
hal lat szott ki, „nem csak” ima. Az öröm volt
ez, amit ott bent meg ta lál tak! 
Csü tör tö kön csa lá di dél után ke re té ben a
ha rasz ti fi a ta lok ven dé gül lát ták ott ho na -
ik ban a meg hí vott ta ná ro kat és di á ko kat.

A ké sõ es té be nyú ló be szél ge té sek so rán
még job ban meg is mer ték egy más nyel vét,
kul tú rá ját, éle tét, s e meg hitt kör nye zet ben
lel ki leg to vább gaz da god tak. Így az tán az
utol só nap vé gén úgy bú csúz tak el, mint
ré gi jó ba rá tok, akik még biz to san
találkoznak…
Kö szö net Fa ra gó Csa ba lel kész és Zsig -
mond Kár oly is ko la igaz ga tó pél dás
együtt mû kö dé sé ért, ami le he tõ vé tet te e
tá bor lét re ho zá sát. His  szük – ha gyo mány
lesz be lõ le Dunaharasztin!

Gál Józsefné, an gol ta nár 
(II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la)

Is ko la gyü mölcs prog ram

Is ko lánk a 2011/2012-es tan év ben is be -
kap cso ló dott a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal ál tal meg hir de tett is ko -
la gyü mölcs prog ram ba.
A ta nu lók ál tal igen nép sze rû vé vált már
ta valy is az al ma ak ció. Idén kör té vel és
gyü mölcs lé vel bõ vült a ská la.
A prog ram cél ja: Az ál ta lá nos is ko lák 1–4.
év fo lya mos ta nu ló i val meg ked vel tes se a
gyü möl csö ket, ez ál tal hos  szú tá von emel -
je a kor osz tály gyü mölcs fo gyasz tá sát, így
hoz zá já rul jon az egész sé ges táp lál ko zá si
szo ká sok ki ala ku lá sá hoz, va la mint a túl -
sú lyos ság és az el hí zás el le ni küz de lem -
hez.
A he ti gyü mölcs men  nyi ség csü tör tö kön -
ként ér ke zik re ke szek ben az is ko lá ba. Er -
zsi né ni és Ir ma né ni vál lal ta a ki osz tást
na pon ta. Ez úton is sze ret nénk meg kö -
szön ni a mun ká ju kat, hi szen nem mun ka -
kö ri kö te les sé gük ez.
A gye re kek így he ten te több ször is ehet -
nek za ma tos al mát, ihat nak jó ízû gyü -
mölcs le vet. Bár van olyan kis di á ik, aki a
hör csö gé nek rak ja el az al ma fe lét. Ta lán
õk is rá szok nak az egész sé ge sebb táp lál -
ko zás ra?

Szabóné Ko vács Éva 
al sós ta go zat ve ze tõ

Az alsó tagozat versenyei 
2011/2012. tanévben

Me se mon dó – Be ne dek Elek em lé ké re
– ok tó ber ben:
Részt ve võ ta nu lók (az el sõ sök min dig
hall ga tó ként vesz nek részt)

2. a: Villám Bo tond, Vil lám Bar na, Tóth
Ádám, Taskó Balázs, Puskás Ger gõ,
Mó ra Vi rág, Ri deg Gyöngy vér

2. b: Apáthi Márk, Adamcsik Vi vi en,
Maróti Bri git ta, Mo nos to ri Nó ra,
Erdõdi Csen ge, Parai Bá lint

3. a: Apró Ben ce, Saj gó Za lán, Fa ra gó
Eme se

3. b: Zombori Elizabet, Tari Pet ra,
Kaminski Rom ina, Sza bó Dó ra

4. a: Kopasz Bol di zsár, Kecseti Dá vid,
Krassovári Bar ba ra

4. b: Dékány Do rot  tya, Sá ros pa ta ki Ibo -
lya, Mol nár Krisz ti na, Priskin Zi ta,
Bor dás Blan ka, Maróti Me lit ta, Si -
mon Sá ra, Mé szá ros Eme se, Do bos
Li li

Me se mon dó ver seny, Tak sony – no -
vem ber ben
Részt ve võk: Saj gó Za lán 3. b; Kaminski
Rom ina 3. a; Pus kás Ger gõ 2. a; Tóth
Ádám 3. a – õ II. he lye zést ért el; Si mon
Sá ra 4. b, Dékány Do rot  tya 4. b

Kis tér sé gi ma te ma ti ka ver seny, Tak -
sony – no vem ber
Részt ve võk: Mol nár Zi ta 4. b, Bor dás
Blan ka 4. b és Pázmándi Mar cell 4. b

Ha tár ta la nul sza va ló ver se nyen Si mon
Sá ra 4. b ta nu ló II. he lye zést ért el.

Ide gen nyel vi sza va ló ver se nyen Priskin
Zi ta 4. b IV. he lye zett lett.

Hu nya di Ált. Isk. ma te ma ti ka ver senyt
hir de tett BTM-s ta nu lók nak. A 4 fõs cso -
por tot két fel sõ és két al só ta go za tos ta -
nu ló al kot ta, Herr Kevin 3. b és Mol nár
Nor bert 4. b osz tá lyos ta nu lók II. he lye -
zést ér tek el.

Kis kun Far kas Lász ló em lé ké re ren de -
zett vá ro si sza va ló ver se nyen Adamcsik
Vi vi en 2. b-bõl III. he lye zett lett, Saj gó Za -
lán 3. a-ból II. helyezett lett.

Is ko lai vers mon dó ver seny (se lej te zõ a
városi sza va ló ver seny re) – feb ru ár
El sõ év fo lyam:
1. Adamcsik At ti la 1. b; 2. Ko vács Do -
mon kos 1. a; 3. Maszlay Vik tó ria 1. a

Má so dik év fo lyam:
1. Ba logh Re be ka 2. b; 2. Tóth Ádám
2. a; 3. Adamcsik Vi vi en 2. b 

Har ma dik év fo lyam:
1. Gergely Pat rí cia 3. b; 2. Fa ra gó Eme -
se 3. a; 3. Saj gó Za lán 3. a

Ne gye dik év fo lyam:
1. Simon Sá ra 4. b; 2. Mol nár Zi ta 4. b;
3. –

Vá ro si ver se nyen Ba logh Re be ka 2. b
II. he lye zett lett.

