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

5. oldal
Képeslapok Dunaharasztiról

8. oldal
Mutassuk meg szép kertjeinket

9. oldal
Mûfüves pályák Dunaharasztin

10. oldal
Komoly fejlesztések az ingázók érdekében

11. oldal
Térfigyelõ kamerarendszer Dunaharasztin

2. oldal 4. oldal



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 – augusztus

„Baktay az 1920-as évek ben meg je lent
wes tern fil mek és a „The West” so ro zat cí -
met vi se lõ no vel lás kö te tek ha tá sá ra – bo -
hém mû vész ba rá ta i val együtt – tar tal mas
szó ra ko zást ke re sett. Kez de mé nye zé sé re
1924-ben el ha tá roz ták, hogy egy mû te rem -
ben vad nyu ga ti „Saloon”-t ren-deznek be és
ab ban nagy mu lat sá got, „Wild West Zree
Meeting”-et tar ta nak. Nagy át élés sel és já -
té kos kedv vel kel tet ték élet re a 60-70 év vel
ko ráb bi vad nyu ga ti vá ro sok mu la tó i nak
hangulatát. Té ve dés vol na azt hin ni, hogy
ez csu pán af fé le jel mez bál volt. Az ös  sze -
jö ve telt nagy szer vez ke dés elõz te meg.
Nyom dai úton ké szí tett szel le mes meg hí vó -
kon idéz ték meg azo kat, aki ket mél tó nak ta -
lál tak a meetingen va ló rész vé tel re, me lyen
csak a múlt szá za di pi o nír korszak stí lu sos
ru há za tá ban és fel sze re lé sé vel le he tett
meg je len ni. Ki osz tot ták a „sze re pe ket”
mely nek so rán Baktay Er vin Mr. Hooligan
Bucktye a „Vá ros” se riff je, Básthy Ist ván ne -
ves dísz let ter ve zõ Stephen B. Long vá ro si
marshall, Ha rang lá bi Ne mes Jó zsef fes tõ -
mû vész Joe Bellstand, Walleshausen Er nõ
ha lá sza ti fel ügye lõ, Öreg Ha lász sas nagy -
fõ nök lett, ba rá tai pe dig arany ásók ká, cow -
bo yok ká, a höl gyek dá mák ká, eset leg

rossz hí rû le á nyok ká vál toz tak át. (Hogy a
já té kot men  nyi re ko mo lyan vet ték, ar ra az
is jel lem zõ, hogy e ba rá ti kör tag jai a pol gá -
ri élet ben is „vad nyu ga ti” ne vü kön szó lí tot -
ták egy mást, s szin te sér tés szám ba ment,
ha nem így tör tént.) A si ker nem ma radt el,
és Baktay el ha tá roz ta a vad nyu ga ti „Vá ros”
örök idõk re va ló meg ala pí tá sát. S va ló ban,
az ál ta la élet re hí vott já ték több mint 70 év
után, még ma is ele ven.
Baktay és ba rá tai – több sé gük ben sza bad -
fog lal ko zá sú em be rek lé vén – a té li
meetingek kel le mes együtt lét ét nyá ron az
ál ta luk an  nyi ra sze re tett sza bad ter mé szet -
ben kí ván ták foly tatni. Az észak-ame ri kai in -
di á nok ko ráb ban meg is mert élet for má ja
von zó volt Baktay szá má ra. Szí nes egyé ni -
sé gé re nagy ha tás sal volt az in di án élet ro -
man ti ká ja, szín pom pás vi se le tük, ide á lis
élet for má juk. Er rõl egy cik ké ben így írt: 
„Az észak-ame ri kai in di án a vi lág min den
né pe kö zött a leg iga zibb sport em ber, mond -
hat ni szü le tett sport em ber, még pe dig a sport
leg ne me sebb ér tel mé ben. Mert a sport tisz -
tult fo gal ma ma gas ren dû eti kát tar tal maz. In -
di án szem pont ból pél dá ul az az iga zi sport -
sze rû ma ga tar tás, ha a va dász tö ké le te sen
is me ri a ter mé szet éle tét, a va dak szo ká sa -

it, jel le mét, ott ho no san ér zi a ter mé szet ben,
se gí te ni tud ma gán min den kö rül mé nyek kö -
zött, vi har ban, fer ge teg ben épp úgy, mint
szép idõ ben, de ezt a sok ol da lú is me re tét
nem ar ra hasz nál ja fel, hogy a ter mé sze tet
pusz tít sa, sze gé nyeb bé te gye be avat ko zá -
sá val. Az in di án va dász eti ka pél dá ul nem is -
me ri azt a büsz ke sé get, hogy »en  nyi meg
en  nyi va dat ej tett el«, hogy »ilyen meg olyan
pom pás pél dányt zsák má nyolt«. El len ke zõ -
leg: csak a pa ran cso ló szük ség kész te ti ar -
ra az in di ánt, hogy a ter mé szet te remt mé -
nyei kö zül egyet el ejt sen. Az in di án so ha -
sem ej tett el több va dat, mint amen  nyi re ma -
gá nak és csa lád já nak fel tét le nül szük sé ge
volt. S min den élõ lény ben is te ni te remt -
ményt, te hát test vér lényt lá tott... Az in di án
ha gyo má nyok ban gyö ke re zõ fel fo gás a tö -
ké le tes gent le man és sport em ber fo gal má -
nak fe lel meg az zal a lé nye ges jel lem vo nás -
sal, hogy az in di án mind ezt nem ci vi li zált,
mes ter kélt vá ro si élet ben, ha nem a ter mé -
szet õsi, rom lat lan és sok kal vi szon tag sá go -
sabb kör nye ze té ben va ló sí tot ta meg. Va gyis
lel ki ér te lem ben va ló ban kul tu rált em ber volt
anél kül, hogy a ma te ri á lis ér te lem ben vett
kul tú ra és ci vi li zá ció hi bái, bû nei hoz zá ta -
pad tak vol na. S ez ép pen azért volt le het sé -
ges, mert az in di án so ha sem sza kadt el a
ter mé szet tõl, ha nem min den ideg szá lá val
Is ten sza bad vi lá gá ba kap cso ló dott. A ter -
mé szet szel le me, a ter mé sze ti élet õsi sza -
bad sá ga, de ugyan csak a ter mé szet pa ran -
csol ta szi go rú ön fe gye lem s a kö zös ség kö -
te les ség tu da ta jel le mez te az in di á nok éle tét
mind ad dig, amíg a fe hér ci vi li zá ció erõ nek
ere jé vel rá nem kény sze rí tet te õket az új,
ide gen, mes ter kélt élet for mák elfo ga dá sá ra,
meg foszt va õket sza bad sá guk tól.
Ar ra az idõ re, amit a ter mé szet ben tölt he -
tünk, kap cso lód junk ki gyö ke re sen má sik,
vá ro si, ci vi li zált énünk bõl: le gyünk lé lek ben
gyer me kek, tud junk ját sza ni, örül ni a szép -
nek. Így vá lik az egész sé ges tes ti sport élet
szel le mi leg is új já a la kí tó, re ge ne rá ló él -
ménnyé. 
E so rok író ja há lát ad Is ten nek, hogy tö ret -

VAD NYU GA TI HAN GU LAT A
HELY TÖR TÉ NE TI EM LÉK TÁR BAN

Baktay Er vin, Dunaharaszti szü löt te, ne ves In dia-ku ta tó, tu dós, író és mû for dí tó
mun kás sá ga vi szony lag szé les kör ben is mert, de hi he tet len sok ol da lú sá ga a ku ta -
tók és mú ze u mi szak em be rek fo lya ma tos ku ta tá sa, élet mû vé nek rész le tes ta nul má -
nyo zá sa so rán egy re ár nyal tab ban raj zo ló dik ki. Éle té nek egyes rész le tei sok szor
még a szak em be re ket is ámu lat ba ej tik. Ilyen, ke vés bé köz is mert Baktaynak egy
má sik ar ca, a ho mo ludens, a já té kos em ber. Már gyer mek ko rá ban is a leg na gyobb
hû ség re tö re ked ve szer vez te meg a me sék, ol vas má nyok, ké pe ken lá tott él mé nye -
i nek el ját szá sát, a pes ti la kás ban, vagy a ha rasz ti nagy szü lõi ház ban el töl tött nya -
ra kon ren de zett báb- és színi elõ adá so kat. Ezek hez a já té kok hoz min dig meg kap ta
a csa lád – el sõ sor ban az édes apa – tá mo ga tá sát a sa ját ké szí té sû kel lé kek és jel -
me zek meg va ló sí tá sá hoz, és a la kás bé ké jét ala po san fel bo rí tó pró bák, elõ adá sok
meg tar tá sá hoz. Ez a já ték szen ve dély fel nõtt ko rá ban is to vább élt, ami kor is be ha -
tó an ér dek lõ dött az észak-ame ri kai in di á nok éle te és a 19. szá za di pi o ní rok, cow -
bo yok „vad nyu ga ti” kor sza ka iránt. Érett sé gi után Mün chen ben ta nult fes té sze tet
Hollósy Si mon nál. Itt is mer ke dett meg azok kal a bo hém fes tõ nö ven dé kek kel, akik -
kel egész élet re szó ló ba rát sá got kö tött, s akik kel meg ala poz ta a má ig ha tó in di án-
cow boy já té kok kul tu szát. Ezt fog lal ja ös  sze Lorencz Jó zsef, „Sas toll”, a kis oro szi
in di án já té kok má so dik ge ne rá ci ós tag já nak, a ki ál lí tás tu laj do no sá nak írá sa:
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le nül él ben ne ma is, ami kor már jól ben ne
jár negy ve nes éve i ben, a fan tá zi át, já té kot,
ön fe ledt át élést kí vá nó ked ve. A jó sze ren -
cse meg ál dott ba rá tok kal is, akik ha son ló -
an érez nek. Ez ad ta a gon do la tot, hogy
1931-ben meg ala pít sam a mi »in di án« tá -
bo run kat.”
Val lo má sá ból ki tû nik, hogy szá má ra a „nagy
já ték” mö gött mély fi lo zó fi ai tar ta lom rej lett.
Az ál mo kat ha mar meg va ló sí tot ták. Ala pos
nép raj zi ta nul má nyok után Ze be gény ben
épí tet ték fel az el sõ in di án tá bort, me lyet
Baktay már, mint He ve rõ Bö lény nagy fõ nök
ve ze tett, és mel let te ott vol tak ba rá tai: Nyíl -
hegy, Kis Hör csög, Bo zon tos Far kas, Öreg
Ha lász sas, Csil lag tán cos, Ka ca gó Víz.
A tá bor ban in di án mo tí vu mok kal dí szí tett
kúp ala kú sát rak ban (tipikben) lak tak, sza -
bad tû zön fõz tek, s ün ne pi al kal mak kor ma -
guk ké szí tet te in di án ru há kat öl töt tek. A tá -
bo ri éle tet szi go rú el vek sza bá lyoz ták (tag -
fel vé tel, „har cos” ava tá sa, ün ne pi szer tar tá -
sok stb.) me lyek nek min den ki öröm mel tett
ele get. Tág te re volt az ön ki fe je zés nek is: a
di csõ tet te ket, sportered mé nye ket „tett-tol -
lal” és „nagy tett-tol lal” ju tal maz ta a Tör zsi Ta -
nács. Ezek a 2-3 hó na pig tar tó kis anya gi
igé nyû, de an nál gaz da gabb szel le mi örö -
mö ket nyúj tó tá bo ro zá sok tö ké le tes re ge ne -
rá ló dást nyúj tot tak a té li, vá ros ban töl tött idõ -
szak után. 
A zebegényi tá bor hely rõl ha mar ki de rült,
hogy túl kön  nyen meg kö ze lít he tõ a nem kí -
vá na tos lá to ga tók szá má ra, s ezért nem ide -
á lis. A törzs szi get re vá gyott, s ez az álom
is meg va ló sult. Nagy Zol tán er dõ ta ná csos a
Du na ka nyar ban lé võ Kis ma ro si-szi ge tet,
mint „in di án re zer vá tu mot” Baktay és tör zse
ren del ke zé sé re bo csá tot ta. A törzs tag ok
szá má ra új vi lág bon ta ko zott ki. Be le él het -
ték ma gu kat az in di á nok és fe hé rek csa tá i -
ba, va ló di col tok kal, Win ches ter -pus kák kal
lõt tek cél ba, íjász ver se nye ket ren dez tek,
tar ka lo va kon lo va gol tak és ma guk ké szí tet -
te in di án ke nuk ba ül ve fe dez ték fel az ak ko -
ri ban még szin te érin tet len Du na ka nyar cso -
dá la tos szép sé gû szi get vi lá gát. 
De meg kel lett küz de ni sát ra kat dön tõ szél -
vi har ral, ta ra jos hul lá mok kal is, s az erõ pró -
bák után az es ti tá bor tûz mel lett él ve zet tel
iszo gat ták a fû sze res il la tú gro got, éne kel -
ték az õsi in di án és az újabb ame ri kai da -

