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„A vá ros az em -
be ri te le pü lés for -
mák leg ma ga -
sabb szer ve zõ -
dé si szint je.
Alap ve tõ jel leg -
ze tes sé ge, hogy
egyet len faj igé -
nyeit hi va tott ki -
szol gál ni: 
az em be rét.” 
Wikipedia

Reg gel, mi u tán a fi a mat el vit tem az is ko -
lá ba és a Vá ros há za fe lé igye kez tem, ki -
csit  szo mo rú an kel lett fel is mer nem, hogy
itt van az õsz. Lát tam az is ko lá ba igyek võ
gye re ke ket és szü le i ket, akik fá zó san húz -
ták ös  sze  a ka bát ju kat, néz tem az el sõ -
sö ket, akik ki csit fél ve, ki csit iz ga tot tan is -
mer ked tek az új osz tály tár sak kal és ara -
szol tam a for ga lom ban, ami nem volt jel -
lem zõ még egy hét tel ezelöttig és ami
most megint így lesz jó né hány hó na pig.
Erõs lesz a for ga lom, vi gyáz ni kell a gyer -
me ke ink re. Ezért is he lyes dön tés, hogy
az is ko lák és gya log át ke lõk kör nyé kén a
reg ge li órák ban több rend õr és pol gár õr
se gí ti a gyer me ke ket és az au tó ve ze tõ ket
is, hi szen az is ko la kez dés kor még fé lig
mind an  nyi an a nyár ban lé te zünk, és ta lán
még fi gyel met le neb bek is va gyunk.
Tel nek az év szak ok, el telt a nyár, min dig
mon dom a gye re ke im nek, hogy õs  szel
csak az szed he ti le a gyü möl csöt, aki
egész év ben és nyá ron is gon doz ta a fát.
Ilyen az ön kor mány zat mun ká ja is. Ah hoz,
hogy õs  szel min den si ke re sen in dul jon,
mû köd jön, a mun kát nem le het meg ke rül -
ni. A hi va tal és az ön kor mány zat nyá ron is
dol go zik. Azo kat a fel ada to kat, épí té si
mun ká kat, fel újí tá so kat, ame lye ket az év
ele jén el ha tá roz tunk, je len tõs rész ben a
nyár so rán va ló sí tot tuk meg. Is mer tek az
el múlt fél év gaz da sá gi ered mé nyei, me -
lyek az éves költ ség ve tés be fog lal tak sze -
rint tel je sül tek. A vá ros gaz dál ko dá sa jó és
biz ton sá gos ala po kon nyug szik, lik vi di tá sa
an  nyi ra meg fe le lõ, hogy nem kel lett még a
fo lyó szám la hi tel hez sem nyúl ni.
So kak kal be szé lek nem csak Du na ha rasz -
ti ból, ha nem más te le pü lé sek rõl ér ke zõk kel
is. Jó ér zés, hogy ma irigy ked ve be szél nek
a vá ro sunk ról és azt kér de zik egy más tól,

tõ lem, hogy mi a ti tok. Mi ért mû kö dik job -
ban, ami má sutt eset leg aka do zik. 
Nos azon túl, hogy nem tagadható, hogy
a vá ros anya gi hely ze te sta bil, le he tõ sé -
gei an nak el le né re is meg fe le lõ ek, hogy
kö zel há rom százmil li ó val ke ve seb bel gaz -
dál kod ha tunk, mint ta valy – még sem csak
ezen mú lik. 
Nincs ti tok. Mun ka van, együtt mû kö dés,
kö zös ér dek és ös  sze fo gás a vá ros ér de -
ké ben. Nin cse nek párt ér de kek. Nin cse -
nek hát tér al kuk. Fel ada tok van nak, ame -
lye ket fel osz tunk egy más kö zött és tesz -
 szük a dol gun kat a köz szol gá la tá ban. Mi
ta ga dás, ne kem sze mély sze rint is je len -
tõ sen meg kön  nyí ti a dol gom a tes tü let kö -
zös dön té se i nek biz ton ság ér ze te, a vi ták
mö göt ti jó szán dék és az, hogy egy ként
akar ja min den kép vi se lõ a vá ros si ke rét.
Jó az irány, ös  sze tu dunk fog ni és ez a lé -
nyeg. Mert egye dül nem megy, nem me -
het. Tu dom több ször ír tam már le ezt a
gon do lat kört , de tény leg így gon do lom.
Ti tok nincs, de büsz kék le he tünk a si ke -
reink re.
Büsz kék va gyunk a több mint 30 ka me rá -
ból ál ló tér fi gye lõ rend szer üzem be ál lí tá -
sá ra, az ez zel kap cso la tos ta pasz ta la to kat
és ered mé nye ket tér sé günk leg na gyobb
te le pü lé se is igyek szik meg szív lel ni, hasz -
no sí ta ni. 
Büsz kék va gyunk ar ra, hogy a na pok ban
lá to ga tást tett ön kor mány za tunk nál Ta va -
szi Zsolt mi nisz te ri biz tos a Ma gyar Ál lam -

kincs tár ré szé rõl azért, hogy meg is mer je
a ná lunk már egy éve mû kö dõ pénz ügyi-
szám vi te li rend szert, mert an nak or szá gos
be ve ze té sét fon tol gat ják. Jó volt lát ni,
hogy gaz dál ko dá sunk ki vív ta a szak ma és
a kor mány zat el is me ré sét is.
Büsz kék va gyunk ar ra, hogy to vább épül -

tek-szé pül tek út ja ink, a víz szol gál ta tó val
kö zö sen ki cse rél jük a ré gi ve ze té ke ket, a
víz el ve ze tõ rend szert kor sze rû sít jük, és a
köz te me tõ mel let ti nagy mé re tû par ko ló ki -
ala kí tá sa is meg tör tént. 
Büsz kék le he tünk ar ra, hogy a  gye re kek
örö mé re és az ott la kók nyu gal má nak meg -
óvá sa ér de ké ben még a nyá ri szü net idõ -
sza ká ban be fe je zõ dött a gör desz ka pá lya
fel újí tá sa, és a lé te sít mény egy kü lön le ges,
zaj el nye lõ bur ko la tot ka pott, ami még az
Eu ró pai Uni ó ban is rit ka ság szám ba megy.
Már csak a dí szí tõ- és ár nyé ko ló nö vény -
zet te le pí té se van hát ra. Ezek olyan kö zös -
sé gi cé lok, ame lyek össz hang ban van nak
az élet mi nõ ség ja ví tá sá val. 
Büsz kék va gyunk ar ra, hogy az or szá gos
ten den ci á val el len té te sen vá ro sunk ban az
idei tan év re je len tõ sen megnövekedett az
el sõ osz tá lyos ta nu lók szá ma. Ezért sür -
gõs sé gi in téz ke dés ként tan te rem- és a
tor na te rem bõ ví tés sel já rul tunk hoz zá a
megnövekedettt igé nyek ki szol gá lá sá hoz. 
Büsz kék va gyunk a ren dez vé nye ink re,
amely re so kan, sok hely rõl ér kez nek ma
már hoz zánk. Jónéhány olyan elõ adás,
szín há zi ren dez vény, ün nep sé gek és
tánc mu lat ság zaj lott vá ro sunk ban, amely
tö me ge ket von zott.
Chur chill nek egy szer azt mond ták, hogy
há bo rú ide jén a kul tú rá ra szánt költ sé ge -
ket csök ken te ni kell, mi re õ vis  sza kér de -
zett, hogy ak kor mi az ér tel me há bo rú nak.
Hi szen a csa ták nak egyet len cél ja le het.
Azért kell le gyõz ni az el len sé get, hogy
meg óv has suk mind azt, ami ne künk fon -
tos. Meg óv has suk a kul tú rán kat, az ün ne -
pe in ket, a ha gyo má nya in kat, mind azt, ami
ös  sze köt ben nün ket.
Úgy vé lem, mi nem há bo rúz ni, ha nem bé -
ké ben épít kez ni aka runk, hogy olyan kör -
nye ze tet te remt hes sünk az itt la kók nak,
amely ben min den ge ne rá ció meg ta lál ja a
ma ga he lyét, szá mí tá sát. 
Le gye nek hát a min den nap ja ink dolgosak,
legyen Dunaharaszti to vább ra is a bé ke
szi ge te, hogy sze ret te ink kel kö zö sen,
nyu ga lom ban és mél tón ün ne pel hes sük a
hét köz nap ja in kat és  az ün ne pe in ket is!
Eh hez kí vá nok min den ki nek sok si kert és
jó egész sé get.

Dr. Szalay Lász ló 
pol gár mes ter

Együtt a vá ros

Tavaszi Zsolt miniszteri biztos (bal oldal)
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

Nyá ri ren dez vé nye ink so rán – leg utób bi
hír adónk óta – fel lé pett a nem zet kö zi po -
ron don is el is mert Mol nár Di xi e land
Band (aki ket az esõ a kú ria épü le té be

kényszerített), ven dé günk volt az egy ko ri
P. Mo bil együt tes bil len tyû se Zeffer And -

rás, és ba rát ja, Nyiba Sán dor, egy fá zós

es tén adott zon go ra-kon cer tet Dáni Já -
nos, egy ko ri Bergendy-tag. 
He lyi ze né szek is fel lép tek, mint a fi a tal
Zaccustic együt tes, a Re ne szánsz

Rock Trió, il let ve a Speedy Gonsales
La tin Band. Jó té kony sá gi kon cert nek is
he lyet ad tunk: A Kiss Ka ta Ze ne kar Böjte

Csa ba ala pít vá nyá nak gyûj tött a rek ke nõ
hõ ség ben meg tar tott es ten. A kis szá mú,
de an nál lel ke sebb részt-ve võk 120 000
Ft-ot ad tak ös  sze a dé vai gyer me kek nek. 
Nagy si kert ara tott a sztár ven dé ge ket fel -
vo nul ta tó ope rett est, me lyet he lyi tán co -
sok kal és a Kisduna Blasmusik ze ne kar -
ral „erõ sí tet tünk” meg. 
A Laffert Kú ria nyá ri éva da a Szi get Szín -

ház sza bad té ri elõ adá sá val zá rult. A Má -
tyás az igaz sá gos cí mû rockmusical több
mint öt száz né zõt von zott a le ven du la il la -
tú kú ria kert be.
Szep tem ber tõl új ki ál lí tá sok kal, és is me -
ret ter jesz tõ elõ adá sok kal, va sár na pi
klasszi kus kon cer tek kel vár juk az ér dek lõ -
dõ ket. 
Rész le te seb ben a www.lafferkuria.hu
hon la pon tá jé ko zód hat nak.



A Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat és Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta szer ve zé sé ben.

Borünnep/Szüreti Felvonulás/Szüreti Bál prog ram ja
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Ré gen a szü ret tár sas ese mény nek szá mí tott,
amely re egy egész éven át em lé kez tek és ké -
szül tek a csa lá dok. Ak ko ri ban ez egy egész
kö zös ség – fal vak, szõ lõ he gyek – kö zös ün -
ne pe volt, ame lyet a nap vé gén mu lat sá gok
zár tak. 
Szü ret ide jén még a tör vény ke zés is szü ne telt.
Iga zi sá to ros ün nep volt a szü ret, mely re még
az ide gen föl dön vi téz ke dõ em be rek is ha za -
tér tek. Ki hagy ha tat lan ese mény volt, a tár sa -
dal mi élet fon tos ré sze, s nem utol só sor ban az
is mer ke dés egyik fon tos szín te re. A tánc, a
mu la to zás mel lett ter mé sze te sen nem ma rad -
ha tott el a bo roz ga tás sem. A nap vé gén a szü -
re te lõk szü re ti ko szo rút vit tek a vál lu kon,
amely szõ lõ für tök bõl, bú zá val, sza la gok kal dí -
szí tett ko szo rú volt. Ré gen a föl des úr ka pu já -
ba gyûl ve di csér ték a ter mést, s a föl des úr tar -
tott es te az tán tán cos mu lat sá got. A szü re ti idõ -
szak ban még ma is sok he lyen ün ne pel nek szü -
re ti fel vo nu lá so kon az em be rek.
Nem volt ez más kép pen ná lunk sem,
Dunaharasztin, ahol szü re ti fel vo nu lás sal és
mu lat ság gal ün ne pel tek. Gerstenbrein Lõ rinc
így em lé ke zik vis  sza a ré gi vi dám na pok ra:
„A szü re ti mu lat ság az ara tó ün ne pek, a ter -
més be ta ka rí tás ün ne pe i nek egyi ke volt. A ha -
rasz ti svá bok egyik jel lem zõ te vé keny sé ge a

szõ lõ mû ve lés volt. A ha tár ban, a ma már be -
épí tett te rü le te ken, a ház kö rü li tel ke ken szõ -
lõt mû vel tek. A Szõ lõ hegy ut ca a mai na pig is
õr zi ne vé ben ezt a te vé keny sé get. A szü re ti fel -
vo nu lást és mu lat sá got a szü ret be fe je zé se utá -
ni va sár nap tar tot ták, szep tem ber vé gén, ok tó -
ber ele jén. A ne héz mun ka vé gét, a bõ ter mést
és a si ke res szü re tet ün ne pel ték. 
A fel vo nu lást és a mu lat sá got a fi a ta lok szer -
vez ték. Fel dí szí tett ko csi ra tet ték fel a szü re te -
lés kor hasz nált esz kö zö ket, dé zsát, put tonyt. A
ko csi mö gött nép vi se let be öl tö zött fi a ta lok
men tek, majd a szü re te lõk, put tony hor dók,
csõ szök, és a lo va sok. Az utol só fel dí szí tett ko -
csin a bí ró és a bíróné ült; egy le gény és egy
lány, aki ket er re a nap ra vá lasz tot tak.
A fel vo nu lás leg lát vá nyo sabb kel lé ke a ha -
tal mas szõ lõ ko szo rú. Négy erõs fi a tal le gény
vit te két ka ró se gít sé gé vel a vál lán a leg -
szebb, leg na gyobb für tök bõl ké szí tett sok szor
em ber ma gas sá gú ko szo rút. A jó han gu la tot
az óbor biz to sí tot ta, a lá nyok ma guk sü töt te
po gá csá val kí nál ták a fel vo nu ló kat, a la ko -
sok a ka pu ban vár ták a me ne tet, so kan csat -
la koz tak hoz zá juk. A me net ben min dig volt
egy bo hóc, aki a né zõ ket szó ra koz tat ta, a
gye re ke ket ci põ krém mel be ken te, liszt tel
meg szór ta. 