Is ko lai ma te ma ti ka ver seny – má jus
ötö sök nek:
1. év fo lyam: 1. Ko csis Ri chárd 1. b; 2. Ko -
vács Do mon kos 1. a; 3. Ta tár ka Adél
1. b

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
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2. év fo lyam: 1. Tóth Ádám 2. a; 2. Taskó
Ba lázs 2. a; 3. Pázmándi Le ven te 2. b

3. év fo lyam: 1. Tari Pet ra 3. b; 2. Fa ra gó
Eme se 3. a; 3. Kaminski Rom ina 3. b

4. év fo lyam: 1. Mé szá ros Eme se 4. b; 2.
Mol nár Zi ta 4. b; 3. Ko pasz Bol di zsár
4. a

né gye sek nek:
2. év fo lyam: 1. Gyõ ri Fan ni 2. b; 2. Lel kes
La u ra 2. b, 3. Rácz Vi vi en

3. év fo lyam: 1. Gacsal Flanna Lilien 3. b;
2. Ináncsi Kristóf 3. b; 3. Pál Dá vid 3. b

4. év fo lyam: 1. Mehlhoffer An na és Le ven -
te Zsó fia 4. b; 2. Luk ács La u ra 4. a;
3. Ba logh Bog lár ka 4. a és Ha ran go zó
La jos 4. b

Ma te ma ti ka szép fü zet ver seny:
1. év fo lyam: 1. Cseuz Má té 1. c; 2. Hajdu
No é mi 1. a; 3. Desbordes-Korcsev Lea
1. b

2. év fo lyam: 1. Lel kes La u ra 2. b; 2. Be recz
Bi an ka 2. b; 3. Kaczeus Re gi na 2. a

3. év fo lyam: 1. De ák Krisz ti na 3. b; 2. Ka -
mins ki Rom ina 3. b; 3. Fa ra gó Ri chárd
3. b

4. év fo lyam: 1. Hor váth Zi ta 4. b; 2. Szi ko -
ra Ge or gi na 4. b; 3. Ke resz te si Kla u dia
4. a

Ol va sás ver seny – má jus
1. év fo lyam: 1. Ko vács Ri chárd 1. b; 2. Ta -
tár ka Adél 1. b; 3. Ko vács Do mon kos
1. a

2. év fo lyam: 1. Sár kány Ben ce 2. a és
Erdõdi Csen ge 2. b; 2. –; 3. Mol nár Bo -
tond 2. b

3. év fo lyam: 1. Tari Pet ra 3. b; 2. Saj gó Za -
lán 3. a; 3. Kaminski Rom ina 3. b

4. év fo lyam: 1. Si mon Sá ra 4. b; 2. Sá ros -
pa ta ki Ibo lya 4. b; 3. Dékány Do rottya
4. b

Nyelv tan ver seny – má jus
1. év fo lyam: 1. Ko vács Do mon kos 1. a;
2. Já vor La u ra 1. b; 3. Desbordes-Kor -
csev Lea 1. b

2. év fo lyam: 1. Tóth Ádám 2. a; 2. Mol nár
Bo tond 2. b; 3. Sár kány Ben ce 2. a

3. év fo lyam: 1. Szücs Pé ter 3. b; 
2. Ka mins ki Rom ina 3. b; 3. Tari Pet ra
3. b

4. év fo lyam: 1. Papp Ág nes Emõ ke 4. b;
2. Pichler Eni kõ 4. b; 3. Priskin Zi ta 4. b

Nyelv tan szép fü zet ver seny:
2. év fo lyam: 1. Pus kás Ger gõ 2. a;
2. Berecz Bi an ka 2. b; 3. Taskó Ba lázs
2. a

3. év fo lyam: 1. De ák Krisz ti na 3. b; 2.
Kaminski Rom ina 3. b; 3. Fa ra gó Eme -
se 3. a

4. év fo lyam: 1. Ba logh Bog lár ka 4. a; 2.
Luk ács La u ra 4. a; 3. Hor váth Zi ta 4. b

Ol vass ma gad nak! – ol va sás ver seny
– má jus
2. év fo lyam: 1. Pus kás Ger gõ 2. a; 2. Mo -
nos to ri Vi vi en 2. b; 3. Ne mes Jú lia 2. b

3. év fo lyam: 1. Vár he gyi Ábel 3. b; 2. Ka -
minski Rom ina 3. b; 3. –

4. év fo lyam: 1. Maróti Me lit ta, Szikora Ge -
or gi na 4. b; 2. Ko vács Dó ra 4. b, Lu -
kács La u ra 4. a; 3. Le ven te Zsó fia 4. b,
Ba logh Bog lár ka 4. a

KEMPO
Van nak el lent mon dá sos tel je sít mé nyek, de ami gyõ ze lem, az iga zi gyõ ze lem!