lo kat. A har min cas-negy ve nes évek ben je -
len tek meg Baktaynak az észak-ame ri kai
in di á nok éle té rõl és az ame ri kai Nyu gat ról
szó ló re gény for dí tá sai, a Két ki csi hód, A
ren ge teg za rán do kai, A va don fi ai,
Cimarron, Hos  szú Lán dzsa em lé ke zé sei,
és egy if jú sá gi re gény sa ját tol lá ból, a Jan -
csi nye reg be száll. 
Baktay Er vin ka riz ma ti kus egyé ni ség volt.
Ki ma gas ló in tel lek tu sa mel lett a ter mé szet
erõs, ve ze tés re ké pes egyé ni ség gel ál dot ta
meg, mel  lyel le nyû göz te ba rá ti kö rét. Nem
csu pán meg ala pí tó ja volt a cow boy „Vá ros”-
nak és az in di án „Törzs”-nek, de ál lan dó
vonz erõt is gya ko rolt kör nye ze té re, mely nek
azok, aki ket õ is el fo ga dott, szí ve sen en ged -
tek. In di ai és ame ri kai in di án fi lo zó fi á já val új
gon do la to kat éb resz tett, me lyek kel jó val
meg elõz te ko rát. Ha zánk ban ma – más tár -
su lá sok ke re té ben is – több szá zan kö ve tik
pél dá ját. Mun kás sá ga nem csak bel föld ön,
ha nem Eu ró pa-szer te, sõt a ten ge ren túl is
is mert té vált. Így szer zett tu do mást He ve rõ
Bö lény rõl és tör zsé rõl 1937-ben az Ame ri -
kai In di án Szö vet ség, mely tag jai kö zé vá -
lasz tot ta, és te vé keny sé gét a „szacsem” (fõ -
nök) cím mel ho no rál ta. 
A má so dik vi lág há bo rú után a Kis ma ro si-szi -
ge tet az er dõ gaz da ság sû rûn be te le pí tet te
nyár fá val, és így az tá bo ro zás ra al kal mat -
lan ná vált. Ek kor a tár sa ság a Kis oro szi hoz
tar to zó szi ge te ken ta lált ide á lis, há bo rí tat lan
tá bor he lyet. A kör nye zõ vi lág sok szem pont -
ból meg vál to zott, de a törzs re ne szán szát is
él te. Új ta gok csat la koz tak a nagy já ték hoz,
amely az ala pí tó szel le mé ben a mai na pig
is fo lyik.”

A „Törzs” Baktay ha lá la után is foly tat -
ta a já té kot, s a ba rá tok ma már het ve -
nen fe lü li gyer me kei vet tek, vagy épí -
tet tek há zat az egy ko ri já té kok szín he -
lyén, ma is ott tölt ve a nya ra kat csa lád -
ja ik kal. Óv ják, ápol ják a Baktay ál tal el -
in dí tott ha gyo má nyo kat, és a nagy fõ -
nök, „He ve rõ Bö lény” em lé két. Így jött
lét re az a ki ál lí tás, ami õr zi azo kat a tár -
gya kat és szel le mi em lé ke ket, me lye ket
a „Vá ros” és a „Törzs” tag jai, va la mint
kö ve tõ ik az el múlt 70 év so rán sa ját ke -
zû leg ké szí tet tek, s íze lí tõt ad a nyá ri
tá bo ro zá sok és a té li „saloonbeli” já té -

kok han gu la tá ról. A gyûj te mény szín -
vo na lát jel zi, hogy tár gyai né hány év vel
ez elõtt a Nép raj zi Mú ze um ban is be mu -
ta tás ra ke rül tek. Az ed dig Kis oro szi ban
mû kö dõ gyûj te mény most Du na ha rasz -
ti ra köl tö zött, el sõ tár la ta ként a ki ala ku -
ló ban lé võ Baktay em lék hely nek, mely
idén to vább bõ vül. Ere de ti bú to rok és
hasz ná la ti tár gyak be mu ta tá sá val ki -
ala kí tás ra ke rül Baktay dol go zó szo bá -
ja, va la mint egy, éle té nek egyes ré sze -
it áb rá zo ló fo tó ki ál lí tás. Mind ez a Hopp
Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze -
um, a Baktay Er vin Gim ná zi um, va la -
mint a kis oro szi „Törzs” tag jai és in téz -
mé nyünk al ko tó együtt mû kö dé sé nek
ered mé nye.

Az ál lan dó ki ál lí tás a Vá ros há za ud va -
rán ta lál ha tó Hely tör té ne ti Em lék tár ban
ka pott he lyet, ott vár ja a lá to ga tó kat.
Nyit va ked den és csü tör tö kön 13–16,
szer dán 9–12 órá ig, de mun ka tár sa ink
elõ ze tes beje lent ke zés alap ján más
idõ pont ban is az ér dek lõ dõk ren del ke -
zé sé re áll nak. Je lent kez ni a +36 20 330-
1279-es te le fo non le het.
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A HÓ NAP MÛ TÁR GYA
Tûz ol tó ko csik a Ren dez vény ház ban

A tör té ne lem so rán egy te le pü lés éle té ben ál lan dó fe nye ge tést je len tett a vö rös ka -
kas, a tûz fel lob ba ná sa. A nád- és szal ma te tõk bõl ki nyú ló, nyá ron is be gyúj tott tûz -
he lyek, ke men cék ké mé nyei ál lan dó, po ten ci á lis ve szély for rá sok vol tak, így min dig
fon tos volt a meg elõ zés és a tûz el le ni vé de ke zés. 
II. Jó zsef már 1788-ban or szá gos tûz ol tal mi in téz ke dést adott ki, amely négy cso -
port ba – meg elõ zés, tûz jel zés, ri asz tás, ol tás – so rol ta az in téz ke dé se ket, és adott
uta sí tá so kat. A XIX. szá zad kö ze pé ig a tûz ol tást az ar ra kö te le zett cé hek tag jai, ké -
sõbb az ön kén tes egye sü le tek be tö mö rült em be rek vé gez ték. A hi va tá sos tûz ol tás
meg te rem tõ je a leg na gyobb ma gyar fia, Szé che nyi Ödön volt, aki fel ka rol ta és tá -
mo gat ta az ön kén tes tûz ol tó egy le tek meg ala ku lá sát. Te vé keny sé ge nyo mán 1870.
feb ru ár 1-jén Pes ten 12 fõ vel meg kezd te mû kö dé sét a hi va tá sos tûz ol tó ság. Mun -
ká já ra kül föld ön is fel fi gyel tek, és a tö rök szul tán meg hív ta õt a kons tan ti ná po lyi tûz -
ol tó ság meg szer ve zé sé re.
A tûz ol tó ság itt hon azon ban nem fej lõ dött nagy lép ték ben, hi szen 1930-ban Ma gyar -
or szág 54 vi dé ki vá ro sá ból 26-ban még nem volt hi va tá sos tûz ol tó ság, 1300 köz -
ség ben pe dig sem mi fé le tûz ol tó osz tag sem lé te zett.
Dunaharaszti is az ön kén tes tûz ol tó kat fog lal koz ta tó köz sé gek so rá ba tar to zott.
1904-ben ala kult meg az Ön kén tes Tûz ol tó Tes tü let, amely nek cél ki tû zé se a „rend -
sze res tûz ol tás és se gély nyúj tás, egyéb ve szély ese te i ben, tûz vész ká ros kö vet -
kez mé nye i nek el há rí tá sá ra és egy ön te tû el já rás ra  köz re mû köd ni és eh hez al kal -
mas ta go kat ké pez ni” volt.  A tûz ol tó sá gi épü let a köz ség há za mel lett épült fel. A fa -
lu két tûz ol tó ko csi val ren del ke zett. Az Ön kén tes Tûz ol tó Tes tü let nek a har min cas
évek ben 45 tag ja volt mun ká ját Földváry Au rél fõ jegy zõ, il let ve egy ide ig Onderka
Mar cell el nök le té vel, Er dõs Já nos, õt kö ve tõ en pe dig Tamássy György pa rancs nok -
sá ga alatt vé gez te. A tûz ol tók egyéb kul tu rá lis fel ada tot is el lát tak, ren dez vé nye ik,
mint a tûz ol tó bá lok igen nép sze rû ek vol tak. Éven te ren dez tek lát vá nyos be mu ta tó -
kat. 1931-ben kö zös be mu ta tót tar tot tak a taksonyi és a majosházi ön kén tes tûz ol -
tók kal. 
1948-ban lét re jött az ál la mi tûz ol tó ság, az or szág tûz vé del mét új ala pok ra he lyez -
ték, a hi va tá sos tûz ol tó sá go kat át szer vez ték, a ta go kat ön kén tes ala pon, a szol gá -
la ti idõ be szá mí tá sá val tu laj don kép pen át vet ték az ál la mi tûz ol tó ság ok. A meg ma -
radt ön kén tes tûz ol tó szer ve ze tek mû kö dé sét is az ál la mi ap pa rá tus irá nyí tot ta és
fel ügyel te. Dunaharasztin a rend szer vál to zás ideéig mû kö dött az ön kén tes tûz ol tó
szer ve zet. Ké sõbb esz kö zei a hely tör té ne ti gyûj te mény ke ze lé sé be ke rül tek, és let -
tek ki ál lít va a tûz ol tó szer tár he lyi sé gé ben. Köz tük volt egy ké zi mû köd te té sû tûz ol -
tó ko csi, és egy lét rá val és esz kö zök kel fel sze relt, tíz tûz ol tó szál lí tá sá ra al kal mas ló -
von ta tá sú „ro ham ko csi”.
A vá ro si ön kor mány zat irat meg õr zé si kö te le zett sé ge nyo mán ki ala kí tott irat tár egy -
re több he lyet kö ve tel ma gá nak, így – mint ar ra leg al kal ma sabb he lyi ség – az egy -
ko ri tûz ol tó szer tár funk ci ó ja is át ala kult az évek so rán, ezért meg fe le lõ he lyet kel lett
ta lál ni az an tik jár mû vek nek. En nek nyo mán ke rült sor az ön kor mány zat és dr. Heil
Ádám, a Dunaharaszti Ren dez vény ház tu laj do no sá nak együtt mû kö dé sé re, ami nek
ered mé nye egy nyi tott, íz lé ses és kul tu rált tá ro ló hely ki ala kí tá sa. A Ren dez vény ház
kert jé ben min den ki szá má ra meg te kint he tõ a két szép tûz ol tó re lik via. A szer ko csik
to vább ra is a Hely tör té ne ti Em lék tár nyil ván tar tá sá ban és a vá ros tu laj do ná ban ma -
rad nak, és a ki ala kí tott hely szín biz to sít ja, hogy köz kincs ként egy re több ér dek lõ dõ,
szem lé lõ dõ ven dég lát has sa a ku ri ó zum nak szá mí tó jár mû ve ket. 
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KÉPESLAPOK DUNAHARASZTIRÓL
A Városi Könyvtár legújabb képeslapjai, 
melyek 100 Ft/db áron megvásárolhatók.
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Ke nyér ün nep és Bú csú par ti
A Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat sze re tet -
tel vár min den ked ves ér dek lõ dõt a Táj ház ban tar tan dó Ke -
nyér ün nep re és Bú csú par ti ra.

• Idõ pont: au gusz tus 20.
• Hely szín: a Né met Nem ze ti sé gi Táj ház, Dunaharaszti,
Zöld fa ut ca 39.

• Progam:
– 17 óra 30 perc kor Láng And rás atya ál dá sa, a ke nyér fel -
szen te lé se

– 18 órá tól 23:30-ig Bú csú par ti Loór Mik lós ve ze té sé vel, az
Ujfluer Buam újfalusi fú vós ze ne kar kí sé re té ben.

• Kap cso lat: Hon lap: www.svabhaz.hu
e-mail cím:  heimatlandharast@svabhaz.hu

• Kap cso lat tar tók:
Wágner Lász ló: +36 70 609 7230, wl@pr.hu
Wágner Fló ra: +36 30 512 7958,
wagnerflora93@gmail.com
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Tisztelt Partnereink!

Lomtalanítás Dunaharaszti, 2013. õsz reggel 5:30 órától

Szeptember 14. szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé
haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy
Ferenc utca - Egry József utca - Paál László utca -
Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király köz
- Pitypang u.  - MÁV alsó utca közötti terület

Szeptember 15. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva)
jobb oldala - Vasút utca - Móricz Zsigmond utca - Temetõ
utca - vasúti sín - Bárka utca - Duna-Tisza Csatorna - Fõ
út közötti terület.

