
XXII. évfolyam – 2013. november * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

2. oldal
Laffert híradó

4. oldal
Könyvtári hírek 

8. oldal
2013. október 23.

10. oldal
Képviselõ-testületi ülés

17. oldal
A családi tradíció nyomában

16. oldal

12. oldal



Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

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

2 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – 2013 november

A Baktay Gimnázium egykori tanárának, Somogyi Györgynek a kiállítását nyitotta
meg Szemadám György mûvészeti író október 8-án az emeleti kiállító teremben.

Dr. Csor ba Lász ló tör té nész, a Nem ze ti Mú ze um fõ igaz ga tó ja tar tott elõ adást Szé -
che nyi és Kos suth vi tá já ról, új szem lé let ben mu tat va be a két ha za fi szem ben ál lá sát.

A Ná dor La kó par kért Egye sü let és a Laffert-kú ria kö zö sen tar tot ta meg õszi csa lá di va sár nap ját. A ki seb be ket az eme le ten
kéz mû ves fog lal ko zás és báb szín ház vár ta, a na gyob bak nak a föld szin ten ti ni di vat be mu ta tót, smink ta nács adást, va la mint
ak ro ba ti kus tánc be mu ta tót szer vez tek a „ná do ro sok”. A ká vé ház ban az anyu kák sütivel, a Laffert-kú ria ka kaóval kí nál ta a 
fi a tal sá got.

Wag ner At ti la fo tós ki ál lí tá sá nak meg -
nyi tó ján Láng And rás plé bá nos mél tat ta
a taksonyi al ko tót. Az est ér de kes sé ge
volt, hogy elõ ször lé pett fel a kú ri á ban
Kreisz Lász ló, Tak sony pol gár mes te re
ze nész ként. Vir tu óz já ték kal tet te em lé -
ke ze tes sé a meg nyi tót.

Mol nár At ti la pszi cho ló gus tar tott in te -
rak tív elõ adást a Ká vé há zi es tek ke re -
té ben ok tó ber 11-én.

Pósa Ede, Ba la ton sze me sen élõ fes tõ mû vész ké pei te kint -
he tõk meg az eme le ti ki ál lí tó te rem ben no vem ber 26-ig.
A ki ál lí tást dr. Feledy Ba lázs mû vé szet tör té nész nyi tot ta
meg, fran cia san zo no kat adott elõ Sza bó Ziza éne kes és
Dáni Já nos zon go ra mû vész.
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Dél után az is ko lá sok nak, es te a fel nõt tek nek tart elõadást
a Nem ze ti Mú ze um fõ mu ze o ló gu sa, Gál Vil mos tör té nész
a tu do mány ma gyar nagy ja i ról.

HAN GÁR ADAT kon -
cert so ro zat II. elõ adá sa
de cem ber 8-án. Vár juk
a klas  szi kus ze ne ked -
ve lõ it!

Fegyó Bé la rác ke vei fes tõ mû vész 70. szü le tés nap ja al kal má ból nyí lik ki ál lí tás a Laffert-
kú ri á ban no vem ber 29-én, pén te ken 18 óra kor. Min den ked ves ér dek lõ dõt sze re tet tel vá -
runk!
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Szerettetel
köszöntjük 
a 90 éves 
Schuszter

Feri bácsit!
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RAK LAP FES TÕ PÁ LYÁ ZAT

A Mály va vi rág Ala pít vány „a méhnyakrákos nõk gyógy ulá sá ért és
a meg elõ zé sért” rak lap fes tõ pá lyá za tot hir det: „FESD LE!” a
„NÕK EGÉSZ SÉ GÉ NEK VÉ DEL ME” té má ban.

Pá lyá zat cél ja: fel hív ni a nõk fi gyel mét a méhnyakrák meg elõ -
zés fon tos sá gá ra!

A ver seny re 16 éves kor tól je lent kez het nek a kre a tív al ko tók vagy
al ko tó cso por tok, nõk és/vagy fér fi ak, egy fest mén  nyel, A/4-es mé -
ret ben, bár mely tech ni ká val, pa pír ala pon.

A be kül dött fest mé nyek bõl zsû ri vá laszt ja ki az 5 leg job bat, a 6. mû -
vet pe dig online kö zös ség sza vaz za meg. 

Ez után a pá lyá zat nyer te sei, Bu da pes ten, óri ás rak lap ok ra – 4,8×1,6
m (szélesség×magasság) – festik rá a be kül dött mû ve ket, me lyek
egyen ként ki ál lí tás ra ke rül nek Ma gyar or szág hat kü lön bö zõ hely -
szí nén, a 2014 ja nu ár já ban meg ren de zés re ke rü lõ, Eu ró pai
Méhnyakrák Meg elõ zé si Hé ten. 

Mé ret: 4 EUR rak lap víz szin te sen, 2 sor ma ga san.

1,6 m

4,8 m

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó vál lal ja, hogy
a díj nyer tes mun ká ját a rak lap okon is meg fes ti.

Kér jük fi gye lem be ven ni, hogy a pá lya mû vek kü lön le ges ki dol -
go zást igé nyel nek, mi vel az al ko tá sok nem ho mo gén fe lü let re,
ha nem a rak lap ok ad ta hé za gos ki ala kí tá sá ra tör tén nek.

A be kül dött pá lya mû ve ket kér jük mé ret ará nyo san ké szí te ni. 
A ki ál lí tott rak lap mel lett az Ala pít vány fel tün te ti a kép cí mét
és al ko tó já nak ne vét is. 

A nyer te sek kel ké szült in ter jút, az Ala pít vány hon lap ján és
Facebook ol da lán mu tat juk be. A nyer te se ket a Meg elõ zé si
Hét nyi tó prog ram ján, büsz kén mu tat juk be a nagy kö zön ség -
nek.

A ki ál lí tott „óri ás fest mény” nem csak a nyer tes al ko tás be mu -
ta tá sát szol gál ja, ha nem fe lü le tet biz to sít a ren dez vény re ki lá to -
ga tó höl gyek szá má ra, hogy mo nog ram juk kal lás sák el a rak la -
pot, ha „az el múlt egy év ben vol tak nõ gyógy ásza ti rák szû ré sen”.
A rak lap mû meg fes té sé hez az Ala pít vány biz to sít ja a szük sé ges
esz kö zö ket.

Be kül dé si ha tár idõ: 2013. ok tó ber 15. - 2013. no vem ber 30. 

Be kül dé si cím: Mály va vi rág Ala pít vány, 2330 Dunaharaszti,
Ta vasz u. 31-33.

Kér jük a fest mény há tul já ra a ne vet és az el ér he tõ sé ge ket fel -
tün tet ni.

To váb bi információ: Takács Git ta: 06 30 342 4260

Újabb moz gá si le he tõ ség 
a dél-pes ti gye re kek nek

El in dult Pest er zsé be ten a
Kis han gya Focisuli, aho -
va sok sze re tet tel, még
több lab dá val és vi dám
edzé sek kel vár ják az ovis
és kis is ko lás gyer me ket.
A Focisuli cél ja nem pro fi
spor to lók ki ne ve lé se, ha -
nem a gye re kek moz gás -
ra szok ta tá sa, a sport meg sze ret te té se. 
„A Kis han gya Focisuli meg ál mo dá sa kor egy cél moz gott sze -
münk elõtt: egy újabb moz gás ra hí vó, spor to lá si le he tõ sé get kí -
nál ni a pest er zsé be ti, so rok sá ri, cse pe li, kõ bá nya-kis pes ti és
kör nyék be li gye re kek nek” – mond ta el Tóth Bé la, a Kis han gya
Focisuli edzõ je. 
A Focisuli cél ja nem pro fi fo cis ták ne ve lé se a gye re kek bõl, az -
az a hob bi szint, amit meg cé loz tak. Vár ják emi att a na gyon
ügyes és a ke vés bé te het sé ges lá nyok és fi úk je lent ke zé sét
is. A he ti rendszerességû edzé se ket egy részt a gyer me kek
na gyon vár ják, ké szül nek rá, más részt a moz gás az éle tük
szer ves ré szé vé vá lik, amit a ké sõb bi ek ben is igé nyel ni fog -
nak.
„A Kis han gya Focisuliban te hát nem hi va tá sos lab da rú gók kép -
zé se zaj lik, vi szont a hob bi szint tel együtt csa pat szel le met, egy -
má sért va ló ki ál lást és né mi fe gyel met is ta nul nak a gye re kek,
mi köz ben na gyon jól szó ra koz nak. Az edzé sek re ugyan úgy vá -
runk lel kes lá nyo kat, mint fi ú kat, egy csa pat ban edze nek a gye -
re kek.” – ál lít ja Tóth.

A Kis han gya Focisuli el ér he tõ sé ge:
https://sites.google.com/site/kishangyafocisuli

Te le fon: 06 30 416 3166

Bõ vebb in for má ció és in ter jú lehetõség: 
Tóth Bé la edzõ – 06 30 416 3166 
focisuli.kishangya@gmail.com
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Fu tó nagy kö ve tünk je len ti

Bár ok tó ber ben idõn ként zord ra vált az
idõ já rás, de ez sem ret ten tet te vis  sza fu -
tó in kat at tól, hogy foly tas sák fel ké szü lé -
sü ket és to váb bi ver se nye ken mé ret tes -
sék ma gu kat. A hó nap fo lya mán vol tak
idõ szak ok is, ami kor a szép õszi nap sü -
tést is él vez het tünk.
Ok tó ber el sõ va sár nap ján szo mo rú kö te -
les sé günk nek tet tünk ele get. A szep tem -
ber vé gén, So rok sá ron, fu tás köz ben
bru tá lis mó don meg gyil kolt fu tó nõ em lé -
ké re ren de zett fu tá son vet tünk részt,
mely nek egyik kez de mé nye zõ je volt
nagy kö ve tünk, Gamplett Gá bor, s mely -
nek a hi á ba va ló erõ szak el le ni til ta ko zás
is cél ja volt. Dunaharasztiról in dul va a
kör nye zõ te le pü lé sek rõl, So rok sár ról,
Szi get ha lom ról, Szigetszentmiklósról,
Tak sony ból, Dunavarsányból és Dél egy -
há zá ról mint egy 50 fu tó és 20 ke rék pá -
ros vo nult fel, hogy a meg em lé ke zés he -
lyén csat la koz zon a Boráros tér rõl ér ke -
zett több száz fu tó hoz. A hely szí nen
Monspart Sa rol ta olim pi ai baj nok fu tó,
Szá raz Dé nes szín mû vész-fu tó, va la mint
Frank Ti bor ult ra fu tó szó lalt fel.
Ok tó ber 17-én Monspart Sa rol ta olim pi ai
baj nok fu tó vá ro sunk ban is tisz te le tét tet -
te, hogy a Vá ro si Könyv tár ban szer ve zett
vi dám han gu la tú elõ adás ke re té ben a
sport és egész sé ges élet mód ügye mel -
lett kampányoljon, ami min den kor osz -
tály szá má ra ak tu á lis. Az elõ adás után
je len le võ fu tó ink rö vid ta lál ko zó ke re té -
ben pár szót is vál tot tak ve le. 
Ok tó ber má so dik va sár nap ján ren dez ték
meg a SPAR Nem zet kö zi Maratont és
Fu tó fesz ti vált, ahol a ta va lyi hoz ha son ló -
an idén is vol tak olyan fu tó ink, akik éle -

tük el sõ maratonját, 30 ki lo mé ter ét tel je -
sí tet ték egyé ni ben. Fe hér Lász ló  és
Nagy At ti la éle te el sõ maratonját, Ko vács
Ri chárd pe dig éle te el sõ 30 km-ét tel je -
sí tet te. Raj tuk kí vül a csa pat ból még pá -
ran fu tot tak maratont vagy 30 km-t egyé -
ni ben – a tel jes ség igé nye nél kül a 9 si -
ke res ma ra to ni, és 3 si ke res 30 km-es
célbaérkezõ kö zül pá ran: Ve res Lász ló,
Feny ve si Ta más, Györ gyi Ka ta lin. A ta va -
lyi egyet len csa pat tal el len tét ben idén 3
csa pa tot tud tunk in dí ta ni; gra tu lá lunk a
nõi ka te gó ri á ban a Kon dor Il di kó - Kozári
An na má ria - Lanszki Klá ri - Tóth Re gi na
ös  sze té te lû Ha rasz ti Ga zel lák nak, a fér fi
vál tó ka te gó ri á ban a Var ga Ru dolf -
Drscsák And rás - Er dõs Pé ter - Mol nár
Sán dor ös  sze té te lû Ha rasz ti Ge pár dok -
nak, s a ve gyes vál tó ka te gó ri á ban a
Kuruczné Pin tér Irén ke - Rácz-Jankó
Csa ba - Tóthné Bak An na má ria - Panyik
Sán dor ös  sze té te lû Ha rasz ti Sebes-
Vegyesnek. Nõi és fér fi vál tó in kat
szigetszentmiklósi fu tók is erõ sí tet ték. A
7 km-es tá von re kord szá mú, 32 si ke res
célbaérkezõ volt idén Dunaharaszti szí -
nek ben; töb bek kö zött Bazsó Er zsé bet
és Esze Ta más; a Szap pa nos Zol tán ál -
tal ve ze tett Seiren Sport klub ka ra té sai,
va la mint Fehérné Szûcs-Szabó Csil la jó -
vol tá ból, aki nek ez volt éle te el sõ ver se -
nye. 
Ok tó ber har ma dik hét vé gé jén zaj lott a
Ró ka ûzõk fu tó ver seny. A Ka pos vár és
Pécs kö zöt ti mint egy 84 km-t kel lett meg -
ten ni 12 fõs csa pat ban. Csa pa tunk tag -
jai, Ko vács Hen ri ett és Var ga Ru dolf más
csa pa tok szí ne i ben fu tot tak. Re mél he tõ -
leg jö võ re ide is tu dunk majd csa pa tot in -
dí ta ni dunaharaszti szí nek ben.
Ugyan csak ezen a hét vé gén ren dez ték
meg a VIII. Ka ni zsai Fu tó fesz ti vál és 50
km-es OB-t. A Ferenczy Krisz ti na és Györ -
gyi Ka ta lin ös  sze té te lû SZUF LÁS Csa jok
pá ros a nõi pá ros ka te gó ri á ban a do bo gó
leg fel sõ fo ká ra áll ha tott. A szi get hal mi il le -

tõ sé gû Ferenczy Krisz ti na emel lett egyé -
ni ben har ma dik, kor osz tá lyá ban pe dig
má so dik he lyen vég zett. Ugyan csak szép
ered ményt ért el a vá ro sunk ban élõ, de a
Szi get hal mi Ultrafutókat erõ sí tõ Weinber
Fe renc is a fér fi ak kö zött.
Ok tó ber 23-án – im már ha gyo má nya ink -
hoz hí ven – pá ran át men tünk a szom szé -
dos Szigethalomra, hogy a Tö kö li park -
er dõ ben fut va cso dál juk az õszi er dõt.
Ok tó ber utol só szom bat ján ke rült sor a
Pi lis ben ren de zett Intersport Tú ra nap ra,
ahol szin tén több si ke res dunaharaszti
tel je sí tõ nek gra tu lál ha tunk. Kö zép tá von
– töb bek kö zött – Hais Bar ba rá nak és
Hollanda Gá bor nak, hos  szú tá von
Herbély Sza bi ná nak, Bazsó Er zsé bet nek
és Esze Ta más nak. 
S hogy fu tó ink nem csak a fu tás ban je les -
ked nek, pél da rá, hogy ok tó ber hó nap -
ban több fu tónk is kör be ke rék pá roz ta a
Ba la tont: Mol nár Sán dor kö zel 8,5 óra
alatt tet te meg az utat, va la mint Ko vács
Ri chárd és Ta más Gá bor is kör be ke rül -
ték a ta vat egy má sik al ka lom mal.

Csat la ko zás a csü tör tök es tén ként és
va sár nap reg ge len ként tar tott kö zös fu -
tá sa ink hoz, il let ve a Dunaharaszti Fu -
tók hoz: 
Facebook/Dunaharaszti Fu tók ol da lon,
il let ve emailben: gykata.fut@gmail.com
és te le fo non: 06-20/495-2302
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Tisz telt Meg em lé ke zõk!