A vi dám me net a kocs má hoz ment és a tánc te -
rem kö ze pén el he lyez ték a nagy szõ lõ ko szo rút,
amit éj fél fe lé elár ve rez tek. A pla fo non szõ lõ -
für tök lóg tak, szõ lõ gir lan dok kal dí szí tet ték a
ter met. A tánc köz ben a le gé nyek a pár juk nak
ezek bõl a für tök bõl pró bál tak lop kod ni. Azo -
kat a »szõ lõ tol va jo kat«, aki ket a vi gyá zó csõ -
szök raj ta kap tak, a bí ró elé vit ték és tet tü kért
fi zet ni ük kel lett. Az elár ve re zett szõ lõ ko szo rú -
ért ka pott, és a »bün te tés bõl« ös  sze gyûlt pénzt
a ze né szek kap ták. 
A le gé nyek ter mé sze te sen igye kez tek ked ve sük -
nek az ár ve ré sen meg sze rez ni a szõ lõ ko szo rút. 
A szü re ti fel vo nu lás és mu lat ság jó al ka lom
volt a fi a ta lok szó ra ko zá sá ra, az is mer ke dés -
re, az ud var lás ra.”
A II. vi lág há bo rú után a szü re ti fel vo nu lás las -
san ki ment a di vat ból. 1996-ban Kaltenecker
Fe renc, a Baktay Er vin Gim ná zi um ta ná rá nak
ja vas la tá ra a Dunaharaszti Pol gá ri Kör tett kí -
sér le tet a ha gyo mány fel tá masz tá sá ra, és szer -
vez te meg há rom éven át a ren dez vényt. 1999-
tõl Mannheim Lé nárd és a né met nem ze ti ség
kép vi se lõ je vet te át a szer ve zést. A szü re ti fel -
vo nu lást az óta is a Né met Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat ápol ja és ren de zi meg éven te nagy si -
ker rel. 

Gáll Sán dor

A szü re ti fel vo nu lás ról

Ok tó ber 5. Szom bat

Prog ram:

9.00–12.00 Bor ün nep a Dunaharaszti Né met Nem ze ti sé gi Táj ház ban
(gyer me kek nek és fel nõt tek nek egy aránt szí nes prog ra mok,
kéz mû ves fog lal ko zá sok, gyer mek sor ver se nyek, szü re ti te vé -
keny sé gek be mu ta tá sa gyer me kek be vo ná sá val, must, bor és
pá lin ka kós to ló.)

14.00 Ven dég vá rás a Táj ház elõtt a Szü re ti Fel vo nu lás ra

14.30 Ber ta Lász ló Atya ál dá sa, Him nu szok ( Dunaharaszti Sváb Dal -
kör, Blumenstrauß Quartett elõ adá sá ban )

14.45 Ha rasz ti Fi a tal Svá bok Egye sü le té nek Rosinen és Zipfelmütz
Tánc cso port ja i nak elõ adá sa

15.00 Szü re ti Fel vo nu lás kez de te

15.20 Baktay té ri ál lo más ( a Kleine Rosinen tánc cso port, a Né met
If jú sá gi Hagyományörzõ Egye sü let Dunaharaszti Után pót lás
Tánc cso port ja és a Lustige Schwaben Tánc cso port elõ adá sa)

16.05 Pe tõ fi té ri ál lo más ( a Né met If jú sá gi Hagyományörzõ Egye -
sü let Dunaharaszti Örök if jú és Fel nõtt Tánc cso port já nak fel lé -
pé se )

20.00 Szü re ti Bál a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban (Szán tó), ze nél
a Heimatklang Ze ne kar

a be lé põ ára 2500 Ft

Sok sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt!



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

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

Ok tó ber ele jén kül dött ség ér ke zik Alt dorf -
ból Dunaharasztira, hogy az 1993-ban alá -
írt part ner kap cso la ti szer zõ dést meg erõ -
sít sék. Mi rõl is szólt ez a húsz év? A pre -
cíz né me tek ra ci o ná li san part ner kap cso -
lat nak ne ve zik, a ma gya rok, emo ci o ná li -
sabb ki fe je zést, a test vér vá ro si kap cso la -
tot hasz nál ják. Az el múlt két év ti zed alatt
a part ner ség bõl ba rát sá gok szü let tek, a
kap cso lat erõ sö dött, kö tet le nebb, ked ve -
sebb lett, a kö zös él mé nyek, lá to ga tá sok,
ün ne pek és po ha ra zá sok, mu lat sá gok
nyo mán ta lán iga zi test vér vá ro si vá ala -
kult. Pil lant sunk vis  sza az idõ ben, és vil -
lant sunk fel né hány pil la nat ké pet a kez de -
tek rõl!

1991 má ju sá ban a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá -
nos is ko la ak ko ri igaz ga tó ja, dr. Mihálcz Pál
egy pe da gó gu sok ból ál ló de le gá ci ót ve ze tett
Altdorfba. A lá to ga tá son meg ra gad ta õt a
szak ma i sá gon túl a ba jor kis vá ros la kó i nak
szí vé lyes sé ge, köz vet len sé ge és ha son la -
tos sá got fe de zett fel a ha rasz ti sváb ság és
az altdorfiak kö zött. Ezért az is ko la igaz ga tó -
já nál és az õt fo ga dó pol gár mes ter nél a né -
met és ma gyar is ko lák kö zöt ti kap cso lat ki -
ala kí tá sát kez de mé nyez te. A fo gad ta tás ked -
ve zõ volt, a né met pol gár mes ter még ugyan -
ab ban a hó nap ban el lá to ga tott Ha rasz ti ra a
Rá kó czi is ko lá ba, és ta lál ko zott kol lé gá já val,
Luttenberger Gusz táv pol gár mes ter rel is.
Már ek kor fel me rült a két vá ros kö zöt ti szé -
le sebb kap cso lat meg te rem té se, ami csak
erõ sö dött Weisskopf úr má so dik, õszi lá to ga -
tá sán. 
Ezt kö ve tõ en fel gyor sul tak az ese mé nyek.
De cem ber 8-án Luttenberger Gusz táv pol -
gár mes ter, dr. Mihálcz Pál, Nagy Ist ván, dr.
Ba ko nyi Ti bor, dr. Vecsey Dé nes, Rósa Lász -
ló, dr. Bcreczky Pé ter, dr. Helméczy Má tyás,
Ódorné Dominyák An na, dr. Gyalai Mi hály,
Faj ta Jó zsef kép vi se lõk, Fo dor Árpádné és
Ba da cso nyi Istvánné óvó nõk, dr. Kollonay
Eni kõ jegy zõ, Zwick Már ton, Kissné Honty
Éva, Kun Józsefné, Zwick Lénárdné a hi va -
tal ré szé rõl, Mérey Hil da, Wágner Mag dol na,
Handl Józsefné, Peck Istvánné, a II. Rá kó czi
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta ná rai, Makay
Lászlóné és Var ga Lász ló Ál mos szak bi zott -
sá gi ta gok, va la mint Benke Lász ló, a cam -
ping bér lõ je uta zott Altdorfba. A ko ra be li saj -
tó ban a részt ve võk fel sõ fo kon nyi lat koz tak a
ba jor ven dég sze re tet rõl, a né met pre ci zi tás -
ról, és szer ve zett ség rõl, ami jel le mez te ott lé -
tü ket. A szí vé lyes, de fe szes mun ka tem pó -
ban el telt lá to ga tás so rán a ha rasz ti ak meg -
is mer ked tek a te le pü lés in téz mé nye i vel, a hi -
va tal lal, a kép vi se lõ-tes tü let tel, az is ko lák kal,
a már ak kor CT-vel fel sze relt kis vá ro si kór -
ház zal. A több pár ti de mok rá ci át még csak ta -
nu ló, az ön kor mány za ti sá got ki ala kí tó ma -
gya ro kat le nyû göz te a több száz éves pol gá -
ri ha gyo má nyok alap ján élõ vá ros.
A kap cso lat egy re szo ro sab bá vált. 1992
már ci u sá ban Pé ter Bernhard és Günther
Lang altdorfi ven dé gek je len lét ében ke rült
sor a Rá kó czi is ko la és a ze ne is ko la kö zös
hang ver se nyé re. Má jus ban is ko lá sok 12 na -
pos cse re lá to ga tá sá ra ke rült sor, elõ ször mi
lát tunk egy hé tig ven dé gül né met gye re ke ket,
majd a ma gyar ta nu lók ven dé ges ked tek
Altdorfban. Szep tem ber ben pe dig már a 49
ta gú né met de le gá ció fo ga dá sá ról és si ke res
ven dég lá tá sá ról szá molt be a he lyi saj tó. 
A kez de ti ba rát ko zás to vább szé le se dett. De -
cem ber ben dunaharaszti kéz mû ve sek kap -
tak meg hí vást az altdorfi ka rá cso nyi vá sár ra.
Be mu tat ko zott Milcsevics Kor nél bõr aján -
dék tár gyak kal, Kiss Kár oly ké zi fes té sû ke rá -

mi ák kal, Gaál Je nõ ir ha kesz tyûk kel, Ghyczy
György szi ta nyo ma tok kal, Hor váth Ti bor kis -
plasz ti kák kal, Le hel End re gra fi kák kal és
fest mé nyek kel, Kiss Lászlóné tex til fi gu rák kal.
A vá sá ron meg je len tek még Artner Ot tó kis -
plasz ti kái, Weinber Fe renc ad ven ti ko szo rú -
ja, Szap pa nos Zol tán és Szanyi Sándorné
ke rá mi ái, Doór Já nos fa já té kai és Herman
Ist ván réz aján dék tár gyi. Ez zel már a két te -
le pü lés pol gá rai kö zött is ki ala kul tak az em -
be ri, ba rá ti kap cso la tok. A kül dött ség ma gá -
val vit te a test vér vá ro si kap cso lat jó vá ha gyá -
sát dek la rá ló ha tá ro zat né met nyel vû vál to -
za tát, így a lá to ga tás hi va ta los fel ada tot is tel -
je sí tett. A vá lasz nem ké sett. Weisskopf pol -
gár mes ter le vél ben ér te sí tet te a harasztiakat,
hogy a kap cso lat kép vi se lõ tes tü le ti el fo ga dá -
sa fo lya mat ban van. Ta vas  szal meg is ér ke -
zett a né pes altdorfi kül dött ség a kap cso lat
rész le te i nek ki dol go zá sá ra.
1993. szep tem ber 17-én száz öt ven ven dég
ér ke zett Dunaharasztira. Más nap, szep tem -
ber 18-án Né met or szág ma gyar or szá gi
nagy kö vet ének õex cel len ci á ja és a Pest Me -
gyei Ön kor mány zat el nö ké nek véd nök sé ge
alatt ün ne pé lyes ke re tek kö zött ír ta alá a két
pol gár mes ter, Friedrich Weisskopf és
Luttenberger Gusz táv Alt dorf bei Nürn berg
és Dunaharaszti test vér vá ro si kap cso la tá nak
do ku men tu mát. Az alá írá son je len volt töb -
bek kö zött Rolf Rudiger Zirperl, a né met
nagy kö vet he lyet te se és ügy vi võ je, Inczédi
Jó zsef, me gyei ön kor mány za ti el nök, Kurt
Eckstein né met és Kuncze Gá bor ma gyar
par la men ti kép vi se lõk, Zwack Pé ter, a Zwack
Unicum Rt. ré szé rõl és Hoffmann Pál, Tö köl
pol gár mes te re.
A há rom na pos, szé les kö rû ös  sze fo gás sal
tör tént ven dég lá tás ról így szá molt be a Du -
na ha rasz ti Köz le mé nyek ha sáb ja in Gyõrky
József né és dr. Mihálcz Pál:
„1993. szep tem ber 18-án ke rült sor
ALTDORF bei NÜRN BERG vá ros és Du na -
ha rasz ti Nagy köz ség kö zöt ti hi va ta los szer -
zõ dés alá írá sá ra.
Szep tem ber 17-én és 18-án az Ön kor mány -
zat szer ve zé sé ben szín vo na las ren dez vé -
nyek re ke rült sor. 
A pén tek es ti szín pom pás fel vo nu lás, a szi -
ge ten fel ál lí tott sör sá tor, a nyúj tott mû so rok
mél tán já rul tak hoz zá az ol dott han gu lat ki -
ala ku lá sá hoz. A szom ba ti fo ga dás a Köz ség -
há za dísz  ter mé ben, a fel szó la lá sok, a ben -
sõ sé ges han gu lat bi zo nyí tot ta, hogy a két te -
le pü lés ko mo lyan gon dol ja az együtt mû kö -
dést, s a sok ré tû kap cso la tok alap ján érett a
hely zet a szer zõ dés kö tés re. 
Az es ti ren dez vény a Mû ve lõ dé si Ház ban fé -
nye sen bi zo nyí tot ta, hogy a két te le pü lés ba -
rát ként nyújt egy más nak ke zet, s együtt egy -
má sért ké szek a to váb bi ak ban mun kál kod ni. 
Vé ge ze tül kö szö ne tün ket fe jez zük ki va la -
mennyi ak tí van köz re mû kö dõ nek, se gí tõ nek,
va la mint a Du na Cam ping ve ze tõ jé nek,
Benke Lász ló nak ás mun ka tár sa i nak. 
Az altdorfiak, mint min dig, most is fi zet ték
költ sé ge i ket, s csak a szom ba ti meg hí vást fo -