Figyelem! A Fõ úton a lomtalanítást következõ
szombaton, szeptember 21-én végezzük!

Szeptember 21. szombat
Fõ út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget -
Duna sétány - Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca -
Soroksári út - Fõ út - Károlyi Mihály út -  dr. Pósta Sándor
utca - Las Torres utca - Csokonai utca - Szondy György
utca - Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Ferenc utca -
Eötvös köz - Eötvös Károly utca - Baross utca - Dózsa
György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület.

Szeptember 22. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca -  Kikelet utca -
Határ út - Orgona utca - Tavasz utca - Határ út - Knézich
utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva)
bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület.

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt,
hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelõzõ
napon tegyék az ingatlanok elé. Felhívjuk a
figyelmüket, hogy az önkormányzat rendelete szerint
ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen.
A 2 m3-t meghaladó mennyiségû lom elszállítását az
ingatlan tulajdonosának vagy bérlõjének szállítólevél
alapján bruttó 4335 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A
lomtalanítás reggel 5:30 órakor kezdõdik! Azon
bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás
látható megtörténte után elszórtan lom ott maradt
nem vesszük figyelembe. 

Kérjük, ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok
(például: TV, rádió, mikrohullámú sütõ, hûtõszekrény,
számológép, számítógép, (mobil) telefon, videó játékok),
izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lúgok,
permetezõ szerek, olajok, porladó, szálló azbesztet
tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala, pala),
használt gépjármû- és kerékpárgumik, gyógyszerek,
építési törmelék. Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el
lerakóban. 

Tisztelettel:

Multiszint Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató
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Mutassuk meg szép kertjeinket.

Pekality Pista bácsi 87 évesen is szorgalmasan termeszti zöldségeit, gyümölcseit.
Munkája példaértékû. 

Ha ön is szeretné megmutatni kertjét, szívesen állunk rendelkezésére.
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Tisz telt Dunaharasztiak!

Az el múlt évek ben nagy lép té kû be ru há -
zá sok in dul tak el Ma gyar or szá gon a
sport cé lú in gat lan fej lesz té sek te rü le tén.
Eb bõl Dunaharaszti sem akart ki ma rad ni,
ezért ami kor adó dott egy olyan pá lyá za ti
le he tõ ség, amit szin te „ránk szab tak”,
azon nal lé pett a kép vi se lõ-tes tü let. Ez pe -
dig a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség pá -
lya épí té si prog ram ja volt. En nek ke re té -
ben mû fü ves pá lyá kat és ki szol gá ló lé te -
sít mé nyek épí té sét tá mo gat ják or szág -
szer te. De mi ért írom azt, hogy szin te ne -
künk ta lál ták ezt ki?
Dunaharaszti vá ro sa ere jé hez mér ten,
szin te azon felül is tá mo gat ja a sport éle -
tet az óvo dák tól kezd ve, az is ko lá kon át
egé szen a DMTK-ig. Nagy ha gyo má nyú
egye sü le tünk ben több, mint 500 iga zolt
spor to lónk van, 10 szak osz tály ke re té ben!
Eb bõl a leg né pe sebb per sze a lab da rú gó
szak osz tály. Ke ve sen tud ják, hogy itt négy
felnõttcsapatot (köz tük öreg fi úk és old
boy) ver se nyez te tünk, 70 iga zolt já té kos -
sal, az után pót lás ke re té ben pe dig 8 kor -
cso port ban és a fo ci ovi ban 200 gyer mek

fo ci zik rend sze re sen! Ez na gyon nagy
ered mény, eh hez ké pest vi szont inf rast -
ruk tú rá ban na gyon el ma rad tunk az igé -
nyek tõl. 
Ka pó ra jött te hát az MLSZ pá lya épí té si
prog ram ja. Si ke re sen pá lyáz tunk, a be ru -
há zás 70%-át az MLSZ fe dez te ál la mi for -
rás ból, ne künk 30%-ot kel lett hoz zá ten -
nünk és vál lal tuk azt, hogy a lé te sít mé nye -
ket 15 évig üze mel tet jük. Meg épült te hát
a Sport-szi ge ten egy 105x68 mé te res, a
Mindszenty ut cai sport te le pen pe dig egy
20x40 mé te res (ké zi lab da pá lya mé re tû)
mû fü ves fo ci pá lya, a leg kor sze rûbb mó -
don: a pá lyák alatt csõ rend szer hú zó dik,
amely a le szi vár gó vi ze ket ös  sze gyûj ti és
el ve ze ti; a mû fû fe lü le tét pe dig olyan,
hosszú szá lú mû anyag szõ nyeg al kot ja,
ame lyet egy más hoz ra gasz tás sal tet tek
foly to nos sá és a szá lak kö zé gu mi õr le -
ményt szór tak. A tér vi lá gí tás sal is el lá tott
pá lyák kö ré lab da fo gó há ló épült, a nagy
pá lya va gyon vé del mi ke rí tést is ka pott. A
pá lyák mû sza ki át adás-át vé te le meg tör -
tént, a ké sõb bi ek ben ün ne pé lyes át adást
is ren dez majd a pá lyák ke ze lé sé vel meg -
bí zott DMTK.

Mi ért emel ke dik ez zel ug rás sze rû en az
inf rast ruk tú ra ál la po ta? Ezek a pá lyák té -
len-nyá ron egyen le te sen ma gas szín vo -
na lú hasz ná la tot tesz nek le he tõ vé, je len -
tõ sen könnyítenek a pá lya hi á nyon, te her -
men te sí tik a Mindszenty ut cai pá lyát,
ahol a fü vet mos tan tól kí mél ni le het a té -
li, ned ves idõ szak ban pél dá ul. Az MLSZ
kap a tá mo ga tá sért cse ré be né hány in -
gye nes al kal mat a pá lyák hasz ná la tá ra,
ilyen kor re mél he tõ leg ran gos ver se nye -
ket ren dez nek majd vá ro sunk ban. A lé -
nyeg pe dig az, hogy gyer me ke ink és fel -
nõtt csa pa ta ink kor sze rû lé te sít mé nyek -
ben spor tol hat nak ez után, olya nok ban,
ame lyek tõ lünk nyu ga tabb ra már meg -
szo kott nak mond ha tó ak. Már most meg -
fi gyel he tõ egyéb ként egy ha za áram lá si
fo lya mat a gye re kek kö ré ben a pes ti
egye sü le tek bõl.
Vé ge ze tül kö szö nöm min den ki nek, aki eb -
ben a mun ká ban se gí tett en gem és a kép -
vi se lõ-tes tü le tet, hi szen a vá ros új ra gaz -
da go dott két kor sze rû sport lé te sít mény -
 nyel!

Dr. Szalay Lász ló 
pol gár mes ter

Újabb beruházás fe je zõ dött be si ke re sen Dunaharasztin: át ad tuk 
a mû fü ves pá lyá kat a Sport-szi ge ten és a Mindszenty ut cá ban



Komoly fejlesztés 
az ingázók érdekében

Tu dó sí tás a 2013. jú ni us 24-i ülés rõl

Na pi rend elõtt Mannheim Lé nárd meg kö szön te,
hogy az Al só vá ros ban el ké szül tek az ut cák, egy ben
je lez te, hogy ja ví ta ni ké ne a Le ven du la, a Lehmann
ka pi tány ut cák ál la po tát, a Pa ra di csom-szi ge ten pe -
dig gréderezni kell. Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
vá la szá ban el mond ta, hogy ahol lesz le he tõ ség, ott
lé pünk majd. Drscsákné Ke re kes Gab ri el la el mond -
ta, hogy Le hel End re al pol gár mes ter rel együtt fel ka -
rol tak egy la kos sá gi kez de mé nye zést, mely nek foly -
tán meg ma rad az éj sza kai busz já rat. Dr. Szalay
Lász ló pol gár mes ter be szá mo ló ja után a kép vi se lõ-
tes tü let mó do sí tot ta a 2013. évi költ ség ve tés rõl
szó ló ren de le tét, majd nyi lat ko zat ban kö te lez te el
ma gát amel lett, hogy tá mo gat ja azt az ál la mi be ru -
há zást, amely nek ke re té ben P+R (par kolj au tó val és
utazz to vább), il let ve B+R (par kolj ke rék pár ral és
utazz to vább) par ko lók, au tó busz-for du lók és új gya -
log át ke lõ he lyek épül nek a Némedi úti vas út ál lo más
kö rül. A tes tü let kö te le zett sé get vál lalt ar ra, hogy
kap cso ló dó be ru há zás ként meg épít egy új csa pa -
dék víz-fõ gyûj tõ csa tor nát a Bezerédi ut ca alatt,
majd ezt kö ve tõ en az – amúgy is rossz ál la po tú – ut -
cát új já é pí ti. Mind er re a 2014–2015. évek ben 200
mil lió fo rin tot kü lö nít el a költ ség ve tés ében. Fé nyes
Ist ván, a vá ros fej lesz té si bi zott ság el nö ke tá mo ga tá -
suk ról biz to sí tot ta az elõ ter jesz tést. 
A kép vi se lõk köz be szer zé si el já rás meg hir de té sé -
re ad tak meg bí zást a pol gár mes ter nek, zöld te rü le tek
és par kok fenn tar tá sa tárgy kör ben. Meg hos  szab bí -
tot ták az ön kor mány zat fo lyó szám la-hi tel ke re -
tének ren del ke zés re ál lá sát de cem ber 20-ig, majd
dön töt tek ar ról, hogy az ok mány iro dá ban és a gyám -
hi va tal ban ta lál ha tó in gó va gyon ele me ket in gye -
ne sen át ad ják a mû köd te tést el lá tó kor mány hi va tal -
nak. Fenn tar tói nyi lat ko zat tal biz to sí tot ták azt, hogy
a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont to vább ra is mû köd -
tet he ti a jel zõ rend sze res há zi se gít ség nyúj tást.
A kép vi se lõk él tek vé le mé nye zé si jo guk kal, és ja va -
sol ták az ál la mi in téz mény fenn tar tó fe lé Weinber
Róbertnét a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó já nak. Kücsön Sán dor el mon dá sa sze rint a
je löl tet az ok ta tá si bi zott ság meg hall gat ta, és egy -
han gú an tá mo gat ja (ahogy a tantesület és a szü lõi
mun ka kö zös ség is). Ugyan ak kor az Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tá si In téz mény élé re ki írt pá lyá za tot ér vény -
te len nek nyil vá ní tot ta az ál la mi fenn tar tó. 
A kép vi se lõk el fo gad ták a le járt ha tár ide jû ha tá ro -
za tok vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo lót, meg ha -
tá roz ták sa ját, II. fél évi mun ka rend jü ket, majd rá tér -
tek az új óvo da meg épí té sé vel kap cso la tos újabb
dön té sek re. Ér vény te len nek nyil vá ní tot ták azt a köz -
be szer zé si el já rást, amely nek ke re té ben az MFB
Zrt.-vel foly tat tak tár gya lá so kat a szük sé ges 300 mil -
lió fo rint hi tel fel vé te lé rõl. Az idõ köz ben le zaj lott si -
ke res tár gya lá sok foly tán ugyan ak kor dön töt tek ar -
ról, hogy el fo gad ják az OTP Bank Nyrt. aján la tát
a hi tel nyúj tá sát il le tõ en. 
Na pi rend után Fé nyes Ist ván tol má csol ta a la kók
kö szö ne tét az ut cák lo cso lá sá ért.
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Dunaharaszti Önkormányzat 
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a 

Városi Könyvtár 
és József Attila Mûvelõdési Ház

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére:
Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let sze rint:
– szakirányú egye te mi vég zett ség, vagy
– nem szak irá nyú egye te mi vég zett ség és fel sõ fo kú szak irá nyú mun -
ka kö ri szak vizs ga,

– fõiskolai könyv tá ro si, köz mû ve lõ dé si kép zett ség, és
– legalább öt éves szak mai gya kor lat, to váb bá
– kiemelkedõ szak mai te vé keny ség.
Elõnyt je lent:
– vezetõi gya kor lat,
– szakmai re fe ren cia,
– nyelvismeret,
– felhasználói szin tû szá mí tó gép-ke ze lõi is me ret.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a leg alább 5 év szak mai gya kor la tot iga zo ló szak mai ön élet raj zot,
– a ké pe sí tést iga zo ló hi te les ok le vél má so la tot,
– a fel adat kör rel kap cso la tos, a Könyv tár ral és kü lö nö sen a Mû ve lõ -
dé si Ház zal kap cso la tos, tar tós szín vo na lat szol gál ta tó fej lesz té si,
ve ze tõi el kép ze lé se ket, prog ra mot, 

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt. 
– nyilatkozatot ar ról, hogy hoz zá já rul a pá lyá zat Kép vi se lõ-tes tü let
ülé sén tör té nõ nyil vá nos tár gya lá sá hoz.