Ma 1956-ra em lé ke zünk. Ami kor Du na ha rasz -
tin ezt tes  szük, nem sza bad el fe led ni, hogy vá -
ro sunk ah hoz a Bu da pes ten kí vü li ke vés hely -
hez tar to zik, ahol fegy ve res har cok foly tak
1956. ok tó ber-no vem be ré ben. De amíg ide el -
ju tunk, gon dol juk vé gig, mi ve ze tett a for ra da -
lom ki rob ba ná sá hoz! Pró bál juk meg ér teni
1956 em be rét, hogy mi ért is ra gad tak fegy vert
a ha ta lom mal és a meg szál lók kal szem ben!
A má so dik vi lág há bo rú utá ni éve ket él jük. A
há bo rú nak vé ge, és az azt ki rob ban tó vesz tes
né me tek és ve lük együtt a ma gyar or szá gi né -
me tek is – a kol lek tív bû nös ség el ve sze rint –
há bo rús bû nös nek szá mí tot tak. So ka kat ki te le -
pí tet tek, la ká sa i ba ide ge ne ket (ma gya ro kat) te -
le pí tet tek be, akik szin tén nem ön szán tuk ból
jöt tek ide, ha nem a kény szer nek en ged ve hagy -
ták el szü lõ föld jü ket. Dunaharasztin nem volt
ki te le pí tés, de a „bû nös” nem ze ti sé ge ket és a
kom mu nis ták kal együtt nem mû kö dõ ket úgy
bün tet ték, hogy a tu laj do nost a sa ját há zá nak
az is tál ló já ba köl töz tet ték, la ká sá ba pe dig a
Fel vi dék rõl 20 ki lós cso mag ja ik kal el ül dö zött
és min de nü ket hát ra ha gyott ma gyar csa lá do kat
te le pí tet tek be, nö vel ve ez zel a meg fé lem lí tett,
meg nyo mo rí tott em be rek kö zöt ti fe szült sé get.
A ha ta lom ját szott az em be rek kel, sor sok kal,
élet tel, ha lál lal.
A há bo rú be fe je zé se után meg in dul az új já épí -
tés. Az ed dig nél kü lö zõ nép örül, hogy vé ge a
há bo rú nak, és nagy len dü let tel kez de nek az or -
szág fel épí té sé hez. 1945 no vem be ré ben még
de mok ra ti kus vá lasz tás zaj lik, de 1948. már a
for du lat éve: meg kez dõ dik a ter me lõ szö vet ke -
ze tek erõ sza kos ki ala kí tá sa, a vá ro sok ban a
gyá rak, csa lá di vál lal ko zá sok, egy há zi is ko lák
ál la mo sí tá sa, va gyo nuk el kob zá sa, szer ze tes -
ren dek fel osz la tá sa, a hit élet ál la mi fel ügye let
alá he lye zé se.
Az új já épí tés las san ha lad, a ma gya rok szá má -
ra nincs nem zet kö zi se gít ség, az em be rek dol -
goz nak és nél kü löz nek, fá sul tak, el gyö tör tek,
és fél nek. M. Kiss Sán dor er rõl így ír:
„Ré vai Jó zsef, a »ma gyar Zsdanov« meg ha tá -
ro zá sa sze rint: aki nem kom mu nis ta vagy kom -
mu nis ta szim pa ti záns, az mind el len ség. En nek
az elv nek a je gyé ben a szó leg szo ro sabb ér tel -
mé ben min dent – így a tör vény ke zést is – a fo -
nák já ra le he tett for dí ta ni. Nem le het pél dá ul
vi tás, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság nak szük sé -
ge volt a Köz tár sa ság vé del mé rõl szó ló 1946.
VII. tör vény cikk re. Az 1946. már ci us 12-én
meg ho zott tör vény a nép nyelv sze rint még is
»hó hér tör vény nek« bi zo nyult. A Ré vai-elv sze -
rint ugyan is le tar tóz tat ha tó az a sze mély, aki a
de mok ra ti kus ál lam rend vagy a köz tár sa ság el -
len szer vez ke dik. Vi szont aki nem kom mu nis ta,
az ve szé lyez te ti a de mok rá ci át, te hát le tar tóz -
ta tan dó. Er re a tör vény re hi vat koz va vé gez ték
ki 1946 és 1956 kö zött a ma gyar ál lam pol gár -
ok szá za it, il let ve ezek re a tör vé nyek re hi vat -
koz va bör tö nöz ték be vagy in ter nál ták ma gyar
ál lam pol gár ok tí zez re it. Így lett egy jo gi lag
szük sé ges tör vény bõl egy, a jo got meg ve tõ
rend szer ben »hó hér tör vény« A dik ta tú ra te hát
meg te rem tet te az »al kot má nyos gyil ko lás« fel -
tétéle it.”
Zaj lik a Rajk-per és a töb bi kon cep ci ós per. Ez
a fe ke te au tók kor sza ka, ami kor az em be rek
fél tek vé le ményt nyil vá ní ta ni, mert az ál lam -
ha ta lom azon nal le csa pott és el tün tet te a ha ta -
lom tól el té rõ vé le mé nyû em bert. Min den na pos
a haj na li csen gõ frász. A más képp gon dol ko dó,

vagy ku lák nak cím ké zett em be re ket a hor to bá -
gyi és más kény szer mun ka tá bo rok ba in ter nál -
ják, vagy a recs ki kon cent rá ci ós tá bor ba vi szik.
Az ott hon maradtaknak be ve zet ték a kö te le zõ
be szol gál ta tást, aki nek nem ter mett an  nyi, meg
kel lett vá sá rol ni a be ad ni va lót. Mind ez a vi dé -
ket rend kí vü li mó don meg ter hel te.
Egy ba rá tom édes ap já val volt sze ren csém
mind ezek rõl be szél get ni. Ak ko ri ban Sár bo gár -
don élt, és egy kis gaz da sá ga volt. Mi u tán tel -
je sí tet te a be szol gál ta tást, mely nem volt köny -
 nyû fel adat, vis  sza men tek hoz zá, és a pad lás ra
ve ze tõ lét rát egy fok kal rö vi debb nek ta lál ták,
ami egy eset le ges tûz ese tén, ve szé lyes le het a
kör nye ze te szá má ra, ezért el vit ték „málenkij
ro bot ra” – ma gya rul, egy kis mun ká ra –, ami -
nek több hó na pig tar tó mun ka tá bor lett a vé ge. 
Az ak ko ri tár sa da lom min den, nem csak a pa -
rasz ti és a pol gá ri ré te gé nek, de a rend szer új
ural ko dó osz tá lyá nak, a mun kás ság nak is egy -
aránt ki ju tott az erõszak ból, a meg fé lem lí tés -
bõl, az el le he tet le nü lés bõl. A há bo rú hoz ké pest
nem sok kal volt kön  nyebb az élet. Az em be -
rek nek egy re ke ve sebb vesz te ni va ló juk volt.
Tisz telt Meg em lé ke zõk!
1956. ok tó ber 23-án Bu da pes ten ki tört a for -
ra da lom. Ezek nek a na pok nak a tör té ne tét jól
is mer jük. A bé kés, de ha tá ro zott tün te tés az
ÁVO-s orv lö vé szek nek kö szön he tõ en a Ma -
gyar Rá di ó nál fegy ve res harc cá vált. Jel lem -
zõ az or szág hely ze té re, hogy a hon véd ség a
nép ol da lá ra állt, és ez után a be avat ko zó szov -
je tek kel szem ben már nem for ra dal mi, ha nem
sza bad ság harc ról be szél he tünk. Ezek ben a
na pok ban zaj lot tak a ha rasz ti fegy ve res ese -
mé nyek is.
Szá mom ra leg hi te le sebb for rás édes apám visz -
 sza em lé ke zé se. Tõ le hal lot tam azt, hogy õ ho -
gyan él te meg 1956 õszét.
1956. ok tó ber 23. után a fõ vá rost tá ma dó orosz
csa pa tok Tö köl irá nyá ból Dunaharasztin ke -
resz tül szál lí tot ták az üzem anya got a Fõ úton
ha lad va a fõ vá ros ba. Dunaharasztin egy ma -
rok nyi el szánt csa pat szállt szem be a meg szál -
lók kal, és meg pró bál ta meg ne he zí te ni az után -
pót lást. Egy oro szul tu dó he lyi la kos el mon dá -
sa alap ján az oro szok tar tot tak a Harasztin va -
ló át ha la dás tól. Egy al ka lom mal az Andrus
kocs má nál meg állt a tan kok ból és tar tály ko -
csik ból ál ló kon voj: ta na kod tak, mi len ne a leg -
cél sze rûbb me net osz lop, mert er re fe lé már ér -
ték tá ma dá sok õket. Elöl és há tul tan kok, kö -
zöt te a tar tály ko csik? Vagy egy tank, egy szál -
lí tó jár mû? Utób bi meg ol dást vá lasz tot ták és el -
in dul tak. A Fõ úti ben zin kút ma gas sá gá ban a
for ra dal má rok meg tá mad ták a me net osz lo pot.
Két tar tály ko csi nak meg lõt ték a ve ze tõ jét, s
azok meg áll tak. A tan kok vi szo noz ták a tü zet.
A Fõ út pil la na tok alatt harc szín tér ré ala kult.
Az oro szok el vo nul tak, el hagy va a két ki lõtt
tar tály ko csit. Mind két jár mû nek járt a mo tor -
ja. Egy ide ig sen ki sem mert oda men ni. Nem
tud ták, van-e még élõ em ber a jár mû ben, de
nem volt már ben ne ka to na, fel te he tõ en a tan -
kok ki me ne kí tet ték a jár mû ve ket ke ze lõ sze -
mély ze tet. Ez után két fi a tal em ber el haj tott a
jár mû vek kel. Az egyik ko csit a Du na le já ró nál
a fo lyó ba ve zet ték, a má sik nak a Dó zsa György
úton leállt mo tor ja, így az a ré gi pi ac té ren ma -
radt, on nan csak ké sõbb tá vo lí tot ták el.
Más nap Alsónémedi irá nyá ból ér ke zõ orosz
egy ség fel de rí tõ jét, egy ol dal ko csis mo tor ke -
rék pá rost ért ha lá los lö vés. A fel ke lõk egyi ke
ké sõbb oda ment a mo to ros hoz, hogy meg néz -
ze élet ben van-e, ha igen or vos hoz vi szik. Ezt

az ese ményt va la ki le fo tóz ta, majd ezért a for -
ra dal márt ké sõbb be bör tö nöz ték.
Egy má sik al ka lom mal szov jet tan kok jöt tek
Dunaharasztira, a tan ko kon ka to nák ül tek.
Min den ki cso dál ko zott mi lyen fe le lõt le nek,
pe dig tud ják, hogy itt sza bad ság har cos ok van -
nak. A tan kok meg áll tak, és apá mat szó lí tot ták
ma gyar nyel ven. Ki de rült, hogy ma gyar ka to -
nák vol tak orosz ka to na ru há ban. Kér ték, men -
jen az orosz tiszt hez és ad jon ma gya rá za tot,
mi ért lö völ dö zik le Dunaharasztin az õ ka to ná -
it. Apám ki té rõ vá laszt adott. 
Egy eset ben a fel ke lõk mel lé csat la ko zott több
mint 100 fõs tö meg a köz ség há za elé ment, és
egy tiszt vi se lõt kí vánt fe le lõs ség re von ni ko -
ráb bi cse le ke de tei mi att. A Nem ze ti Bi zott ság
ve ze tõ je le csil la pí tot ta az in du la to kat, meg véd -
te a hi va tal no kot, mond ván, ha majd új ra rend
lesz, ítél ke zik fö löt te a tör vé nyes bí ró ság. Ez
is bi zo nyít ja, hogy a fel ke lõk nem csõ cse lék
mód já ra vi sel ked tek, hanem fe le lõs ség tu dat tal
ren del kez tek. 
Min den ki a ma ga mód ján vet te ki a ré szét a
küz de lem ben. Sok szor né mán, ész re vét le nül
se gí tet ték egy mást, mint dr. Bollobás Bé la, aki
ápol ta a se be sül te ket, vért gyûj tött a for ra dal -
má rok nak. Meg kell em lí te nem még azt a rend -
õrt is, aki a meg tor lás ide jén Dunaharasztin
volt szol gá lat ban. Õ fi gyel mez tet te azo kat a
ha rasz ti fi a ta lo kat, aki ket elõ akar tak ál lí ta ni,
hogy búj ja nak, me ne kül je nek el.
1956. no vem ber 4-én a szov jet csa pa tok meg tá -
mad ták Bu da pes tet. Kö vet ke zett a ke gyet len
meg tor lás. So kan el tûn tek, so kan el hagy ták a
ha zát. So ku kat el fog ták, meg kí noz ták és be bör -
tö nöz ték, kö zü lük szá mo san egy élet re tönk re-
té ve sza ba dul tak több év után a bör tön bõl. 
Mind eze ken el gon dol kod va, most is ar ra az ered -
mény re ju tok, hogy – mint a tör té nel münk so rán
oly sok szor – csak ma gunk ra és egy más ra szá -
mít ha tunk! 1956 meg ta nít ben nün ket, hogy na pi
kis po li ti kai el len té te in ken, né zet kü lönb sé ge in -
ken fe lül emel ked ve, si ke re sek le he tünk. Az öt -
ven ha to sok egy vi lág bi ro da lom mal száll tak
szem be – és ha rö vid idõ re is – de si kert arat tak,
meg te remt ve egy vi lág mé re tû vál to zás alap ját. 
Eh hez az ös  sze fo gás hoz mu tat pél dát 1956
szel le mi sé ge, amit tisz tel jünk, õriz zünk és tart -
suk meg em lé ke ze tünk ben! 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A most el hang zó dal köz ben em lé kez zünk meg
mind azok ról az em be rek rõl akik nek éle tét kö -
ve tel te a for ra da lom, aki ket be bör tö nöz tek, és
meg kí noz tak, és akik nek el kel lett hagy ni uk
ha zá ju kat és ide gen föl dön, tá vol a ha zá tól él -
tek és él nek, va la mint azok ról, akik a for ra da -
lom után itt hon ma rad tak és to vább épí tet ték
az or szá got nap ja in kig.
Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket!

Rész let Karl Jó zsef al pol gár mes ter 
be szé dé bõl.

(További fotók a hátsó borítón.)

2013. OKTÓBER 23. 
„Nap ja ink ban más idõk jár nak, más a vi lág fel épí té se, de a si kert, 

a bol do gu lást most is csak az ös  sze fo gás te remt he ti meg. 
Pél da er re Dunaharaszti, ahol a vá ros sal együtt erõ söd nek az itt la kók 

kö zös sé gei, s ez az ös  sze fo gás a to váb bi fej lõ dés meg ala po zó ja.”
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Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság

H-1149 Bu da pest, Mo gyo ró di út 43.  : 1903 Bu da pest, Pf.: 314 
Tel: (36-1) 469-4105  Fax:  (36-1) 469-4353    e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

KÖZ LE MÉNY
Elõz zük meg a ké mény tü zek kel kap cso la tos kár ese mé nye ket!

Meg kez dõ dött a fû té si sze zon és ez zel egy idõ ben saj ná la tos mó -
don meg je len tek a ké mény tü zes, füst mér ge zé ses ese tek, na pon ta
ri aszt ják a tûz ol tó kat rob ba ná sok és szén-mo no xid-mér ge zé sek
mi att. A gyak ran tra gi kus ki me ne te lû ese mé nyek több sé ge kel lõ
oda fi gye lés sel és fel ké szü lés sel meg elõz he tõ len ne.