gad ták el. A fel me rü lõ költ sé gek mér sék lé sé -
ben nagy se gít sé get nyúj tot tak köz sé günk -
nek szpon zo ra ink, akik rõl sze ret nénk név
sze rint meg em lé kez ni ás kö szö ne tet mon da -
ni: He lyi Ta ka rék szö vet ke zet, Dunakenyér
Rt. Du na ha rasz ti, Ne xus Kft., Tempo Kft.,
Zwack Uni kum (Az ün nep sé gen sze mé lye -
sen is meg je lent Zwack Pé ter), Eri ka Vi rág -
üz let, Ger gely CUK RÁSZ, Chemitec Gmk.,
Hidrofer Kft., Frei Kft., Elmû., Szuperinfo, Fe -
hér vá ri End re.”
A part ner kap cso lat to vább fej lõ dött az el múlt
húsz év alatt és vált egy re in kább iga zi test -
vér vá ro si kap cso lat tá az ala pí tók aka ra ta
sze rint, amit az altdorfi vá ros ve ze tõ le ve le is
meg erõ sít:

Grussbotschaft - Kö szön tõ üd vöz let

„A pol gár mes ter, a vá ro si ta nács és igaz ga -
tás Dunaharaszti part ner köz ség nek Altdorf b.
Nürn berg la kos sá ga ne vé ben szí vé lyes üd -
vöz le tét kül di. 
Mind nyá jan na gyon kö szön jük a ba rá ti fo gad -
ta tást, amely ben a part ner lá to ga tás al kal má -
ból 1993. szep tem ber 17-19-én ré sze sül tünk.
Nyi tott köz sé get is mer het tünk meg, ahol na -
gyon szí vé lye sen fo gad tak min két. Így már
meg lé võ kap cso la tok mé lyül tek el, és újak
szü let tek. Kö zü lünk so kan, akik elõ ször vol -
tak Du na ha rasz tin, jó be nyo má sok kal tér tek
ha za; part ner köz sé gün ket em lé ke ze tük ben
õriz ni fog ják.
Gra tu lá lunk a fe le lõs szer ve zõk nek a na gyon
jól si ke rült ün nep ség hez, ami a köz sé günk -
beli em be rek szí vét meg nyi tot ta, hoz zá já rult
ah hoz, hogy az em be rek egy mást job ban
meg ért sék, és ez zel to váb bi ta lál ko zá sok
alap ja it te remt se meg min den sí kon. Erõ söd -
ni kell an nak a kész ség nek, mely hoz zá já rul
né pek, part ner köz sé gek köz ti ba rát ság hoz.
Part ner köz sé günk nek, Dunaharasztinak fej -
lõ dést és sok, kö zös, vi dám órát kí vá nunk!”

Friedrich Weisskopf 
pol gár mes ter

A szer zõ dés meg köt te tett, s hogy jó dön tés
volt, azt az el telt két év ti zed tör té ne te és ese -
mé nyei iga zol ják, ame lyek kö zül kö vet ke zõ
szá munk ban sze mez ge tünk.

Gáll Sándor

Húsz éve tör tént
Egy test vér vá ro si kap cso lat ki ala ku lá sa
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2013. SZEP TEM BER – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
KO VÁCS JÓ ZSEF

fes tõ mû vész

1957-ben Lugoson, Ro má ni á ban szü let tem. Gim ná zi u mi ta -
nul má nya i mat is ott vé gez tem, majd az Ion Vidu mû vé sze -
ti is ko lá ban szob rá szat tal, gra fi ká val és fes té szet tel fog lal koz -
tam. Bu ka rest ben ma gán is ko lá ba jár tam, majd Te mes vár ra
ke rül ve az R. Ladea mû vé sze ti kör ala pí tó tag ja let tem. Har -
gi tán, Nagy bá nyán, Se ges vá ron és Besz ter ce bá nyán kép zõ -
mû vé sze ti tá bo rok ban is részt vet tem.
Fes tõ ként na gyon sok ki ál lí tá som volt már a ro má ni ai Te mes -
vá ron, Lugoson, Bu ka rest ben és Vajdahunyadon is. Ma gyar -
or szá gon Du na ha rasz tin mu tat koz tam be elõ ször 2008-ban
a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban.
Szám ta lan al ko tá som ta lál ha tó ma gán há zak ban és köz in téz -
mé nyek ben egy aránt: Szer bi á ban, Svájc ban, Olasz or szág -
ban, Hol lan di á ban, Fran cia or szág ban, Auszt ri á ban és Né -
met or szág ban.
Most ok tó ber kö ze pé ig a Dunaharaszti Vá ro si
Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban mu ta tom be né hány
fest mé nye met, amely nek meg te kin té sé re sze re tet -
tel vá rok min den ked ves ér dek lõ dõt!
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Péter Mihályné, 
Ilus néni, 

családi körben ünnepelte 
98. születésnapját.

Isten éltesse!

sz„Mi La jos, Is ten ke gyel mé bõl Ma gyar or szág ki -
rá lya, ezen ok le ve lünk kel tud tá ra ad juk min den ki -
nek, akit il let, hogy ki rá lyi ke gyünk ál tal, hû kas sai
pol gá ra i nak és ven dé ge i nek hasz ná ra, azt akar -
ván, hogy ugyan ezek fel emel ked je nek a ke gye -
lem aján dé ka ál tal”. Akar hat nánk-e, kí ván hat -
nánk-e mást, mint ami a cí mer ado má nyo zó le vél
el sõ so ra i ban is meg fo gal ma zó dik.

Há rom na pos lá to ga tá son vet tünk részt Eu ró pa
kul tu rá lis fõ vá ro sá ban, az egy ko ri Abaúj-torna
vár me gye szék he lyén. El sõ utunk a Csáky-
Dessewffy pa lo tá hoz ve ze tett, ahol Gróf Es ter -
házy Já nos szob ra ta lál ha tó, ma gán te rü le ten. A
hi va ta los Szlo vák ve ze tés nem en ge dé lye zi a
mai na pig, hogy ró la köz té ri szob rot ál lít sa nak.
A meg em lé ke zé sen Ma jor György a he lyi ma -
gyar ság kép vi se le té ben mon dott be szé det. A
Ma gyar kö zös ség szá má ra Es ter házy egy faj ta
vi lá gí tó to rony, min dig ke res te a cse lek vés le he -
tõ sé gét és meg al ku vás nél kül kép vi sel te a ki -
sebb sé gi sors ra ju tott ma gyar ság ér de ke it.  Ne -
künk ma élõ nek, és az utá nunk jö võk nek dol -
gunk van az zal, amit õ ha gyott ránk em be ri pél -
dá já val. Pékó Zol tán tá jé koz ta tást adott a Bu da -
pes ten föl ál lí tott szo bor tör té ne té vel kap cso lat -
ban, mint a bi zott ság el nö ke. Je len meg em lé ke -
zés is el kö te le zett sé gün ket fe je zi ki az egy sé ges
ma gyar nem zet iránt. Az össze tar to zás egy re
erõ sö dik, és gyen gül ni lát sza nak azon erõk, kik
meg aka dá lyoz ni kí ván ják a ket tõs ál lam pol gár -
ság föl vé te lét, vagy el tö röl ni sze ret nék a tri a no -
ni ha tá ro kon túl re kedt ma gyar ság sza va za ti jo -
gát. Tisz te let adás kö ze pet te el he lyez tük a meg -
em lé ke zés ko szo rú ját, el éne kel tük ré gi him nu -
szun kat. A zárt kö rû ün nep sé gen az aláb bi szer -
ve ze tek és egye sü le tek tag jai vet tek részt:
FI DESZ Ma gyar Pol gá ri Párt Du na ha rasz ti cso -
port ja, KDNP Ke resz tény De mok ra ta Nép párt
Dunaharaszti cso port ja Du na ha rasz ti Pol gá rok
Váll ala ko zói Egye sü le te, Dunaharaszti Hon is me -
re ti Egye sü let, Dunaharaszti Li get Kó rus, Szent
Ce cí lia Kó rus, Ma gya rok Szö vet sé ge, Tör té nel mi
Vi té zi Rend, Szé kely föld Sze rel me sei Egye sü let,
FIDU Fi a ta lok Dunaharasztiért Egye sü let.
Lá to ga tá sunk kö vet ke zõ hely szí ne: Ár pád há zi
Szent Er zsé bet tisz te le té re épí tet dóm. Itt nyug -
szik 1906-os ha za ho za ta la óta II. Rákóczi Fe renc
Ma gyar or szág Ve zér lõ Fe je del me és Er dély Fe -
je del me. Ál ta la in dí tott sza bad ság harc cal, Ma -

gyar or szág tel jes füg get len sé gét kí ván ta vis  sza -
sze rez ni. Nem ze tünk szí vé ben tisz ta lel kû és be -
csü le tes ve ze tõ ként él em lé ke to vább. Meg ha tott -
ság gal áll tuk kör be ko por só ját, s há la adá sunk je -
le ként el he lyez tük a ko szo rún kat, vé ge ze tül el -
éne kel tük a ré gi him nu szun kat, a hos  szú év szá -
zad ok alatt hány szor zeng ték vis  sza, a ha tal mas
boltívek, „Ne fe lejt kez zél el sze gény ma gya rok -
ról!” Át jár ta lel kün ket a ha za sze re tet nek e-bol do -
gí tó an édes és fáj dal mas ér zé se.
To vább men ve meg te kin tet tük a Ro dos tói ház hû
má sát, mely tel jes ség gel be mu tat ja a fe je de lem
éle tét, a szám ûze tés min den nap ja it. A bel vá ros
épü le tei mû em lé kei hir de tik a ma gyar ság szor gal -
mát, al ko tó ké pes sé gét és te het sé gét. Lép ten-,
nyo mon Ma gyar or szág ról ér ke zett cso por tok kal
ta lál koz tunk más or szág ból ér ke zõt csak el vét ve
le he tett lát ni. Ott jár tunk kor a kul tu rá lis fõ vá ros ra
uta ló ren dez vényt nem lát tunk, elég gé gyér ér dek -
lõ dést ta pasz tal tunk.
Szál lá sunk a ma gyar mû sza ki is ko la kol lé gi u má -
ban volt. Va cso ra után meg hall gat tuk egyik ven -
dég lá tónk Dunzsák Attiláné (Marika) be szá mo ló -
ját a vá ros éle té rõl, az ok ta tás hely ze té rõl. 1910.-
ben a ma gyar la kos ság ará nya 75,4% szá za lék
volt ma kö zel 5%. Két ma gyar nyel vû is ko la van,
gyer mek lét szám csök ke né se mi att bi zony ta lan a
mû sza ki is ko la fenn ma ra dá sa. A ma gyar kul tu rá -
lis és iro dal mi élet moz gal mas szín vo na las. Kö -
szön he tõ en a je len le gi ma gyar kor mány tá mo ga -
tá sá nak. El mond ta, egy kis seb ség ben élõ nek két -
szer an  nyit kell tel je sí te nie, mint egy anya or szág -
ban élõ nek, hogy el is mer jék.  Úgy ér zé ke li a kör -
nye zõ or szá gok hoz és Szlo vá ki á hoz ké pest a
nem ze ti ön tu dat Ma gyar or szá gon na gyon
elhalványúlt, he lyé re a si rán ko zás, a pa nasz ko -
dás lé pet. A ha za sze re tet, a nem zet irán ti el kö te -
le zett ség ha tal mas épí tõ erõ, mely a fel emel ke -
dést szol gál ja, ez erõt köl csö nöz ne a ha tá ron túl
élõk nek. Mi den es te va cso ra után ha zai bo rok
mel lett vi dám és jó ked vû ének lés kõ vet ke zett, a
sok szép ma gyar nó ta nem akart ki fogy ni. A bol -
dog sá got mi lyen kön  nyen el le het ér ni, ha ös  sze -
jö vünk. Sok em ber lá za san haj szol ja az ál ta la vélt
bol dog ság kel lé ke it/pénz, ék szer, arany, drá ga au -
tó, a tech ni ka min den csodája/ köz ben el fe lejt iga -
zán és szív bõl él ni.
Sok min dent lát tunk. A mû sza ki mú ze u mot, ahol
kro no ló gia sor rend ben kö vet het tük nyo mon az
em be ri tu dás fej lõ dé sé nek ál lo má sa it. Meg néz tük