Be nyúj tá si ha tár idõ: 2013. szep tem ber 9.
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2013. ok tó ber 1.
A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év
Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tv.,

il let ve fenn tar tói dön tés alap ján.
A pá lyá za tot Dunaharaszti Vá ros Pol gár mes ter éhez kell be nyúj ta ni.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
te le fon szám: 06-24/504-450
A pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók az Ön kor mány zat
hon lap ján is meg ta lál ha tók: 
www.dunaharaszti.hu.
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A gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya ma tok vál -
to zá sai mi att az el múlt évek so rán meg -
sza po ro dott a va gyon el le ni bûn cse lek -
mé nyek szá ma Dunaharasztin. Bûn -
meg elõ zés sel fog lal ko zó szak em be rek
ku ta tá sai alap ján az em be rek anya gi
hely ze té nek rom lá sá val nõ az el kö ve té -
sek szá ma. Mi vel az ön kor mány zat, a
rend õr ség és a pol gár õr ség saj nos
nincs ha tás sal ezen té nye zõk köz vet len
ala kí tá sá ra, más mód sze re ket kell al -
kal maz za nak a köz biz ton ság ja ví tá sa
ér de ké ben. Me lyek ezek a mód sze rek?
El sõ sor ban kö zö sen, szer ve zet ten  tu -
dunk ha té ko nyan el jár ni és a le he tõ leg -
jobb ered ményt el ér ni a bûn meg elõ zés
te rén. Az ön kor mány zat fel ada ta a fel -
té te lek biz to sí tá sa, a két szak mai szer -
ve zet ál tal ki dol go zott fel ada tok vég re -
haj tá sá ra. A rend õr ség he lyi ve ze tõ je,
Far kas Pé ter õrs pa rancs nok va la mint
csa pa ta és a pol gár õr ség ve ze tõ je, Fé -
nyes Ist ván, kol le gá i val együtt erõs el -
ha tá ro zott ság gal ren del kez nek Du na -
ha rasz ti köz biz ton sá gá nak ja ví tá sa
iránt. Meg íté lé sem sze rint õk erõn felül
– a ren del ke zé sük re ál ló tör vé nyi, fi zi -
kai és tech ni kai le he tõ sé gek ma xi má lis
ki hasz ná lá sá val – meg tet tek min dent a
bûn el kö ve tés vis  sza szo rí tá sa ér de ké -
ben. Sor rend ben a har ma dik sze rep lõ,
de nem az utol só, fe le lõs sé ge és le he -
tõ sé gei szem pont já ból Dunaharaszti
Vá ros Ön kor mány za ta. Fé nyes Ist ván
pol gár õr ve ze tõ, ön kor mány za ti kép vi -
se lõ, mint öt let gaz da már 2010 elõtt
szor gal maz ta Du na ha rasz tin a tér fi gye -
lõ ka me ra rend szer te le pí té sét. A 2010
elõt ti évek ben Du na ha rasz ti Vá ros Ön -
kor mány za ta egy 4 ka me rá ból ál ló
rend szert te le pí tett. A te le pí tett ka me rák
az ak ko ri idõ szak leg fej let tebb mû sza ki
szinvonalát kép vi sel ték és ez zel együtt
be ke rü lé si költ sé gük ma gas volt. Meg
kell említenem, hogy 2010 elõtt az or -
szág ban ke vés te le pü lés ren del ke zett
kor sze rû tér fi gye lõ rend szer rel. A to váb -
bi rend szer fej lesz tés túl ma gas költ sé -
get je len tett a vá ros szá má ra. 
A tech ni kai fej lõ dés ered mé nyeképpen
a tér fi gye lõ rend sze rek ára a 2010-es
év elõt ti idõ szak hoz ké pest csök kent és
mi nõ sé ge javult. A 2011-es év fo lya mán
kez de mé nye zé sem re, kép vi se lõ tár sa im
tá mo ga tá sá val el in dult egy fo lya mat. El -
kép ze lé se in ket vá zol tam dr. Szalay
Lász ló pol gár mes ter úr nak, aki azon nal
tel jes kö rû tá mo ga tá sá ról biz to sí tott, és
meg bí zott a tér fi gye lõ ka me ra rend szer
fel épí té sé nek irá nyí tá sá val. A rend szer -
épí tés hely zet elem zés sel kez dõ dött. Az
ak kor 4 ka me rá ból ál ló rend szer a
Szigetszentmiklósi Rend õr ség re volt
be köt ve, ahol az ügye le tes tiszt fi gyel te
a dunaharaszti, a tö kö li, a szi get hal mi,
a szigetszentmiklósi, a taksonyi ka me -
rá kat együt te sen. Az ügye le tes tisz ti te -
en dõk mel lett a ka me ra ké pe it ered mé -
nye sen fi gyel ni le he tet len fel adat volt.
Sze mé lye sen meg te kin tet tem az ot ta ni
hely ze tet és azt a kö vet kez te tést von -

tam le, hogy így nem le het ered mé nye -
sen dol goz ni. Fe lül vizs gál tam a meg fi -
gye lõrend szer rel kap cso lat ban kö tött
szer zõ dé se ket, és meg kér tem a hi va talt
ezek fel mon dá sá ra, mi vel ezek anya gi -
lag sem vol tak ked ve zõ ek Dunaharaszti
szá má ra. 
A 2012-es költ ség ve tés be egy 15 db ka -
me rá ból ál ló rend szert tud tunk ter vez ni.
A hely szí nek meg ál la pí tá sá nál a rend -
õr ség ja vas la tai alap ján jár tunk el.
A rend szert úgy ter vez tük meg, hogy az
bõ vít he tõ le gyen, a ka me rák át he lyez -
he tõ ek le gye nek. Szem pont volt a le he -
tõ leg ala cso nyabb üze mel te té si költ -
ség gel já ró, jog sze rû en mû köd te tett,
tel je sít ményha té kony rend szer ki vá -
lasz tá sa.
A költ ség ve tés el fo ga dá sa után el kez -
dõ dött a be ru há zás, mely 2012. már ci -
us 30-ig be fe je zõ dött.
A kö vet ke zõ hely szí nek re ke rül tek ka me -
rák a be ru há zás el sõ sza ka szá ban: P+R
Parkoló (2 db), Baktay tér–Dó zsa Gy. út
(2 db), Némedi út–Bezerédi út (2 db),
Baktay u.–Temetõ u. (3 db), Te me tõ
u.–vas úti átjáró (2 db), Paál L. u.–Egri J.
u. (2 db), Magyar u.–vas úti átjáró (1 db),
Le ven du la u. (1 db), Pitypang u. (1 db).
A rend szer in dí tá sá nak idõ pont já ban a
jog sza bály ok a meg fi gye lés le he tõ sé -
gét ki zá ró lag a rend õr ség ke zé be he -
lyez ték, így a Dunaharaszti Rend õr õrs -
re 1 db szá mí tó gé pet és mo ni tort te le -
pí tet tünk, va la mint meg tör tént a ke ze lõ
sze mély zet ki kép zé se. 2012. áp ri lis 
1-jén üze melt a rend szer.
Az el múlt 1 év üze me lé se so rán fo lya -
ma tos kap cso lat ban vol tam a rend szer
fel hasz ná ló já val, Far kas Pé ter rel. Az el -
sõ vis  sza jel zést 2012. má jus hó nap ban
kap tam, mi sze rint az egyik hely szí nen –
ahol 2011. no vem ber és 2012. már ci us
kö zött 7 ese mény tör tént – a ka me rák
el he lye zé se óta egy ese mény sem tör -
tént. Ez kö szön he tõ egy részt a ka me ra
vis  sza tar tó ere jé nek, más részt az elõ zõ
cse lek mé nyek hez köt he tõ el kö ve tõ sze -
mé lyek el já rás alá vo ná sá nak.
2013. már ci us 19-ig 30 olyan ese tet je -
len tett a rend õr ség, mely nek so rán
igény be vet ték a ka me rák ad ta le he tõ -
sé ge ket. A 30 eset azt je len ti, hogy az
ese mé nyek vizs gá la ta so rán a rend õr -
ség vis  sza néz te a fel vé te le ket, me lyek
el len õr zé se so rán 21 eset ben olyan
ké pi anya got tud tak ki nyer ni, amely
vagy bi zo nyí ték vagy köz vet len se gít -
ség volt az el kö ve tõk el fo gá sá ban. Két
eset ben a fel vé te lek el len õr zé se a fel -
vé tel rög zí té sé tõl szá mí tott 3 na pon túl
tör tént,  a fenn ma ra dó 7 eset ben a te -
le pí tett ka me rák alatt nem ha ladt át az
el kö ve tõ. 
Tud ni kell, hogy az em lí tett idõ szak ban
a ka me ra fel vé te lek csak adott ese -
mény kap csán ke rül nek fel hasz ná lás ra.
A rend õr ség ál lo má nyi lét szá ma ezt te -
szi je len pil la nat ban meg old ha tó vá. 
Mind eb bõl kö vet ke zik, hogy az em lí tett
21 ese mény a ka me rák meg lé te nél kül

va ló szí nû a „tet tes is me ret len” cí mû
gyûj tõ be ke rült vol na.
A 2012-ben el ért ered mé nyek, a ta pasz -
ta la tok ar ra kész tet nek, hogy erõ sít sük
az élõ kép meg fi gye lés idõ tar ta mát,
mellyel élõ, va lós ide jû meg fi gye lést ér -
he tünk el. A meg lé võ 25 hely szí nen egy
idõ ben je len van a meg fi gye lõ sze mély -
zet, és amen  nyi ben va la mi lyen, a kö -
zös ség re ve szé lyes cse lek ményt ta -
pasz tal nak, azon nal tud ják a jár õrö ket
ér te sí te ni. 
Ez év ele jén a Szigetszentmiklósi Rend -
õr ka pi tány ság kér te a hoz zá fé rést rend -
sze rünk höz, mely szá munk ra  jó vis  sza -
jel zés.
A 2013. évi rend szer bõ ví tés vé gén ösz -
 szes sé gé ben 34 db ka me ra áll ren del -
ke zé sünk re. Ez a ka me ra szám, va la -
mint el he lyez ke dé sük le he tõ vé te szik a
vá ros ki sebb kör ze te i nek  õr zé sét, a
bûn el kö ve tõk moz gá sá nak kö ve té sét
és gyors el fo gá su kat.
Az ez évi te le pí té si hely szí nek:
Pos ta S. u.–Szondi u. 1 db ka me ra, HÉV
fel sõ meg ál ló ke rék pártá ro ló 1 db
kamera, Kõrösi Csoma S. u.–Határ út
vas úti át já ró 1 db ka me ra, Mindszenty
út-Rá kó czi u. vas úti át já ró 1 db ka me ra,
Tu li pán-tér 1 db fix és 1 db moz gat ha tó
ka me ra, Kné zich u.–Bláthy O. u. 1 db
ka me ra, Ha tár út–Jed lik Ányos u. 1 db
ka me ra, Némedi út–51-es út ke resz te -
zõ dés 1 db kamera, Munkácsy u.–Ha -
rasz ti F. u. 1 db ka me ra, Kós Kár oly
u.–Ha rasz ti Fe renc u. 1 db ka me ra, Fõ
út Anna-ház+szigeti le- és fel já ró 2 db
kamera, Fõ út Szent Ist ván Temp lom 1
db ka me ra, Fõ út–Ki rály u. 1 db ka me -
ra, Fõ út–Ha rasz ti út, Soroksári út köz -
igaz ga tá si ha tár 1 db ka me ra.
A 2013. évi te le pí té si hely szí nek tar tal -
maz zák az új te le pí té sû ka me rá kat, va -
la mint a már ré geb ben meg lé võ ka me -
rá kat is, me lye ket be il lesz tet tünk rend -
sze rünk be. 
A tér fi gye lõ ka me ra rend szer se gít sé gé -
vel Dunaharaszti vá ros ve ze té se el kí -
ván ja ér ni azt, hogy a Dunaharasztin élõ
em be rek biz ton ság ban érez zék ma gu -
kat és sze mé lyes ér té ke i ket. Az ed dig
el ért ered mé nye ink bíz ta tó ak, is mer jük
köz biz ton sá gi hely ze tün ket és tud juk mi
a kö vet ke zõ lé pés an nak ér de ké ben,
hogy el ér jük az ál ta lunk ki tû zött célt.
A ki tû zött cél nem más, mint hogy ne le -
gyen le het sé ges Dunaharasztin a le bu -
kás ve szé lye nél kül bûn cse lek ményt el -
kö vet ni.
A tér fi gye lõ ka me ra rend szer lé te sí té sé re
Dunaharaszti vá ro sa a 2012–2013. évek -
ben ös  sze sen brut tó: 17 410 473 Ft-ot
köl tött.
Kö szö nöm mind azok mun ká ját, akik
részt vet tek a rend szer ki épí té sé ben,
üze mel te te té sé ben.
Kö szö nöm a kép vi se lõ-tes tü let tá mo ga -
tá sát.