Pest me gye ké mény tûz zel kap cso la tos kár ese mé nyek szem pont já ból
Sza bolcs-Szat már, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyét kö ve tõ en a har -
ma dik he lyen áll. Az igaz ga tó ság idén negy ven hat ké mény tûz zel
kap cso la tos ese ményt re giszt rált, leg több ször – hu szon egy al ka lom -
mal – az ér di ka taszt ró fa vé de lem hi va tá sos tûz ol tó it ri asz tot ták,
leg ke ve sebb szer – öt eset ben – a gö döl lõi tûz ol tó egy sé gek nek kel -
let vo nul ni uk. A ceg lé di ki ren delt ség mû kö dé si te rü le tén hét szer, a
monori ki ren delt ség mû kö dé si te rü le tén ki lenc szer és vá ci ki ren delt -
ség mû kö dé si te rü le tén ti zen há rom szor volt szük ség tûz ol tói be avat -
ko zás ra ké mény tûz mi att.
Szén-mo no xid-mér ge zés hez ez idá ig hu szon öt al ka lom mal ri asz tot -
ták a Pest me gyei ka taszt ró fa vé de lem tûz ol tó egy sé ge it.
A szén-mo no xid-mér ge zés leg több ször a tü ze lõ-, fû tõ-, és egyéb be -
ren de zé sek (pá ra el szí vó, kan dal ló) hely te len hasz ná la tá ra, a kar ban -
tar tás és el len õr zés hi á nyá ra, vagy a he lyi sé gek nem meg fe le lõ szel -
lõz te té sé re ve zet he tõ vis  sza. Ép pen ezért kü lö nös je len tõ sé ge van a
ké mé nyek rend sze res el len õr zé sé nek. A ne he zen ész lel he tõ, szín te len
és szag ta lan szén-mo no xid ugyan is jel lem zõ en a tü ze lõ be ren de zé sen
vagy a nem meg fe le lõ en mû kö dõ ké mény bõl áram lik vis  sza a he lyi -
ség lég te ré be. Ke rül het mér ge zõ gáz a la kó tér be nem kel lõ en tö mí -
tett kály há ból, kan dal ló ból, füst csõ bõl, ka zán ból, vagy az el szen  nye -

zõ dött für dõ szo bai „át fo lyós” víz me le gí tõ bõl is.
Csak en ge dé lye zett tí pu sú, ki fo gás ta lan mû sza ki ál la po tú tü ze lõ,
fû tõ be ren de zést hasz nál junk, ezt szak em ber nek kell be üze mel nie és
ja ví ta nia. A ké mény ál la po tát elõ írt idõ sza kon ként – gáz üze mû be ren -
de zés ese tén éven te, szi lárd és olaj tü ze lé sû be ren de zés ese tén fél éven -
te – el len õriz tes sük. A gáz ké szü lé ket (ka zán, boj ler, kon vek tor) is
éven te vizs gál tas suk felül. Hasz nos le het a szén-mo no xid-ér zé ke lõ
ké szü lék hasz ná la ta, egy meg fe le lõ esz köz éle tet ment het. Ezek azon -
ban nem he lyet te sí tik a rend sze res kar ban tar tást, fe lül vizs gá la tot! 
Ta ná csos ki kér ni szak em ber vé le mé nyét szag- és pá ra el szí vó vá sár -
lá sa, kan dal ló és mi ni má lis lég át eresz tõ ké pes sé gû nyí lás zá rók be épí -
té se ese tén. Le he tõ ség sze rint hasz nál junk a la kó szo bá ban lég be ve -
ze tõt, a vi zes hely sé gek ben (WC, für dõ szo ba, kony ha) lég el ve ze tõt,
így biz to sít ha tó ga ran tál tan a meg fe le lõ men  nyi sé gû és mi nõ sé gû le -
ve gõ.
A ka zán nal, fõ ként ve gyes tü ze lé sû ka zán nal fel sze relt in gat lan ban a
ké mé nyek el len õr zé se mel lett ér de mes át vizs gál tat ni ma gát a be ren -
de zést is (víz kõ le ra kó dás, biz ton sá gi sze lep mû kö dõ ké pes sé ge, csa -
pok, sze le pek ál la po ta, ve gyes tü ze lés ese tén hu zat sza bály zó ál la po -
ta stb.). Mind eze ken túl, ügyel ni kell a tü ze lõ anyag tá ro lá sá ra is, biz -
to sít suk a meg fe le lõ tá vol sá got a tü ze lõ, fû tõ be ren de zés és az ég he -
tõ anyag kö zött. A ka zán kö ze lé ben fel hal mo zott ég he tõ anya go kat
tá vo lít suk el!
Baj ese tén azon nal hív juk a ka taszt ró fa vé de lem mû ve let irá nyí tá -
si köz pont ját a 105-ös se gély hí vó szá mon!

Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság

Kempo
Or szá gos MMA Szö -
vet ség Ma gyar Baj -
nok sá gá nak 2. for du -
ló ján a Dunaharaszti
Kempo Sport 1 arany,
4 ezüst ér met sze rez -
tek, míg a Hegy vi dék
Har co sai Küz dõ sport
Aka dé mia 1 arany, 2
ezüst ér met nyer tek.
Az ér de kes ség az, hogy mind ket tõ klub nak a ve ze tõ edzõ je a
Pro fi MMA Vi lág baj nok, több szö rös Kempo Vi lág baj nok Fel -
föl di „hegy la kó” Sza bolcs. Ered mé nyek:
Dunaharaszti Kempo Sport: To pán ka Szi lárd 1. he lye zett
(fel nõtt ) - Lász ló Ta más 2. he lye zett (ju ni or 2) - Adamkó Fe -
renc 2. he lye zett (ju ni or 2) - Bogádi Márk György 2. he lye zett
(ju ni or 2) - Dányi Ri chárd 2. he lye zett (gyer mek B)
Hegy vi dék Har co sai Küz dõ sport Aka dé mia: Leiwolf Pé ter
1. he lye zett (fel nõtt) - Ma gyar Ger gely Lász ló 2. he lye zett (fel -
nõtt) - Ko vács Ro land 2. he lye zett (gyer mek B).

Szep tem ber 28-án Esz ter gom ban Hor váth „Bendza” Ben já -
min ta nít vá nyunk 1 per ces foj tás sal gyõz te le ta ta bá nyai el -
len fe lét, a Gyõ zel mek Éj sza ká ja K-1 MMA gá lán. A pro fi MMA
2x5 per ces küz de lem nek szen telt meccs nek még az ele jén
ütés-ütés kom bi ná ció után le ke rül tek föld re, ahol több rá mért
ta lá lat után hát só foj tás sal fel adás ra kényszerítette el len fe lét.
Gra tu lá lunk!

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

BÉKEMENETTEL ÜNNEPELTÜK 
AZ 1956 FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁT

A Dunaharaszti FI DESZ cso port
a Mar git híd Pes ti híd fõ jé nél gyü -
le ke zett, hogy csat la koz zon a Bé -
ke me net hez. Va la mi bé kés, bol -
dog, jó ér zés árasz tot ta el a részt -
ve võ ket. Együtt len ni és hi tet ten -
ni a ma gyar sá gunk, a csa lá dunk,
nem zet tár sa ink, és ön ma gunk
mel let. Érez ni ezt a ha tal mas so ka sá got, érez ni, hogy nem va gyunk
egye dül. Ta lán még so ha nem vol tunk együtt ilyen so kan, ez a bi za -
lom ere je egy más ban és ön ma gunk ba. Gyö nyö rû az idõ a jó Is ten
ál dá sa kí sé ri nem ze tün ket. Be szél ge tünk, éne ke lünk szebb nél szebb
ha za fi as nó tá kat. Igen tud juk a Du na má sik ol da lán, ha ke ve sen is,
de más faj ta cél lal gyü le kez nek, igen a meg nem szer zett kon con osz -
toz kod nak, nem kí mél ve egy mást sem. Õk más faj ta ér ték rend alap -
ján íté lik meg ha zánk boldogúlását, és ez szo mo rú tény. Bíz nunk kell
ab ba, hogy egy re töb ben be lát ják kö zü lük, hogy a gyû löl kö dés, a ha -
rag rossz ta nács adó. Ez a ha tal mas Bé ke me net ta nú sá ga an nak, hogy
a nem zet ös  sze tar tó ere je nö vek szik, és egy re erõ sebb lesz. Út köz -
ben a me net részt ve või az 1956-os For ra da lom hõ se i nek em lé ké re
mé cse se ket he lyez tek el a Ter ror há za em lék fa lá nál. A Hõ sök te rén
meg hall gat tuk Or bán Vik tor Ma gyar or szág mi nisz ter el nö ké nek ün -
ne pi be szé dét, mél tó mó don em lé ke zett meg a vi lá gon is pél dát mu -
ta tó for ra dal munk ról. Itt ezen a té ren if jú em ber ként mon dott már
vi lág ra szó ló be szé det a for ra da lom hõ se i nek te me té sén. Tisz te le te
a hõ sök iránt, és el kö te le zett sé ge a nem zet iránt, nem vál to zott. Is -
ten áld ja ha zán kat és nem ze tün ket.
Haj rá Ma gyar or szág! Haj rá Ma gya rok!

Ignácz Já nos, a DPVE el nö ke
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ha tal maz za a pol gár -
mes tert a Dunaharaszti Út épí té sek III. ütem meg épí té sé vel ös  sze füg gõ
fel hal mo zá si cé lú hi tel fel vé tel tár gyá ban, a fel té te les köz be szer zé si el -
já rás elõ ké szí té sé re és meg in dí tá sá ra. A hi tel fel vé tel be csült költ sé ge
43 720 000 Ft. Egy ben ki egé szí ti a 2013. évi köz be szer zé si ütem ter vet a
fen ti té tel lel.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ja a stra té gi ai zaj -
tér kép ké szí tés ér de ké ben 2005. ok tó ber 4-én lét re jött Bu da pest és Von zás -
kör ze te Te le pü lé si Ön kor mány za ta i nak Tár su lá sá nak 2014. feb ru ár 20-ai ha -
tál  lyal tör té nõ meg szû né sét.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ja a „Stra té gi ai Zaj -
tér kép és In téz ke dé si Terv Dunaharaszti Vá ros ra 2012” do ku men tá ci ót.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Ró mai és Sze kér ut cák
Dunaharaszti Sza bá lyo zá si ter vé ben meg ha tá ro zott ös  sze kö té sé nek ér de -
ké ben meg bíz za a pol gár mes tert a kö vet ke zõ te en dõk kel:
1. a 8185 és 8161 hrsz.-ú ön kor mány za ti uta kat osz tas sa meg ak ként,
hogy a 8185 hrsz.-ú in gat lan ból az elõ ter jesz tés mel lék le te sze rin ti váz -
raj zon fel tün te tett 8185/1 hrsz.-ú 8 m2 nagy sá gú és 8185/2 hrsz.-ú 3568
m2 nagy sá gú in gat la nok, a 8161 hrsz.-ú in gat lan ból pe dig az elõ ter jesz -
tés mel lék le te sze rin ti váz raj zon fel tün te tett 8161/1 hrsz.-ú 941 m2 nagy -
sá gú és 8161/2 hrsz.-ú 645 m2 nagy sá gú in gat la nok ke rül je nek ki ala -
kí tás ra;

2. kez de mé nyez ze a ki ala ku ló 8185/1 (8 m2) és 8161/1 (941 m2) ter ve zett
hely raj zi szá mú köz utak ma gán út tá tör té nõ át mi nõ sí té sé nek ha tó sá gi el -
já rá sát, amel  lyel kap cso lat ban a Kép vi se lõ-tes tü let egyet ért a köz út ból ke -
let ke zõ ma gán utak út át mi nõ sí tés ál ta li for ga lom ké pes sé vá lá sá val;

3. a ma gán sze mé lyek tu laj do ná ból ki ala kí tan dó 03/332 (697 m2) és 03/335
(696 m2) ter ve zett hely raj zi szá mú sa ját hasz ná la tú utak új köz utak ki ala -
kí tá sa cél já ra a 8185/1 (8 m2) és 8161/1 (941 m2) in gat la nok fe jé ben az
ar ra kö ten dõ szer zõ dés sel ke rül het nek ön kor mány za ti tu laj don ba, amely
szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en va gyon ér ték becs lés ké szí té se, és az
en nek függ vé nyé ben el ké szí tett szer zõ déster ve zet ezt kö ve tõ kép vi se lõ-
tes tü le ti jó vá ha gyá sa szük sé ges;

4.mind ezek kel össz hang ban ter jes  sze elõ az ön kor mány za ti va gyon ren de -
let meg fe le lõ mó do sí tá sát.

A te lek ala kí tá sok tel jes költ sé gét ifj. Surányi Já nos (Dunaharaszti, Pe tõ fi u.
96/a) vi se li.

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te úgy dönt, hogy Ka -
la pács Im re önál ló bí ró sá gi vég re haj tó elõtt fo lyó vég re haj tá si el já rás ban
– leg fel jebb 20 000 000 Ft-os vé tel ár-aján lat tal – az Ön kor mány zat ve võ -
ként részt vesz a Dunaharaszti, Zöld fa u. 39. szám alat ti 1001 hrsz.-ú, mû -
em lé ki vé de lem alatt ál ló Né met Nem ze ti sé gi Táj ház el sõ vég re haj tá si ár -
ve ré sén.
A Kép vi se lõ-tes tü let úgy dönt to váb bá, hogy a PK Kö ve te lés ke ze lõ Zrt.
sa ját jo gú zá log jo gos vég re haj tást ké rõ vel az Ön kor mány zat meg kö ti az
elõ ter jesz tés hez mel lé kelt ter ve zet sze rin ti szer zõ dést, amely alap ján a
Dunaharaszti 1001 hrsz.-ú in gat lan te her men tes tu laj don jo gá nak meg -
szer zé sé ért az Ön kor mány zat nak mind ös  sze sen 8 000 000 Ft-ot kell fi -
zet nie.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár mes tert, hogy az elõ ter jesz tés -
hez mel lé kelt ter ve zet sze rin ti szer zõ dést a PK Kö ve te lés ke ze lõ Zrt.-vel kös -
se meg, majd a szer zõ dés meg kö té se után gon dos kod jon ar ról, hogy az Ön -
kor mány zat az in gat lan el sõ vég re haj tá si ár ve ré sén ve gyen részt.
A Kép vi se lõ-tes tü let a tu laj don jog meg szer zé se ese tén az in gat lant a Du na -
ha rasz ti Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat in gye nes hasz ná la tá ba kí ván ja
ad ni, az zal, hogy a mû kö dé si költ sé gek, fenn tar tás a Né met Nem ze ti sé gi
Ön kor mány za tot ter he li.
A Kép vi se lõ-tes tü let ak ként dönt to váb bá, hogy az elõ ter jesz tés hez mel lé -
kelt, a PK Kö ve te lés ke ze lõ Zrt.-vel kö ten dõ meg ál la po dás meg kö té sé nek,
va la mint az ár ve ré sen tör té nõ rész vé tel nek, és a Táj ház tu laj don jo ga meg -
szer zé sé nek elõ ze tes fel té te le, hogy a Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tá val dönt ar ról, mi sze rint a Táj há zat
hasz ná lat ba ve szi, és a hasz ná lat so rán a Táj ház fenn tar tá sát, mû köd te té -
sét, üze mel te té sét sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja.
Az in gat lan vé tel fe de ze té re az ál ta lá nos tar ta lék ból biz to sí ta nak elõ i rány -
za tot.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ja az Ön kor mány -
zat stra té gi ai el len õr zé si ter vét és a 2014. évi bel sõ el len õr zé si ütem terv ét a
koc ká zat elem zés sel alá tá masz tott for má ban az 1. szá mú mel lék let ben fog -
lal tak sze rint.
A fel ada tok el vég zé sé nek ha tár ide je: 2014. de cem ber 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, mint in téz mény fenn tar tó el -
fo gad ja a Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat mó do sí tott szak mai prog -
ram ját.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a gyer me kü ket egye dül ne -
ve lõ szü lõk és gyer me ke ik szá má ra, va la mint a 3 vagy több gyer me ket ne ve -
lõ szü lõk és gyer me ke ik szá má ra ked vez mé nye sen – 50%-kal csök ken tett be -
lé põ, ill. rész vé te li díj el le né ben – biz to sít ja a vá ro si in téz mé nyek ál tal szer ve -
zett gyer mek, if jú sá gi, va la mint if jú sá got érin tõ prog ram ja i nak lá to ga tá sát. A
ked vez ményt a vá ros jegy zõ je ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal le het igény be ven ni.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ön kor mány zat ál tal fenn -
tar tott és a KLIK ál tal mû köd te tett ok ta tá si in téz mé nyek In téz mé nyi Ta ná csá ba
az ön kor mány za ti vá lasz tá si cik lus le jár tá ig az aláb bi kép vi se lõ ket de le gál ja.

Köz ne ve lé si De le gált kép vi se lõin téz mény ne ve:

1. Baktay Er vin Le hel End re al pol gár mes ter, tá vol lét ében 
Gim ná zi um tel jes jog kör ben fel ru há zott he lyet te se 

Hajdu Zsolt az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és 
Sport Bi zott ság el nö ke

2. Dunaharaszti Le hel End re al pol gár mes ter, tá vol lét ében 
Alap fo kú tel jes jog kör ben fel ru há zott he lyet te se 
Mû vé sze ti Is ko la Hajdu Zsolt az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és 

Sport Bi zott ság el nö ke
3. Dunaharaszti Le hel End re al pol gár mes ter, tá vol lét ében 
Hu nya di Já nos tel jes jog kör ben fel ru há zott he lyet te se 
Né met Nem ze ti sé gi Hajdu Zsolt az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és 
Ál ta lá nos Is ko la Sport Bi zott ság el nö ke

4. Dunaharaszti Le hel End re al pol gár mes ter, tá vol lét ében 
Kõrösi Csoma tel jes jog kör ben fel ru há zott he lyet te se 
Sán dor Hajdu Zsolt az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és 
Ál ta lá nos Is ko la Sport Bi zott ság el nö ke

5. Dunaharaszti Le hel End re al pol gár mes ter, tá vol lét ében 
II. Rá kó czi Fe renc tel jes jog kör ben fel ru há zott he lyet te se 
Ál ta lá nos Is ko la Hajdu Zsolt az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és 

Sport Bi zott ság el nö ke

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let en ge dé lye zi és jó vá hagy ja a
„Baktay Er vin in di án-cow boy mú ze um” gyûj te mé nyé nek ado má nyo zá si szer -
zõ dés meg kö té sét, ami ál tal az ér vé nyes sé vá lik.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul, hogy a Baktay
Er vin né ál tal ala pí tott Baktay Er vin Ala pít vány a Ke le ti Mû vé sze te kért (The
Er vin Baktay Fundation for Oriental Arts) rö vi dí tett ne vén Baktay Ala pít vány
(kép vi se li: dr. Bethlenfalvy Gé za ori en ta lis ta – 1121 Bu da pest, Re me te u. 1.–
tu laj do no si jo gok kal fel ru há zott ku ra tó ri u mi el nök) a Laffert-kú ri á ban mû köd -
jön, és szék hely ének át ve ze té se a Laffert-kú ria 2330 Dunaharaszti, Fõ út
172. cím re a Fõ vá ro si Tör vény szé ken be jegy zés re ke rül jön.