Eu ró pa egyik leg szebb ar bo ré tu mát, az eg zo ti kus
nö vé nyek sok szí nû sé gét. Igen csak fá rasz tó gya -
log lás ba volt ré szünk mi re föl ér tünk a Dobsinai
Jég bar lang hoz, de meg ér te, hisz nem min den na -
pi lát vány ban volt ré szünk, a ha tal mas jég tö meg
és an nak kép zõd mé nyei pom pás lát vány kényt tá -
rult elénk.
Vé ge ze tül a lá to ga tá sunk meg ko ro ná zá sa ként
Betlér észa ki vé gén ál ló Andrássy kas télyt te kin -
tet tük meg. A XVII szá zad vé gén vár kas tély nak
épült, 1880.-ban kor sze rû sí tet ték. 1793.-ban
Andrássy Li pót ala pí tot ta vi lág hí rû könyv tá rát.
Utol só tu laj do no sa Gróf Andrássy Gyu la az or -
szág ná do ra volt. A kas télyt a má so dik vi lág há bo -
rú be fe je zé se után hagy ták el. Min den érin tet len,
nem lop ták, nem hord ták szét, szin te ért he tet len,
itt nem tö röl ték el a múl tat, és íme, a ki vé tel, mely
erõ sí ti a sza bályt. Itt a mai Szlo vá ki á ban tör té nel -
münk ki vá ló és je les sze mé lyi sé gé nek sér tet le nül
meg ma radt ott ho na, sze mé lyes tár gya i val együtt.
Igen hi á nyoz nak tár sa dal munk ból e ki emel ke dõ
sze mé lyi sé gek utó dai, el fúj ta õket a vi lág job bik
fe lé re a kom mu niz mus és li be ra liz mus sze le.
A több na pos lá to ga tás ered mé nyét ös  sze gez ve
úgy gon do lom il len dõ múl tunk ra vis  sza te kin te ni,
elõ de ink élet út já ból erõt me rí te ni és gyer me ke in -
ket, uno ká in kat az ál ta luk hát ra ha gyott szel le mi -
ség ben ha za sze re tet re ne vel ni. Kö szö net min -
den ki nek, aki a lá to ga tás szer ve zé sé ben részt
vett, és azt bár mi lyen mó don elõ se gí tet te.

Ignácz Já nos
Dunaharaszti Pol gá rok 

Vál lal ko zói Egye sü le té nek el nö ke

Kas sa – az õsi ma gyar vá ros
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

„Min den út nak va la hol vé ge van.
S em be ri tu laj don ság, 

hogy az út vé gén vis  sza for du lunk, 
s el tû nõ dünk éle tünk ér tel mén.

Ad dig nem, de ak kor igen.”
(Wass Al bert)

Tan év nyi tó elé…

Nem is olyan ré gen, nagy-nagy me leg ben
le zár tuk a 2012/13-as tan évet. Ke vés olyan
nap van egy is ko la éle té ben, ame lyet azo -
nos lel ke se dés sel vár nak szü lõk, ta ná rok és
di á kok. Ez a tan év zá ró azon ban más volt,
mint a ko ráb bi ak. Az idén nem csak a tan -
év tõl, ha nem két na gyon tisz telt kol lé ga -
nõnk tõl bú csúz tunk el nyug díj ba vo nu lá suk
al kal má ból, egy rö vid ün ne pi mû sor ke re té -
ben, Mik száth Kál mán, Mó ricz Zsig mond
egy-egy ked ves no vel lá já val, Wass Al bert és
Bódi Irén ver se i vel. 
Is ko lánk igaz ga tó ja Zimmermann An na 40
év pe da gó gi ai és 13 in téz mény ve ze tõi év
után bú csú zott el az ak tív mun kás évek tõl.
Az igaz ga tó as  szony mel lett Mir ko vics-né
Var ga Er zsé bet ma gyar-tör té ne lem sza kos
ta nár  is el kö szönt is ko lánk tól. 
Zimmermann An na, vagy ahogy kol lé gái
ta nít vá nyai hív ják Cimi, Cimi né ni. Kö zép is -
ko lai éve it a  Patrona Hungariae Ró mai Ka -
to li kus Le ány gim ná zi um ban töl töt te. 1973
óta ta ní tott Dunaharasztiban az I.sz. Ál ta lá -
nos Is ko lá ban. Mun ka mel let vé gez te el az
Esz ter go mi Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lát. Is ko lánk -

ban, a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is -
ko lá ban 1979-tõl, an nak meg nyi tá sa óta ok -
ta tott. 1998-ban poszt gra du á lis kép zés ke -
re té ben vég zett az EL TE Böl csé szet tu do -
má nyi Ka rán né met nyelv ta ná ri sza kon.
1999-ben ugyan csak az EL TE-n el vé gez te
a Böl csé szet tu do má nyi Kar tan terv fej lesz -
tés, tan ter vi szak ér tõ né met nyelv és iro da -
lom sza kát. 1998-tól már, mint igaz ga tó he -
lyet tes dol go zott.
2000-ben az in téz mény igaz ga tó já nak ne -
vez ték ki. Ve ze tõ ként el sõd le ges fel ada tá -
nak tar tot ta az is ko lá ban fo lyó ok ta tó, ne ve -
lõ mun ka szín vo na lá nak eme lé sét. Nagy
hang súlyt for dí tott a kez de tek tõl az ok ta tás
tár gyi fel tét ele i nek elõ te rem té sé re. Ki tar tá -
sá nak kö szön he tõ en épült meg a tor na csar -
nok, az at lé ti kai pá lya, a fü ves ját szó tér. A
par ko sí tott pi he nõ ud vart, il let ve az épü le ten
be lü li fel újí tá so kat is ne ki kö szön het jük. El -
kö te le zett, ös  sze tar tó tan tes tü le tet ho zott
lét re, olyan is ko lát, amely vá ro sunk ban igen
nép sze rû, ahol egy re emel ke dik a gyer mek -
lét szám.  Ve ze tõi, ne ve lõi, pe da gó gi ai mun -
ká ját a tisz tes ség , a be csü let, az em ber ség
jel le mez te. Ez zel ki vív ta kol lé gái a szü lõk és
a gye re kek tisz te le tét. Amit tett hit tel, el hi va -
tott ság gal, oda adás sal tet te ki csik kel és na -
gyok kal.
Mirkovicsné Var ga Er zsé bet vagy aho -
gyan mi szó lít juk Betke, 1989. szep tem ber
1-tõl a Dunaharaszti  Kõrösi Csoma Sán dor
Ál ta lá nos Is ko la dol go zó ja. Ta nít vá nyai vá -
ro si, tér sé gi és or szá gos ver se nye ken min -

den esz ten dõ ben elõ ke lõ he lye zést hoz tak
el. Kö vet ke ze tes, pél da ér té kû pe da gó gus
volt. Az év vé gi kom pe ten cia mé ré sen az or -
szá gos át lag fe let ti ered mé nye ket ért el 6.
és 8. év fo lya mos ta nu ló i val. Szám ta lan di -
ák kal sze ret tet te meg a ma gyar nyel vet, az
iro da lom, a tör té ne lem ál ta la lett ér de kes, iz -
gal mas. 
Kö szön jük õszin te hi va tás tu da tu kat, a pe da -
gó gia irán ti ön zet len el kö te le zett sé gü ket. 
Õszin te sze re tet tel és nagy-nagy tisz te let -
tel ve szünk tõ lük bú csút. Hi á nyu kat leg in -
kább most az új tan év kez de tén fog juk
érez ni. Re mél jük, nem fe lej te nek el min ket,
és ha idõn ként ta nács ra lesz szük sé günk
bát ran for dul ha tunk hoz zá juk! Öröm, hogy
e két nagy sze rû em ber éle té ben mi itt
mind an  nyi an hos  szabb-rö vi debb idõ re he -
lyet kap hat tunk.
Ked ves Cimi, ked ves Betke! Kí vá nunk na -
gyon jó egész sé get, meg ér de melt pi he nést,
ak tív nyug dí jas éve ket csa lá do tok kö ré ben!
Én egyet len föl ada tot is me rek, amit tel je sí -
te ni kell, egy kel lé ket, ami nek meg kell len -
ni ben ne, s egy bû vös igét, ami min dent
meg nyit elõt tem: sze ret ni, sze ret ni, sze ret ni.
Aki ez zel nincs el tel ve men jen ke res ke dõ -
nek, tu dós nak vagy ka to ná nak, de TA NÍ TÓ
az ne le gyen so ha. 
(Mó ricz Zsig mond)

Mind an  nyi unk ne vé ben: 
Vargáné Hunya Ka ta lin
Kovácsné Tarr Kor né lia

A pe da gó gus kép zé sért el nyert 11 mil lió Ft-os tá mo ga tást je len tõ
pá lyá zat 2013 jú ni u sá ban le zá rult. A to vább kép zés ben a ki fu tó víz -
ügyi szak kép zés bõl köz is me re ti te rü let re ke rü lõ ta nár, az egyik
igaz ga tó he lyet tes, va la mint egy har ma dik pe da gó gus vett részt,
akit a leg sa já to sabb te rü le ten sze rez he tett új tu dás anya got: pá lya -
vá lasz tá si ta nács adó sza kot vég zett. Ös  sze fog lal va: há rom sze -
mély, há rom kü lön bö zõ cél, de ami kö zös, az az is ko la hos  szú tá -
vú pe da gó gi ai fej lesz té si kon cep ci ó já nak szol gá la ta.
Az élet hos  szig tar tó ta nu lás or szá gos hely ze te el ma rad a Gim ná -
zi um éle té ben ta pasz tal tak tól. A 2012/13-as tan év ben a ne ve lõ tes -
tü let egy har ma da ta nult va la mi lyen poszt gra du á lis vagy mes ter -
kép zé sen. Ezek nek a mo ti vá ci ós ere je nem csak az volt, hogy to -
váb bi al kal ma zá suk hoz újabb szak kép zett sé get sze rez ze nek, ha -
nem az is, hogy a már meg szo kott mun ká ju kat még ma ga sabb
szín vo na lon vé gez hes sék. A pá lyá zat ban to vább kép zett kol lé gák
mind egyi ke har ma dik vagy ne gye dik fel sõ fo kú ok le ve lét sze rez te
meg, és va ló szí nû, hogy né hány év után új ra a to vább ta nu lók kö -
zött lát juk majd õket.
„Ma már egy ma ga sabb ve ze tõi be osz tás ban el kép zel he tet len, hogy
va la ki ha té ko nyan tud jon dol goz ni köz ok ta tá si ve ze tõi kép zett ség
nél kül” – mond ta el a gim ná zi um igaz ga tó ja – „Az át kép zett kol lé ga
rá ter mett pe da gó gus. Az, hogy a ne ve lõ tes tü let tag ja ma rad ha tott,
nem csak az õ eg zisz ten ci á já nak, de az is ko la etosz nak is hasz ná ra
vá lik. Har ma dik kol lé gánk új kép zett sé gé vel olyan sze rep kör je le nik
meg is ko lánk ban, ami lyen nel ed dig csak kül föl di ta pasz ta lat cse re

kap csán ta lál koz tam. A pá lya vá lasz tás jel lem zõ en olya nok ra há rul
(szü lõk, ta nu lók), akik ne he zen iga zod nak el ab ban a rend szer ben,
amely ben dön te ni ük kell. Eb ben most iga zi se gí tõ társ ra lel nek sa ját
al ma ma te rük ben.” – tet te hoz zá Sziráki György.
A pro jekt tel nem csak a pe da gó gu sok és az is ko la pro fi tált és pro -
fi tál fo lya ma to san, ha nem a ta nu lók is, hi szen min den is ko la el sõ
sor ban azért van, hogy a fi a ta lok élet kez dé sét, pá lya vá lasz tás ra
va ló elõ ké szí té sét szol gál ja. A tör vény ere jé nél fog va az is ko la át -
ke rült a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont szer ve ze té be, de
et tõl ter mé sze te sen ugyan azo kat a gye re ke ket ta nít ják, aki ket ed -
dig, ugyan azo kat a szü lõ ket tá jé koz tat ják, aki ket ed dig. A vá ros la -
kos sá gát to vább ra is ez a gim ná zi um szol gál ja.
Ar ra a kér dés re pe dig, hogy a gim ná zi um ter vez-e to váb bi tá mo ga -
tá sok meg pá lyá zá sát, az igaz ga tó úr a kö vet ke zõ vá laszt ad ta: „Ter -
mé sze te sen ter ve zünk. A je len le gi ál la pot az át me net ide je, hi szen
a most zá rult pá lyá zat meg va ló sí tá sá ban na gyon nagy kö szö net tel
tar to zunk a dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka tár sa i nak,
akik szak ér tel mük kel nagy ban se gí tet ték a pro jekt zök ke nõ men tes
le bo nyo lí tá sát.”