Karl Jó zsef
al pol gár mes ter

Köz biz ton sá gi tér fi gye lõ ka me ra rend szer Dunaharasztin
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2013. ja nu ár 1-jén a vá ros is ko lái ál la mi
ke ze lés be, a Klebelsberg In téz mény fenn -
tar tó Köz pont (KLIK) irá nyí tá sa alá ke rül -
tek. Az át ál lás rend ben meg tör tént ugyan,
de ma rad tak vi ta tott kér dé sek. Ami kor bi -
zo nyos sá vált, hogy a KLIK nem ter ve zi
az is ko lák nyá ri tá bo ra i nak tá mo ga tá sát,
az Ön kor mány zat lé pett. Sa ját ere jé bõl
meg szer vez te és le bo nyo lí tot ta – egy hó -
na pon ke resz tül a du na ha rasz ti gye re kek
nyá ri tá bo rát, nagy ban se gít ve ez zel sok
csa lád ko moly fej tö rést oko zó, az is ko la -
szü net ben elõ ál ló prob lé má ján. Az aláb bi -
ak ban Pa réj Józsefné, a Gyer mek jó lé ti és
Csa lád se gí tõ Szol gá lat ve ze tõ je, a tá -
borfe le lõs meg szer ve zõ je és le bo nyo lí tó -
ja be szá mo ló ját ol vas hat ják.
2013 nya rán dr. Szalay Lász ló Pol gár mes -
ter Úr és Pethõ Zol tán Jegy zõ Úr a nyá ri
nap kö zis tá bor szer ve zé sé nek és le bo -
nyo lí tá sá nak fel ada tá val a Gyer mek jó lé ti
és Csa lád se gí tõ Szol gá la tot bíz ták meg.
Tá bo runk hely szí ne a II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la nap kö zi épü le te volt. A
tan év utol só nap ja i ban Zsig mond Kár oly
igaz ga tó úr ral át néz tük a ter me ket, la tol -
gat tuk a le he tõ sé ge ket. Áll tunk a kol lé gák -
kal az üres, gyer me kek nél kü li ud va ron,
néz tük a le be to no zott fo ci pá lyát, és azon
ta na kod tunk, mit is fo gunk kö zel 100 gyer -
mek kel itt al kot ni ez alatt a négy hét alatt. 
Úgy gon dol tuk, hogy a prog ra mo kat szí -
ne sí ti, ha a vá ros ban mû kö dõ ci vil szer ve -
ze te ket is be von juk a fel adat meg va ló sí -

tá sá ba. Öt le tünk ked ve zõ fo gad ta tás ra ta -
lált és a fel kért szer ve ze tek vál lal ták, hogy
egy-egy na pon fog lal ko zást, ki rán du lást
tar ta nak a gyer me kek nek. A vég ered -
mény, hogy min den nap ra ju tott egy-egy
vál to za tos és szí nes prog ram, amely ben
min den gyer mek meg ta lál ta a szá má ra
leg ér de ke seb bet, sze mé lyi sé gé nek leg in -
kább meg fe le lõt. Le he tet len do log ki emel -
ni és ös  sze ha son lí ta ni egy-egy fog lal ko -
zást, hi szen min den szer ve zet a sa ját pro -
fil já nak meg fe le lõ prog ram mal ké szült, és
mind egyik prog ram ki emel ke dõ en jó és
tar tal mas volt. 
Cé lunk volt, hogy a gyer me kek min den
per ce le le gyen köt ve, és ne le gyen ide -
jük unat koz ni, ezért a négy hét be pró bál -
tuk ös  sze sû rí te ni a le he tõ leg több sport -
prog ra mot, já té kot, ki rán du lást, kre a tív és
kéz mû ves fog lal ko zást. A prog ra mok so -
rán a fel hõt len jó kedv, a vi dám ság ke rült
kö zép pont ba. Az ön fe ledt szó ra ko zás, a
kö tet len be szél ge té sek, az ér de kes prog -
ra mok biz to sí tot ták a kel le mes ki kap cso -
ló dást tá bo ro zó ink szá má ra. Né hány nap
után ta pasz tal tuk, hogy cél ja in kat új ra kell
fo gal maz ni, hisz a gyer me kek más-más
kö zös ség bõl je lent kez tek és sok szor egy -
mást sem is me rik. Ezért fon tos volt a kö -
vet ke zõ cé lo kat erõ sí te ni: 
– egy más irán ti tisz te let és fe le lõs sége,
– fi gye lem és össz pon to sí tás,
– konf lik tus ke ze lés, kö zös sé gi szel lem,
– ön bi za lom erõ sí té se,

– kre a ti vi tás, ön ki fe je zés fej lesz té se,
– cso por tos együtt lét, tár sas kom pe ten -
ciák,

– ös  sze tar tás, együtt mû kö dés és prob lé -
ma meg ol dás.

Eze ket a cé lo kat vi dám han gu lat ban, já té -
kos fel ada tok meg ol dá sa so rán ér tük el.
A meg szo kott hét köz na pi élet hely ze tük bõl
ki lép ve a gye re kek új ki hí vá sok kal ke rül tek
szem be, ak ti vi tás ra ösz tö nöz tük õket. 

A prog ra mok meg va ló sí tá sá ban se gít sé -
günk re vol tak a kö vet ke zõ szer ve ze tek:
NIHD, NEDH, HFSE, Vö rös ke reszt Du na -
ha raszti Szer ve ze te, Tûz ol tó ság Szi get -
szent mik lós, Happy Dance Company, Ná -
dor La kó öve ze tért Egye sü let, LAVE, Vá -
ro si Könyv tár, Dunaharaszti Kör nye zet ba -
rá tok Egye sü le te, Dunaharaszti Bap  tis  ta
Gyü le ke zet, Dunaharaszti Szent Er zsé bet
Karitász Cso port, Se gí tõ Mancs Ala pít -
vány, Hard Steppers Egye sü let, Du na ha -
rasz ti Né met Nem ze ti sé gi Táj ház, Du na -
ha rasz ti Gyer mek ba rát ok Moz gal ma, Du -
na ha rasz ti Folt va rázs lók, Du na ha rasz ti
Nõ egy let, Al ko tók Du na ha rasz ti Egye sü le -
te, Dunaharaszti Mû vé sze ti Egye sü let.

A fog lal ko zá sok mel lett igye kez tünk egy-
egy meg le pe tést is min den hé ten be ik -
tat ni, így volt jég krém, cso ki, kö zös
fagyizás is. Nagy si ke re volt a
szolgálatunk épü le té ben töl tött dél elõt -

Egy hó nap, 105 gyer mek és ren ge teg él mény

Si ke res volt az Ön kor mány zat nyá ri is ko lás tá bo ra
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Új ra itt a nyár!

Az idõ já rás ugyan meg tré fál ben nün ket, sze -
szé lyes, mint ha áp ri lis len ne. Azon ban a tan -
év nek vé ge és a nyár örö mei mel lett a gye -
re kek nap köz be ni el he lye zé se több csa lád -
ban okoz gon dot. Nincs a kö zel ben nagy ma -
ma, aki re a cse me tét rá le het ne bíz ni, a ki -
seb be ket pe dig nem aján la tos egye dül ott hon
hagy ni. 

Gyer mek vé de lem

A jog sza bály az ál la mi és ön kor mány za ti fel -
ada tok kö zött sze re pel te ti a gyer mek vé del mi
rend szer mû kö te té sé nek kö te le zett sé gét,
amely a sze mé lyes gon dos ko dás ke re té be
tar to zó gyer mek jó lé ti alap el lá tás ként ír ja elõ
a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sá ról va ló
gon dos ko dást. Amen  nyi ben a szü lõ nem tud -
ja meg ol da ni, az ön kor mány zat kö te les biz -
to sí ta ni a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sát -
rög zí ti a gyer mek vé del mi tör vény.

Nyá ri nap kö zis tá bor

Dunaharasztin a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la adott ott hont a Gyer mek jó lé ti és
Csa lád se gí tõ Szol gá lat ál tal mû köd te tett nyá -
ri nap kö zis tá bor nak. Paréjné Er zsi ke a Szol -
gá lat ve ze tõ je, a vá ros ban te vé keny ke dõ ci -
vi lek se gít sé gét kér te, hogy tar tal mas és
hasz nos prog ra mok kal szí ne sít sék a tá bor la -
kó i nak nap ja it. A ké rés nek ele get té ve Egye -
sü le tünk há rom al ka lom mal tar tott ren dez -
vényt a gyer me kek szá má ra.

Vá ró ter mi já té kok

Az utób bi évek ben ta pasz tal ha tó uta zá si,
jegy vá sár lá si mo rál kész tet te Egye sü le tün ket
ar ra, hogy a gye re kek fe lé köz ve tít sünk egy -
faj ta min tát a he lyes vi sel ke dés sel kap cso lat -
ban. Az el múlt hó nap ban Dunaharasztin két
sze mé lyi sé rü lés sel já ró bal eset tör tént mind -
két vas út ál lo má sun kon, amely meg erõ sí tett
ben nün ket fen ti szán dé kunk ban. Já té kos for -
má ban hív tuk fel a fi gyel met ar ra, hogy mi -
lyen sza bá lyo kat kell be tar ta ni a vas úton va -
ló köz le ke dés al kal má val. A csa pa tok ba szer -
ve zõ dött gye re kek a fog lal ko zás ra szánt két
és fél óra alatt Már ton No é mi irá nyí tá sá val
pá ro sí tot ták a szak mai ki fe je zé se ket és a hoz -
zá tar to zó ké pe ket, Kondorné Er zsi ké vel
szék fog la lót ját szot tak, vas úti to tót töl töt tek
ki, nagy lel ke se dés sel vá lo gat ták szét a vas -
úti uta zás al kal má val hasz nál ha tó, il let ve ar -
ra al kal mat lan ok má nyo kat és min den ki el -
ké szít het te sa ját me nesz tõ tár csá ját. Sen ki
nem me he tett te hát ha za aján dék nél kül.

A leg na gyobb si ke re egy ró zsa szín toll nak
volt, amely re négy kis lány is igényt tar tott.
Dal pár baj dön tött a kü lön le ges toll sor sá ról.
A bol dog nyer tes ké pe hon la pun kon –
www.lave.hu – meg te kint he tõ a töb bi jól si -
ke rült fel vé tel lel együtt.

Bá bo zás

Egyik dél után Kondorné Er zsi ke ve ze té sé vel
sík báb ké szí té sé re vál lal koz tak a gye re kek.
Egy-egy négy ta gú cso port a bá bok kal adott
elõ je le ne te ket, ame lyek hez csak rö vid
instruk ci ó kat kap tak. A for ga tó köny vet min -
den csa pat nak ma gá nak kel lett meg ír nia, így
a pár be szé dek ki fe je zet ten a gye re kek öt le te -
i bõl ered tek. Az egyik tör té net alap öt le te pél -
dá ul az volt, hogy há rom ra kon cát lan ci cát
kell al vás ra bír ni. Mind a sze re pe ket ját szó,
mind a né zõ té ren el he lyez ke dõ gye re kek lel -
ke se dés sel vet tek részt a já ték ban.

Hár mas fog lal ko zás

A gye re kek kel va ló utol só ta lál ko zás al kal -
má val há rom cso por tot ala kí tot tunk ki: az
egyik cso port élõ bá bos tár sas já té kon vett
részt Kondorné Er zsi ké vel, a má sik cso port
bar ká cso lás ke re té ben gyö nyö rû szi vár vány -
szí nû ha lacs ká kat ké szí tett Ta kács Ircsi né ni -
vel, a har ma dik cso port pe dig sport ver se nyen
vett részt Éva né ni vel. A kez det ben ál mos, a
me leg tõl kó ka do zó gye re ke ket ne he zen le he -
tett já ték ra bír ni, de a kez de ti ne héz sé gek le -
küz dé se után óri á si lel ke se dés sel ve tet ték be -
le ma gu kat a ve tél ke dés be, bar ká cso lás ba.