Üd vöz lök min den kit a DUNAHARASZTI KEMPO SPORT ne vé ben! Itt a nyár, bár
min ket az ered mé nyek haj ta nak és nem csak tisz tán a pi he nés. Ko moly K-1 Eu ró pai
Nagy díj, Pro fi MMA és K-1 gá lák, Ama tõr WKF MMA ma gyar baj nok ság, na de néz -
zük csak sor já ban! Fel föl di „hegy la kó” Szabolcsot be hív ták a ring be a K-1 Eu ró pai
Nagy dí jon. Az MMA sza bály rend sze ré ben (ket rec harc) jár tas Dunaharaszti Fighter
a ro mán szár ma zá sú Andrei Danielt gyõz te le föld harc ban.
A gá lán egyéb ként az MMA mel lett WPKC Kick-Box Ma gyar és Nem zet kö zi Baj no -
ki öve kért, Fight Code Vi lág baj no kai rész vé tel ért is küz döt tek a spor to lók. A gá la fõ -
mér kõ zé sén a több szö rös Kick-Box Vi lág baj nok Alexei Ignasov egy han gú pon to zás -
sal ki ka pott a Tö rök Ali Cenic-tõl.
WKF Ama tõr MMA baj nok sá gán va la mi volt a le ve gõ ben. A négy meccs bõl há rom -
ban is ab szo lút ve ze tõ po zí ci ó ból kap tunk ki hol pon to zás sal, hol fel adás sal. Ezen
a na pon nem ment ta nít vá nya ink nak a küz de lem, így ki kap tak.
Ne ve ze te sen Bozsányi An dor
kar fe szí tés bõl (egy ér tel mû en
jobb volt), Besz ter cei Raj mund
nyak fe szí tés bõl (õ an  nyi val jobb
volt el len fe lé tõl, hogy má sod -
per cek vá lasz tot ták el a gyõ ze -
lem tõl), Káldi Dá vid pon to zás -
sal, Sós Ti bor kar kulcs ból kap -
tak ki. Van nak ilyen na pok is.
Még min dig má jus ban va -
gyunk, má jus 26-án jött a Pro -
fi box, K-1 és MMA gá la Ko má -
rom. Besz ter cei Mó ric, és Her -
bák Ist ván óri á si gyõ zel met
ara tott! Mó ric az el sõ me net ben
kar fe szí tés sel, Ist ván pe dig a má so dik me net ben nyak fe szí tés sel gyõ zött (ezek ben
a küz del mek ben 5 per ces me ne tek van nak)! Ezek ko moly, szó sze rint vé res csa tá -
kat hoz tak, csak hogy nem a mi vé rünk folyt!
Az év ele jén a nagy fá ba vá gott fej sze még nem vág ta ki tel je sen a fát, te hát van
dol gunk. Még nyár elõtt meg kell vív nunk két óri á si csa tát re mél jük több gyõ zel met
abszolválva.

Vá runk min den kit edzõ ter münk be (gye re ket, fel nõt tet egy aránt), akit ér de kel a leg -
ke mé nyebb küz dõ sport.
Gyõ ze del mes kedj az el lent mon dás ok fe lett! Ta nulj hi bá id ból, és gyõzd le sa ját ma -
gad! Edzd meg a tes ted és a lel ked, és meg lá tod acé los le szel, iga zi har cos!

Edzé sek kel kap cso lat ban: Pitbull-Kempo-Sport Edzõ te rem, Dunaharaszti, Fõ út 47.
Tel.: 06-30-9902-354, 06-24/460-164
Web: www.felfoldiszabolcs.hu

Kö szön jük tá mo ga tó ink nak: Ma gyar MMA Szö vet ség, Ma gyar Kempo Szö vet ség,
Tüs ke Security, Zsoltbolt.hu, xlsport.hu

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs
Dunaharaszti Kempo Sport

Besz ter cei Mó ric Her bák Ist ván

SUMO 2012
Tisz telt Olvasók!

Él ni sze ret nék az zal a le he tõ ség gel, hogy ez úton tá jé koz tas sam Dunaharaszti la -
kos sá gát a 2012. jú ni us 15–17. Ma gyar or szá gon (Mo gyo ród) meg ren de zett Sumo
Eu ró pa Baj nok ság ról.
A nagy sza bá sú ver se nyen több nem zet leg jobb Sumo spor to ló ja kép vi sel te ha zá ját.
Auszt ria, Né met or szág, Grú zia, Bul gá ria, Hol lan dia, Nagy Bri tan nia, Szlo vá kia, Ma -
ce dó nia, Por tu gá lia, Nor vé gia, Olasz or szág és Ma gyar or szág.
A DMTK bir kó zó szak osz tá lyá nak há rom spor to ló ja is, név sze rint Lenkó Pet ra, Var -
sá nyi Dorina és Hor to bá gyi Esz ter, kép vi sel ték vá ro sun kat. A ver seny zõk ki emel -
ke dõ tel je sít ményt nyúj tot tak, fá rasz tó és küz del mes mec  csek árán.

Az ered mé nye ik:
Lenkó Pet ra fel nõtt ka te gó ri á ban har ma dik he lye zett.
Hor to bá gyi Esz ter U14-es ka te gó ri á ban el sõ he lye zett.
Var sá nyi Dorina U14-es ka te gó ri á ban má so dik he lye zett, U16-os ka te gó ri á ban

egyé ni el sõ he lye zett, csa pat el sõ he lye zett, fel nõtt ka te gó ri á ban
má so dik he lye zett.

Kü lön kö szö net edzõ jük nek: Lenkó Kár oly nak!
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TE SZEDD
2012. jú ni us 2-án si ke res ös  sze fo gás va ló sult meg a tisz ta Ma gyar or szág ért. A moz -
ga lom ke re té ben or szág szer te az ön kén te sek „fel vet ték a kesz tyût”, hogy szeb bé,
tisz táb bá va rá zsol ják a kör nye ze tü ket.
Vá ro sunk ban a ki je lölt gyûj tõ pon ton gyü le kez tek: a Dunaharaszti Pol gá rok Vál lal ko -
zói Egye sü le te, a Dunaharaszti Hon is me re ti Kör, és a Fi a ta lok Dunaharasztiért Egye -
sü let tag jai a fen ti cél ér de ké ben.
Öröm volt lát ni, hogy a há rom éves tõl a 76 éve sig min den kor osz tály kép vi sel tet te ma -
gát. Lel ke se dés és jó han gu lat kí sér te az ön kén te sek mun ká ját. Le het sé ges, hogy ösz -
tön zõ leg ha tott mind azok ra, akik ma még kö zön  nyel vi sel tet nek a kör nye ze tük iránt.
Meg le pe tés ként ért min ket az az óri á si hul la dékmen  nyi ség, ami a la kó te lep szé lén, az
árok men tén föl hal mo zó dott. Ál la po tá ból ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy hosz  szú évek
so rán gyûlt ös  sze. Ter mé sze te sen üd vöz len dõ len ne, ha egy re töb ben tar ta nák fon -
tos nak kör nye ze tük tisz ta sá gát, és nem csak a sa ját ke rí té sü kön be lül ér vé nye sül ne a
pe dan té ria. Ta lán még az ut ca túl ol da lán lé võ vi zes árok ba sem cél sze rû a le nyírt fü -
vet kihordni, mert egy fel hõ sza ka dás ese tén a szen  nyes ára dat el önt he ti a szé pen ápolt