Be szá mo ló a két ülés kö zöt ti ese mé nyek rõl:

– Meg erõ sí tés re ke rült a 20. éves test vérvá ro si kap cso lat Aldorf b. Nürn berg
vá ros sal. A test vér vá ro si de le gá ció fo ga dá sá ra 2013. ok tó ber 3–5 kö zött
ke rült sor. 

A hi va ta los ün nep ség ok tó ber 4-én, pén te ken volt a  Laffert-kú ri á ban,  ahol
ké pek kel és rö vid mû sor ös  sze ál lí tás sal fel idéz tük a kap cso lat lét re jöt té nek
elõz mé nye it és az el múlt 20 év ese mé nye it. 
– A köz út ke ze lé si fel ada tok kö ré ben el ké szült:
• Gréderezés tö mö rí tés sel a föld út há ló za ton
• Sport-szi ge ten ita tott asz falt bur ko lat épí té se
• Ká tyú zás, be sza ka dás ja ví tás
• Paál L. ut cá ban 30 km/óra se bes ség kor lá to zás KRESZ táb lá zá sa
• Pad ka ja ví tás
• A Ki rály-köz me re dek sza ka sza in az út fe lü let ita tott bur ko lat tal ja ví tás ra
ke rült.

– A vá ros te rü le tén több szö rös fel szó lí tá sunk el le né re az ELMÛ Nyrt. is mé -
tel ten be je len tés nél kül meg kezd te az elekt ro mos há ló zat ûr szel vény galy -
 lya zá sát, ez zel je len tõs ká ro kat okoz va a köz te rü le ti fák ban. A le vá gott
gallyak fel szó lí tá sunk el le né re he te kig a köz te rü le ten ma rad nak, me lyet la -
kos sá gi ké rés re, több eset ben kény te le nek va gyunk sa ját költ sé gün kön el -
szál lí ta ni.

– A Dunaharaszti II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban a ke rí tés ja ví tás,
fes tés el ké szült.

– 2013. no vem ber 4-tõl 2014. áp ri lis vé gé ig 46 köz mun kás fog lal koz ta tá sá -
ra ke rül sor a vá ros ban. Ké ré sünk re a Mun ka ügyi Hi va tal nem 6, ha nem
na pi 8 órás fog lal koz ta tás le he tõ sé gét biz to sít ja utó la gos fi nan szí ro zás sal. 

– Dunaharaszti Vá ros Kép vi se lõ-tes tü let ének Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport
Bi zott sá ga a 20/2013. (X. 24.) sz. ha tá ro za tá val az „Év Spor to ló ja Díj” cím -
re – a Pest Me gyei Ön kor mány zat ál tal meg hir de tett év vé gi ki tün te té sek -
hez az aláb bi 4 fõ je lö lé sét ja va sol ja: 
1. Gonda Lász ló (sakk) Fel nõtt ka te gó ria „Év Spor to ló ja Díj”
2. Len gyel And rea (sakk) Le ány után pót lás „Év Spor to ló ja Díj”
3. Hor to bá gyi Esz ter (bir kó zás) Le ány után pót lás „Év Spor to ló ja Díj”
4. Lenkó Kár oly (bir kó zás) „Év Edzõ je Díj”

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let  
2013. október 28-i ülésen hozott döntések
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Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATOT
hirdet 

Gyermekorvosi állás betöltésére 
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.

Ellátandó feladatok: A város közigazgatási területén
gyermekorvosi körzetben, gyermekorvosi feladatok ellátása

területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában. 
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátása is a gyermekorvos

feladata. A praxis 947 fõs.

Az Önkormányzat a Gyermekorvosi Rendelõ 
részbeni fenntartását biztosítja.

A pályázat benyújtási határideje folyamatos, 
de legkésõbb 2014. január 31.

Az állás az elbírálást követõen – a szükséges engedélyek
birtokában – azonnal betölthetõ.

A pályázatot dr. Szalay László polgármesternél kell benyújtani, 
a 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. címre.

További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl személyesen, 
vagy a +36/24-504-450-es telefonszámon.

Dunaharaszti Vá ros Gyer mek jó lé ti 
és Csa lád se gí tõ Szol gá la ta

a „Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló” 1992. évi
XXXIII. tör vény 20/A. § alap ján 

pá lyá za tot hir det
Csa lád gon do zó

mun ka kör be töl té sé re.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: 
Ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony 

Fog lal koz ta tás jel le ge: Tel jes mun ka idõ 

A mun ka vég zés he lye: 
Pest me gye, 2330 Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14. 

A mun ka kör be tar to zó lé nye ges fel ada tok:
Gyer me kek kel és csa lá dok kal vég zett szo ci á lis mun ka a gyer mek
ér zel mi, ér tel mi, tes ti és er köl csi fej lõ dé sé nek, jó lét ének, csa lád ban
va ló ne vel ke dé sé nek elõ se gí té sé hez, a ve szé lyez te tett ség meg elõ zé -
sé hez. il let ve a ki ala kult ve szé lyez te tett ség meg szün te té sé hez. Csa -
lád gon do zás, tá jé koz ta tás, ta nács adás, hi va ta los ügyek in té zé sé nek
se gí té se, sza bad idõs prog ra mok szer ve zé se. 

Il let mény és jut ta tá sok:
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a „Köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról szó ló” 1992. évi XXXIII. tör vény ren del ke zé sei az
irány adók. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
– Fel sõ fo kú ké pe sí tés, 15/1998. (IV. 30) NM ren de let 2. számú mel -

lék le té ben fel so rol tak 
– Bün tet len elõ é let 
– Nyi lat ko zat ar ról, hogy a 15/1998. (IV. 30) NM ren de let 3. § (7.)

be kez dés alap ján a GYVT. 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8.) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok a pá lyá zó val szem ben nem
áll fenn. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– Szo ci á lis te rü le ten, gyer mek vé de lem ben szer zett ta pasz ta lat, sza -

bad idõs prog ra mok szer ve zé sé nek gya kor la ta 
– Alapszin tû in for ma ti kai rend szer is me ret

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
– Szak mai ön élet rajz 
– Szak mai vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la ta 
– Szak mai gya kor la tot iga zo ló do ku men tum 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány 

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: 2013. de cem ber 2.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott
15 nap 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: 
– Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Dunaharaszti Vá ros Gyer mek jó lé ti és

Csa lád se gí tõ Szol gá lat (Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.) címére
tör té nõ meg kül dé sé vel. Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a mun ka kör
meg ne ve zé sét: Csa lád gon do zó. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je:
Kér jük a szak mai ön élet rajz ban e-mail cím meg adá sát. A pá lyá zat
csak pos tai úton nyújt ha tó be, a pá lyá za ti ha tár idõ a pá lyá zat in téz -
mény be be ér ke zé sé nek dá tu ma. 

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót Pa réj
Józsefné in téz mény ve ze tõ nyújt a 06-24-531-341-es te le fon szá mon.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2013. no vem ber 28. 

A pá lyá za ti ki írás to váb bi köz zé té tel ének he lye, ide je: 
– Dunaharaszti Vá ros hon lap ja 2013. ok tó ber 15.
– Dunaharaszti Hí rek 2013. no vem be ri szá má ban 

KED VES SZÜ LÕK!
Öröm mel ér te sít jük önö ket, hogy a vé dõ nõi ta nács adó kö zös -
sé gi he lyi ség gel bõ vült, mely ben szü lés re fel ké szí tést, ba ba -
mas  százs tan fo lya mot és ba ba-ma ma klu bot tar tunk.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk in gye nes fog lal ko zá sa -
ink ra.

Az idõ pont ok ról és fog lal ko zá sok ról bõ vebb fel vi lá go sí -
tást adunk a 06-24/ 260-357 te le fon szá mon, ahol le he tõ ség
van elõ ze tes idõpontegyeztetésre (be je lent ke zés re).
Szü lés re fel ké szí tést tart Kindlingerné Fritz Te réz vé dõ nõ
pén te ken dél elõt tön ként, fo lya ma to san, bár mi kor be le het kap -
cso lód ni.
A ba ba mas  százs ra Derda Sándorné hét fõn dél elõtt és Szat -
má ri Ju dit pén te ken dél elõtt vár ja a ba bá kat és ma má kat.
Dobosné Kul csár Ka ta lin ha von ta egy szer, elõ re meg be szélt
idõ pont ban vár ja a klu boz ni vá gyó kat vál to za tos té mák kal,
meg hí vott ven dé gek kel.
To váb bi prog ram ja ink ról, ak tu á lis ese mé nyek rõl fo lya ma to san
tá jé koz tat juk a  ked ves szü lõ ket.

Vé dõ nõk
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„Hõ sök em lé ké re” fu tó ver seny

„Az élet ben nem a gyõ ze lem a leg fon to -
sabb, ha nem a küz de lem.” (Pierre de
Courbertin)
Az idei tan év re kor dok kal in dult. Az õs  szel
sor ra dõl tek meg a hi deg- és a me leg re -
kor dok, re kord lét szá mú el sõs irat ko zott
be az is ko lák ba, a Rá kó czi -is ko lá sok re -
kord lét szá mú in du ló val ér té kes dí jat nyer -
tek a Spar-futáson, és re kord szü le tett a
„Hõ sök-em lé ké re” ren de zett fu tó ver se -
nyün kön is.
Ta lán a fu tás sze re te te, ta lán a jó idõ, ta -
lán az ígért 5-ös, ta lán a jó hangulat...
Nem tu dom, de az biz tos, hogy az idén
559 fõ vett részt a meg mé ret te té sen.
Ki kön  nyeb ben, ki ne he zeb ben, de min -
den ki tel je sí tet te a tá vot. Öröm volt lát ni
in du lás elõtt az iz gal mat az ar co kon. Min -
den in du ló di csé re tet ér de mel, hi szen
úgy gon do lom sa ját ha tá ra in be lül a ma -
xi mu mot pró bál ta tel je sí te ni az ös  szes
részt ve võ. 

Gra tu lá lok a ver seny zõ ket fel ké szí tõ kol -
lé gák nak, és az év fo lya mon kén ti el sõ he -
lye zet tek ne vét ha gyo má nya ink hoz hí ven
az idén is sze ret nénk köz zé ten ni:

3. év fo lyam
Reich Lil la Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kinder Za lán Kõrösi Cs. S. Á. I.

4. év fo lyam 
Kiss Ni ko let ta An na Kõrösi Cs. S. Á. I.
Sza bó Pé ter Kõrösi Cs. S. Á. I.

5. év fo lyam
Õz Eni kõ Kõrösi Cs. S. Á. I.
Bra un Raj mund Kõrösi Cs. S. Á. I.

6. év fo lyam
Si mon Sá ra II. Rá kó czi F. Á. I.
Ma da rász Csa ba Kõrösi Cs. S. Á. I.

7. év fo lyam
Ba logh Ma ja Kõrösi Cs. S. Á. I.
Mis kol ci Dávid II. Rá kó czi F. Á. I.

8. év fo lyam
Fá bi án Zsu zsan na Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kreisz Brú nó Hu nya di J. Á. I.

Pont ver seny ered mé nye: 
1. Kõrösi Cs. S. Á. I. 129 pont
2. II. Rá kó czi F. Á. I. 60 pont 
3. Hu nya di J. Á. I. 59 pont

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

Czompa Gyu la

Moz gás ra fel!

Rend ha gyó mó don tar tot ta meg is ko lánk
a már ha gyo mán  nyá vált al sós sport ve tél -
ke dõt. 
Ok tó ber 11-én is ko lánk a Ma gyar Di ák -
sport Szö vet ség ál tal kez de mé nye zett
sport nap ke re te in be lül, mely re elõ ze te -
sen kel lett be ne vez ni, elõ ször az egész
fel sõ és al só ta go za tot meg moz ga tó fu tás -
ra ke rült sor, mely so rán a ta nu lók, és per -
sze né hány lel kes pe da gó gus 2013 mé -
tert fu tott.

Mi u tán a reg ge li órák ban (8 óra kor) kel lõ -
kép pen fel fris sült min den ki, kö vet ke zett az
al só ta go za to sok ál tal már na gyon várt já té -
kos sport ve tél ke dõ. Idén év fo lyam ok ra bont -
va ver se nyez tek az al sós gye re kek.
A ki csi el sõ sök nek még új don ság volt a
meg mé ret te tés, de bát ran ki je lent he tem,
hogy rend kí vül ügye sek, fi gyel me sek vol -
tak a leg ki seb bek. Gyor san meg ér tet ték a
fel ada to kat, és ki vá ló an tel je sí tet ték azo kat
az osz tály fõ nö kök irá nyí tá sá val. A kel lõ
han gu la tot már a ver seny elõt ti kö zös kis
tán cos moz gás meg hoz ta, me lyet a Ko lom -
pos együt tes vi dám ze né jé re rop tunk.
A 2., 3. és 4. év fo lya mos gye re kek már ru -
ti no san vág tak ne ki a sor ver seny fel ada -
ta i nak. A 3. osz tá lyo sok ver se nye igen iz -
gal mas nak bi zo nyult, hi szen csak a pon -
tok ös  sze sí té se után de rült ki a vég le ges
sor rend, 1-1 pont kü lönb ség volt a csa pa -
tok kö zött.
A gyõz tes osz tá lyok egy-egy gyö nyö rû
ván dor ser le get ve het tek át, amely már a
meg szo kott mó don 1 éven át a te rem dí -
sze le het.
Az tán jö võ re jö het a vis  sza vá gó!
Az idei ös  sze csa pás ered mé nyei:
1. év fo lyam:I. 1. a   2. év fo lyam: I. 2. b

II. 1. b II.  2. a
III. 1. c III. 2. c
IV. 1. d

3. év fo lyam:I. 3. b   4. év fo lyam:I. 4. b
II. 3. c II. 4. a
III. 3. a

Kol lé gá im nak és a 8. a osz tály ból a lel kes
fiú se gí tõ im nek kö szö nöm az oda adó
mun ká ju kat!  

Ko vács Gáborné

A közlekedési múzeumban

Fi zi ka szak kör ok tó be ri prog ram ja i nak ke -
re té ben a Mú ze u mok Õszi fesz ti vál ján a
Köz le ke dé si Mú ze um Elekt ro tech ni kai
Mú ze u má ba lá to gat tunk. 

Te ma ti ka: „A lám pás én va gyok” rend ha -
gyó fi zi ka óra volt, ahol mû hely mun ka ke -
re té ben, gya kor la ti pél dá kon ke resz tül öt -
le te ket kap tak a di á kok és a fi zi ka ta ná rok
is ar ról, hogy ho gyan le het nap ja ink ke vés
fi zi ka óra szám ban meg sze ret ni a fi zi kát.
5 és 10 perc alatt kel lett te kercs mo tort ké -
szí te ni, réz drót fa csa var és mág nes bõl,
majd öt le te ket kap tak a ta nu lók ar ra vo nat -
ko zó an, hogy ho gyan ál lít sák ös  sze a mú -
ze um ál tal ki dol go zott Jed lik-fé le forgony
va ló ság hû mû kö dõ ké pes mo dell jét.
A lá tottakat és ta nul ta kat nagy sze rû en
tud ják majd hasz no sí ta ni az órá kon is. Na -
gyon jól érez ték ma gu kat ami rõl a ké pek
is ta nús kod nak.

Szé kely-Si mon Má ria
Ig.h.

Maratonka – az el sõ lé pés!

Már több éve is ko lánk min dig kép vi sel te ti
ma gát ki sebb-na gyobb lét szám mal a ha -
gyo má nyo san ok tó ber ben meg ren de zen -
dõ bu da pes ti SPAR Maraton fu tó ver se -
nyen. No, ter mé sze te sen még nem a
maraton tá von in dul tak idén sem a „kis”
ne ve zõ ink. De ki tud ja? Ta lán egyszer!
Váltóban! Na, de ez még a jö võ! 
A je len vi szont nagy örö möt ho zott szá -
munk ra! Még pe dig, hogy Bu da pest agg lo -
me rá ci ó já ban  is ko lánk a III. he lyet sze rez -
te meg az in téz mé nyek ál tal be ne ve zett fu -
tók szá má nak te kin te té ben. A kö zel 100 ne -
ve zõ vel 75 000 Ft ér té kû SPAR-aján dék -
utal ványt nyer tünk is ko lánk nak.
Azt hi szem, min den te kin tet ben si ke res
nap nak köny vel het jük el a 28. SPAR Bu -
da pest Maraton nap ját, ok tó ber 13-át. Az
idõ gyö nyö rû volt, a han gu lat ki vá ló, a gyer -
me kek pe dig jó ked vû ek, mo soly gó sak vol -
tak. A leg ki seb bek tõl a leg na gyob ba kig
min den ki be csü le te sen helyt állt a 2,7 km-
es, ill. a bát rab bak a 7 km-es tá von.
A Maratonkának el ke resz telt 2,7 km-en
kö zel 12.000 em ber fu tott együtt. Re mél -
jük, hogy nem csak a ne ve zé sért ka pott
pó ló és ba se ball sap ka, ill. a be fu tás nál
fel vett be mu ta tó cso mag, ha nem a táv tel -
je sí té sé nek örö me is meg hoz za a ked vet
jö võ re is a most in du ló gye re kek nek és fel -
nõt tek nek egy aránt. Bí zunk ben ne, hogy
2014-ben még töb ben ál lunk rajt hoz!
Gra tu lá lunk min den in du ló nak! 