Ma gyar dal és Ze ne ba rát Kör

Jú li us 6-án az Egye sü let ren des és pár to ló
tag jai meg ala kí tot ták a Ma gyar dal és Ze ne -
ba rát Kört. Dunaharasztin és kör ze té ben na -
gyon erõs a né met aj kú ak je len lé te. Tisz te le -
tet ér de mel a svá bok ki tar tó és a kul tú rá juk
meg õr zé sé ért vég zett te vé keny sé ge, ame lyet
kö ve ten dõ pél da ként tar tunk szem elõtt. Az
el múlt év ti ze dek óta je len tõ sen meg vál to zott
a vá ros et ni kai ös  sze té te le, meg erõ sö dött a
ma gya rok ará nya. Kö szön he tõ ez an nak,
hogy a fõ vá ros ból ren ge te gen köl töz tek és
köl töz nek ki a mai na pig is a kör nye zõ te le -
pü lé sek re. Több szom széd, is me rõs, ba rát
jel zé se bi zo nyít ja, hogy igény van a szép ma -
gyar dal ra és mu zsi ká ra! Oly sok gyö nyö rû
dal és nó ta van. Úgy érez tük, hogy ne künk
kö te les sé günk ezek to vább adá sa, hir de té se.
Ez zel is sze ret nénk az itt élõk éle tét szeb bé
va rá zsol ni.

dr. Dienes Zsu zsan na
LAVE-elnök

tök nek is, ahol a gye re kek bi li ár doz hat -
tak, hasz nál hat ták a csocsóasztalt, X-
boxot. A zá ró na pon a gye re kek nek „Ki
mit tud” ve tél ke dõt szer vez tünk, ami re
min den részt ve võ igen ko mo lyan és
nagy lel ke se dés sel ké szült. Volt itt min -
den: tánc, fo ci, szöcs ke ug ra tó ver seny,
báb elõ adás, me se mon dás és na gyon
fel ké szült be szá mo ló Auszt rá li á ról. 
Ebédeinket a Kisduna Ét te rem (Gyõ ri At -
ti la) se gít sé gé vel és tá mo ga tá sá val ol dot -
tuk meg, a tí zó ra it és az uzson nát Dágány
Er zsé bet, Ruff Ist ván és Völ gyi Vik tor köz -
re mû kö dé sé vel biz to sí tot ta Dunaharaszti
Vá ros Ön kor mány za ta.
A fi no mabb nál fi no mabb ebé de ket a II.
Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ét ke zõ jé -
ben fo gyasz tot tuk, ahol a kony ha sze mély -
ze te igen nagy se gít sé günk re volt ezek -
ben a he tek ben.
Kö szön jük az el múlt négy hét ben nyúj tott
tá mo ga tást Zsig mond Kár oly igaz ga tó úr -
nak, Kon dor Jánosné Er zsi ké nek, Már ton
Évá nak, Csegeiné Ko vács Er zsi ké nek, dr.
Brauswetter Viktorné Il di kó nak, Csík Mik -
lós bá csi nak, Schmidt Ti bor nak, Szol no ki -
né Ko vács Zsu zsi nak, Kinigopulosz Már -
tá nak, Szincsák Jú li á nak és Artner Ger gõ -
nek. Re mél jük, a gyer me kek nek és a szü -
lõk nek is po zi tív és szép él mé nyei ma rad -
tak az együtt töl tött he tek rõl.
A tá bo ri élet rõl több száz fény kép ké szült,
amit na gyon szí ve sen meg osz tunk a szü -
lõk kel és a gyer me kek kel. Ér dek lõd ni szol -
gá la tunk nál le het min den hét köz nap.
To váb bi szép nya rat és tar tal mas pi he nést
kí vá nunk min den gyer mek nek és szü le ik -
nek is!
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat
dol go zói: Pa réj Józsefné, dr. Dán
Gellértné, Fá bi án Ele o nó ra, Csavera
Gab ri el la, Nyírõ Mó ni ka
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

MATEMATIKA

Elsõ évfolyam:
1. Stósz Máté Bendegúz 1. b
2. Pataki András 1. a
3. Csányi András 1. a

Második évfolyam (négyes):
1. Szikora Bettina 2. a
2. Ender Tamás 2. b
3. Maszlay Viktória 2. a

Második évfolyam (ötösök): 
1. Kovács Domonkos 2. a
2. Kocsis Richard 2. b
3. Szarka Levente 2. a

Harmadik évfolyam (négyesek):
1. Kiss Dávid  3. a
2. Parai Bálint  3. b
3. Rácz Vivien  3. b  

Harmadik évfolyam (ötösök)
1. Villám Barna 3. a
2. Pázmándi Levente 3. b
3. Molnár Botond 3. b

Negyedik évfolyam (négyesek):
1. Várhegyi Ábel 4. b
2. Faragó Emese 4. a
3. Sajgó Zoltán 4. a

Negyedik évfolyam (ötösök):
1. Faragó Richárd 4. b
2. Kaminski Romina 4. b
3. Tari Petra 4. b

Matek szép füzet verseny:

1. évfolyam:
1. Simon Laura 1. a
2. Mónus Cintia 1. b
3. Kolozsvári Enikõ 1. a

2. évfolyam:
1. Török-Major Menta 2. a
2. Wágenhoffer Dorina 2. b
3. Herczeg Viktória 2. b

3. évfolyam:
1. Kaczeus Regina 3. a
2. Puskás Gergõ 3. a
3. Lelkes Laura 3. b

4. évfolyam:
1. Faragó Emese 4. a
2. Faragó Richárd 4. b
3. Várhegyi Ábel 4. b

NYELVTAN – HELYSÍRÁS VERSENY:

1. évfolyam:
1. Stósz Máté 1. b
2. Pintér Csenge 1. b
3. Johann László 1. c

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Gavlik Anna 1. a
2. Mónus Cintia 1. b
3. Johann László 1. c

2. évfolyam:
1. Jávor Laura 2. b
2. Török-Major Menta 2. a
3. Tóth Réka 2. b

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Hercegh Viktória 2. b
2. Maszlay Viktória  2. a
3. Wágenhoffer Dorina 2. b

3. évfolyam:
1. Molnár Botond 3. b
2. Sárkány Bence 3. a
3. Erdõdi Csenge 3. b

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Puskás Gergõ 3. a
2. Lelkes csaba 3. b
3. Monostori Nóra 3. b

4. évfolyam:
1. Kaminski Romina 4. b
2. Faragó Emese 4. a
3. Apró Bence 4. a

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Zwick Renáta 4. b
2. Faragó Emese 4. a
3. Faragó Richárd 4. b

Hangos olvasás verseny:

1. évfolyam:
1. Kecsmár József 1. c, 
Pintér Csenge 1. c

2. Stósz Máté Bendegúz 1. b

2. évfolyam:
1. Jávor Laura 2. b
2. Óvári Tímea 2. b, Kovács Fanni 2. b

3. évfolyam:
1. Erdõdi Csenge 3. b
2. Puskás gergõ 2. a
3. Maróti Brigitta 2. b

4. évfolyam:
1. Kaminski Romina 4. b
2. Tari Petra 4. b
3. Apró Bence 4. a

Széplakiné Halmai Rita

Könyv moly ok és 
a Két Egér köny ves bolt

A „KÖNYV MOLY 12” egy a köny ve kért
és az ol va sá sért lel ke se dõ csa pat, akik
2012 szep tem be ré tõl rend sze re sen ösz -
 sze jö ve te le ket tar tot tak a könyv tár ban.
Hogy mi rõl szól tak ezek a dél utá nok?
Ter mé sze te sen köny vek rõl, hi szen az a
vágy ve zet te õket, hogy az ál ta luk el ol -
va sott tör té ne tek rõl be szél get hes se nek
azok kal a gye re kek kel, akik szin tén is -
me rik a ki vá lasz tott mû vet.
A kö tet, amely be rob ban tot ta a csa pat -
ala kí tás ter vét: Berg Ju dit Rumini cí mû
kö te te volt. (Ma gyar ta ná rok, ha si ker él -
mény re vágy tok, ol vas tas sá tok Rumini,
a talp ra esett kis egér kalandjait.)
A „KÖNYV MOLY 12” ala pí tó tag jai: Tari
Pet ra, Kaminski Rom ina, Zombori
Elizabet és Fa ra gó Ri chárd vol tak.
El sõ ös  sze jö ve te lün kön er rõl a könyv rõl
be szél get tünk (ja, mert az a meg tisz tel -
te tés ért, hogy a fõ mo lyok kö zött én le -
het tem a fõfõmoly). A to váb bi ak ban min -
den ki ajánl ha tott egy ne ki na gyon tet szõ
köny vet, majd tit kos sza va zás sal el dön -
töt tük, hogy mit ol vas el a tár sa ság a kö -
vet ke zõ ös  sze jö ve te lünk re. Év köz ben
vál toz tunk, vi táz tunk, új mo lyok kal ba -
rát koz tunk, ala kul tunk.
Az évet egy bu da pes ti ki rán du lás sal zár -
tuk: el lá to gat tunk a Két Egér köny ves -
bolt ba, amely rõl egy ön te tû en meg ál la pí -
tot tuk, hogy RE MEK HELY. (Kár, hogy
nem Dunaharasztiban van.)
Nem csak te lis-te li van nagy sze rû köny -
vek kel, ha nem van olyan te re – az eme -
le ten –, ahol be le het vac ko lód ni, s már -
is molyolhatsz egy könyv ben.
Ottjártunkkor Sze ge di Ka ta lin szel le -
mes-ked ves il luszt rá ci ó it is vé gig néz het -
tük, amely új kö te té hez, a Pal kó hoz ké -



szült, amely pe dig a Lenka foly ta tá sa,
Lenka pe dig egyik nagy kedvencünk.
Visszakanyarodva: a köny ves bolt eme -
le te ki ál lí tá sok nak is he lyet ad, no meg
a szom ba ton kén ti mû vé sze ti és iro dal mi
fog lal ko zá sok nak. A gye re kek rög tön
ott ho no san bir tok ba vet ték a bol tot, Ko -
vács Domi rá re pült egy Tatu és Patu kö -
tet re, s ad dig búj ta, míg a vé gé re nem
ért. Rom ina, aki a ta va lyi vá ro si me se író
pá lyá zat egyik gyõz te se volt, bol do gan
mu tat ta, hogy rá ta lált Ker tész Edi na
köny vé re, aki – tud juk, ugye? – az idei
pá lyá zat ki in du ló tör té ne té nek a szer zõ -
je (A bol dog-szo mo rú er dõ). Pa ta ki And -
ris, tisz te let be li 1. osz tá lyos moly a mac -
kó gyûj te mé nyét gya ra pí tot ta „egy re me -
kül meg varrt” da rab bal, ui. itt a szín vo -
na las köny vek mel lett kü lön le ges kéz -
mû ves já té kok is kap ha tók. Köz ben én
egy Pal kó és egy Tatu és Patu köny vet
fi zet tem ki, de még el te het tem a Két
Egér ki adó új kö te tét is, a Jár tam ba

…kertemben cí mû kü lön le ges, kre a tív
kö te tet, me lyet aján dék ba adott a könyv -
tá runk nak a de rûs-ked ves Vö rös Jú lia, a
bolt há zi as  szo nya.
Még azt sze ret ném el mon da ni, hogy mi -
ért is esett er re a Rá day ut cai üz let re a
vá lasz tá sunk? Nem ne héz a vá lasz: A 2
egér ka land jai mi att, mely egy re mek,
kép zõ mû vé sze tet ma gya rá zó-nép sze rû -
sí tõ so ro zat, mely évek óta a ked ven cek
lis tá ján sze re pel a könyv ba rát gye re kek -
nél. (Aki eset leg még nem ta lál ko zott
ezek kel a kö te tek kel, el ne mu las  sza:
http.//keteger.hu) 
Öröm volt ez az év ve le tek, ked ves mo -
lyok! Kö szö net a szü lõk nek a nagy sze -
rû gye re ke kért! Kö szö net Csegei Er zsi
né ni nek a ki rán du lás le bo nyo lí tá sá ban
nyúj tott se gít sé gé ért!
Vá rom a ré gi és az új mo lyo kat szep tem -
ber ben!