por tá kat.
Az em be ri ség szá má ra sú -
lyos gon dot je lent a hul la -
dék ke ze lés, a kör nye zet
meg óvá sa a jö võ nem ze -
dék szá má ra. A kor mány a
sze lek ti vi tás mér té ké nek és
az új ra hasz no sí tás ará nyá -
nak nö ve lé sét tûz te ki cé lul.
A be tét dí jak be ve ze té sé vel,
nö ve lé sé vel, azt sze ret né el ér ni, hogy ne ér je meg az üve get el dob ni.
A le ra ká si já ru lék pe dig azt ösz tön zi majd, hogy mi nél ke ve sebb hul la -
dék vé gez ze a le ra kó ban, he lyet te az új ra hasz no sí tás ke rül jön elõ tér -
be. Ma gyar or szág leg na gyobb hul la dék gyûj té si ak ci ó ja 700 te le pü lé sen,
1500 hely szí nen zaj lott. A gyûj tést kö ve tõ en ná lunk a fá radt ön kén te -
se ket bog rács gu lyás sal vár ták az egye sü le tek.

Ignácz Já nos

Karitász-tábor 2012. jú li us 2–6-ig a Szent Ist ván Fõ plé bá ni án

97 gyer mek rész vé te lé vel is mét si ke rült meg szer vez ni a nyá ri nap kö zis tá bort, sok fel nõtt és több vál -
lal ko zó nagy lel kû tá mo ga tá sá val. A gye re kek kéz mû ves-fog lal ko zá so kon kí vül sok fé le já ték kal töl -
töt ték a nyá ri szü net 1 he tét a szép, tá gas plé bá ni án. Két hû sí tõ me den ce pró bál ta eny hí te ni a for ró
ká ni ku lát, ho mo ko zó, hin ta és csúsz da volt a ki seb bek nek, tram bu lin, ahol reg gel tõl dél után né gyig
egy foly tá ban fá rad ha tat la nul ug rál hat tak, csocsó, ping pong, tár sas-, ver seny já ték a na gyob bak:
Gintner Ábel, Latinovics Ádám és Pákozdi Ri chárd apu ka ki tû nõ szer ve zé sé ben. Gintner Or so lya biz -

ta tá sá ra ének kel-tánc cal és imá val kezd tünk min den na pot. A kéz mû ves
fog lal ko zá so kat a karitásztagokon kí vül Szokontor Szil via, Gellér
Erzsébet, ta lál ta ki. 
Csü tör tö kön dél után Ró nai Já nos, Ba ba és Ko csis And rea, Etna ne vû
lo va i kon lo va gol tat ták meg az if ja kat. A for ró nyá ri na pon a gyö nyö rû
lo vak – és per sze gaz dá ik – de re ka san áll ták a gye rek had ost ro mát.
Egész pén tek dél után rek ke nõ hõ ség ben a Ha rasz ti Íjász Club szí vét-lel -
két is be le ad ta, hogy a gye re kek jól érez zék ma gu kat, no meg hogy a
cél pon tot is ügye sen el ta lál ják meg fe szí tett íja ik kal.
Her ceg Já nos gye rek fil me ket ve tí tett a hûs te rem ben az ebéd utá ni pi -
he nõ al kal má val.
A Kal már Szik víz fris sí tõ szó da víz rõl, a Ruff pék ség fi nom ke nyér rõl,
dr. Tömössy Lász ló méz rõl gon dos ko dott az egész hét fo lya mán, in gyen.
Anyu kák, nagy ma mák több száz pa la csin tát sü töt tek a „kis tá bor la kók”
nagy örö mé re. Kö szön jük a fel nõt tek és a na gyobb gye re kek se gít sé gét,
hogy ez a hét ilyen jól si ke rül he tett!
Kö szö ne tet mon dunk még Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak a pá -
lyá za ti tá mo ga tá sért; dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter úr és Kiss Ger gely
al jegy zõ úr, va la mint az If jú sá gi és Sport bi zott ság se gít sé gé ért, amely -
 lyel le he tõ vé tet ték szá munk ra, hogy a gye re kek nek fõtt étel le gyen min -
den nap az ebéd jük.
Kö szön jük Bauer Mó ni ka, Ba log Má ria, Jakabné Láng Mar git, Zwick
Mártonné, Gyar ma ti At ti la, Si mon Zol tán, Doboróczky Gá bor, To ron tá -

li At ti la, Pákozdi Ri chárd és so kan má sok tá bor elõ ké szí tõ, -szer ve zõ és be fe je zõ mun ká la ta it. A zá -
ró ál dást (volt káp lá nunk) Dobiás Za lán, kókai plé bá nos ad ta. Az ös  sze fo gás va ló ban si kert ho zott,
mert min den gye rek jól érez het te ma gát ezen a ká ni ku lai hé ten.
Sze re tet tel: Szent Er zsé bet Karitász
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29. for du ló Cse pel FC–Dunaharaszti MTK 0-0
Az utol só elõt ti já ték na pon Cse pel re lá to ga tott a DMTK. Ki egyen lí tett erõk
küz del mét hoz ta a mér kõ zés, ame lyen mind két ka pu ugyan an  nyi szor for -
gott ve szély ben, de vé gül egyik fél sem ta lált a há ló ba, így igaz sá gos, gól -
nél kü li dön tet len nel zá rult a csa ta.

30. for du ló Dunaharaszti MTK–Ma kói FC 1-0
A baj nok ság utol só ös  sze csa pá sán a Ma kót lát ta ven dé gül a Dunaharaszti.
Hi á ba tá mad tunk töb bet el len fe lünk nél, so ká ig nem si ke rült túl jár nunk a
vé del mük eszén. A 84. perc ben az tán Mé szá ros Dá ni el gól já val meg sze -
rez tük a ve ze tést, ami re már nem volt vá la sza lá to ga tó ink nak és, mi vel
eköz ben a lis ta ve ze tõ Dabas ki ka pott a Ti sza Vo lán tól, így a DU NA HA -
RASZ TI MTK LETT A 2011-12-ES IDÉNY NB III AL FÖLD-CSO PORT JÁ -
NAK BAJ NO KA!