A Baktay Ervin Gimnázium hírei

PE DA GÓ GU SOK ÚJ SZE REP BEN
Le zá rult az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv TAMOP 3.1.5-09/A-1 
Pe da gó gu sok új sze rep ben cí mû pá lyá zat. En nek kap csán be szél get tünk 
a Baktay Er vin Gim ná zi um igaz ga tó já val, Sziráki Györg  gyel.
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
OKTATÁSI, MÛVELÕDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
Tel.: 06-24/504-450, 06-24/370-457
Email: titkarsag@dunaharaszti.hu

A pá lyá zók ta nul má nyi és ver seny ered mé nye it, va la mint szo ci á lis hely ze tét mér le gel ve 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 2013. jú ni us 27-i rend kí vü li ülé sén a pá lyá za tok szín vo na lá nak fi gye lem be vé te lé vel úgy dön tött, hogy a tá -
mo ga tás ban ré sze sü lõk szá mát a ki írás ban sze rep lõ 8 fõ rõl 11-re eme li.

A „Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázat 2013” keretében beérkezett 
támogatási  kérelmeket  a következõképpen bírálta el:

Név Iskola a 2013/2014-es tanévben Osztály A támogatás összege
(Ft/hó, 10 hónapon át)

Bácskai Bálint Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 8. a 5000
Dér Zsófia Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 6. a 5000
Faragó Dorottya Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. a 5000
Hajzer Anita Baktay Ervin Gimnázium 7. a 5000
Kenéz Antónia Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 7. b 5000
Kreisz Brúnó Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 8. a 5000
Kreisz Dorka Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 7. c 5000
Siklódi Barbara Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. a 5000
Török Lilla Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 5. a 5000
Török Petra Baktay Ervin Gimnázium 7. a 5000
Varga Péter Lajos Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola 6. c 5000

A nyerteseknek gratulálunk!
Hajdú Zsolt s. k.

az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke

Új ve ze tõ óvó nõnk, Tóthné Szat má ri Ág -
nes az év vé gi haj rá elõtt az zal állt a ne -
ve lõ tes tü let elé, hogy az Ok ta tá si Mû ve -
lõ dé si és Sport Bi zott ság pá lyá za tot írt ki
„Vá ro si sport-kul tu rá lis ren dez vé nyek”
meg ren de zé sé re.
Mint kre a tív, agi lis kö zös ség, azon nal fel -
lel ke sed tünk, a le he tõ sé gek ki ak ná zá sá -
ra öt let bör zét tar tot tunk, ho gyan le het ne
ez zel a fan tasz ti kus aján lat tal él ni. Kol -
lé ga nõ ink fan tá zi á ja azon nal be in dult,
jöt tek a jobb nál jobb ja vas la tok. Min den -
ki az ér dek lõ dé sé nek, szak mai be ál lí tott -
sá gá nak meg fe le lõ fel ada to kat, fog lal ko -
zá si le he tõ sé ge ket fa vo ri zál ta. Így ha mar
ki ala kult a pá lyá zat té má ja és pro fil ja. Az
öt le tek hal ma zá ból vé gül ki vá lasz tot tuk
kö zö sen, hogy egy már meg lé võ, mû kö -
dõ in no vá ci ón kat, az óvo dai is mer ke dé -
si dél utánt sze ret nénk to vább fej lesz te ni
ez zel az ön kor mány za ti se gít ség gel.

Egyik pe da gó gus tár sunk, Hor váth
Balázsné, aki já ra tos a pá lyá zat írás ban,
fel aján lot ta se gít sé gét. Ha mar ös  sze ál lí -
tot tuk a já té kos, te vé keny ség köz pon tú
„óvo da nyi to ga tó” csa lá di dél utá nun kat
az új gyer me kek szá má ra; ter mé sze te -
sen be von va a már ré geb ben hoz zánk
já ró gyer me ke ket is. Így egy egész in téz -
ményt át fo gó ren dez vényt pró bál tunk
meg szer vez ni és meg va ló sí ta ni.
Sze ren csénk re, vagy a jó pá lyá za tunk
ered mé nye ként 100 000 Ft-ot nyer tünk,
mely bõl fi nan szí roz ni tud tuk el kép ze lé -
se in ket úgy, hogy a meg ma ra dó anya go -
kat, esz kö zö ket a ké sõb bi ek ben is fel
tud juk hasz nál ni az óvo dai ké pes ség fej -
lesz tõ te vé keny sé ge ink ben. Így a „jut is,
ma rad is” el vét kö vet tük.
Au gusz tus utol só pén tek jé re meg hir det -
tük az ese ményt, és leg na gyobb meg -
elé ge dé sünk re a szü lõk él tek is a le he -
tõ ség gel. Dél után 3 órá tól ér kez tek az új
gyer me kek szü le ik kel – ér dek lõd ve, iz -
ga tot tan. A már óvo dás gyer me ke ink kel,
óvó nõk kel, da du sok kal sze re tet tel vár tuk
õket. A „kis fecs kék” ha mar bir tok ba vet -
ték a cso port szo bát; ad dig a szü lõ ket rö -
vi den tá jé koz tat tuk az óvo dá ba lé pés kor
fon tos tud ni va lók ról. Ez után, dél után 4-
tõl kéz mû ves, sport- és mû vé sze ti fog lal -
ko zá so kat szer vez tünk. Jó idõ ese tén az
ud va ron, esõ ben az épü le ten be lül. Ter -
mé sze te sen az idõ já rás köz be szólt, így
bent ke rült meg ren de zés re az ese mény.
A gyer me kek szü lõi kí sé ret tel kü lön fé le
hely szí ne ken szó ra koz hat tak, ki pró bál -
hat ták tes ti és kéz ügyes sé gü ket egy -
aránt az ér dek lõ dé sük nek meg fe le lõ en.

Volt moz gá sos fel adat a tor na te rem ben,
te ké zés a bel sõ fe dett ud var ban, nagy -
moz gá sos együt tes te vé keny ség (ej tõ er -
nyõ zés) az au lá ban, majd az ud va ron.
Élõ nép ze né vel kí sér ve gyer mek nép -
tánc a má sik au lá ban, majd kü lön fé le
kéz mû ves prog ra mok a fo lyo só kon:
gyöngy fû zés, lufidekorálás, pa pír va rázs,
fal rajz (asz falt rajz he lyett).
Az egész óvo da meg telt gyer mek zsi vaj -
jal, sza ba don jöt tek-men tek a ha tal mas
épü let ben. Egy per cet sem unat koz tak,
köz ben meg is mer ked tek az óvo da dol -
go zó i val, he lyi sé ge i vel, le he tõ sé ge i vel.
A prog ram zá rá sa elõtt még so kan be -
szél get tek az ud va ron, vagy nép ze nét
hall gat tak, tán col tak az au lá ban. Saj nos
egy szer minden nek vé ge – en nek a nap -
nak is, és mi bol do gan, öröm mel nyug -
táz tuk a ren dez vény si ke rét, mi kor pi -
tyer gõ gyer me kek kér lel ték szü le i ket,
hogy ma rad ja nak még egy ki csit, még ne
men je nek ha za!
Meg ér te a fá rad sá got, a fel ké szü lést, kö -
szö net a le he tõ sé gért! Re mél jük, jö võ re,
ve le tek, ugyan itt „folyt. köv.”!

A Me se Óvo da ne vé ben:
Bókkon Károlyné
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Egye sü le tünk da col va a tom bo ló a nyár ral, a re -
kor do kat dön tö ge tõ hõ ség gel busz ra szállt egy
se reg gye rek kel, hogy meg ta pasz tal ja ha zánk
egyik ál lat kert jé nek kö zel múlt ban le zaj ló fej lesz -
té si ered mé nye it.

In te rak tív elõ adás

A ha gyo má nyos bu szos ki rán du lá sok ta pasz ta la -
ta alap ján hos  szú út ra ké szül ve bõ ví te ni kí ván -
tuk a gye re kek is me re te it Veszp rém vá ros tör té -
ne té rõl, va la mint az ál lat kert leg jel leg ze te sebb
ál la ta i ról. A gye re kek él ve zet tel vet tek részt az
in te rak tív elõ adás ban, ame lyen elõ re ve tí tet tük a
vis  sza fe lé úton ki töl ten dõ szo ká sos TOTÓ-val
kap cso la tos ju tal mak, nye re mé nyek le he tõ sé gét.

Veszp rém ZOO

Zsi rá fok és csim pán zok

A ko ráb ban meg ren delt ide gen ve ze tés szí ne sí tet -
te prog ra mun kat, mely nek so rán be jár tuk az ál -
lat kert 3 hó nap ja át adott mo dern ki fu tó it, ré geb -
bi lé te sít mé nye it.
Meg is mer het tük az ál lat kert leg újabb la kó it,
Tawongát és Gan zit a két zsi ráf höl gyet, va la mint
a csim pánz ház ban be mu tat ko zó Tjobbét. Tjobbe
meg le põ mó don fe jez te ki ér dek lõ dé sét csa pa -
tunk iránt, a csön des esze ge tést him bá ló zás, majd
a kö té len csün gés kö vet te, vé gül négy vég tag gal
csa pott rá az üveg fal ra. A gyen gébb ideg ze tû ek
elõ ször hát ra ug rot tak, azon ban lát va a dup la üveg
tar tós sá gát, ütés ál ló sá gát ha mar el múlt a fé le lem
a gyer mek ar cok ról. Tjobbe a ne gyed órás ott lé -
tünk alatt négy szer mu tat ta be a pro duk ci ót, nem
kí mél ve la kó he lye üveg fa la it. Ide gen ve ze tõnk,
Kar csi bá csi, aki egyéb ként nyug dí jas ta nár ként
ok ta tó ter met ala kí tott ki az ál lat ker ten be lül, el -
mond ta, hogy a maj mok a kül sõ fut ta tó ból be-
be lop nak idõn ként egy-egy kö vet. En nek nyo ma -
it te kint het tük meg az egyik üveg táb lán, amely
há lós re pe dé sek kel, de ki áll ta a nagy ere jû ütést.

Ma ki-ete tés

A leg na gyobb ér dek lõ dést a gyû rûs far kú ma kik
nyer ték el, aki ket ete tés köz ben te kin tet tünk meg.
A friss gyü mölcs bõl ké szí tett ebé det egy má son
át ug rál va, a kor lá ton sza lad va fo gyasz tot ták el a
ma kik, nem tö rõd ve az idõn ként fe lé jük nyú ló,
si mo ga tás ra kész gye rek ke zek kel. Gon do zó juk
több ször fi gyel mez tet te a lá to ga tó kat, hogy a ma -

kik si mo ga tá sa ve szé lyes le het, akár meg is ha -
rap hat ják az óvat lan, to la ko dó uj ja kat. Sze ren -
csé re sen ki sem sé rült meg, a gye re kek idõ ben
hát ra lép tek a cse me gét kö ve te lõ ma kik nak sza -
bad utat ad va.

Pabló

Nagy si kert ara tott az or szág leg na gyobb orr szar -
vú ja, a 2,6 ton nás Pabló, aki nek to váb bi kü lön -
le ges sé ge: ha tal mas szar va. Kar csi bá csi tól meg -
tud tuk a cso dás szarv tör té ne tét: a bé kés ter mé -
sze tû Pabló idõn ként a ha tal mas fa rön kö ket ide-
oda gör get ve meg mu tat ta ere jét há re mé nek. E
pro duk ció so rán sé rült meg több ször is a szar va,
ame lyet a to váb bi sé rü lé sek el ke rü lé se cél já ból
plasz ti káz ni, fû ré szel ni kel lett. 

Kö lyök park

A négy órás lá to ga tás vé gén a gye re kek nagy örö -
mé re ta lál tunk egy hû vös he lyet a ré gi be já rat -
nál, amely mint egy ka land park nyúj tott iz gal -
mas, erõt és ügyes sé get pró bá ló fel ada tot az ar -
ra vál lal ko zók nak. Volt itt má szó ka, csúsz da, füg -
gõ híd, há lós lift, me lye ket a gye re kek több ször
is ki pró bál tak a vá ros né zés elõtt.

Veszp ré mi vár

A Vi a dukt alatt át ha lad va kö ze lí tet tük meg a
vá rat, a tik kasz tó hõ ség ben még a leg fi a ta lab -
bak is ki tar tó an rót ták a több száz lép csõt,
hogy gyö nyör köd hes se nek a pa no rá má ban

Szent Ist ván és Bol dog Gi zel la szob ra mel lett.
Veszp rém a sze lek és a ha ran gok vá ro sa, a ha -
gyo mány sze rint, ha nem fúj a szél, ak kor épp
ha ran goz nak. A vá ros ezen pont ján azon ban
min dig fúj - len ge dez, sü vít - a Ba kony ból le -
zú du ló szél. A nagy me leg ben a Szent Mi hály
Szé kes egy ház nyúj tott né mi eny hü lést, majd a
Szent há rom ság té ren pó zol tunk egy kö zös fo -
tó ere jé ig.