Gregus Már ta
könyvtárostanár
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Fu tó nagy kö ve tünk je len ti
Má jus hó na pot az im már má so dik al ka -
lom mal, a vá ro si ma já lis ke re tén be lül
meg hir de tett ma já lis fu tá sunk kal in dí tot -
tuk, ahol a vá ros ap ra ja-nagy ja az
ugrálóvárak szom széd sá gá ban ta lál koz -
ha tott, és igény sze rint fut ha tott fu tó ink -
kal. A jó idõ be kö szön té vel fu tó ink szá -
má ra zavarbaejtõen meg nõtt a ver se nyek
vá lasz té ka, ahol fel mér he tik tu dá su kat.
Má jus el sõ hét vé gén a jóhangulatú szek -
szár di Bor vi dék Félmaratonon Tömösy
Gyu la kép vi sel te vá ro sun kat. A kö vet ke -
zõ hét vé gén a Nõi fu tó gá lán ju ni or fu tónk, Var ga Ber na dett és fu tó nagy kö ve tünk,
Györ gyi Ka ta lin mel lett to váb bi 11 dunaharaszti hölgy ver seny zett, és ért si ke re sen
cél ba. Nagy öröm mel mond hat juk, hogy fu tó ink kö zött újabb csa pat tár sak tel je sí tet -
ték éle tük el sõ maratonját. Bazsó Er zsé bet a kö vet ke zõ hét vé gen meg ren de zett
Keszt he lyi Ki lo mé te re ken ver se nyen, Fe hér Lász ló pe dig ugyan azon a na pon, ver -
se nyen kí vül, Dunaharaszti kör nyé kén. A Keszt he lyi Ki lo mé te re ken félmaratont fu -
tott Esze Ta más és Oroszi Szi lárd is. Má jus utol só hét vé gé jén fu tó ink több ver se -
nyen is kép vi sel ték csa pa tun kat. Ko vács Ri chárd a Ki ni zsi Szá zon fu tott-tú rá zott
40 km-t, a Dunavarsány-Délegyháza fu tó ver se nyen pe dig töb ben egyé ni csú csot ér -
tek el vá lasz tott táv ju kon, há la a fu tás nak ked ve zõ hûvöskés idõ já rás nak. Ven dég -
fu tónk, Ferenczy Krisz ti na el sõ he lyen vég zett 30 km-en, raj ta kí vül ugyan ezen a tá -
von in dult még Herbély Sza bi na is, va la mint 21 km-en Kaltenecker Edi na. A fi úk
21 km-en pró bál ták ki ma gu kat. Feny ve si Ta más, va la mint a SZUFLA-s Weinber Fe -
renc a ver seny ke re té ben, és a ve lünk is edzõ, szigetszentmiklósi il le tõ sé gû Simsik
Zol tán pe dig ver se nyen kí vül fu tot tak egyé ni csú csot. 
Jú ni us el sõ hét vé gé jén ke rült sor fu tó tár sa sá gunk leg na gyobb sza bá sú cso por tos
ver se nyé re, ami re hó na pok óta lá za san ké szü lõd tünk; az idén im már 7. al ka lom mal
meg ren de zett Ultrabalaton fu tó ver seny -
re. Vá ro sun kat a Fe hér Lász ló – Ko vács
Ri chárd – Szenczi Za lán – Ve res Lász ló
– Györ gyi Ka ta lin – Igaz Pé ter – Ferenczy
Krisz ti na – Bodáné La u rán Györ gyi –
Schubertné Ga val lér Ka ta lin – Kozári An -
na má ria ös  sze té te lû 10 fõs csa pat, HA -
RASZ TI Elõ ször né ven, kép vi sel te a non-
stop ka te gó ri á ban, a ver seny tör té ne té -
ben elõ ször dunaharaszti szí nek ben, és
nem más csa pa tok tag ja i ként. A szom bat
reg gel 9 óra kor a Club Aligából in du ló, jó -
sze ri vel újon cok ból ál ló csa pat al vás nél -
kül, az óra mu ta tó já rá sá val el len té tes irány ban fo lya ma to san fut va alig 20 óra alatt
ke rül te meg a Ba la tont. A ke rék pá ros kí sé re tért kö szö net Hor váth Mik lós nak. Vá ro -
sunk fu tó ja, Tömösy Gyu la cé gé nek 7 fõs csa pa tá ban ver seny zett ugyan itt. A vá ro -
sunk ban la kó, SZUFLA-s kö tõ dé sû Weinber Fe renc pe dig egye dül fut va ke rül te meg
a Ba la tont – idén im már ötö dik al ka lom mal. Ugyan ezen hét vé gén vá ro sunk más fu -
tói: Bazsó Er zsé bet, Esze Ta más és Nagy Kár oly a dabasi fu tó na pon kép vi sel ték
vá ro sun kat 10 km-es tá von. Jú ni us má so dik hét vé gén szom ba ton a Szi get hal mi Sün -
dör gé sen is mét a dabasi fu tó na pon sze rep lõ ugyan azon há rom fu tónk kép vi sel ték
vá ro sun kat. Va sár na pi na pon a K&H maratonváltó ke re té ben a Bodáné La u rán Györ -
gyi –Tóth Re gi na – Var ga Ru dolf – Györ gyi Ka ta lin – Kuthy Zol tán – Mol nár Sán dor
ös  sze té te lû, 6 fõs csa pat, Ha rasz ti Vil lám lép tû ek né ven in dult vá ro sunk szí ne i ben a
vál tók kö zött. Egyé ni félmaraton szám ban, a hõ ség ben egyé ni csú csot fu tó Igaz Pé -
te ren kí vül fu tott még volt nagy kö ve tünk, Gamplett Gá bor, va la mint csa pat tag ja ink,
Fe hér Lász ló és Oroszi Szi lárd is. Jú ni us har ma dik hét vé ge újabb el sõ maraton tel -
je sí té sét hoz ta; Herbély Sza bi na a Ba la ton fü re den meg ren de zett Maratonman ver -
se nyen tel je sí tet te azt. Ugyan ezen a na pon há rom ha rasz ti il le tõ sé gû fu tó hó dí tot ta
meg a Ké kest; csa pat ta gun kon, Ve res Lász lón kí vül Bá lint Zsolt és Vil lám Pé ter is. 

Az el kö vet ke zõ idõ szak sok em ber szá -
má ra a nyá ri szü ne tet je len ti, nem úgy fu -
tó ink szá má ra.  Szá munk ra nincs nyá ri
szü net, ha nem kö zös fu tá sok, és újabb
ver se nyek.     
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 saink 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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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
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A tan év utol só klub nap kö zi je

Má jus 31-én ren dez tük az idei tan év utol só klubnapközis fog lal -
ko zá sát. A dél után a já ték és az esõ fel hõk el ûzé sé ért foly ta tott
ének lés kö rül for gott. 
Egész dél után les tük és pró bál tuk el te rel ni a fel hõ ket, hogy szép,
na pos idõ ben az ud va ron játsz has sunk. A gye re kek lel kes ének -
lé sé nek kö szön he tõ en: „Süss fel nap!” – de leg alább is rész ben
biz to san – el vo nul tak a vi har fel hõk és 14 óra kor el kezd het tük a
já té kot. 
6 cso por tot és 6 ál lo mást ala kí tot tunk ki. Min den hol más-más já -
ték vár ta a gye re ke ket.
Vol tak fo gó já té kok, kü -
lön bö zõ lab da já ték ok,
ügyes sé gi-, va la mint fi -
gye lemfej lesz tõ já té -
kok. Most nem ké szí tet -
tünk me netle ve let, nem
pon toz tuk a csa pa to kat,
nem volt ver seny, a fõ -
sze rep az ön fe ledt já té -
ké volt.
Na gyon él vez ték a gye -
re kek. Ami kor kér dez -
tük tõ lük, hogy ki nek me lyik já ték volt a ked ven ce, min den ki egy -
szer re akar ta fel so rol ni az ös  szes fel ada tot. Nem tud tak ked ven -
cet vá lasz ta ni, mind egyik tet szett ne kik.
Jól si ke rült a dél után, él mé nyek kel gaz da god va men tek ha za a
cse me ték. Jö võ re is sok iz gal mas, ér de kes prog ram vár ja a nap -
kö zi se ket. 

Mes ter Ve ro ni ka,
nap kö zis ta ní tó nõ

Ku tas sunk és kí sér le tez zünk

2013. áp ri lis 18-án a Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban is mét
meg ren de zés re ke rült a ter mé szet tu do má nyi ta lál ko zó. Mind há -
rom is ko lá ból sok kí sér le te zõ ked vû csa pat je lent meg. Ér de kes
be mu ta tók nak le het tünk ré sze sei. Is ko lánk ból ös  sze sen hét csa -
pat mu ta tott be kí sér le tet. Töb ben ér té kes ju ta lom ban ré sze sül -
tek, sen ki nem jött el üres kéz zel.
Tõ lünk a részt ve võk: Nuber Lil la, Kö vér Eve lin, Nagy La u ra,
Phél Fe renc, Mayer Pé ter, Kuczik Li li, Ba gó Bog lár ka, Surányi
Fan ni, Egye di No é mi va la mint volt ta nít vá nyunk Stampfel
Vik tor kép vi sel te is ko lán kat.
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a ren de zõ is ko lá nak a meg hí -
vást, na gyon jól érez tük ma gun kat.

Kuczik Li li 7. b

Vá ro si In for ma ti ka Ta lál ko zó a Kõrösiben

A ta lál ko zó idei té má ja: Az In for ma ti ka tör té ne te volt.
Há rom is ko la ta nu lói vet tek részt a ta lál ko zón, egy 3 fõs, he te -
dik, vagy nyol ca dik osz tá lyos ta nu lók ból ál ló csa pat tal. Min den
csa pat egy-egy be mu ta tó val ké szül t, a szá muk ra ki je lölt té má -
ból.
A Hu nya di is ko la: Ma gya rok az in for ma ti ká ban
A Rá kó czi sok: Szá mí tó gép ge ne rá ci ók
A Kõrösi csa pat: Az internet tör té ne te
cím mel ké szí tett pre zen tá ci ót.

A be mu ta tók meg te kin té se után kö vet kez tek a ve tél ke dõ fel ada -
tai.
Elõ ször az in for ma ti katör té ne ti tesz tet töl töt ték ki a csa pa tok,
majd egy szö veg szer kesz té si fel adat volt, vé gül pe dig a ke re sés
a ve tél ke dõ fõ té má já ban.
A las san ha gyo mán  nyá vá ló ta lál ko zón, meg bi zo nyo sod hat tunk
a gye re kek nagy tár gyi fel ké szült ség rõl, kre a ti vi tás ról és ügyes -
ség rõl.
Sok új in for má ci ó val gya ra pod tunk, és jó han gu lat ban telt el ez
a dél után.

Ekéné Abuczki Ma ri an na
in for ma ti ka ta nár

Nasice-ben jártunk
Jú ni us 8-án az a meg tisz tel te tés ért ben nün ket, hogy meg hív -
tak min ket egy Pro fi gá lá ra a hor vát or szá gi Nasice-be.
Egy K-1 MMA Gá la ke re -
te in be lül há rom ta nít vá -
nyunk kép vi sel te ha zán -
kat a meg mé ret te té sen.
Ne ve ze te sen Lász ló Ta -
más, Hamodi Omár és
Tánczos Gá bor. 
A gá lán, ami az ele jé tõl a
vé gé ig telt há zas volt, To -
mi kez dett elõ ször. Szin te
vert hely zet bõl for dí tot ta
meg a mér kõ zés ál lá sát,
ami kor több ször nyak fo -
gás ból el ta lál ta el len fe lét,
egy térdrú gást kö ve tõ en
egy gillotin foj tás sal fel -
adás ra kényszerítette a
hor vá tot. Hamodi Omár
már nem volt sze ren csés
egy ál ta lán, egy ros  szul
ki vi te le zett rú gás tól meg -
sé rült a bo ká ja, és kény -
te len volt fel ad ni a mecs -
 cset.
Tánczos Ga bi ver seny zõnk az utol só mér kõ zé sen re me kül
helyt állt, egy vi tat ha tó há rom szög foj tá sos üt le ge lést sza kí tott
fél be a bí ró, meg je gyez ném, hogy a má sik fél fent rõl Ga bi ket -
tõs fe de zé két ütöt te vé gig. Kí ván csi ak let tünk vol na, mi lett
vol na ha... tud ni il lik az el len fe le ren de sen ki ütöt te ma gát, nem
biz tos hogy vé gig tud ta vol na vin ni a mec  cset.
Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs több szö rös Kempo vi lág baj nok
ta nít vá nyai ki hoz ták ma guk ból ami ben nük volt, jog gal le he -
tett elé ge dett fi a i ra.
Rend kí vül ér de kes volt a hely zet, most elõ ször kép vi sel ték
Ma gyar or szá got egye dül a Dunaharaszti Kemposok.

Gra tu lá lunk ne kik!

Ami kor az uno kák kal is fog lal ko zunk!

Szó sze rint már a ta nít vá nya ink nak a ta nít vá nya i val is kell
fog lal koz ni, hogy még tö ké le te sebb le gyen az út juk a sport -
ban. Nem volt ez így más ként, mint a Hegy vi dék Küz dõ sport
Aka dé mi án Szom bat Pat rik edzé se it át ve võ Tánczos Gá bor
Krav-Maga mes ter edzé sén sem. Ös  sze fo gás ra ne vel tem
srá ca i mat, az én ta nít vá nyom a te ta nít vá nyod alap ján.
Egye dül ál ló an klu bunk ban az óta már négy kü lön bö zõ stí lu sú
mes tert, ok ta tót kép zünk, akik nek szin tén sa ját ta nít vá nyai
van nak. Ne ve ze te sen To pán ka Szi lárd, Tánczos Gá bor Krav-
Maga mes te rek, Pogár Má ri usz tekwondo mes ter, és Hu szár
Zsig mond Capoeira inst ruk tor.