Az NB III Al föld-cso port já nak vég ered mé nye:

1. DUNAHARASZTI MTK 30 19 7 4 58 19 39 64
2. FC DABAS 30 18 10 2 64 22 42 64
3. VÁR FÜR DÕ-GYU LAI TER MÁL FC 30 15 8 7 51 25 26 53
4. TI SZA VO LÁN SC SZE GED 30 15 6 9 72 38 34 51
5. KECS KE MÉ TI TE 30 14 9 7 53 34 19 51
6. TÁPIÓSZECSÕ FC 30 14 5 11 58 47 11 47
7. TÖ KÖL VSK 30 12 9 9 55 38 17 45
8. INDOTEK CSE PEL FC 30 10 13 7 39 27 12 43
9. MONOR SE 30 12 3 15 44 50 -6 39
10. ÜL LÕ SE 30 11 4 15 45 54 -9 37
11. HÓD ME ZÕ VÁ SÁR HELY FC 30 10 5 15 35 43 -8 35
12. MA KÓ FC 30 8 10 12 40 44 -4 34
13. SZOL NO KI MÁV FC 30 9 6 15 29 48 -19 33
14. SZAR VA SI FC 30 7 4 19 38 61 -23 25
15.JÁNOSHIDA SE 30 5 2 23 24 115 -91 17
16. PI LIS SPORT                       tö röl ve

A Pest me gyei II. osz tá lyú baj nok ság vég ered mé nye:

1. ALBERTIRSA SE 24 18 1 5 73 21 52 55
2. ABONY KID FC 24 17 1 6 102 42 60 52
3. VASADI RSC 24 17 1 6 90 37 53 52
4. DUNAVARSÁNYI TE 24 16 3 5 59 34 25 50

(-1 PONT)
5. KAKUCS KSE 24 14 4 6 66 32 34 46
6. PÉTERI KSK 24 12 8 4 59 25 34 43

(-1 PONT)
7. TÁBORFALVA KSE 24 13 3 8 67 49 18 42
8. DUNAHARASZTI MTK II 24 11 2 11 62 44 18 35
9. DÁNSZENTMIKLÓSI KSK 24 6 4 14 55 81 -26 22
10. TÁPIÓSÁG KSK 24 5 3 16 38 64 -26 18
11. FARMOS SE 24 5 3 16 27 84 -57 18
12. MONORIERDÕ 24 3 1 20 30 117 -87 9 

(-1 PONT)
13. INÁRCS VSE 24 1 2 21 18 116 -98 5

Az U19-es bajnokság végeredménye:

1. FC DABAS 26 22 4 0 127 21 106 70
2. SZTK-ERIMA 26 20 3 3 99 18 81 63
3. TÁPIÓSZECSÕ FC 26 18 7 1 109 24 85 61
4. GYÖNGYÖS AK 26 17 3 6 121 42 79 54
5. DUNAKESZI VASUTAS SE 26 16 3 7 103 41 62 51
6. DUNAHARASZTI MTK 26 11 2 13 72 50 22 35
7. FC HATVAN 26 10 5 11 65 68 -3 35
8. RÁKOSMENTE 26 10 1 15 67 60 7 31

9. ÜLLÕ SE 26 10 1 15 88 85 3 31
10. MAGLÓDI TC 26 8 5 13 54 56 -2 29
11. DIÓSDI TC 26 6 6 14 51 79 -28 24
12. JÁNOSHIDAI SE 26 6 2 18 53 79 -26 20
13. GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 26 4 6 16 30 92 -62 18
14. TURAWELL-TURA VSK 26 0 0 26 14 338-324 0

Az U17-es bajnokság végeredménye:

1. MAGLÓDI TC-GÖDÖLLÕ 26 23 2 1 201 24 177 71
2. FC HATVAN 26 23 2 1 182 22 160 71
3. DIÓSD-BOLHA TÁRNOK 26 18 3 5 115 38 77 57
4. GYÖNGYÖS AK 26 18 2 6 151 23 128 56
5. SZTK-ERIMA 26 18 2 6 94 37 57 56
6. RÁKOSMENTE 26 17 2 7 85 48 37 53
7. JÁNOSHIDAI SE 26 12 2 12 104 64 40 38
8. TÁPIÓSZECSÕ FC 26 11 2 13 88 88 0 35
9. FC DABAS 26 7 1 18 38 132 -94 22
10. TURAWELL-TURA VSK 26 6 3 17 54 99 -45 21
11. DUNAHARASZTI MTK 26 5 5 16 35 104 -69 20
12. ÜLLÕ SE 26 5 1 20 45 162-117 16
13. DUNAKESZI VASUTAS SE 26 3 0 23 33 228-195 9
14. GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 26 2 1 23 16 172-156 7

Az U15-ös bajnokság végeredménye:

1. GYÁLI BKSE 24 22 1 1 159 17 142 67
2. DABAS-GYÓN FC 24 21 1 2 135 33 102 64
3. RÁCKEVE VAFC 24 12 3 9 92 47 45 39
4. DUNAHARASZTI MTK 24 12 2 10 88 40 48 38
5. DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SE 23 8 4 11 81 71 10 28
6. ÖRKÉNY SE 24 6 1 17 68 121 -53 19
7. BUGYI SE 24 4 3 17 32 91 -59 15
8. RÉGIÓ SC (KÁVA) 23 12 1 10 66 33 33 14

(-23 PONT)
9.SZIGETÚJFALU 24 2 0 22 50 318-268 6

Az U13-as bajnokság végeredménye:

1. DUNAHARASZTI MTK 16 12 1 3 49 20 9 37
2. RÁCKEVEI VITÉZEK 16 11 2 3 65 29 36 35
3. ALSÓNÉMEDI SE 16 11 2 3 47 24 23 35
4. SZIGETSZENTMIKLÓS-ERIMA 16 11 1 4 52 17 35 34
5. DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SE 16 7 1 8 57 50 7 22
6. TAKSONY SE 16 5 3 8 32 31 1 18
7. BUGYI SE 16 5 0 11 29 70 -41 15
8. FER-AL-KO KISKUNLACHÁZA 16 4 1 11 23 48 -25 13
9. DÉLEGYHÁZA KSE 16 0 1 15 23 88 -65 1