Ko vács Gáborné és Me zei Er zsé bet

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Er dei is ko la Döbröntén

Egy esõs szer da reg gel vág tunk ne ki a két
ötö dik osz tál  lyal a vár va várt út nak. Er dei
is ko lánk cél ál lo má sa Döbrönte, egy két -
száz fõ nél ki sebb fa lucs ka volt. Ahogy tá -
vo lod tunk Dunaharasztitól, úgy kez dett ja -
vul ni az idõ. Mi re oda ér tünk, nagy meg -

könnyeb bü lé sünk re, már nem esett. Két kü -
lön, egy más tól né hány ház nyi ra lé võ tu ris -
ta ház ban let tünk el szál lá sol va. Nagy
egyez ke dé sek után si ke rült be osz ta ni a
szo bá kat, majd egy fi nom ebéd kö vet ke -
zett. Te li has sal vág tunk ne ki fel fe dez ni a
kör nyé ket. Fel sé tál tunk Szar vas kõ vá rá nak
rom ja i hoz, ahon nan cso dá la tos ki lá tás nyí -
lik az egész kör nyék re. Vis  sza fe lé fel fe dez -
tük a sze der bok ro kat, te le érett, csá bí tó
gyü möl csök kel. Gye re ke ink kel le küzd ve a
szú rós ágak je len tet te ne héz sé get le szü re -
tel tük a ter mést. A leg töb ben még so ha nem
szed tek szed ret, így nagy él mény volt. 
Dél után mind két osz tály kü lön-kü lön
geotúrán vett részt, ahol a kör nyék mész -
kõ kin cse i vel is mer ke dett, majd egy fa lu si
olim pi án mér kõz tek meg csa pa tok ban. Itt
a to jás hor dás tól a mo csár já rá sig kezd ve
vál to za tos fel ada tok vár tak rá juk. Lel ke sen
ment a küz de lem, min den ki igye ke zett
hasz ná ra len ni csa pa tá nak. A mo du lok
után meg va cso ráz tunk, majd az egyik osz -
tál  lyal kür tõs ka lá csot da gasz tot tunk és sü -
töt tünk a tá bor tûz mel lett, köz ben tá bo ri
da lo kat éne kel tünk. 
Köz ben a má sik csa pat éj sza kai bá tor ság -
pró bá ra ment, ahol 5 fõs csa pa tok ban egy -
mást se gít ve in dul tak ne ki a sej tel mes táj -
nak. A sö tét ben jel zé sek men tén, fé lel mü -
ket le küzd ve és fel ada to kat meg old va ha -
lad tak. Nagy él mé nyek kel tér tek vis  sza, iz -
ga tot tan me sél tek a tör tén tek rõl. A ta ka ro -
dó után las san le szállt az éj és a csönd a
tá bor la kók ra. Már a tücs kök sem ci ri pel tek,
pe dig a domb ol da lak te le vol tak ve lük, sõt
ki de rült, hogy né hány még a szál lá sunk ra
is be ke rült és ott töl töt te az éj sza kát. 
A ko rai ke lés után rend ra kás, majd bõ sé ges
és vál to za tos reg ge li jött. Test ben és lé lek -
ben fel ké szül tünk a „nagy út ra”. Két kü lön
út vo na lon vág tunk ne ki a he gyek nek nö vé -
nye ket, for rá so kat és ál la to kat meg is mer ve.
Utunk cél ja Magyarpolány volt, ami 8,5 km-
re volt. Mi ren ge teg szed ret ta lál tunk a tú ra
so rán, va ló sá gos sze der láz tört ki. Öröm volt
néz ni, mi lyen fel sza ba dul tan sze dik és eszik
a ter mé szet ben ta lál ha tó gyü möl csöt, li la
lesz tõ le a szá juk, ke zük. Idõn ként pi he nõn
vár tuk be a le ma ra dó kat. Kis sé el csi gáz va
ér tünk át Polányba, ahol ta lál koz tunk a má -
sik csa pat tal is a csár dá ban. Itt fi nom ebéd
várt ránk. Ez és a fi nom fa gyi min den kínt
fe led te tett. Vé gül még egy kis rá adás lép -
csõ zés re is vál lal koz tak cse me té ink. Va la -
hogy a vis  sza út is hos  szú nak tûnt szá munk -
ra, egye se ket csak erõs szur ko lás sal tud -
tunk rá ven ni a to vább ha la dás ra. Gyöt rel me -
in ket meg ér de melt va cso ra kö vet te, majd az

elõ zõ es ti prog ram is mét lõ dött vál tás sal.
A tú ra és az át élt iz gal mak ha tá sá ra ha mar
csönd be bur ko ló zott a tá bor. 
Utol só nap cso ma go lás, majd reg ge li kö -
vet ke zett. Ez után az egyik osz tály
kézmûveskedett, ahol kö tél ve rést és ék -
szer ké szí tést ta nul tak a gye re kek, ad dig a
má sik csa pat tal Gannára sé tál tunk át, ahol
az Eszterházy Ma u zó le u mot néz tük meg. 
Ebéd után egy kis din  nye evés, majd még
egy kis ko sa ra zás és fo ci zás jött, az tán bú -
csút vet tünk a szál lás tól és Döbröntétõl. 
Na gyon jól érez tük ma gun kat, már vár juk
azt, hogy jö võ re ho va me gyünk.

Vá sár he lyi Gab ri el la és 
Weinber Róbertné osz tály fõ nö kök

Ha jó ki rán du lás Szent end ré re

Ok tó ber 12-én egy cso dá la tos õszi na pon
132 gyer mek kel és 77 fel nõt tel in dul tunk kü -
lön bu szok kal a Boráros tér re. Itt várt – a
töb bi ha jó mel lett – min ket egy ap rócs ka, a
Szõdliget. Az uta zás so rán ki de rült, hogy
nem is olyan ki csi, a gye re kek bol do gan bir -
tok ba vet ték mind a két szint jét. Rö vid ide -
gen ve ze tés köz ben gyö nyör köd tünk Bu da -
pest híd ja i ban, épü le te i ben. Szent end ré re
ér ve két cso port ban néz tük és íz lel tük a
Mar ci pán Mú ze um fi nom sá ga it, még a
fagy lalt ju kat is meg kós tol hat tuk. A Tö meg -
köz le ke dé si Mú ze um ban ré gi vil la mo sok,
vo na tok ab la ka in néz het tünk ki, be ül het tek
a gye re kek az el sõ Harasztin köz le ke dõ,
Ha rasz ti ne vet vi se lõ vo nat ba is. Na gyon jól
érez tük ma gun kat. Sze ret nénk ha gyo -
mányt te rem te ni az ilyen nagy sza bá sú –
akár egész csa lá do kat is meg moz ga tó – is -
ko lai ki rán du lá sok nak.

Tóth And rea

Klub nap kö zi

Vi dám já ték ta nu lás sal kezd tük a tan évet,
hogy a gye re kek mi nél több sza bad té ri,
kö zös te vé keny ség gel is mer ked je nek,
me lye ket sza bad idõ ben ma guk is kez de -
mé nyez het nek. 
Az is ko la ud va ron hat hely szí nen folyt a
prog ram, hat ta ní tó né ni irá nyí tá sá val majd
bi zo nyos jel re cse rél tek a csa pa tok. Így
mind egyik cso port ki pró bál hat ta mind -

egyik já té kot. Volt ki do bó já ték, fo gó és
labdajátékok… A jó idõ is hoz zá já rult a dél -
után si ke ré hez. A gye re kek na gyon fel sza -
ba dul tan spor tol tak, mi pe da gó gu sok pe -
dig egy más tól is ta nul tunk a sza bad idõ
szí ne sí té sé re egy-egy új já té kot.

Czafrangóné Bandl Má ria
nap kö zis mkv.

Dr. Bu bo rék

Gyer me ke ink ked venc mú ze u ma a Köz le -
ke dé si Mú ze um. An  nyi a lát ni va ló, és kép -
ze let ben utaz ha tunk ré gi vil la mo so kon,
von tat nak füg gõ vas úton, ki le het pró bál ni,
ho gyan szól a moz dony ke re ke, ha ka la -
pác  csal ütö get jük, meg néz het jük mi lyen
ha jó kon utaz ha tunk a jö võ ben. A Kõrösi
Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la  ötö di kes
di ák jai nem csak a tár la tot te kint het ték
meg, de Dr. Bu bo rék és a mú ze um dol go -
zó i nak se gít sé gé vel ké mi ai kí sér le tet  vé -
gez het tek. En  nyi iz ga lom után, be le fért
még  a park ban egy kis is mer ke dés a köz -
le ke dé si táb lák kal, s a ha za úton az él mé -
nyek meg be szé lé se sem ma rad ha tott el.

Kis ál lat ki ál lí tás

1991. óta ün ne pel jük – nagyon he lye sen –
az ál la tok vi lág nap ját.
Mi lyen jó len ne, ha nem csak ok tó ber 4-
én gon dol nánk er re, ha nem az év min den
nap ján eszünk be jut na, hogy ki ket lá tunk
Föl dün kön az em be ri sé gen kí vül. Hány -
szor hal lunk ar ról, hogy ku tyát, macs kát
és más ál la to kat kí noz nak, éhez tet nek.
A meg unt sze ren csét le ne ket vi lág gá
eresz tik, ha lál ra íté lik. Bí zom ben ne, hogy
azok a gye re kek, akik 7-én be hoz ták is -
ko lánk ba ked ven ce i ket, más képp gon dol -
kod nak. Jó volt lát ni a srá co kat a pa pa gá -
jok, pin tyek, tek nõ sök, rág csá lók ba rát ja -
ként.
Zsom bor ha tal mas achát -csi gái, Ma ja egy -
sze rû pi pi je nagy si kert ara tott.
Más fél órán ke resz tül iga zi hang za var volt
a föld szin ti zsi bon gó ban.
Jöt tek-men tek a gye re kek és a fel nõt tek,
hoz ták be mu tat ni ál la ta i kat vagy csak mint
ér dek lõ dõk nö vel ték a zsi bon gást.
Jó dél után volt.
Kö szö nöm a szü lõk se gít sé gét a szál lí tá -
sok ban.

Far kas Ka ta lin
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei

A Baktay Ervin Gimnázium
(www.dhbeg.hu)

nyílt napot tart
2013. november 18-án, 20-án és december 02-án, 17 órai kezdettel.

Bemutatjuk az iskola létesítményeit, megismerhetõk a programjaink.
Várjuk az érdeklõdõ hatodikos és nyolcadikos diákokat és szüleiket, elõzetes bejelentkezés alapján.

Jelentkezni a 24/370-324 telefonszámon lehet.

Égig érõ fa – Mé hecs kék kel

Nép me se na pi pá lyá zat 
a Baktayban 2013. 

Az is ko lá kat érin tõ nagy vál to zá sok sze le
idén hoz zánk is új öt le te ket fújt. A ma gyar
mun ka kö zös ség rajz ta ná runk, Szilvási Gab -
ri el la kez de mé nye zé sé re az is ko la fa la in túl -
lé põ, a szigetszentmiklósi tan ke rü let is ko lá -
i nak szó ló nép me se na pi pá lyá za tot írt ki:

min den is ko lá tól vár tuk a sa ját, tet szés sze -
rin ti tech ni ká val ké szült égig érõ fá juk fo tó it. 
Ná lunk is el ké szült a me se fa. Az osz tá lyok
a me se na pun kon a könyv tár ba jöt tek, röp ke
fer tály órá ra, és meg néz ték a Ma gyar nép -
me sék so ro zat ból Az égig érõ fát.
A tan ke rü le ti is ko lák szá má ra ki írt pá lyá za -
tunk ra kül dött fo tók alap ján 

I. he lye zett lett a ha lász tel ki Hu nya di Má tyás
Ál ta lá nos Is ko la, 
II. he lye zett a dunaharaszti Hu nya di Já -
nos Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko la, 
meg osz tott III. he lye zést ért el a szi get hal mi
Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, és a
dunaharaszti II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la.

Az ok le ve le ket és az egye di, er re a nap ra
ké szí tett pla ket te ket sze mé lye sen ad tuk át.

A gye re kek örö mét szpon zo runk nak, az
Alsónémedi és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke -
zet Dunaharaszti ki ren delt sé gé nek fi nom
cso ko lá dék ból ös  sze ál lí tott aján dék cso mag -
ja fo koz ta iga zán: na gyon jó volt lát ni a sok
csil lo gó sze met, vi dám gyer mek ar cot! Kö -
szön jük a nagy lel kû tá mo ga tást!
Tud juk, a me se örök, hall ga tá sa, ol va sá sa
ja vá ra vá lik min den idõ ben min den ki nek 0-
99 éves ko rig, sõt azon is túl!
Re mél jük, me se na punk, pá lyá za tunk és tá -
mo ga tónk nak, az Alsónémedi és Vi dé ke
Ta ka rék szö vet ke zet Dunaharaszti ki ren -
delt sé gé nek aján dé ka so kak szá má ra je -
lent meg erõ sí tést a me sék irán ti sze re te té -
ben!

Tolnainé Korcz Ilo na, 
a Baktay Er vin Gim ná zi um

könyvtárostanára

HA DI FO GOLY-TÁ BOR OK és SOR SOK
A Vö rös had se reg be vo nu lá sa Ma gyar or szág te rü le té re a ta -
tár já rás sal meg egye zõ pusz tí tást ho zott nem ze tünk re. A vesz -
te sé gek tel jes kö rû fel dol go zá sa a mai na pig nem tör tént meg.
A Fi a ta lok Dunaharasztiért Egye sü let és a Vá ro si Könyv tár
meg hí vá sá ra:

Dr. Bog nár Za lán

Károli Gás pár Egye tem do cen se,
Gulág Ku ta tók Nem zet kö zi Tár sa sá gá nak al el nö ke

tar tott elõ adást, mely igen je len tõs ér dek lõ dést vál tott ki. Zsú -
fo lá sig meg telt az elõ adó te rem. Or szá gunk nak e sö tét, ke gyet -
len kor sza ká ról mé lyen hall gat ni kel lett, még ál muk ban is tit -
kol ták az élet ben mar adot tak. Ki mert vol na meg szó lal ni az ál -
lí tó la gos fel sza ba dí tók ár nyé ká ban. Pé ter Gá bor nyi la sok ból
lét re ho zott ávós pri bék jei a ki nem mon dott szó ért is kí noz tak,
öl tek. Mé lyen, na gyon mé lyen vé sõ dött be nem ze tünk tu da tá -
ba a „málenki ro bot” az el hall ga tott

„MA GYAR HOLOKAUSZT”

A le ni ni-sztá li ni ide o ló gi ák ból szü le tett kom mu nis ta, szo ci a lis ta
rend szer létjogosúltságát a fé le lem re, a ter ror ra ala poz ta. Sok
mil lió ár tat lan em ber ke rült el a GULÁG „bün te tõ” és „át ne ve lõ”
tá bo ra i ba. Kö zöt tük a má so dik vi lág há bo rú so rán és utá na 1,2
mil lió ma gyar ál lam pol gár. Mi ért is? Kér dez zük má ig. Ma gyar or -
szág te rü le tén gyûj tõ tá bor ok so ka sá gát hoz ták lét re. A túl zsú folt -
ság, az egész ség ügyi kö rül mé nyek hi á nya, az éhe zés okoz ta
vér has és egyéb fer tõ zé sek kö vet kez té ben az el ha lá lo zás ará -
nya igen ma gas volt. Jel te len he ve nyé szet tö me ges el föl de lé -
sek re ke rült sor. Mar ha va gon ok ban ös  sze zsú fol va ál ta lá ban éj -
sza ka szál lí tot ták az ár tat la nul el hur colt le ven té ket, fi a ta lo kat, nõ -
ket, fér fi a kat a Szov jet uni ó ba. Egy har ma duk so ha sem tért ha za.
Ott nyug sza nak a kü lön bö zõ mun ka tá bor ok te rü le tén sok eset -

ben jel te le nül ha lá luk ban is meg -
gya láz va. Szá muk ra nem a ve rés, a
kín zá sok, az éhe zés volt a leg fáj dal -
ma sabb, ha nem az ár tat lan ság tu -
da ta, és a ve lük tör tént igaz ság ta -
lan ság. A Szov je tek a „nép el len sé -
ge it” az „osz tá lyi de ge ne ket” ál sá gos
bí rói el já rá sok kal, vagy a nél kül bá -
nyák ba rab szol ga ként tá bo rok ba
zár va éhez tet ték, dol goz tat ták, úgy
hogy a há bo rú alatt és utá na mil li ók
pusz tul tak el. Ne künk év ti ze de ken
át di csõ í tõ há la éne ket kel lett kó rus -
ban zen ge nünk, él tet ve a kom mu -
nis ta bi ro dal mat. Rá ko si Má tyás ak -
ko ri ma gyar or szá gi kom mu nis ta ve -

zér ki je len tet te, hogy a ha di fog lyok egy ré sze fa sisz ta és nem
örült az el en ge dé sük nek, gát lás ta la nul ki szol gál tat ta a ma gya ro -
kat a Szov je tek nek. És még a mai na pig is „il let len ség” a hi va -
ta los Ma gyar or szá gon a Szov je tek iszo nya tos, em ber el le nes bû -
ne i rõl, tö meg gyil kos sá ga i ról szól nunk, ír nunk, be szél nünk, an -
nak el le né re, hogy több száz ezer nyi ma gyar szen ved te meg
ártatlanul a gulágot. Fon tos, hogy az el hall ga tott em ber ir tás és
szen ve dés ese mé nye it, kö vet kez mé nye it, a köz gon dol ko dás, a
köz vé le mény szá má ra tu da tos sá te gyük. Cé lunk to váb bá az is,
hogy olyan sors kö zös ség ala kul jon meg, amely a kö zös ség ere -
je ré vén meg erõ sí ti ös  sze tar to zá sun kat és bi zo dal mun kat ab ban
is, maj dan utó da ik mél tó kép pen, ke gye let tel em lé kez ze nek so -
kat szen ve dett elõ de ink re, a Szov jet ha ta lom ál tal 1944–1955
kö zött bün te tés vég re haj tó in té ze tek ben, kény szer mun ka tá bo -
rok ban ár tat la nul szen ve dett és el pusz tult ma gyar em be rek re.