TO TÓ

Vis  sza száll va a busz ra min den ki el fo gyasz tot ta
az egye sü let ál tal fel aján lott üdí tõ al mát, majd
sort ke rí tet tünk az ál la tok ról szó ló ta lá lós kér dé -
sek meg fej té sé re. A 13 + 1 ta lá la tos to tó igen ne -
héz nek bi zo nyult, a há rom te li ta lá lat tu laj do no sa
és min den si ke res vá lasz adó – Va li né ni,
Kalteneckerné Ma ri ka, Ko vács Fe ri bá csi és más
ma gát meg ne vez ni nem kí vá nó pár to ló ta gunk
fel aján lá sá ból szár ma zó – ér té kes aján dék ban ré -
sze sült. 
Ki emel ném Torontál Eme se tel je sít mé nyét, aki
azon túl, hogy az ös  szes he lyes vá laszt meg ad ta,
min den pont hoz raj zot ké szí tett az ál la tok ról.
Lap ja és a ki rán du lá son ké szí tett fény ké pek meg -
te kint he tõ ek hon la pun kon: www.lave.hu. 
Es te fél hét kor már tü rel met le nül vár ták a szü -
lõk, hoz zá tar to zók az Andrássy úti Gyer mek jó -
lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat épü le te elõtt bu -
szun kat, amely rõl le száll va a gye re kek bõl csak
úgy áradt a szó az át élt él mé nyek ha tá sá ra.

dr. Dienes Zsu zsan na

L A V E

HOBBI MÛHELY
nyílt a Rákóczi utca 18. szám alatti Papírbolt épületében.

Kreatív alapanyagok, kellékek, foglalkozások.

Október hónap témája: tányér, doboz dekorálás.

Nyitva keddtõl péntekig: 9–18 óráig.

Ebédszünet: 13–14 óráig.

Várunk szeretettel, sok újdonsággal és bemutatóval.
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Je len tõs lét szá mú cso port tal lá to gat tunk el  a szá munk ra tá vo li
tér ség be. De nem bán tuk meg, a hos  szú út utá ni lát ni va lók min -
dent kár pó tol tak, sõt a há rom nap ke vés nek bi zo nyult ar ra, hogy
ezt a tér sé get iga zán meg is mer jük.
Nyír egy há za Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye szék he lye az
észak-al föl di ré gi ó ban, 1990 óta me gyei jo gú vá ros. Az
Észak-Alföld má so dik leg je len tõ sebb vá ro sa (Deb re cen
után). Több mint 119 000 la kos sal. Di na mi kus és lát vá nyos
fej lõ dé se a 18. szá zad óta tö ret len. A tér ség gaz da sá gi 
és kul tu rá lis mo tor ja. Von zó tu risz ti kai célpont. A
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g Nyírség
köz pont já ban fek szik, mint me zõ vá ros. A vá ros ha tá ra it igen
tág ke re tek ben szok ták ér te ni, mi vel ál ta lá ban ide so rol ják a
kö zel ben fek võ bo kor ta nyá kat.
Nyír egy há za vi dé ke már a hon fog la lás ide jé ben la kott te rü let
volt. Nyír egy há zát 1209-ben em lí tik elõ ször, ek kor még Nyír né -
ven. 1236-ban már temp lo ma is volt a te le pü lés nek, in nen kap -
ta ne vé nek má so dik fe lét. A 15. szá zad kö ze pén kö rül be lül 400-
an lak ták. A tö rök hó dolt ság ide jén a vá rost so kan el hagy ták,
he lyük re az 1600-as évek el sõ fe lé ben haj dú kat te le pí tet tek be,
haj dú vá ro si ran got szer zett. Bocs kai Ist ván 1605-ben fog lal ta
el, ha lá la után a vá rost 1620-ig Er dély hez csatolták.1750 tá ján
csak 500 la ko sa volt.
A Rá kó czi -sza bad ság harc után a vá ros né pes sé ge nö ve ke dés -
nek in dult, el sõ sor ban azt kö ve tõ en, hogy 1753-ban a te le pü -
lés fe lé nek bir to ko sa, gróf Kár olyi Fe renc je len tõs ked vez mé -
nye ket ígért az ide te le pü lõk nek. Az újon nan le te le pe dõk több -
sé ge Bé kés vár me gyé bõl és a Fel vi dék rõl ér ke zõ szlo vák evan -
gé li kus be ván dor ló volt, akik meg ala pí tot ták el sõ gim ná zi u mu -
kat, ez ma a Nyiregyházi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um. A nö ve ke dés még job ban meg in dult, mi kor 1786-ban a vá -
ros me zõ vá ro si ran got ka pott és négy vá sárt tart ha tott éven te.
Ek kor 7500 la ko sá val már a me gye leg né pe sebb te le pü lé se
volt. A 19. szá zad ban Nyír egy há za pén zen meg vál tot ta ma gát
föl des ura i tól, 1803-ban a Dessewffy-, 1824-ben pe dig a Kár -
olyi csa lád tól, 1837-ben pe dig kü lön le ges ki rá lyi ki vált sá got ka -
pott. A vá ros egy re in kább vi rág zás nak in dult, új vá ros há za és
kór ház épült, is ko lák ala pul tak, a kö ze li Sóston für dõ és ven -
dég lõ üze melt.
A 19.század má so dik fe lé ben Nyír egy há za to vább ur ba ni zá ló dott:
1858-ban az épü lõ vas út vo nal el ér te a vá rost, ren ge teg új épü -
let épült - szín ház, táv ír da, pos ta- és pénz ügyi pa lo ta -, majd el -
in dult a vil la mos köz le ke dés is a Nyír vi dé ki Kis vas út a vá ros és
Sós tó köz ti sza ka szán. Nyír egy há za 1876-ban Sza bolcs vár me -
gye szék he lye lett. 
A két vi lág há bo rú közt a la kók nagy sza bá sú ün nep ség gel ün ne -
pel ték az Örök vált ság 100. év for du ló ját.

A Nyír egy há zi Ál lat park

a vá ros tól 5 km-re a sós tói üdü lõ öve zet ben ta lál ha tó. Az Ál lat -
park eb ben a ter mé sze tes, szin te há bo rí tat lan kör nye zet ben ka -
pott he lyet  egy tölgy er dõ mé lyén. Az ál la tok több sé ge sza ba don,
ket re cek nél kül él. A 30 hek tá ros te rü le ten föld ré szek fo gad ják a
lá to ga tó kat, hogy aki ide be lép, vé gig jár has sa a Föl det, meg fi -
gyel hes se mi ként él nek a vi lág kü lön bö zõ vi dé ke in az ál la tok. A
több, mint 300, köz tük szá mos kü lön le ges fajt be mu ta tó Ál lat park -
ja eu ró pai szin ten is el is mert. 
Itt meg néz tük a kü lön le ges nek szá mí tó fó ka show-t.
Sós tó gyógy für dõ év szá zad ok óta ked velt üdü lõ hely. 2000 m2

te rü le tû park ve szi kö rül a me leg, kb. 26 oC hõ mér sék le tû ta vat.
Az érin tet len ter mé szet han gu la tát idé zõ Sós tó für dõ, az üdül ni és
gyógy ul ni vá gyók ked velt pi he nõ he lye. Ta lál ha tó itt strand, csó -
na ká zó tó, gyó gyí tó ha tá sú ter mál víz, ta von ki ala kí tott sza bad für -
dõ, par kok, gyö nyö rû épü le tek, és mind ez cso dá la tos er dei kör -
nye zet ben.
A Sós tói Mú ze um fa lu, mely a me gye táj egy sé ge i nek né pi épí -
té sze tét mu tat ja be, 12 hol das te rü le té vel az or szág egyik leg na -
gyobb skan zen je. 

Máriapócs Nem ze ti Kegy hely

Ke let-Ma gyar or szág ne ves bú csú -
já ró he lye Máriapócs. Sok fe lõl ér -
kez nek ide za rán do kok: ha zánk ke -
le ti ré szé bõl, ahol a gö rög ka to li ku -
sok na gyobb tö me ge él, de jön nek
mes  sze föld rõl, sõt ha tá ra in kon túl -
ról is.
A kis nyír sé gi köz ség tör té ne té rõl
nem so kat tu dunk. Ne ve: Polch,
vagy Powch 1280-ban tû nik fel elõ -
ször, temp lo ma a 15. szá zad ban épült. A köz ség a 15. szá zad -
ban a Báthori csa lá dé, a 18. szá zad ele jén a Kár olyi a ké. A köz -
ség je len tõ sé ge és hí re az 1696-os év vel kez dõ dik. 
A pócsi kegy ké pet 1676-ban Csigri Lász ló máriapócsi bí ró ké szít -
tet te fo ga da lom ból és há lá ból, a tö rök rab sá gá ból tör tént sza ba -
du lá sá nak em lé ké re. A ké pet Papp Dá ni el hely bé li görögkatolikus
lel kész öc  cse, Papp Ist ván fes tet te 6 ma gyar fo rin tért. Ezt a bí ró
nem tud ta ki fi zet ni, így az ikont egy te he tõ sebb pol gár, Hurta Lõ -
rinc vá sá rol ta meg és aján dé koz ta a temp lom nak. Va ló szí nû leg
õ írat ta a kép al já ra orosz nyel ven a kö vet ke zõ szö ve get: Én, Is -
ten szol gá ja ál lít tat tam fel a ké pet vét ke im bocsánatára.
Az el sõ kön  nye zés után I. Li pót oszt rák csá szár és ma gyar ki rály
– fe le sé ge, Ele o nó ra csá szár né kí ván sá gá ra – el ren del te, hogy
a ké pet szál lít sák a csá szá ri vá ros ba. Az ere de ti pócsi kön  nye -
zõ kegy kép a bé csi Stephansdom dé li ol dal ha jó já nak XVI. szá -
za di már vány bal da chin ja alatt, mû vé szi ol tá ron ka pott mél tó el -
he lye zést, ahol  nagy tisz te let tel õr zik. A gyer tyák és mé cse sek
szá zai ég nek ál lan dó an a kép elõtt.
II. Rá kó czi Fe renc 1703-ban 100 pont ba fog lal ta ös  sze a nem -
ze tün ket ért fá jó jog ta lan sá go kat.  A kéz ira tot az eg ri káp ta la ni
le vél tár õr zi. En nek 90. pont já ban sé rel me zi a Pócsi kegy kép
Bécs be szál lí tá sát és vis  sza nem ho za ta lát.
A Pócsi fa temp lom ban a Má ria-ikon he lye éve kig állt üre sen.
A kegy kép má so la ta Telekessy Ist ván eg ri püs pök in téz ke dé sé -
re ké szült el, s ez ke rült a Pócsi temp lom ba
A je len le gi dí szes ba rokk temp lom elõd je egy egy sze rû kis fa -
temp lo mocs ka volt. A Pócsra za rán do ko ló hí vek egy re na gyobb
szá ma szük sé ges sé tet te a kis fa temp lom he lyén egy na gyobb
temp lom épí té sét. A temp lom be ren de zé se hos  szú ide ig tar tott.
Az igen dí szes kép áll vány, iko nosz tá zi on 1785-88 kö zött épült
A szen tély ben a 18. szá zad ban épült meg a fõ ol tár, amely nek
már vány tömb je gróf Forgách Pál ajándéka..
A temp lom mû vé szi ké pek kel va ló ki fes té sét két fes tõ mû vész,
Boksay Jó zsef és Petrasovszky Emmánuel vé gez te. A temp lom
tel jes, kül sõ-bel sõ fel újí tá sa után a meg ál dás ra és a kegy kép át -
he lye zé sé re 1946. szep tem ber 8-án, az el sõ kön  nye zés 250. év -
for du ló ján ke rült sor ne gyed mil li ó nyi za rán dok je len lét ében. Két
év múl va XII. Pius pá pa a Máriapócsi kegy temp lom nak a „basilica
minor” cí met ado má nyoz ta.
Máriapócs tör té nel mé nek ki emel ke dõ nap ja 1991. au gusz tus 18,
ami kor a Ma gyar or szá got meg lá to ga tó II. Já nos Pál pá pa bi zán -
ci szer tar tá sú Szent Li tur gi át vég zett ma gyar nyel ven a kegy kép
elõtt.
En nek em lé ké re ké szí tet ték el a ba zi li ka új bronz ka pu ját. 2005-
ben a kegy ké pet a bu da pes ti Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban meg -
tisz tí tot ták és res ta u rál ták. De cem ber har ma di kán Er dõ Pé ter prí -
más a püs pö ki kar je len lét ében a ké pet új ra meg ko ro náz ta a XVI.
Be ne dek pá pa ál tal, Ró má ban meg ál dott arany gló ri á val .Ekkor
nyil vá ní tot ták Máriapócsot Ma gyar or szág Nem ze ti Szen té lyé vé.
A za rán do kok vi gaszt, re ményt, se gít sé get ké rõk, aki ket a há la
vagy a szük ség hoz az Is ten szü lõ ol tal má hoz.
Ös  sze tar to zá sunk jel ké pe ez a hely aho vá mind an  nyi un kat ösz -
 sze gyûjt, ru szi no kat, ro má no kat, szlo vá ko kat, ma gya ro kat, ci gá -
nyo kat, gö rög és ró mai ka to li ku so kat egy aránt.
A be szá mo lót ké szí tet te:

Kreiszné Mar csi
Igény be vett in for má ció: Internet.