Csapó László

NB III-as fel nõtt csa pa tunk ered mé nyei
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A Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi 
Ön kor mány zat és a 

Né met Nem ze ti sé gi Táj há zi hí rei
Vis  sza te kin tés – A Táj ház ér de kes prog ram jai

El jött a jó idõ, el jött a nyár. Ez al kal mat adott sok szí nes prog ram
meg szer ve zé sé re.
Az idén 5. szü le tés nap ját ün nep lõ táj ház ezen a nyá ron sem la zsál,
ki csi ket és na gyo kat is egy aránt öröm mel fo gad kü lön bö zõ szó ra koz -
ta tó prog ra mok ra.
A már szin te ha gyo mán  nyá vált Tu ta jos Ta lál ko zó idén jú ni us 2-án is
el káp ráz tat ta az ér dek lõ dõ ket a Dunaharaszti Szi ge ten. A Kis-
Dunamenti Sváb Fesz ti vált idén har mad já ra ren dez tük meg. A Du na-
par ton min den ki meg te kint het te a sor já ban be ér ke zõ csó na ko kat és
azok nak nép vi se le tes uta zó it. A ren dez vén  nyel em lé ke zünk a ré gen
„Ulmer Schachtellel-Ulmi ska tu lyá val” be te le pült né met õse ink re, és a
kör nye zõ sváb te le pü lé sek kel ápol juk ba rát sá gun kat. A Duna-parti mû -
sor után me net in dult a táj ház hoz, ahol to váb bi fer ge te ges mû sor szá mo -
kat lát hat tunk, azt es te fo lya mán pe dig az Ujfluer Buam ze ne kar biz to -
sí tot ta a ze nét.
Eb ben az év ben el sõ al ka lom mal a Táj ház is tárt aj tók kal vár ta ven -
dé ge it a Mú ze u mok Éj sza ká ján. A tár lat ve ze tés mel lett ha gyo má nyos
sváb sü te mény kós to ló val ked ves ked tünk a mú ze um já rók nak, akik
lovaskocsikkal utaz hat tak az ál lo má sok kö zött.
A táj ház eb ben az év ben is he lyet adott egy na gyon ked ves ha gyo -
mányt ápo ló tá bor nak. A gyer mek tá bort az NIHD – Né met If jú sá gi
Hagyományõrzõ Egye sü let Dunaharaszti ren dez te. A gyer me kek a
né met nem ze ti sé gi tánc pró bák mel lett ér de kes dol go kat ta nul hat tak.
A cso por tos kész ség fej lesz tõ fog lal ko zá sok, kéz mû ves prog ra mok és
a lovaskocsizás min den kit nagy öröm mel töl tött el.
Idén a szí nész ked ni vá gyó gyer me kek nek sem volt hi á nyuk a mó ká -
ból. Most elõ ször lá to ga tott a táj ház ba egy na gyon ér de kes Szín ját -
szó tá bor. Xantus Bar ba ra szín mû vész nõ és Szurdi Mik lós szí nész és
ren de zõ ve zet te be a ki csi ket a szín ját szás for té lya i ba. Olyan sok je -
lent ke zõ akadt, hogy két rész re osz tot ták õket, így két egy mást kö -
ve tõ hé ten folyt a szí ni kur zus.
A ta nult szín da ra bo kat a Laffert-kú ri á ban ad hat ták elõ. A gyer me kek
nem csak szí nész ked ni ta nul tak, ha nem vi sel ke dés kul tú rát is. Meg -
ta nul tak hang sú lyo san be szél ni, az em ber sze mé be néz ni, il le del me -
sen kö szön ni és ki fe jez ni ön ma gu kat. 

El kö vet ke zõ prog ram ja ink

– Au gusz tus 19. – Bú csú bál a pi ac té ren, a Dunaharaszti Vá ros és a
Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat szer ve zé sé ben.
Emi att az Au gusz tus 20-i bál a táj ház ban el ma rad.

– Az õsz re meg hir de tett szep tem ber 15-i fú vós ta lál ko zó el ma rad.
– Szü re ti fel vo nu lás és bál – szep tem ber 29.

El ér he tõ sé ge ink:
Dunaharaszti, Zöld fa ut ca 39.
Wágner Jánosné Nu si né ni – gond nok, te le fon szám: 06-70/253-6116
Wágner Fló ra – tájházvezetõ, te le fon szám: 06-30/512-7958, e-mail:
wagnerflora93@gmail.com