Ignácz Já nos
Dunaharaszti Pol gá rok Vál lal ko zói Egye sü le té nek el nö ke

Dr. Bognár Zalán 
Forstner Robi bácsival 
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Egy uta zás vé ge, egy ba rát ság foly ta tá sa

Si ke re sen le zá rult a má so dik
Comenius pro jek tünk, „Egy ér me uta -
zá sai Eu ró pa tör té nel mé ben”, a zá ró be -
szá mo lónk el fo ga dá sa pon tot tett a ren -
ge teg mun ká val já ró, de ugyan ak kor iz -
gal mas, ka lan dok kal, kül föl di uta zá sok -
kal tar kí tott két év nek. Eu ró pa ka pui ki -
nyíl tak di ák ja ink elõtt, a tör té ne lem, an -
gol nyelv, föld rajz, szín ját szás, mû vé szet
se gít sé gé vel olyan új, szer te ága zó ta nu -
lá si for má kat sa já tít hat tak el, me lyek a
ké sõb bi ek ben hasz nuk ra vál hat nak, és
irányt mu tat hat nak a to vább ta nu lás,
majd az élet rö gös út ja in is. Az ér me uta -
zá sa vé get ért te hát, a baktaysoké vi -
szont nem, ugyan is szi cí li ai ba rá ta ink kal
kö zö sen úgy érez tük, nem száll ha tunk ki
csak úgy egy más éle té bõl! Két éven át,
a részt ve võ négy csa pat ból: gö rög, len -
gyel, szi cí li ai és ma gyar, az utób bi ket tõ
már a kez de tek tõl, a gelai el sõ pro jekt -
ta lál ko zó tól egy egy sé get al ko tott, tel jes
volt az össz hang, a mun ka kedv, a hoz -
zá ál lás, és a ten ni aka rás, a kö vet ke zõ
há rom ta lál ko zó pe dig még kö ze lebb
hoz ta egy más hoz az olasz és a ma gyar
di á ko kat. Az athé ni ta lál ko zón Giuseppe
Orlando, az Ettore Romagnoli is ko la ak -
ko ri igaz ga tó ja nyil vá no san be je len tet te,
hogy test vér is ko lai kap cso la tot sze ret né -
nek lét re hoz ni a dunaharaszti Baktay Er -
vin Gim ná zi um mal, és ezt a szán dé kát
meg erõ sí tet te idén má jus ban, a ma gyar -
or szá gi pro jekt zá ró ren dez vé nyen is,
ahol Sziráki György igaz ga tó val meg -
egyez tek, az együtt mû kö dést foly tat ni
kell. 
A kö zös prog ram szep tem ber ben el is
kez dõ dött, 11 di ák kal utaz tunk Gelában,
ahol nyolc fe lejt he tet len na pot töl töt tünk
olasz ba rá ta ink tár sa sá gá ban. Gyer me -
ke ink csa lá dok nál lak tak, meg is mer ték
min den nap ja i kat, szo ká sa i kat, ét ke zé si
kul tú rá ju kat, meg sze ret ték pót szü le i ket,
póttest vé re i ket, és meg sze ret tet ték ma -
gu kat, re mek nagy kö ve tei vol tak ha zánk -

nak, hisz ven dég lá tó ink ban, gyer mek -
ben, fel nõtt ben egy aránt, fel éb redt a
vágy, az ér dek lõ dés Ma gyar or szág iránt.
El sõ pil la nat tól meg ha tó volt a fo gad ta -
tás: az is ko lá ban szí nes mû sor ral vár tak,
tán cok kal, da lok kal, hang ver sen  nyel, fel -
vo nul tat ták a Nem ze ti Lo bo gó kat, és az
is ko la új igaz ga tó as  szo nya olyan sze re -
tet tel kö szön tött, mint ha ré gi, jó ba rá tok
len nénk, pe dig csak ak kor is mer ked tünk
meg! A gaz da gon ös  sze ál lí tott prog ram,
a ra gu sai ta nul má nyi ki rán du lá son túl, le -
he tõ sé get adott be kap cso lód ni az is ko la
min den nap ja i ban: volt kö zös ének óra,
ahol a di á kok a két nem zet him nu szát ta -
nul ták, és pró bál ták el éne kel ni (ezt még
gya ko rol ni kell itt is, má jus ban!). Olasz
órá kon el kezd ték ös  sze ál lí ta ni azt a
nyel vi „túl élõ kész le tet”, mely át se gí ti
õket a ne héz pil la na to kon, mi kor egy,
csak ma gya rul, vagy csak ola szul be szé -
lõ szü lõ nek, „pót test vér nek” kell el ma -
gya ráz ni, hogy mit sze ret ne, vagy nem
sze ret ne en ni, in ni, vagy mi re van szük -
sé ge! Ez a magyar-olasz-angol szó tár -
ké szí tés a kö zös sé gi por tá lon gya rap -
szik nap, mint nap, aho gyan az online
ma ga zin is, amin már mind an  nyi an szor -
gal ma san dol go zunk. Ha va la ki azt hin -
né, hogy csu pán „tu risz ti káz tunk” Szi cí li -
á ban, az na gyon té ved! Ér ke zé sünk kor
min den di ák ka pott egy tá jé koz ta tó fü ze -
tet, mely nek fel ada ta it a kü lön bö zõ hely -
szí ne ken gyûj tött in for má ció se gít sé gé -
vel meg kel lett ol da ni: Ra gu sa vá ro sá -
nak rej té lye it kel lett fel ku tat ni, a
Donnafugata kas tély le gen dá ját el sa já tí -
ta ni, a Gelát kö rül ve võ fa lak mi ért jét
meg ér te ni, a vá ros kö zel há rom ezer
éves tör té nel mé nek szép sé ge it fel fe dez -
ni a Ré gé sze ti Mú ze um ban. A leg nép -
sze rûbb fel adat a ten ger part fel tér ké pe -
zé se volt: ter mé sze te sen egy nagy
úszás-pan cso lás, fut ká ro zás a sely mes-
ho mo kos par ton lett a vé ge, a fü zet ben
lé võ kér dé sek ezen a na pon fe le let le nül

ma rad tak, ami tûr he tet len, ezért majd
vis  sza kell men nünk! 
Na gyon úgy fest a do log, hogy vis  sza
is me gyünk, és bí zom ben ne, hogy nem
csak a baktaysok ilyen sze ren csé sek, a
ha rasz ti ak elõtt is meg nyí lik a le he tõ ség,
hogy Szi cí lia eg zo ti kus föld jét, és a szi -
cí li a i ak óri á si szí vét, ven dég sze re tet ét
meg is mer jék, ugyan is az is ko la mel lett a
vá ros ve ze té se is fel fi gyelt a ma gyar csa -
pat kü lö nös te het sé gé re, jó vi sel ke dé sé -
re! Di ák ja ink in ter jút ad tak a he lyi té vé -
nek, több új ság ban is je lent meg cikk a
lá to ga tá sunk ról, és azok a ta nár kol lé -
gák, akik a Comenius pá lyá zat ál tal le -
he tõ sé get kap tak Ma gyar or szág ra jön ni,
nem gyõz ték di csér ni Ha zán kat, Vá ro -
sun kat, az it te ni fo ga dó csa lá do kat, gyer -
me ke in ket! Az ér dek lõ dés, az aka rat
meg van mind két rész rõl, dr. Szalay
Lász ló pol gár mes ter úr meg hí vá sá ra, jö -
võ év má ju sá ban az Ettore Romagnoli is -
ko la kül dött sé ge mel lett vá ro sunk ban ér -
ke zik a gelai ok ta tá si bi zott ság egyik tag -
ja, és nagy va ló szí nû ség gel Gela vá ro -
sá nak pol gár mes te re is. Egy új test vér -
vá ros? Mi ért is ne? A tá vol ság csu pán 4
óra!
Ked ves Ol va só, a kö vet ke zõ lin kek re
kat tint va meg néz he ti szi cí li ai mé dia sze -
rep lé sün ket!

Bucskó Ma ri an na

http://www.quotidianodigela.it/attualita/7
813-gemellaggio-ungheria-gela-lo-
scambio-culturale-entusiasma-gli-
student 

http://www.quotidianodigela.it/galleria-
fotografica/category/53-interscambio-
culturale  

https://www.dropbox.com/sc/91qv5sdx6
dzonzp/9cQrdQ52lj

2013. októberi újszülöttek

Apostagi Viola 10. 25.
Bot Martin 10. 09.
Budinszky Izabella 10. 31.
Dékány Csongor 10. 27.
Felker Péter Mihály 10. 04.
Moticska Lóránt 10. 19.
Papp Jeromos András 10. 25.
Pribanics Dorka 10. 10.
Szabó Szantina 10. 26.
Tímár Dorka 10. 12.
Torda-Pilisi Tamás 10. 21.
Wolf Zalán 10. 22.
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In di án tá bor

Óvo dánk nagy cso por to sai a 2012/2013-as
ne ve lé si évet  is mét az in di án tá bor ral zár hat -
ták le. A tá bor ban 122 gyer mek vett rész, a
tá mo ga tó ink nak kö szön he tõ en. 
A hét fo lya mán min den nap más hely szí nen
áll hat ták ki az in di á nok pró ba tét ele it, mi köz -
ben já té ko san ta nul tak, is me re tet gyûj töt tek
az in di á nok élet mód já ról, szo ká sa i ról és la -
kó hely ük ter mé sze ti és kulturális kin cse i rõl.

El sõ nap meg ala kul tak az in di án csa pa tok,
be ava tó szer tar tá son vet tek részt a gye re -
kek. „Tü zes vi zet” it tak, majd  tü zet ug rot tak.
Ezt kö ve tõ en min den kis gye rek ka pott egy
in di án ne vet.

A ki rán du lá sok al kal má val le lá to gat tunk a
Du na-part ra, ahol le he tõ sé gük volt az óvo -
dá sok nak ki pró bál ni a csó na ká zást! Itt az
„Evezz vad vi ze ken” ne ve ze tû pró ba té telt tel -
je sí tet ték a „kis in di á nok”. Kö szön jük Ró nai
Já nos nak, hogy meg mu tat ta a gye re kek nek
a Du na cso dá la tos élõ vi lá gát csó na ká zás
köz ben. A gye re kek ter mé sze tes élõ he lyü -
kön ta lál koz tak a víz ben és víz par ton élõ ál -
la tok kal, nö vé nyek kel pl.: vad ka csá val, szár -
csá val, szür ke gém mel, mo csá ri tek nõs sel.
ta vi ró zsá val, vizitök kel.

Az Amb rus ta nyán egy újabb ki hí vás vár ta a
bá tor in di á no kat. Fel ada tuk a „Törj be egy lo -
vat” pró ba té tel volt. Lo va gol tak, va la mint me -
ge tet ték, meg si mo gat ták a ta nyán élõ ál la to -
kat. Meg fi gyel het ték az ál lat tar tást és az ál -
la tok kal já ró min den na pi fel ada to kat, majd
kincs va dá szat ra in dul tak. Kö szön jük Amb -
rus György nek, hogy ven dé gül lá tott min ket
ta nyá ján!
Az in di á nok na gyon tisz tel ték õse ik ha gyo -
má nya it, így el lá to gat tak a  Né met Nem ze ti -
sé gi Táj ház ba, ahol be te kin tést nyer het tek  a
nagy cso por to sok a né met nem ze ti ség kul tú -
rá já ba. A kor hû en be ren de zett táj ház és a
sváb tánc vol tak eb ben se gít sé gük re. A tár -
lat ve ze tés rõl és a jó han gu lat ról Wágner
Jánosné, Nu si né ni és Wágner Fló ra gon -
dos ko dott.
Ki rán du lást szer vez tünk a Kál vá ria-domb
mö göt ti er dõ be, ahol vad re gé nyes uta kon jár -
va szám ta lan vi rág gal is mer ked het tek meg a
gye re kek, hi szen ak kor nyílt csak né há nyat
em lít ve a ka kukk fû, a sa la mon pe csét, a gye -
pes kõ húr, a ma gyar szeg fû,  a vé dett ho mo -
ki ár va lány haj, a szin tén vé dett bá rány pi ro sí -
tó és szártalan csüd fû. A feny ves tisz tá sá ra
ér ve szen zi tív já té ko kat játsz va fo gad hat ták
be tel je seb ben a ter mé sze tet.
Meg lá to gat tuk a Laffert-kú ri á ban lé võ ba ba
ki ál lí tá sát, ahol a gye re kek nép vi se let ben lé -
võ ba bá kat lát tak, ame lyek na gyon el nyer ték
tet szé sü ket.
A Hõ sök te rén szám há bo rút ját szot tak az in -
di á nok, mely nek cél ja az el len ség sá mán bot -
já nak meg szer zé se volt. 
Dél utá non ként kéz mû ves fog lal ko zá so kon
ügyes ked tek a gye re kek. Ké szí tet tek in di án
ruhát, fejdíszt, ék sze re ket, lo vat. A rö vid
csendespihenõ alatt in di án me sé ket, ze né -
ket hall gat tak. 
A he tet a tá bor bon tá sá val zár tuk le, min den
ügyes kis in di án emléklapott ka pott bá tor sá -
gá ért, ki tar tá sá ért. 
Az uta zás ban, a tá bo ro zók szál lí tá sá ban se -
gít sé get nyúj tott a dunaharaszti he lyi busz
szol gál ta tó. 
Kö szö net tel tar to zunk a RUFF pék ség nek és
a DE ME TER zöld sé ges nek, akik im má ron
har ma dik éve tá mo gat ják friss pék áru val,
gyü mölccsel a tá bo ro zó gye re ke ket. 