Ezen a nyá ron
már két be mu -
ta tót is tar tot -
tunk, és vár
még ránk ket tõ,
jú li us 25-én, és
au gusz tus 20-
án.
Rö vi de sen je -
lent ke zünk, ad -
dig is szép nya -
rat min den ki -
nek.

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs
Dunaharaszti Kempo Sport
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DMTK Eve zõs Szak osz tály hí rei

Eb ben az év ben szak osz tá lyunk szer vez te a Ma gyar Gyer mek- és If -
jú sá gi Flot ta or szá gos kép zé sét. Áp ri lis 26-28-ig Dusnoktól a
Vajasfokot jár tuk be 45 fõ vel. Ez az ap rócs ka fo lyó mél tat lan he lyet
fog lal el a ha zai vízitúrázó cél pont ok kö zött. A Du na egyik õsi mel -
lék ága, mely ma már zsi li pek kel sza bá lyo zott. Ka lo csa te rü le tén ered
a Csorna-Foktõi csa tor ná ból, tel jes hos  sza 51 km, két tor ko la ta van a
Du ná ba: az el sõ Ósükösd elõtt, a má sik Érsekcsanád ma gas sá gá ban
Szé les sé ge 5 és 20 mé ter kö zött vál ta ko zik, mély sé ge ál ta lá ban 150
cm, de he lyen ként el ér he ti a 2 mé tert is. Az áram lás se bes sé ge el ha -
nya gol ha tó, ta lán az 1 km/órát sem éri el, te hát kez dõk nek, vagy a
nagy nyá ri tú rák elõt ti be me le gí tés nek ki vá ló an al kal mas. Dusnok a
Va jas fok-tú rák kul ti kus he lye, mert a tá bor hely tu laj don kép pen a fa -
lu ban van és a vis  sza já ró tú rá zó kat a dusnoki pol gá rok szin te csa lád -
tag ként fo gad ják. A tá bor hely mel lett lé võ lab da rú gó pá lya öl tö zõ i ben
kul tú rált zu ha nyo zá si le he tõ sé get biz to sí tot tak szá munk ra ki fogy ha -
tat lan me leg víz zel. 
Dusnoknál kez dõ dik a Vajasfok leg szebb sza ka sza, an nak, aki nem
is me ri ezt a fo lyócs kát, el kép zel he tet len, hogy ilyen ter mé sze ti szép -
ség gel ta lál koz has son az Al föld kel lõs kö ze pén. Dusnoktól kez dõ dõ -
en a Va jas óri á si ka nya ro kat ír le egy sû rû er dõ ség ben, ami a Ge menc
bal ol da li foly ta tá sá nak is te kint he tõ. Er re fe lé Le nes-er dõ nek hív ják.
A me re dek par to kon 5-10 mé te ren ként lát ha tó ak a víz re in ni já ró er -
dei ál la tok vad csa pá sai, a csend ben elöl ha la dók nak ab ban a sze ren -
csé ben is ré szük le het, hogy egy-egy víz ben hû sö lõ õz zel vagy a par -
ti iszap ban da go nyá zó vad disz nó val ta lál koz za nak. 
Jú ni us 7-9-ig ke rült meg ren de zés re a Vízitúrázó Fi a ta lok Or szá gos
Ta lál ko zó ja Száz ha lom bat tán. Mint az idõ pont mu tat ja, ép pen a du -
nai ár víz kel lõs kö ze pén ér kez tünk meg a hely szín re. Szak osz tá lyunk
9 gyer mek kel és 4 fel nõt tel kép vi sel tet te ma gát ezen a szá munk ra na -
gyon fon tos ver se nyen.
Pén te ken dél után ér kez tünk meg a Száz ha lom bat tai flot ta csó nak há -
zá hoz. Itt mind járt a le tá bo ro zás után le he tõ sé günk nyílt az ár ví zi vé -
de ke zés bõl ki ven ni a ré szün ket, mert  min den ki be állt ho mok zsá kot
töl te ni egé szen es tig. Nagy öröm volt lát ni, hogy a gye re kek kö zül is
min den ki kö te les sé gé nek érez te, hogy se gít sen, ki ve gye a ré szét a
mun ká ból te het sé ge sze rint.
A szom ba ti nap a ver se nyek rõl szólt. Na gyon jó ered mé nye ket ér tünk
el:

5-6. év fo lyam:
Milák Ró bert: eve zés 2. hely
Drobilich Ist ván: eve zés 2. hely

kor mány zás 3. hely (a 7-8-os kor cso port ban in -
dult)
úszás 3. hely
víz bõl men tés 3. hely

7-8. év fo lyam:
Eke Már ton úszás 1. hely

víz bõl men tés 1. hely
eve zés 1. hely
ös  sze tett pont ver seny 3. hely

Ady Bar na bás úszás 2. hely
víz bõl men tés 2. hely
eve zés 1. hely

Zwick Má té eve zés 1. hely
Kis Ba lázs eve zés 1. hely

kor mány zás 1. hely

Ifi:
Sza bó Ta más eve zés 2. hely

5-6. évf. eve zõs ver se nyén kor má nyos ként 1. hely
Kis Ger gely úszás 1. hely

kor mány zás 1. hely
eve zés 2. hely
5-6. évf. eve zõs ver se nyén kor má nyos ként 2. hely
ös  sze tett pont ver seny 3. hely

Mu zsik Zsolt úszás 2. hely
víz bõl men tés 1. hely
kor mány zás 3. hely
eve zés 1. hely
el mé let 3. hely
5-6. évf. eve zõs ver se nyén kor má nyos ként 3. hely
ös  sze tett pont ver seny 1. hely

Gra tu lá lunk ne kik!

Szak osz tá lyunk nyá ron 2 vízitúrát szer vez.
Cse pel-szi get ke rü lõ tú rák kez dõk nek au gusz tus 14-18-ig.
A gyakorlottabb evezõsöknek Pozsony-Dunaharaszti túrát tudunk
ajánlani július 6-14-ig. A tú rák ról a csó nak ház nál és a +36-30-
3427962-es te le fon szá mon le het ér dek lõd ni.

Czompa Gyu la
szak osz tály ve ze tõ
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2013. júniusi újszülöttek

Bagaméri Izabella 06. 30.
Bakai Bendegúz Bence 06. 13.
Béla Júlianna 06. 25.
Erdélyi Zoé Laura 06. 08.
Fata Ignác 06. 22.
Haraszti Léna 06. 28.
Horváth Péter 06. 27.
Ludányi Zoé 06. 14.
Mészáros Ádám 06. 06.
Orova Bálint 06. 26.
Tasi Zalán 06. 28.
Tóth Szabolcs 06. 13.
Tóth Zsombor 06. 18.

2013. június hónapban
elhunytak neve és életkora

Balogh István élt 62 évet
Bogár Ferenc élt 59 évet
Csehi Lászlóné élt 86 évet
Farkas Molnár Gabriella élt 34 évet
Galambos Árpád Ferenc élt 77 évet
Kaltenecker Ferenc
(májusban hunyt el) élt 72 évet

Kirchner Mártonné élt 86 évet
Kmeczky Pálné
(májusban hunyt el) élt 89 évet

Lindwurm Mihályné élt 89 évet
Oroszi Lajosné élt 59 évet
Pápai Sándorné élt 86 évet
Schmidt Ottóné élt 80 évet
Smella József élt 100 évet
Tábori József élt 46 évet
Tóth Imre élt 81 évet
Zwick Gizella élt 59 évet

Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874

2 0 1 3 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

A Ha rasz ti Íjász Club hí rei
Az idei sze zo nunk las san aka ró dzott be in dul ni. Edzé sek re, ver se nyek re kel lett te rü -
le te ket ta lál nunk, meg ter vez nünk az év te en dõ it és per sze az idõ já rás sem állt mel -
lénk, az idõ is csak sza ladt el mel let tünk. Nem is sze ret nék ezek kel sen kit un tat ni,
még pa nasz ko dás nak tûn ne, az pe dig tá vol áll tõ lünk. A lé nyeg, hogy so kat dol goz -
tunk, sok se gít sé get kap tunk az ön kor mány zat tól és vé gül jó ra for dul tak a dol gok.
Köz tük az idõ já rás is, így má jus ra már min den ös  sze állt. Oly an  nyi ra, hogy a prog -
ram meg le he tõ sen sû rû re si ke re dett.
Má jus 18-án meg ren dez tük idei el sõ ver se nyün ket, ami nek a hely szí né ül egy a vá -
ros tól tá vo labb esõ csa lá di gaz da ság szol gált. Et tõl az újí tás tól tar tot tunk is egy ki -
csit, de a vis  sza jel zé sek na gyon po zi tí vak vol tak. Ez per sze kö szön he tõ Jász be ré -
nyi gaz dá nak is, aki so kat se gí tett a pá lya ott ho nos sá té te lé ben. Ez út tal is sok olyan
íjász jött el hoz zánk, akik már több ko ráb bi ver se nyünk re is el lá to gat tak. Ne kik min -
dig ki hí vás újat mu tat ni, ami iz gal mas sá tesz egy íjász ver senyt. Vi szont ne vez tek új
em be rek is, akik még nem jár tak ná lunk, még nem is mer tek min ket. Re mél jük, ne -
kik is si ke rült egy kel le mes em lé ke ket nyúj ta nunk és mes  szi re vi szik el hí rün ket,
Dunaharaszti ne vét.
Ver seny után nem ad tunk sok pi he nõt ma gunk nak, má jus 20-án meg ren dez tük a
nyílt na pun kat a Li ge ti-tó nál. Aki el lá to ga tott hoz zánk, az meg is mer ked he tett kö ze -
lebb rõl az íjá szat tal. Ezt ter mé sze te sen bár ki meg te he ti, aki el lá to gat az edzé se ink -
re, de ez az al ka lom ki csit kü lön le ge sebb volt. Igye kez tünk ap ró aján dé kok kal ju tal -
maz ni az ügye sebb gye re ke ket, tom bo lát sor sol tunk, il let ve a nap vé gén egy kis ver -
senyt is rög tö nöz tünk ahol min den ki ki pró bál hat ta a fris sen meg szer zett tu dá sát. Meg
kell em lí te nünk a tu laj do nost, Kroh Ist vánt, aki nél kül nem jö he tett vol na lét re ez a
ren dez vény. Kö szö net tel tar to zunk ne ki.
Má jus 26-án a Sport-szi ge ten mi is je len vol tunk a Vá ro si gye rek na pon. A kis íjász -
pá lyán kon lõ het tek ked vük re a gye re kek. Sõt, ami kü lö nö sen öröm te li, sok szü lõ is
be állt és íjat ra ga dott a ke zé be. Ér de kes volt lát ni, ho gyan fej lõ dik a gyer kõ cök tu -
dá sa perc rõl-perc re. Kez det ben még ne héz ke sen megy a be ál lás és a lö vés hez
szük sé ges moz du lat sor, de az tán csak ha mar már önál ló an megy mind ez. Ilyen kor
csak egy vat ta cu kor ral vagy egyéb más trük kel tud ták a szü lõk el csa lo gat ni õket. 
Má jus 31-én a Baktayban di ák na pot ren dez tek, ahol mi le het tünk a ve tél ke dõ egyik
ál lo má sa. Lel kes és fe gyel me zett di á kok kal ta lál koz tunk és na gyon jól érez tük ma -
gun kat. Saj nos az idõ rö vid volt így nem ke rül he tett min den ki sor ra, de aki ki ma radt
azt szí ve sen lát juk edzé sün kön, ott be pó tol hat ja a le ma ra dást. Na jó, aki sor ra ke -
rült, az is le néz het egy kis kor re pe tá lás ra.
Jú ni us 15-én mi is részt vet tünk a Ná dor Egye sü let ren dez vé nyén, ahol a sok ér de -
kes ség mel lett mi igye kez tünk szí ne sí te ni a prog ra mot. Ez út tal is in kább a gye re kek
vol tak a vál lal ko zó ked vû ek, de a fel nõt tek kö zül is so kan ked vet kap tak az íjá szat -
hoz. Még egy nagy ma ma is, mert hisz so ha sem ké sõ el kez de ni.
A kö zel jö võ is bõ vel ke dik ese mé nyek ben. Ver senyt szer ve zünk, íjász ta tunk a Mú -
ze u mok éj sza ká ján, il let ve a Karitász nap kö zis tá bor ban is. Kö vet ke zõ al ka lom mal
ezek rõl is ol vas hat nak majd.

H.Í.C.
http://haraszti-ic.blog.hu




