Ba ran go lás az ÉSZAK - AL FÖL DI ré gi ó ban.
Nyír egy há za és Máriapócs.

Ba rát ság Egye sü let.
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F E L H Í V Á S
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1)
bekezdése alapján Dunaharaszti
Város Önkormányzata ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira
tekintettel Dunaharaszti város
területén 2013. augusztus 1-tõl
december 31-ig terjedõ idõszakban
ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel történik, ezért felhívjuk a
figyelmet, hogy a formanyomtatvány
beszerzése az ebtulajdonos, ebtartó
kötelessége. (Több eb esetén
ebenként külön bejelentõlapot kell
kitölteni.)
A formanyomtatvány beszerezhetõ
2013. augusztus 1-tõl 
2013. december 31-ig ügyfélfogadási
idõben folyamatosan a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjának irodájában
(2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. 
9-10. számú iroda), letölthetõ az
Önkormányzat honlapjáról
(www.dunaharaszti.hu), illetve
felhasználható (kifénymásolható) a
felhívás utáni mintapéldány is.

Az ebtulajdonosok, ebtartók a
nyomtatványt kötelesek teljes körûen
kitölteni és az ebösszeírási idõszak
lejártáig, azaz legkésõbb 
2013. december 31-ig a
Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjához személyes
leadással, postai úton vagy email-en
(ado@dunaharaszti.hu )
visszajuttatni.

Felhívom figyelmüket, hogy az
ebtulajdonos és ebtartó
ebösszeírásra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítését a Polgármesteri
Hivatalnak jogszabályi felhatalmazás
alapján ellenõriznie kell. 
Nem teljesítés esetén állatvédelmi
bírság kiszabását kénytelen
kezdeményezni az állatvédelmi
hatóságnál. Kérjük, ennek elkerülése
érdekében a határidõben történõ
szíves együttmûködésüket.

Dunaharaszti 
Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportja
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A vá ros mi va gyunk
Ha tá ron tú li mû vész ba rá tom mal au tó zunk Dunaharasztin,
pró bá lom be mu tat ni a vá rost, ahol élek. Par ko kat, temp lo -
mo kat, la kó par ko kat, az ipa ri zó nát, az uta kat, a Pe tõ fi szob -
rot, az eve zõ sö ket a Kis-Du nán, óvo dá kat és is ko lá kat, a mû -
fü ves fo ci pá lyát, az európában is egye dül ál ló gör desz kás
edzõ te ret, a Kúriát…, és még so rol hat nám. Az A-Pavilonból
in dul tunk, a Fõ úton lé võ nyi tott mû te rem bõl és a Kisduna
Ét te rem te ra szán kö töt tünk ki. „Sok itt a fi a tal – mond ja a
Kol lé ga. Nem is gon dol tam, hogy Ha rasz ti ilyen moz gal mas
vá ros” – te szi hoz zá. Pe dig az. Élet tel te li. A min den na pi éle -
tet ki szol gá ló vá ro si in téz mé nyek kel, egész ség ügyi el lá tó
egy sé gek kel, ma gán nyelv is ko lák kal (va ló ban), ven dég lá tó
he lyek kel, me lyek kö zös sé gi tér ként is funk ci o nál nak, üz le -
tek kel és szol gál ta tá sok kal, hogy ne kell jen min de nért Pest -
re vagy a szom széd vá ros ba men ni. Aki itt él, an nak a mai
ál la pot ter mé sze tes, szin te ész re vét le nül ér tük el az el múlt
évek alatt. 
És itt ér de mes egy pil la nat ra meg áll ni. Ne künk ter mé sze tes,
de an nak, aki már hos  szú ide je nem for dult meg Harasztin, óri -
á si a kü lönb ség. Mi meg szok tuk, az egy re jobb élet mi nõ sé get,
a fi a ta lok már be le szü let tek. De kö zö sen és na pon ta él vez zük

a fej lõ dés elõ nye it: hó -
nap ról hó nap ra, év rõl
év re min den ki csit jobb,
szebb, gaz da gabb. A
büsz ke ség, amit ér zünk
szin tén ter mé sze tes ál -
la po tunk lett. „Lo kál pat -
ri ó ták va gyunk, ez a dol -
gunk” – mond ja a Pol -
gár mes ter. 
Mit lát eb bõl egy ide gen,
aki elõ ször jár ná lunk? Már a kész, mai ál la po tot ter mé sze te -
sen. A Laffert Fo tó klub tag jai kö zül né há nyan ké szí tet tek egy
rö vid videót Dunaharasztiról. Ke res se a vá ros szlo gen jét a
Youtube ke re sõ jé be be ír va: Dunaharaszti, ahol ott hon ra lel,
vagy ír ja be az aláb bi lin ket http://youtu.be/fchY4JOMQl4
A ké szí tõk a fi a ta lok szem szö gé bõl mu tat ják be Ha rasz tit, nem
csak fi a ta lok nak.
Sze re tet tel aján lom min den ki nek.

Mikó F. Lász ló

Fu tó nagy kö ve tünk je len ti

A nyá ri idõ szak fu tó ink szá má ra nem je len tet te, hogy szü ne -
tet tar tot tak vol na a fu tá sok ban. Ke ve sebb ver se nyen vet tek
részt fu tó ink, mint az ezt meg elõ zõ idõ szak ban, vi szont szor -
gal ma san ké szül tek az el kö vet ke zõ ver se nyek re.
Jú li us má so dik hét vé gén ke rült sor a Dé li báb te rep fu tó ver -
seny re, ahol a ha gyo má nyok hoz hí ven idén is ver se nyez tek
dunaharaszti fu tók. Félmaratonon Ve res Lász ló és Vil lám Pé -
ter fu tot tak. Au gusz tus hó nap ban több ver se nyen je len tek
meg fu tó ink. Au gusz tus el sõ szom bat ján a szi get hal mi ult ra -
fu tó sport egye sü let ál tal a tö kö li park er dõ ben ren de zett ver -
se nyen az elõ zõ évek hez ké pest töb ben fu tot tak, s rá adá sul
ér tek el do bo gós he lye zést. A rek ke nõ hõ ség ben meg ren de -
zett ver se nyen Györ gyi Ka ta lin 52 km-en má so dik he lyen vég -
zett a nõk kö zött, kor osz tá lyá ban pe dig az el sõ he lyen. Ugyan -
csak fu tott 52 km-en a csa pa tunk kal együtt edzõ, szi get szent -
mik ló si csa pat épí tõ Simsik Zol tán is, aki ez al ka lom mal tel je -
sí tet te éle te el sõ ult ra táv ját hi va ta los kö rül mé nyek kö zött. 21
km-en Ve res Lász ló kor osz tá lyá ban a har ma dik he lyet vég -
zett. Raj ta kí vül még né gyen fu tot tak ezen a tá von, akik csa -
pa tunk hoz la záb ban vagy szo ro sab ban kö tõd nek. Nõk kö zött
má so dik he lye zett lett a szi get hal mi il le tõ sé gû Ferenczy Krisz -
ti na, va la mint raj ta kí vül fu tott még Fe hér Lász ló, Bazsó Er -
zsé bet és Esze Ta más. 15 km-en ver seny zett a dunaharaszti
Kovaliczky Ta más, il let ve a fu tó csa pa tunk hoz tar to zó, de
ócsai il le tõ sé gû Var ga Ru dolf is. Au gusz tus má so dik szom -
bat ján fu tó ink a Szelidi-tó part ján áll tak rajt hoz, Esze Ta más
2 kört, va gyis 22 km-t, Bazsó Er zsé bet és Györ gyi Ka ta lin pe -
dig 1-1 kört, va gyis 11 km-t fu tot tak.

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

Kö szö net
A karitász-táborra jú li us 1-
5-ig ke rült sor a Fõ úti Szent
Ist ván Plé bá ni án. Az in gye -
nes nap kö zis tá bor sok-sok
prog ram mal vár ta a gyer me -
ke ket, ame lyen ös  sze sen 113
gyer mek vett részt, több mint
50 fel nõtt fel ügye le té vel-se -
gít sé gé vel (a karitász-tagokon kí vül)! Az in gye nes sé get, amely Is -
ten min den ki fe lé irá nyu ló fel té tel nél kü li sze re te tét volt hi va tott tük -
röz ni, ön kén tes fel aján lá sok kal si ke rült meg ol da nunk. 

Ezért sze ret nénk kü lön meg kö szön ni a Dunaharaszti Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le té nek a pá lyá za ti tá mo ga tást, a Szo ci á lis és Egész -
ség ügyi Bi zott ság és Dr. Bereczky Pé ter el nök, Dr. Szalay Lász ló
pol gár mes ter és Kiss Ger gely a vá ro si gyer mek tá bo ro zá si alap ból
tör té nõ hoz zá já ru lá sát, a ka na dai Faj ta Já nos pénz tá mo ga tá sát.
Her ceg Já nos han go sí tott, klimatizált, fil met ve tí tett a plé bá ni án. Fa -
ze kas Ta más kar nagy- kán tor ze ne ta ní tás sal, Gintner Or si ének lés -
sel, a Ruff pék ség fi nom ke nyér rel, a De me ter Zöld ség friss zöld -
ség gel, Bá csi Bö be és Rábenspeck Er zsi ke ké zi mun ká zás sal, Ró nai
Já nos és Dá vid gyö nyö rû Ba ba lo vuk kal tör té nõ lo va gol ta tás sal, a
Ha rasz ti Íjász-klub ön kén tes mun ká já val, Rácz Mi hály és Pákozdi
Ri chárd já ték szer ve zés sel, Gera Lász ló, Gera Dá vid, Dá ni el Mag -
dol na és Dá ni el Ist ván és még so kan má sok tá bor épí tés sel, ma mák
száz szám ra sü tött pa la csin tá val, sok-sok szü lõ - a karitász-tagokon
kí vül - fá rad sá gos mun ká já val já rult hoz zá a nap kö zis tá bor si ke ré -
hez. A gyer me kek örö mét lát va, meg ér te a fá ra do zást, kö szön jük az
együtt mû kö dést!

Szent Er zsé bet Karitász



Me sék, hõ sök, le gen dák, 
Dunaharaszti
Ese mény ide je: 2013 szep tem ber 21., szom bat
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Ka te gó ria: öröm íjász ver seny 
Le írás: Ren de zõ: Ha rasz ti Íjász Club 
A ver seny jel le ge: öröm íjász ver seny 

Ka te gó ri ák: Tör té nel mi: Pusz tai, Hos  szú íj.
Pol cos íj mo dern Hos  szú íj, Va dász ref lex, csu pasz Csi gás íj.
Irány zé kos: Olim pi ai, Csi gás 3D, Csi gás CU 

Ver seny le írás: A Ha rasz ti Íjász Club 2013. szep tem ber 21-én ren de -
zi meg a II. Me sék, Hõ sök, Le gen dák íjász ver senyt.

Le gye tek üd vö zöl ve jó urak és ne mes höl gyek! Egye sü le tünk so rom -
pó ba hív min den íjász mes ter ség ben jár tas da li át s höl gyet, hogy Du -
na ha rasz ti ban mér je össze tu dá sát a II. ME SÉK, HÕ SÖK, LE GEN DÁK
VE TÉL KE DÉ SEN.
Aki kö zü le tek a leg ki vá lóbb nak bi zo nyul a meg mé re té sen an nak de re -
kát egy éven át ékí ti a dí szes Ezüst Szab lya, hir det ve a meg ér de melt
gyõ zel met. Az egy év le tel té vel a baj nok is mét lép jen so rom pó ba így
véd ve meg baj no ki cí mét, vagy ta lál jon mél tó le gyõ zõ re. A ve tél ke dé -
sen a ván dor Ezüst Szab lyá ért min den tör té nel mi és pol cos íjat hasz -
ná ló pró bát te het! A pon to zás so rán a tör té nel mi íj jal lö võk tel je sít mé -
nyét 1 szor zó val, a pol cos íj jal lö võk tel je sít mé nyét 0,9 szor zó val vesz -
 szük fi gye lem be. A ván dor Ezüst Szab lyá ért az if jabb kor osz tály is ver -
seng het, amen  nyi ben vál lal ja a da li ák ra ki rótt fel té te le ket. A ve tél ke dés
vé gén ka te gó ri án ként is ki hir det jük a nap baj no ka it. Az ese mény fé nyét
eme li, ha tör té nel mi vi se let ben ve szel részt a ve tél ke dé sen. 
Hely szín: Dunaharaszti, Sport szi get.
Meg kö ze lí tés: Bu da pest fe lõl: a HÉV meg ál ló után az el sõ le he tõ ség -
nél jobb ra, át a híd alatt, 20 m a par ko ló ig, on nan kb. 200 m gya log.
A Tak sony irá nyá ból és az Alsónémedi irá nyá ból ér ke zõk nek a vá ros -
köz pont ban lé võ lám pa után Bu da pest fe lé, majd az el sõ le he tõ ség nél
bal ra, át a HÉV híd alatt, 20 m a par ko ló ig, on nan kb. 200 m gya log a
ver seny hely szí né ig.
Tér ké pet lásd a hon la pun kon: http://haraszti-ic.blog.hu/2013/08/12/
mhl_20130921_versenykiiras
Cé lok: 16 cél 1 kör ben 3-3 lö vés sel (2D, ügyes sé gi cé lok, 10-50m) 
Prog ram:
8:00–09:30: re giszt rá ció, ne ve zés, be me le gí tés, cso port be osz tás, 
10:00–14:00: meg nyi tó, ver seny, 
14:00–16:00: íjász ve tél ke dõk, pár bajok 
16:00: ered mény hir de tés, díj ki osz tás 
Dí ja zás: Az el sõ há rom he lye zet tet min den ka te gó ri á ban érem mel és
ok le vél lel A tör té nel mi vagy pol cos íjat hasz ná lók kö zül a leg jobb ered -
ményt el érõ egy év re el nye ri az EZÜST SZAB LYA vi se lé sé nek jo gát 
Ne ve zé si dí jak:
Tiszteletreméltó/Senior (51-): 3000 Ft 
Dalia/Felnõtt (19–50): 3000 Ft 
Fegyverhordozó/Ifi (15–18): 2000 Ft 