Kö szön jük a Mar cel la cuk rász dá nak, hogy fi -
nom fa gyi val hû sí tet ték for ró nap ja in kat. 
Vé gül, de nem utol só sor ban kö szön jük a
Hétszínvirág Óvo da ne ve lõ tes tü le té nek és a
nagy cso por tos gye re kek szü le i nek tá mo ga -
tá sát! 
Kö szön jük tá mo ga tó ink se gít sé gét: 
– Dunaharaszti Ön kor mány zat Szo ci á lis Bi -
zott sá ga

– Hétszínvirág Ala pít vány a II. szá mú Óvo -
dá ért

– Amb rus György – Amb rus ta nya
– Ruff Ist ván – Ruff pék ség
– De me ter Ist ván- De me ter Zöld sé ges
– Mar cel la cuk rász da
– Czompa Gyu la
– Ró nai Já nos
– Német Nem ze ti sé gi Táj ház – Wágner
Jánosné, Wágner Fló ra

– Hétszínvirág Óvo da ne ve lõ tes tü le te
– Nagy cso por tos gye re kek szü lei.
Hétszínvirág Óvo da ne vé ben:

Hornyák Eri ka 
óvo da pe da gó gus

„Sze líd ter mé szet já rás” 
az õszi Ká pol na-dom bi er dõ ben

Zöld szív mód ra

Óvo dánk nö ven dé kei kö zül so kan a Zöld
Szív If jú sá gi Ter mé szet vé dõ Moz ga lom tag -
ja i ként hagy ták el in téz mé nyün ket. Ezek a
gye re kek 3-4 év alatt meg is mer ked tek „Zöld
Tün dér rel”, aki meg ta ní tot ta õket a Ter mé -
szet tisz te le té re, rá éb resz tet te õket a sa ját
„ha tal muk ra”, meg mu tat ta ne kik men  nyi min -
dent tud nak õk is ten ni a ter mé szet vé del -
mé ben. Meg mu tat ta ne kik mi lyen vál to za tos
nö vény- és ál lat vi lág gal kö rül vé ve élünk itt,
Dunaharasztin. Volt vé denc fá juk, fo lyó kí sér -
le te ket vé gez tek a Du nán, meg is mer ték a
Ká pol na-domb mö göt ti er dõ vi rá ga it. Le ha -
jol va gyö nyör köd tünk a ta va szi vi rá gok ban,
meg si mo gat tuk a fán kat, pél dát mu tat tunk a
sze líd ter mé szet já rás ra. 
Szep tem ber ben meg kezd ték is ko lás éve i -
ket, meg is mer ked tek tanítónénijeikkel, új tár -
sa ik kal, az is ko lá val. Bi zo nyá ra még ele ve -
nen él nek ben nük az ovis évek, em lé kek.
Öröm mel vár juk vis  sza õket, hogy be szá mol -
ja nak új él mé nye ik rõl! Ta lán még em lé kez -
nek az in di án tá bor ra, in di án ne ve ik re, a sok
ki rán du lás ra. Re mél jük, Zöld Tün dér ta ní tá -
sa it sem fe led ték el, be tart ják a zöld szí ve sek
10 pont ját és er re biz tat ják tár sa i kat is. Zöld
Tün dér most az õ je le ik nél ülõ ki csik nek me -
sé li el mi lyen is zöld szí ves nek len ni, mi ért vi -
gyáz za nak az ud va run kon szök dé cse lõ sás -
kák ra, mi ért fáj a fá nak, ha tép ke dik ága it,
mi ért jobb, ha le ha jol va gyö nyör kö dünk a fû -
ben nö võ vi rág ban, mint ha le tép nénk.
Ko ra nyá ron az in di án tá bor alatt már jár tunk
együtt a Kál vá ria-domb mö gött el te rü lõ er dõ -
ben, és fel fe dez tük gaz dag élõ vi lá gát. Most
egy újabb ki rán du lás ra hív tuk volt nö ven dé -
ke in ket, csa lád ja i kat és tanítónénijüket, hogy
együtt néz zük meg, mit rejt az er dõ õs  szel,
ho gyan ké szü lõ dik a tél re. Va jon ma dár han -

gos-e még, most is olyan sok szú nyog rej tõ -
zik a fû ben, em lé kez nek-e még a ka kukk fû -
re, sa la mon pe csét re, ma gyar szeg fû re, gye -
pes kõ húr ra, ár va lány haj ra és a töb bi gyö -
nyö rû vi rág ra? Va jon mit ta lá lunk meg be lõ -
lük? Va jon még min dig la kat lan a ró ka lyuk? 
Meg hí vá sun kat kö zel 50-en el fo gad ták, így
ok tó ber 12-én gyö nyö rû nap sü té ses idõ ben
el in dul tunk, hogy kö zö sen fel fe dez zük mit
rejt az er dõ õsz kö ze pén. A cser jék kel is mer -
ked tünk most el sõ sor ban, já té kos for má ban.
Az elõ re meg je lölt bok ro kat önál ló an azo no -
sít hat ták be a csa lá dok egy is mer te tõ lap se -
gít sé gé vel. A gye re kek iz ga lom mal el tölt ve
ke res ték az újabb je le ket az ös vé nyen jár va,
köz ben pe dig jót lak má roz tunk az ehe tõ ter -
mé sek bõl. Így is mer ked tünk meg a ve res -
gyû rûs som mal, kö zön sé ges kecs ke rá gó val,
ga la go nyá val, sós ka bor bo lyá val, a ma dár -
cse resz nyé vel és a fa gyal lal. Fel ele ve ní tet -
tük me lyik fa is az er dei fe nyõ, me lyik a fe -
hér nyár. Vi rá go kat is ta lál tunk, kö zü lük a vaj -
szí nû ör dög sze met, a macs ka far kú ve ro ni -
kát, ho mo ki ke se rû fü vet tud tuk be azo no sí ta -
ni. Fo ko zot tan vé dett vi rá got is cso dál hat -
tunk a Kál vá ria-dom bon, bár már el vi rág zó -
ban volt, de azért még ta lál tunk ho mo ki ki -
ke ri cset, ami nek esz mei ér té ke 100 000 Ft.
Szin tén vé dett vi rág a ho mo ki fá tyol vi rág,
szá mos pél dá nyát lát hat tuk, bár már õ is
elnyílófélben volt. A feny ves tisz tá son zöld -
szí ves hez mél tó aján dé kot hagy tunk az er -

dõ ben, a ter mé szet le hul lott kin cse i bõl
mandalát ké szí tet tek a csa lá dok. 
A ta va szi or szá gos pe da gó gus to vább kép -
zé sünk kor ön kor mány za tunk tel je sen tisz tá -
vá va rá zsol ta az er dõt, de saj nos a sze mét
új ra el kez dett meg je len ni a fák kö zött. Saj -
nos nem csak zöld szí vû, ter mé sze tet tisz te -
lõ em be rek lá to gat ják az er dõt, több sitt-hul -
la dé kot, tûz ra kás utá ni iszo ga tás nyo ma it fe -
dez het tük fel. A sze líd ter mé szet já rás nak
sze ren csé re sok hí ve van, de van nak akik az
er dõt „dísz let nek” te kin tik és cross-pályát
épí tet tek az er dõ egyik pont já ra. A za jos mo -
to rok, quadok sok kárt okoz nak a ter mé szet -
ben, ezért ne künk pe da gó gu sok nak na gyon
nagy a fe le lõs sé günk, hogy ne ve lõ mun kánk
so rán hang sú lyos sze re pet kap jon a ter mé -
szet tisz te le te. Vall juk, hogy min den gye rek
zöld szí ves nek szü le tik. Raj tunk, fel nõt te ken
mú lik, hogy azok is ma rad ja nak, pél da mu ta -
tá sunk kal meg erõ sít jük, bõ vít jük „õs tu dá su -
kat”, vagy hagy juk, hogy a vi lág in ge re i nek
ha tá sá ra egy re ér zé ket le neb bé vál ja nak a ki -
szol gál ta tott hely zet ben lé võ ál la tok kal, nö -
vé nyek kel szem ben.
Re mél jük ki rán du lá sunk jó al ka lom volt,
hogy új ra ta lál koz has sa nak ré gi ovis tár sak,
óvónénik, szü lõk, ta ní tó né nik, ta pasz ta la to -
kat cse rél hes se nek, em lé ke ket fel idéz ze -
nek, fel töl tõd je nek az õszi er dõ ben, új is me -
re tek kel bõ vül jön tu dá suk.

Mes ter And rea 
Hétszínvirág Óvo da

Hétszínvirág Óvo da
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Egy ki ál lí tá son ta lál koz tam Braus wet ter né Ka ti sa já tos han -
gu la tú al ko tá sa i val, me lyek kö zött egy fa csiz ma hú zó ra sze -
relt óra ru gó, mu ta tók és szám lap kel tet te fel ér dek lõ dé se -
met. Kér dé sem re el mond ta, hogy eb ben öt vö zi a fér je és a
sa ját csa lád já nak ere de tét, a bé ké si pa raszt-pol gá ri gyö ke -
re ket és a Brauswetterek pol gá ri, óra gyár tó, fel ta lá ló múlt -
ját. Ek kor kez dem ér dek lõd ni a csa lád ere de te iránt. Így si -
ke rült el jut nom Brauswetter Vil mos hoz, a ma már nyug dí jas
épí tész hez, akit a rég múlt ról kér dez tem. Ven dég lá tóm egy -
ko ri ka to na tiszt ként ér ze lem men te sen, tárgy sze rû en, de
érez he tõ büsz ke ség gel me sél te a di nasz tia tör té ne tét.

– Med dig nyú lik vis  sza a csa lá di em lé ke zet?
– Szép apá mig van nak bir to kom ban do ku men tu mok. Csa lá dunk
Dél-Ma gyar or szá gon élõ, jó mó dú pol gá ri csa lád volt. A XIX. szá -
zad ban vált nag  gyá, déd apám nak, Brauswetter Já nos nak kö -
szön he tõ en, aki 1817-ben szü le tett Sze ge den, és ott is halt meg
1903-ban. Elõ dei hu ge not ta ként a val lá si ül döz te té sek so rán ju -
tot tak el Cseh or szág ba, on nan pe dig szép apám jött Ma gyar or -
szág ra. Sze ge den te le pe dett le. Pa ró ka ké szí tõ volt, de fi á nak
nem sok ked ve le he tett foly tat ni e mes ter sé get, ezért órás inas -
nak sze gõ dött Standhaas Já nos órás mes ter hez. Ké sõbb Svájc -
ba ment, ahol kü lön bö zõ ne ves óra gyár tók nál ta nult. Ké sõbb tíz
éven át Mün chen ben dol go zott, ahol el nyer te a mes ter jo got az
utód lá si jog gal együtt, ami ak kor nagy ki tün te tés nek szá mí tott.
1848-ban jött vissza Ma gyar or szág ra. A for ra da lom alatt Pes ten
nem zet õr volt, ez után tért ha za Sze ged re, ahol vál lal ko zás ba fo -
gott. Szor gal mas és mi nõ sé gi mun ká val meg te rem tet te és meg -
ala poz ta a sze ge di óra gyár tást. Kez det ben õ ké szí tet te a kör-
nyék va la men  nyi to rony órá ját. Ké sõbb sváj ci cé gek kel mû kö dött
együtt, kint rõl ho zott al kat ré szek bõl gyár tott órá kat. A ko ope rá -
ció jól mû kö dött, több újí tá sa és ta lál má nya volt, és oly sok volt
az ál ta la hoz zá adott ér ték, hogy a sváj ci part ner en ge dé lyez te,
hogy sa ját né ven for gal maz has sa az órá kat. Ez ki vé te le sen rit -
ka eset a sváj ci óra gyár tók tör té ne té ben. Ma is nagy és ér té kes
rit ka ság egy Brauswetter Já nos mû he lyé ben ké szült óra a gyûj -
tõk kö ré ben. Mi nõ sé gét jel zi, hogy min den el adott órá ra tíz év
tel jes kö rû jót ál lást, sõt, a mû he lyé ben vég zett ja ví tá sok után is
öt év ga ran ci át vál lalt (!). 
Két fia volt, aki ket jól ne velt és irá nyí tott: a nagy apám Vil mos, aki
szin tén órás lett. Ta nul má nya it a ré gi céh szo ká sok sze rint kül föl -
di ván dor évek alatt vé gez te. Mes ter mun kát kel lett ké szí te nie: egy
arany és egy ezüst órát, ame lyet a kor szo ká sa sze rint a hát la -
pon lé võ nyí lá son át kulc  csal kel lett fel húz ni. So ká ig õriz get tem,
1965-ben ad tam oda Uru guay ból ha za lá to ga tó nagy bá tyám nak.
Õt il le ti, még is csak az õ édes ap ja ké szí tet te. 
Nagy apám öc  cse, Ot tó órás és fegy ver mû ves lett. Több ta lál má -
nya is volt, egyi kük az ön töl tõ pus ka. Sok min den nel fog lal ko zott,
va dá szott, õ vet te meg Sze ged el sõ au to mo bil ját, sõt ver seny -
zett is: eze ken 20-30 ki lo mé te res se bes ség gel szá gul doz tak – a
kor le he tõ sé gei sze rint.
A két fi vér jól kép vi sel te a cé get, ki ál lí tá sok ra, nem zet kö zi szak -
mai vá sá rok ra jár tak, meg for dul tak és ok le ve le ket sze rez tek a
pá ri zsi és a bé csi vi lág ki ál lí tá son is. Ez volt a csa lád arany ko ra,

mely a ki egye zés tõl a hu -
sza dik szá zad el sõ év ti ze -
dé ig tar tott. 
– Úgy tu dom, Kos suth
La jos nak is aján dé ko zott
órát a déd apa. 
– Fel me nõ im min dig ha za -
sze re tõ ma gyar nak tar tot -
ták ma gu kat, így öröm mel
aján dé koz tak Kos suth nak
egy arany órát 1836-ban,
me lyet a po li ti kus le vél ben
kö szönt meg. (A le vél má -
so la ta egy ré gi ár jegy zék
hát lap ján sze re pel, a gyûj -
tõk kö zött ma is for ga lom -
ban van. – szerk.) De van
egy má sik ked ves tör té net
is, mely a csa lád nya ra ló -
já ban tör tént, amit nagy -
apám öc  cse épí tett Sze -
ged mel lett. Ot tó bá csi ott gaz dál ko dott, és egy al ka lom mal ven -
dé gül lát ta Bar tók Bé lát. Itt je gyez te le az ott mun kát vég zõ, ak -
kor ti zen nyolc éves Szaniszló Ma tild le ány zó ál tal el éne kelt „Ked -
ves édes anyám, mi ért szül tél a vi lág ra?” kez de tû nép dalt. (Az
úgy ne ve zett „Órás-ház” ma a Szer bi á hoz tar to zó Hor go son áll,

ahol az ese ményt
az ott élõk em lék -
táb lá val örö kí tet ték
meg 2011-ben.) Ál -
lí tó lag ké sõbb, mint -
egy tíz év múl va
Bar tók vis  sza tért,
hogy fo nog rá fon is
rög zít se az éne ket,
de ak kor ra a le ány -
zó férj hez ment, és
fér je nem en ged te,
hogy fe le sé ge fel -
éne kel je a dalt a ne -
ves ze ne szer zõ nek.

– Ho gyan ala kult a csa lád sor sa az I. vi lág há bo rú után?
– Ne héz idõk vol tak. Nagy apám 1921-ben meg halt. Ot tó bá csi
úri em ber volt, s az ak ko ri szo ká sok kal szem ben nem az el ér -
ték te le ne dõ ko ro ná val, ha nem aran  nyal fi zet te ki adó sa it. Ezt
nem bír ta a cég. A csa lád töb bi tag ja ké sõbb több min den nel
fog lal ko zott. Apám nak há rom fiú test vé re és egy nõ vé re volt.
Utób bi – ho zo má nyát be fek tet ve fér jé vel kö zö sen meg ala pí tot -
ta Sze ged ak kor leg je len tõ sebb pa ti ká ját, a „Du go nics” gyógy -
szer tá rat. Egyik öc  cse új ság író lett, a má sik két nagy bá tyám a
vi lág vál ság ide jén Uru guay ba ment. Az idõ seb bi ket ha za hoz ta
a hon vágy. A vas út nál he lyez ke dett el pá lya mun kás ként, de fo -
lya ma to san ta nult, vé gül a MÁV Sze ge di Igaz ga tó sá gá nak mû -
sza ki ve ze tõ je ként ment nyug díj ba.
Az ki seb bik fi vér kint ma radt, csak
lá to ga tó ba jött ha za – ne ki aján dé -
koz tam oda nagyapám órá ját. 
– Van más ro kon is, aki tá vo li
föld ré szen él…
– Öcsém, Já nos, 1956-ban a fel ke -
lés mel lé állt. Tör té ne te is mert, töb -
ben meg ír ták a hely tör té ne ti do ku -
men tu mok ban. A for ra da lom után
nem volt biz ton sá gos itt hon ma rad -
nia, Ka na dá ba ment, ott él ma is.
– Az órás ha gyo má nyo kat ki foly -
tat ta?
– Apám szin tén órás volt, õ vit te to -
vább az órás di nasz ti át. Óra, ék szer
nagy ke res ke dést lé te sí tett, és
szak mai év köny vet is ala pí tott.
Majd jött a II. vi lág há bo rú, ha di fog -

A csa lá di tra dí ció nyo má ban
Be szél ge tés Brauswetter Vil mos sal

Brauswetter
Vilmos

BrauswetterBrauswetter
OttoOtto
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ság ba esett. A fõ vá ros ban meg lõt ték a lá bát, majd se be sül ten
fog ság ba esett. El lõtt láb bal le gya lo gol tat ták Ba já ig, de ad dig ra
an  nyi ra le gyen gült, hogy nem vit ték ki a Szov jet uni ó ba, így már
1945-ben ha za jött. Uno ka bá tyám, aki ve le volt, nem úsz ta meg:
több mint há rom évig volt fog ság ban.
– Mi kor ke rül tek Ha rasz ti ra?
– A II. vi lág há bo rú után. Pes ti la ká sunk ból ki bom báz tak. An  nyi
pén zünk ma radt, hogy itt vet tünk há zat. Apám nagy re mé nyek -
kel ér ke zett ide. A Fõ úton – a Dó zsa György út tól le fe lé két ház -
zal – vett egy üz let he lyi sé get. Ott akarta meg kez de ni vál lal ko zá -
sát, de az új ha ta lom nem kí vá na tos kis ipa ros nak mi nõ sí tet te.
Így az Óra gyár ban – a ké sõb bi Kontaktában – he lyez ke dett el.
Csak jó val ké sõbb lett megint önál ló, egy kis órás üz le te volt Pes -
ten a Dob ut cá ban, eb bõl élt. 
– A Brauswetter csa lá dot sem kí mél te a hu sza dik század…
– Min dig tö re ked tünk ar ra, hogy a tör té ne lem nagy hul lám vas út -
ján fenn ma rad junk. A mi csa lá dunk is meg szen ved te a sors for -
du la to kat, de min dig elõ re te kin tet tünk, így tud tunk a fel szí nen
ma rad ni. Vé le mé nyem sze rint ezt csak ta nu lás sal, tu dás sal le -
het el ér ni. Egyik uno ka test vé rem – sze ge di nagyné ném fia –
szin tén gyógy sze rész, kor mány zó gyû rû vel vég zett. Ez azt je len -
tet te, hogy min dig ki tû nõ volt, is ko lai ta nul má nyai alatt – ele mi -
tõl az egye te mig – je les nél ros  szabb osz tály za ta nem volt.
– Az utó dok is tisz te let ben tart ják ezt a ha gyo mányt?