Fu tó nagy kö ve te ink je len tik 
Leg utób bi je lent ke zé sünk óta, má -
jus, jú ni us és jú li us hó na pok ban is
ak tív fu tó éle tet él tek fu tó ink. Jú ni us
és jú li us el sõ csü tör tök je in az or szá -
gos szer ve zé sû Spor tos Csü tör tök
kam pány ke re té ben meg tar tot tuk
jóhangulatú kö zös fu tá sa in kat
Harasztin is. A kam pány foly ta tó dik,
az ér dek lõ dõ ket min den hó nap el -
sõ csü tör tök jén (au gusz tus 2. és
szep tem ber 6.) vár juk fut ni a Baktay
té ren es te 7 óra kor. A meg hir de tett ese mé nyek kel kap cso lat ban
bõ vebb in for má ció, il let ve csat la ko zás a lent meg je lölt el ér he -
tõ sé ge ken.
Be szá mo ló a le zaj lott ver se nye ink rõl idõ rend ben:
Má jus má so dik fe lé ben a Co ca Co la Nõi Fu tó gá lán Bu da pes -
ten egyé ni ben és vál tó ban is, míg a Keszt he lyi Ki lo mé te rek ver -
se nyen vál tó ban sze re pel tek ha rasz ti fu tók. Pün kösd hét fõn
egye sek a Szelidi tó hoz utaz tak le, hogy az or szág min den ré -
szé bõl oda ér ke zõ fu tók kal kö zös edzé sen-öröm fu tá son ve gye -
nek részt, míg a tár sa ság má sik ré sze si ke re sen sze re pelt a
Dunavarsány-Délegyháza fu tó ver se nyen. Jú ni us el sõ szom bat -
ján ha rasz ti fu tók is meg hó dí tot ták a Ké kest, majd jú ni us má so -
dik szom bat ján részt vet tünk a szi get hal mi Sün dör gé sen, va sár -
nap pe dig töb ben áll tunk rajt hoz egyé ni ben és vál tók ban a
K&H Olim pi ai Maraton és Félmaraton Vál tó ver se nyen Bu da pes -
ten. Jú ni us har ma dik szom bat ján ha rasz ti fu tók is kép vi sel tet ték
ma gu kat a Nyár egy há zán ren de zett brutálfutáson; a ver seny -
pá lya leg in kább egy ka to nai ki kép zõ pá lya és egy aka dály ver -
seny ke ve ré ké hez volt ha son la tos, de a részt ve võk sze rint fe lejt -
he tet len él ményt nyúj tott! 
Jú ni us 23. szom bat es te Dunaharasztin is ren dez tünk
szentivánéji fu tást, a csa pat ból ket ten az nap dél elõtt  a Fu tó-
ho mok Félmaraton ver se nyen öreg bí tet ték vá ro sunk fu tó i nak
hír ne vét. A jú ni us 30-i ká ni ku lai hét vé gén fu tó ink egy ré sze a
Ba la ton kö rül meg ren de zett UltraBalaton fu tó ver se nyen fu tott
egyé ni ben vagy vál tó ban, il let ve a Gö döl lõi Er dei Te rep
Félmaratonon is helyt áll tunk. Ha son ló an ká ni ku lai me leg ben
részt vet tünk a jú li us 14-i Dé li báb te rep-fu tó ver se nyen a Hor to -
bá gyon is. Egy hét tel ké sõbb szom ba ton, va la mi vel kel le me -
sebb idõ ben, a szom széd ban, Szi get hal mon a Szuf la 50 te rep -
fu tó ver se nyen bi zo nyí tot tak fu tó ink, il let ve va sár nap a Gyõr-Li -
pót fu tó ver se nyen ter jesz tet tük a ha rasz ti fu tók hír ne vét 27km-
en az olim pi ai baj nok fu tó kat is fel vo nul ta tó me zõny ben. Vé gül
pe dig jú li us utol só hét vé gé jén Na gya tá don meg ren de zett
Ironman Hosszútávú Triatlon OB-n ha rasz ti fu tó tár sa ink csa pat -
ban vet tek részt. A ver se nye ken részt ve võ si ke res spor to ló ink a
kö vet ke zõk vol tak: Bazsó Er zsé bet, Esze Ta más, Gamplett Gá -
bor, Györ gyi Ka ta lin, Herbély Sza bi na, Kár olyi Ju dit, és Ve res
Lász ló. Gra tu lá lunk az el ért ered mé nyek hez!

Kap cso lat: Dunaharaszti Fu tók hoz - Facebook/Dunaharaszti
Fu tók ol da lon, il let ve emailben: gamplett.gabor@gmail.com
és/vagy gykata.fut@gmail.com, te le fo non: 06-20/495-2302.

Ol va sói le vél
Kel le met len és meg alá zó él mény ben volt ré szem a dunaharaszti or vo si ügye -
le ten. Csü tör tök es te fel fá zá sos tü ne te im je lent kez tek, majd éj jel egy óra
fe lé olyan ros  szul let tem, hogy nem tud tam alud ni a fáj da lom tól. 
Édes anyám fel hív ta az or vo si ügye le tet, tud nak-e va la mit ten ni. Azt a vá laszt
kap ta, hogy men jünk oda. Mi kor meg ér kez tünk és el mond tam a pa na sza im
(me lye ket már a te le fon ban is is mer tet tünk), az ügye le tes dok tor nõ igen csak
dur va hang nem ben vá la szolt: mi nek jö vök ide, õ csak „sür gõs sé gi be teg el lá -
tás sal” fog lal ko zik itt. Le het, hogy ros  szul tudtam... úgy gon dol tam, a sür -
gõs sé gi be teg el lá tás a men tõ fel ada ta, ha va la ki pe dig na gyon ros  szul van,
az ügye let re men jen. De ha már a te le fon ban kö zöl ték vol na ve lünk, hogy nem
tud nak se gí te ni, nem kín lód tam vol na el az ügye le tig, ha nem va la ho gyan ki -
bí rom reg ge lig, és er re a kel le met len in ci dens re sem ke rült vol na sor.
A dok tor nõ el mond ta, hogy egy ren de let ér tel mé ben gyógy szert nem ad hat,
és míg ki vizs gált (és utá na is), vé gig mél tat lan ko dott, mér ge lõ dött és mél -
tat lan, go rom ba hang nem ben be szélt ve lem és édes anyám mal. 

A vé gén már olyan kel le met le nül érez tem ma gam, hogy a sí rás ke rül ge tett, és
ar ra gon dol tam, bár csak ne jöt tem vol na el, bár csak fel se hív tuk vol na az ügye -
le tet. Ért he tõ, hogy az ezek után a fel aján lott fáj da lom csil la pí tó in jek ci ót in -
kább nem fo gad tam el, mert ilyen mo dor mel lett már sem mi jó ra nem szá mí tot -
tam: mi nél elõbb me ne kül ni akar tam a ren de lõ bõl. Édes anyám meg mer te még
kér dez ni, hol ta lál juk az ügye le tes gyógy szer tá rat, mi re a hölgy kel let le nül el -
mond ta, hogy ki van ír va az aj tó ra, de gon dol ja úgy se me gyünk el, mert Cse pel
mes  sze van. A tör té net úgy vég zõ dött, hogy az éj jelt fáj da lom csil la pí tók kal át -
vir rasz tot tam, és reg gel a há zi or vos nál kap hat tam gyógy szert és el lá tást.
Én is tu dom, mi lyen hely zet ben van az egész ség ügy, és nem kér dõ je le zem
meg azt sem, hogy az or vos tisz tá ban van az ér vény ben lé võ ren de le tek kel.
Ezt tisz te let ben is tar tom. Az érin tett iga zán ros  szul, aho gyan a dok tor nõ vi -
sel ke dett ve lem (és még ki tud ja, hány be teg gel tett/tesz így). Én nyelv ta -
nár va gyok, és én sem dol go zom jobb kö rül mé nyek kö zött, jobb anya gi meg -
be csü lés mel lett. En nek el le né re min dig ked ve sen szól tam a di ák ja im hoz,
em ber ként bán tam ve lük, ezért úgy gon do lom, en nek min den hol így kel le ne
len nie. Még az éj sza kai or vo si ügye le ten is.
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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. június hónapban
elhunytak neve és életkora