– Uno ká im kö zül Vil mos fia elekt ro mér nök lett, Vik tor fi am –
aki ma ga is ál lat or vos – ki seb bik lá nya, Di á na ki tû nõ re vég -
zett a Sem mel we is Or vos tu do má nyi egye te men, ahol je len leg
PHD-s hall ga tó. Nõ vé re, Dó ra a Mû sza ki Egye te men vég zett
épí tész mér nök ként, va la mint a Ker té sze ti Egye te men szer zett
táj épí tész dip lo mát, szin tén jó ered mén  nyel. Azt hi szem, ne -
kik is fon tos a ta nu lás, és a csa lád nak az a min den ko ri tö rek -
vé se, hogy bár mi vel is fog lal koz zunk, azt min dig fel ké szül ten
és jól csi nál juk. Így le het le küz de ni az élet ki hí vá sa it és elõbb -
re jut ni, mert csak elõ re sza bad ha lad ni, hát ra fe lé nem ér de -
mes.

– Ér de mes vi szont vis  sza te kin te ni, és ta pasz ta la tot gyûj te ni
az õsök élet mû vé bõl, olya no ké ból, mint az órás di nasz tia
ala pí tó ja, Brauswetter Já nos, aki nek 1903-ban be kö vet ke zett
ha lá la kor így em lé ke zett a Ma gyar Órá sok szak lap ja:
„…egész éle tét sza ka dat lan, len dü le tes mun ká ban töl töt te
el, s most, a mi dõn azt 86 éves ko rá ban be fe jez te, meg il le -
tõd ve lát juk el tûn ni a ré gi ipa ros vi lág nak egyik te vé keny,
hasz nos tag ját, a ki re ánk, a mun ka em be re i re drá ga örök -
sé get ha gyott, a mun ka sze re te tét, mely bõl a be csü lés, tisz -
tes ség, jó lét, bol dog ság fa kad.”

Gáll Sán dor
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Juhász János élt 93 évet
Karl Gáspárné élt 86 évet
Kevevári Andrásné élt 82 évet
Kincses Károlyné élt 60 évet
id. Kovács Árpád élt 60 évet
Kovács József élt 78 évet
Krizsa Miklós élt 77 évet
id. Marék János élt 79 évet
Mets György élt 71 évet
Mike Mihály élt 74 évet
Molnár Gáborné élt 66 évet
Opánszki József élt 80 évet
Papp Mihály élt 77 évet
Ujszászi Jánosné élt 78 évet
Wágner Ferencné élt 84 évet
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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

TOMANA MÁ RIA
(1942–2013)

Is mét el sza ladt egy pil la nat, egy em be ri élet, és 2013. szep tem ber 20-án ki aludt a tûz. Gyá -
szol a dunaharaszti pe da gó gus tár sa da lom. Tomana Má ri át, a Dunaharaszti Hu nya di Já nos
Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko la volt ta ná rát, Dunaharaszti Ki vá ló Pe da gó gu sát ve szí -
tet tük el vá rat lan hir te len ség gel.
Ma ri ka a kö zép is ko la be fe je zé sét kö ve tõ en a Bu da pes ti Ta ní tó kép zõ In té zet hall ga tó ja lett.
A dunaharaszti ál ta lá nos is ko lá ban 1967 óta ta ní tott ta ní tó ként, majd rajz sza kos ta nár ként.
Fon tos fel ada tá nak tar tot ta a gyer me kek esz té ti kai ne ve lé sét és rajz kész sé gük fej lesz té sét.
A ta ní tá si idõn kí vül is szí ve sen fog lal ko zott di ák ja i val. Éve ken ke resz tül kép zõ mû vé sze ti
szak kört ve ze tett, ahol jó ta nár-di ák kap cso la tot ki épít ve vé gez ték ta nít vá nyai al ko tó mun -
ká ju kat, va ló sí tot ták meg el kép ze lé se i ket. Az is ko lá ban ál lan dó ki ál lí tást ren de zett a ta nu -
lók mun ká i ból, mely ösz tön zõ leg ha tott a gyer me kek re. Nyug díj ba vo nu lá sá ig raj zot ta ní -
tott, osz tály fõ nök ként, mun ka kö zös ség ve ze tõ ként, igaz ga tóhe lyet tes ként dol go zott. 
43 éve is mer tem õt. Még gye rek vol tam, ál ta lá nos is ko lás, mi kor elõ ször ta lál koz tam ve le.
Tö ré keny alak já val, ked ves bá já val, köz vet len sé gé vel új színt ho zott szá munk ra az is ko lá ba.
Kez det tõl fog va na gyon tisz tel tük õt – csak fel nõtt ként, kol le gá ja ként ér tet tem meg, hogy mi -
ért: mert õ is tisz telt min ket, tisz tel te ben nünk az em bert. Ér zé keny, a má sok lel ké vel együtt
rez dül ni ké pes em ber volt. Ész re vé te lei, ta ná csai mö gött nagy szak mai tu dás, pe da gó gi ai ta -
pasz ta lat és em be ri böl cses ség hú zó dott – ezért volt hi te les min den meg nyil vá nu lá sa. Ta ná ri
pá lyá ját min den eset ben a fe le lõs ség, pre ci zi tás, ala pos ság, meg fon tolt ság jel le mez te. Fá rad -
ha tat lan volt és min dig jó ked vû. Ked ves ne ve té se még most is fü lem ben cseng.
Min dig azt su gall ta, hogy nincs szebb hi va tás a ta ní tás nál, a má sok ok ta tá sá nál, a tu do má -
nyok át adá sá nál. Nincs szebb, mert ez azt az örök fo lya ma tot jel ké pe zi, hogy az elõt te élt
nem ze dék tu dá sa nem mú lik el hi á ba, to vább él, ter jed, ki bon ta ko zik, hat és újabb tu dás
alap já vá vá lik.
Ta nít vá nyai szá zai visz nek ma guk kal a vi lág ba az élet mû bõl egy-egy tö re dé ket. Ké pes volt
év rõl év re meg újí ta ni ön ma gát, s akár csak egyet len ta nít vá nyá ért is ké pes volt min dent elöl -
rõl kez de ni ha tár ta lan tü re lem mel. Tud ta, mi kor kell di csér ni, mi kor kell kor hol ni, mi kor
buz dí ta ni, s mi kor nem szól ni egy szót sem, csak át ölel ni kar ral, si mo ga tó te kin tet tel, ag -
gó dó sze re tet tel.
Szí vén hor doz ta mind azo kat, akik kö rül vet ték õt. Sok-sok nem ze dék nek volt ta ná ra, ta ní tó ja. 
Hi ted sze rint nyu godj bé ké ben! Is ten ve led!

Karlné Purczeld Eri ka
igaz ga tó

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük mindazoknak,
akik velünk együtt búcsúztatták

október 28-án 15 órakor
Opánszki Józsefet 
a helyi temetõben. 

Örömmel és meghatódva láttuk,
hogy milyen sokan

vettek tõle végsõ búcsút.
Hálás köszönettel, 
Családja és Párja

El hunyt Opánszki Jó zsef
Vá ro sunk köz tisz te let ben ál ló pol gá ra, egy ko ri kép vi se lõ, 

a Jo gi és Ügy ren di Bi zott ság el nö ke 80 évet élt.

Pre ci zi tá sa, mun ka bí rá sa le gen dás volt. Ré gi
eré nye ket csil log ta tott: min dig igé nyes volt
mun ká já ban, kép vi se lõi fel ada ta i nak el lá tá -
sá ban, de eköz ben fo gé kony volt az új ra is,
szin te utol só per cé ig ta nult, ké pez te ma gát. Az
az em ber volt, akit el is mer tek, tisz tel tek azok
is, akik nem tar toz tak a köz vet len kör nye ze té -
hez. A bi zott sá gi és a tes tü le ti ülé se ken gyak -
ran káp ráz tat ta el kép vi se lõ-tár sa it tu dá sá -
val, fel ké szült sé gé vel: kí vül rõl tud ta a vá ros
hely raj zi szá ma it, és bár mi kor ké pes volt fel -
idéz ni egy tíz év vel ko ráb bi tes tü le ti dön tést.
Azon ke ve sek kö zé tar to zott, akik az utol só
zeg zu gos sar ká ig is mer ték ezt a vá rost. Fény -
ké pe zõ gé pé vel gyak ran rót ta a ha rasz ti ut cá -
kat, hogy el kap ja a meg vil la nó, majd to va tû -
nõ pil la na tot. Szen ve dé lye volt a vá ros, a há -
zak, a fo lyó, a fel hõk tõl fol tos ég bolt, a si e tõs
em be rek. Éle té nek íve volt, pá lyá ja pe dig az
utol só év ti ze dek ben, kép vi se lõi mun ká ja el lá -
tá sa so rán tel je se dett ki. A sors ke gyes volt
hoz zá, ré sze se és te vé keny ala kí tó ja le he tett
an nak a kor szak nak, amely Dunaharaszti ma
is mert ar cát meg for mál ta.

Is ten ve led, Jó zsi bá csi, nyu godj bé ké ben!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok 

mindazoknak a barátoknak, 
akik beteg, 

mozgáskorlátozott testvéremet, 
Horváth Lajost 

hosszú éveken keresztül
támogatták, 

pénzt, fáradtságot és idõt 
nem kímélve. 

Köszönöm a baráti segítséget 
és azt, hogy részt vettek
testvérem október 23-i

búcsúztatóján és osztoztak
fájdalmamban. 

Testvére: 
Horváth Katalin
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Asztalitenisz hírek
CSB Pest Megye A
A DMTK I. 4. hely – 8 pont. Egyéniben: 5. Mihály György 82%-
os most.
Gyõzelmek: Mihály 23, Sós 14,Török A. 13, Kasler 12, Kiss 3.

CSB Pest Megye B – déli-csoport
A DMTK II. 7. hely – 6 pont. Egyéniben: 18-18 helyezett Jenei-
-Tóth 57%-os most.
Gyõzelmek: Jenei-Tóth 16–16, Kiss 10, Perényi 9, Takács L.
6, Takács J. 3.

MAGYAR RANGLISTÁN:
Török Anna
U 15-ként a felnõttön: 137. (230-ból) –  68 pont

az ifin:         47. (111-bõl) – 144 pont
a serdülõn:   46. (109-bõl) –  80 pont jelenleg.

Csík Miklós edzõ, szakosztályvezetõ

DMTK hírek október
NB III Kö zép-cso port:
1. for du ló DMTK - Szek szárd 0-1
2. for du ló Vi de o ton II - DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Rét sá gi)
3. for du ló DMTK - Ba ja 1-0 (Gól szer zõ: Kiss G.)
4. for du ló Gyu la - DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Miholics) 
5. for du ló DMTK - Dabas 3-0 (Gól szer zõk: Kiss G., Dabasi, Miholics)
6. for du ló DMTK - Monor 1-1 (Gól szer zõ: Miholics) 
7. for du ló Oros há za - DMTK 1-1 (Gól szer zõ: Né meth G.) 
8. for du ló DMTK - ESMTK 3-1 (Gól szer zõk: Né meth G., Miholics, Var ga V.) 

Pest me gyei II. osz tály: 
1. for du ló Dabas II - DMTK II 2-1 (Gól szer zõ: Ko vács M.)
2. for du ló DMTK II - Dömsöd 1-2 (Gól szer zõ: Ba logh Zs.)
3. for du ló Felsõpakony - DMTK 3-1 (Gól szer zõ: Vi rág ön gól) 
4. for du ló DMTK II - Alsónémedi 4-0 (Gól szer zõk: Keszt hely 2, Ko -

vács Zs., Weinber) 
5. for du ló Tak sony - DMTK II 7-0
6. for du ló Dabas-Gyón - DMTK II 2-0 
8. for du ló Dél egy há za - DMTK II 2-2 (Gól szer zõ: Kovacsik 2)

NB II U21: 
1. for du ló Szek szárd - DMTK 6-0
3. for du ló Sió fok - DMTK 3-5 (Gól szer zõk: Sipos 3, Ko vács Zs., Kor dé)
4. for du ló DMTK - Tö rök bá lint 0-2
6. for du ló Szigetszentmiklós - DMTK 9-2 (Gól szer zõ: Szalay 2)
7. for du ló DMTK - Orosz lány 4-2 (Gól szer zõk: Kor dé 2, Ko vács Zs.,

Sipos)
8. for du ló Do rog - DMTK 7-1 (Gól szer zõ: Ja kab)

NB II U17: 
1. for du ló Szek szárd - DMTK 4-1 (Gól szer zõ: Milcsevics) 
3. for du ló Sió fok - DMTK 3-0 
4. for du ló DMTK - Tö rök bá lint 7-1 (Gól szer zõk: Milcsevics 3, Bábik
2, Pa ta ki, Posch) 
6. for du ló Szigetszentmiklós - DMTK 8-1 (Gól szer zõ: Urbán ön gól)
7. for du ló DMTK - Orosz lány 2-4 (Gól szer zõk: Kronvalter, Ba logh A.)

NB II U15: 
1. for du ló DMTK - Bu da pest Honvéd-MFA 0-8
2. for du ló RKSK - DMTK 2-1 (Gól szer zõ: Kecs kés)
3. for du ló DMTK - Fõ nix 8-4 (Gól szer zõk: Vi tá nyi 5, Csu ka 2, Dankó K.)
4. for du ló Jász apá ti - DMTK 0-1 (Gól szer zõ: Már ton R.)
5. for du ló DMTK - Dabas 7-2 (Gól szer zõk: Csu ka 3, Ko vács R. 3,

Egyed)
6. for du ló DMTK - KI SE 2-4 (Gól szer zõ: Vi tá nyi 2)
7. for du ló Sal gó tar ján - DMTK 3-0
8. for du ló DMTK - Ceg léd 0-6

NB II U14: 
2. for du ló RKSK - DMTK 3-0
3. for du ló DMTK - Fõ nix 1-3 (Gól szer zõ: Simoncini)
4. for du ló Jász apá ti - DMTK 0-5 (Gól szer zõk: Jammoul, Simoncini,

Ficsór, Kálazi, Szedlák)
5. for du ló DMTK - Dabas 13-0 (Gól szer zõk: Simoncini 3, Jammoul 3,

Ficsór 2, Kálazi 2, Szedlák, Már ton A. ön gól, Pász tor ön gól)
6. for du ló DMTK - KI SE 0-9
7. for du ló Sal gó tar ján - DMTK 5-1 (Gól szer zõ: Simoncini)
8. for du ló DMTK - Ceg léd 0-6 (Gól szer zõ: Simoncini)

Fel hí vás! 

Fel hív juk min den 1994-ben és azu tán szü le tett
Dunaharasztin és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ
gyer mek fi gyel mét, hogy a Dunaharaszti MTK lab -
da rú gó szak osz tá lya sze re tet tel vár ja mind azo kat,
akik fut bal loz ni sze ret né nek. A fo lya ma tos fej lõ dést

szak kép zett edzõ ink biz to sít ják! Ér dek lõd ni: sze mé lye -
sen a DMTK fut ball pá lyá ján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B)
hét köz nap dél utá non ként, vagy telefonon/e-mailben: 06-24-657-
683/dunaharasztimtk@gmail.com 

Csa pó Lász ló
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Az ünnepi 
megemlékezés 
képekben