Ady Istvánné élt 71 évet
Balogh Zoltán élt 62 évet
Kleineisel István élt 67 évet
Koós Tibor élt 83 évet
Kovács Tibor élt 73 évet
Máté Imréné élt 72 évet
Mercz Mártonné élt 83 évet
Nyári Zoltánné élt 42 évet
Nyári Csaba élt 55 évet
Papp Istvánné élt 88 évet
Schmögner 
László Jánosné élt 86 évet

Stankovits Edéné élt 64 évet
Szabados Lászlóné élt 87 évet
Szalai Gyula élt 57 évet
Szegedi Józsefné élt 76 évet
Szikora Antal élt 62 évet
Tóth Ferenc élt 65 évet

2012. júniusi újszülöttek

Barta Mira Laura 06. 20.
Czeglédi Sára Panka 06. 06.
Csatári Gergely 06. 01.
Csókási Nikolett 06. 29.
Faddi Gréta 06. 18.
Farkas Ráhel 06. 07.
Fazekas Zsombor Balázs 06. 22.
Fehér Kitti 06. 21.
Ficsor Szonja 06. 16.
Jakab Rózsa Virág 06. 13.
Kardos Endre Péter 06. 17.
Ketykó Szofi Liza 06. 29.
Kiss Árpád 06. 15.
Kövér Liliána 06. 08.
Kubát Barnabás 06. 19.
Magyar-Herczeg Franciska 06. 27.
Nagy Krisztián 06. 11.
Pintér Mirjam 06. 29.
Szekeres Angéla 06. 15.
Szemes László 06. 23.
Takács Viktor 06. 09.
Winkler Szilárd 06. 21.

Májusi javítás:
Türke-Lucska Ákos 05. 06.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, 

akik szeretett férjemet,

KOVÁRY JÁNOST 

2012. július 23-án
utolsó útjára elkísérték, 

és fájdalmunkban osztoztak.

Kováry Jánosné és családja

Ru ha osz tás és ru ha át vé tel:
lesz szep tem ber 7-én 14-én és 21-én (pén te ki na po kon) 16.30–18 órá ig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt ru ha ne mû -
ért sze rény ös  sze get el fo ga dunk. 

Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le he tõ sé ge van je lez ni ezek ben az idõ pont ok ban
a hely szí nen a karitász-önkénteseknek, mert Is ten sze re te tét is sze ret nénk köz ve -
tí te ni. 

Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel vár ja a Szent Er zsé bet Karitász

BIOLABOR
Szívstressz mé rés

Mi ért fon tos a szív stressz mé ré se? 
Mert ed dig nem volt mér he tõ. A
stressz az em be ri szer ve zet ben több fé -
le kép pen is meg je le nik, leg gyak rab -
ban: emész tõ rend sze ri prob lé mák
vagy nyak-, váll-, hátfáj dal mak for má -
já ban érez zük. Ami ve szé lye sebb az
elõ zõ ek nél, a SZÍV! Mert azt nem
érez ni, ezért elõ for dul hat hogy egy vá -
rat lan in fark tus mi att lesz mun ka kép -
te len va la ki. Ma már ki szûr he tõ ez a
koc ká zat is! Fáj da lommen tes, 2 per -
ces VIPORT-Mobil ké szü lék kel.
DÍJ MEN TE SEN to vább ra is, idõ pont
te le fo nos eggyeztetés után!

Emost = Egész ség most!

Ma gyar fej lesz té sû az em be ri szer ve -
zet ön gyó gyí tó ké pes sé gét se gí tõ-fo -
ko zó sa ját-jel te rá pia. A ke ze lés rend -
kí vül kom for tos, ké nyel mes, mel lék -
ha tás és gyógy szer men tes. Ér zé ke lõk
ke rül nek fel a kéz re ké nyel me sen hát -
ra dõl ve kez dõd het az ön re ge ne rá ci ós
prog ram. Ke ze lé se ink ha tá sá ra:  csök -
ken a stressz szint, ez ál tal ja vul az al -
vás mi nõ sé ge, ja vul a hor mo ná lis sza -
bály zás, ami a ne mi élet re is jó té kony
ha tá sú (po ten cia nö ve lõ), eny hül a
pszi cho szo ma ti kus ere de tû be teg sé -
gek ki ala ku lá sá nak koc ká za ta, szív-
ér rend sze ri prob lé mák ra kom bi nált
ke ze lés!

Most 40%-os ked vez mény!

EIS = sejt szin tû ál la pot fel mé rés!

A láb uj junk tól a fe jünk búb já ig meg -
tud ha tunk ma gunk ról min dent, rá -
adá sul sejt szin ten. Né hány perc alatt
ha tal mas men  nyi sé gû in for má ci ót
gyûjt a szer ve zet rõl, majd gra fi ku san
3 di men zi ó ban je le ní ti meg. Tá jé koz -
ta tást ad a tü dõ, ve se, szív, agy, hor -
mo nok, emész tõ rend szer, ideg rend -
szer, stb. Elõ re ki mu tat ha tó ak a
koc ká za tok, hogy meg elõz hes se a
meg be te ge dé se ket! Mind ez or vos
ki ér té ke lé sé vel! 

Be je lent ke zés: 06-30-369-85-94
bõ veb ben: www.:biolabor.hu









VARRÁST VÁLLALOK!

Vállalok nadrágfelhajtást, zipzár cserét,
függöny felhajtást, ágynemû-varrást 

és kisebb átalakítást. 
Gyereknek óvodai jelfelvarrást.

Telefon: 06-20/822-8206
Cím: Dunaharaszti, Gyárköz u. 2.