Apród/Gyerek (9–14): 1500 Ft 
Pöttöm/Mini (-8): in gye nes 
A ver se nyen bü fé üze mel! Min den ver seny zõ ven dé günk egy tál ki adós
me leg étel re, amit a ne ve zé si díj tar tal maz. Kí sé rõk 800 Ft-ért igé nyel -
het nek ebé det, me lyet kér nénk elõ re je lez ni. 
Elõ ne ve zé sek: a dh.ijaszat@gmail.com cím re – név, egye sü let, íj ka te -
gó ria, kor osz tály –, meg je lö lé sé vel kér jük el jut tat ni. 
Elõ ne ve zé si ha tár idõ: 2013. szep tem ber 19., 22 óra 
Ver seny ren de zõ: Ha rasz ti Íjász ClubMarlok Kár oly el nök 20/913 8645 
BTE: Benes Gé za 
Tudnivalók: A csa pa tok tag ja it ves  szõ be adá sos mód szer rel vá laszt -
juk ki!
A ver se nyen sa ját fe le lõs sé gük re vesz nek részt a versenyzõk!Gyerekek
csak szü lõi fel ügye let mel lett ver se nyez het nek! 
Fon tos sza bá lyok!
TI LOS: A ver seny elõtt és a ver seny ide je alatt a sze szes ital fo gyasz -
tá sa. A pá lyán a sze me te lés. Má sok tes ti ép sé gét ve szé lyez tet ni. A cé -
lok ra, ver se nyen kí vül lö vé se ket le ad ni. 

Ké rünk min den részt ve võt, hogy a sa ját ma ga és má sok biz ton sá ga ér -
de ké ben fo ko zott fi gye lem mel tart sa be az íjá szat ra vo nat ko zó biz ton -
sá gi és bal eset vé del mi sza bá lyo kat! A vál toz ta tás jo gát a ren de zõ ség
fenn tart ja! Min den ki nek jó szó ra ko zást és jó ver seny zést kí vá nunk! 

HIC

Egész sé ge ér de ké ben! 
Erõt adunk hogy le gyen ener gi á ja az élet hez!

Bio-Aktív Ház
(ez elõtt BioLabor)

I. Fi zi kai köz ér zet ja ví tó szol gál ta tás – az ener gia ház tar tás ki egyen -
sú lyo zá sá ra!
Az el já rás a har mo ni kus rez gé sek feler?sítése ré vén a szer ve zet ener -
gia egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sá ra tö rek szik, ön gyó gyí tó fo lya ma ta i -
nak be in dí tá sá val az op ti má lis m?ködés irá nyá ba hat. 
A ke ze lés so rán túl ada go lás, vagy mel lék ha tá sok nem jön nek lét re,
mert a sej tek csak an  nyi ener gi át (és in for má ci ót) vesz nek ma guk hoz,
amen  nyi re szük sé gük van az egyen súly, har mó nia be-il let ve vissza ál -
lí tá sá hoz.
Sok ré tû al kal ma zá sa mi att egy re el ter jed tebb, má ra már az ön szá má -
ra is el ér he tõ!
Sze mély re sza bot tan: – stressz ol dás , köz ér zet ja ví tás

– ener gia hi ányt meg szün te tõ

– vi ta li tás (élet erõ) nö ve lé se
– mé reg te le ní tés amely  ha tá sos le het akár a fo -
gyó kú rá nál is, se gí ti a tar tós ered ményt, amely
nem ter he li fe les le ge sen a szer ve ze tét 

II. Fo gyás ott ahol kell!Az nyi rok mas  százs ké szü lé ket szok ták „zsír -
evõ”-ként is em le get ni – hi szen ez a gép az or vos tu do mány és a fi zi -
ka leg újabb ered mé nye it hasz nál ja fel a nõi és fér fi szép ség elõ se gí -
té sé re. Ha tá sá ra ja vul a ke rin gés, az emész tés, elõ se gí ti a kar csú sí tást,
zsír ol dá si fo lya ma to kat, ja vul a bõr alat ti kö tõ szö vet ál la po ta,
celullitis el len is ha tá sos. Mi vel a ké szü lék a szer ve zet sa ját bel sõ fo -
lya ma ta it op ti ma li zál ja a mé reg te le ní tés és a fo gyás elõ se gí té sé re,
hasz ná la tá nak nincs mel lék ha tá sa.
III. Vibromasszázs: nö ve li az el len ál ló ké pes sé get, for mál ja az izom -
za tot, kí mé li az ízü le te ket , nö ve li az anyag cse rét, tu da tos di é tá val se -
gít a fo gyás ban. 10 per ces ke ze lés sel már so kat tett az egész sé gért!
IV. Szív stressz mé rés Viport ké szü lék kel – vá laszt kap hat ar ra mi -
lyen a szí vé nek és a ve ge ta tív ideg rend szer ének a stressz tû rõ ké pes -
sé ge, mind ös  sze 2 perc alatt!

Idõ pont egyez te tés szük sé ges: Tóth Bor bá la  0630 369-85-94
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2013. júliusi újszülöttek

Apró Lana 07. 13.
Basa Kornél Nimród 07. 26.
Bordé Alex Sándor 07. 22.
Csehi Dániel 07. 04.
Davidovics Barnabás 07. 10.
Déri Bence 07. 31.
Firgi Judit 07. 04.
Gábri Zoé Laura 07. 25.
Ghemelea Csaba 07. 05.
Illés Marcell Mátyás 07. 30.
Jakab Bálint 07. 30.
Kis Brigitta 07. 24.
Konczos Kata 07. 04.
Krausz Laura Liliána 07. 19.
Lemes Mercédesz Kitti 07. 15.
Levius Alexander Dorián 07. 23.
Mezei Tímea 07. 18.
Mózes Lili Virág 07. 23.
Németh Boglárka 07. 26.
Radván Ádám 07. 24.
Sajti Mátyás 07. 19.
Sarnyai Marcell 07. 28.
Sörös Attila 07. 24.
Sülecz-Bíró Lídia 07. 28.
Szél Zoltán József 07. 15.
Weinber Hunor 07. 22.

2013. augusztusi újszülöttek

Madurovicz Vince 08. 07.
Réthi Klaudia 08. 13.
Skreka Luca 08. 11.
Berta Bálint 08. 22.
Fattorini Riccardo Antonio 08. 05.
Ficsor Johanna 08. 23.
Hegyesi László Dusán 08. 16.
Hermann Laura 08. 11.
Hermann Dorina 08. 11.
Hornyák Bálint Attila 08. 11.
Horváth-Suhajda Borisz 08. 23.
Jancsó Kornél 08. 05.
Juhász Márton 08. 10.
Kovács Eszter 08. 26.
Krasznyánszky Nátán 08. 09.
Kvell Aliz 08. 26.
Lábas Belián 08. 26.
Teiter Viktória 08. 01.
Tóth Anna Róza 08. 04.
Tõkés Kitti 08. 24.
Urbán Mercédesz Jázmin 08. 18.

2013. július hónapban
elhunytak neve és életkora

Bálint Jánosné élt 74 évet
Balogh József élt 64 évet
Kengyel László élt 23 évet
Kreisz Józsefné élt 88 évet
Langó Józsefné élt 78 évet
László Jánosné élt 76 évet
Luttenberger Lajos élt 72 évet
Molnár Jánosné élt 55 évet
Mózer István élt 78 évet
özv. Horváth Sándorné élt 93 évet
Schuszter Ferdinándné él 94 évet
Simon Józsefné élt 51 évet
Szinai Gábor élt 61 évet
Takács Sándorné élt 71 évet
Tóth Jánosné élt 92 évet

2013. augusztus hónapban
elhunytak neve és életkora

Farkas Jenõ élt 76 évet
Farkas István élt 70 évet
Ferkó László élt 44 évet
Gyomlin Józsefné élt 80 évet
Horváth István élt 59 évet
Kerekes János élt 73 évet
Kiss Mihály élt 76 évet
Lukács András élt 76 évet
Mazur Antalné élt 79 évet
Németh Jánosné élt 83 évet
Szõke Sándorné élt 93 évet
Wolf Mihályné élt 88 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

Ruhaosztás
és átvétel

lesz október 4-én és 11-én (pénteki
napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent
István Fõplébánia mellett). Az elvitt
ruhanemûért szerény összeget
elfogadunk. 

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

Az érdeklõdõket szeretettel és nagy
választékkal várja a 

Szent Erzsébet Karitász

Mol nár Jánosné 
em lé ké re

Böl csõ dénk dol go zó já tól Ani kó tól, fá jó
szív vel vet tünk bú csút 2013. jú li us 25-én.
Mi akik itt ma rad tunk utá nad, ki csit ár -
vá nak érez zük nél kü led ma gun kat.
Pe dig las san bú csúz ni kényszerített hosz -
 szú be teg sé ged.
De még hit tünk re mény ked tünk, még
akar tuk lát ni, hogy a föl di gyógy ulás bol -
dog öreg kort en ged.
Más képp tör tént. Mi köz ben írom eze ket a
so ro kat, pe reg nek le az em lék fosz lá nyok
ben nem, ró lad.
A böl csõ dét má so dik ott ho nod nak te kin -
tet ted. A vi rá go kat csak te tud tad gon doz -
ni, ke ze id mun ká ja so rán, a szi vár vány
min den szí né ben pom páz tak a nö vé nyek.
Most még a vi rá gok is szo mo rú ak, kó ka -
doz nak, her va doz nak.
Imád tad csi no sít gat ni, szé pí te ni a kör -
nye ze te det, a te de ko rá ci ód dal van te le a
fo lyo só, és a sze re tett cso por tod a Mi ci -
mac kó cso port.
A gye re kek kel tü rel mes, meg ér tõ, el né zõ
vol tál. Mi vel a sors nem adott sa ját gyer -
me ket, min den tö rõ dést, sze re te te det az
it te ni gyer me kek nek ad tad.
Kö szön jük a sors nak hogy meg is mer het -
tünk, és dol goz hat tunk ve led.
Drá ga Ani kó ! Nyu god jál bé ké ben ! Bú -
csú zunk tõ led !

A böl csõ de dol go zói ne vé ben
Doleszák Jánosné
in téz mény ve ze tõ

ÁL LAT OR VO SI REN DE LÕ 
Dunaharaszti, Ró nai Gy. u. 63. 
Nyit va: H, K, Sze, P: 9-11
Te le fon: 06-30-752-6406

Ku tyák, macs kák, egyéb ked ven cek szé les -
kö rû el lá tá sa: ol tá sok/ve szett ség is/, chip,
fé reg haj tás, út le vél, se bé sze ti, bel gyó gyá -
sza ti, szü lé sze ti, sze mé sze ti vizs gá la tok és
mû té tek, ivar zás di ag nosz ti ka, ivar ta la ní tás,
ult ra hang, EKG, la bor, ult ra han gos fog kõ le -
sze dés. Tar tá si, ta kar má nyo zá si, te nyész té -
si, ki ál lí tá si szak ta nács adás. Gaz da sá gi ha -
szon ál lat ok el lá tá sa (baromfi, ser tés, juh,
kecs ke, nyúl). Te le fo nos idõ pont egyez te -
tés sel be teg el lá tás ház nál is.

DR. SIRKÓ ÉVA KISÁLLATKLINIKUS SZAK -
ÁLLAT OR VOS Hét köz nap reg ge len te el ér -
he tõ va gyok 7 és 8 óra kö zött a Bu da pest,
XX., Lõ cse u. 4/A sz. alat ti ren de lõ ben.

El len õr zés: drsirko@gmail.com
Dr. Sírkó Éva











Ami kor a ho zam ve ri a ka ma tot
Trend éves át lag ho zam 15%

A ma gya rok kö zül ke ve sen fog lal koz tak ed dig a bank be té te ken és sa ját ott ho -
nuk meg vá sár lá sán kí vül más be fek te té si le he tõ sé gek kel. Ám az el hú zó dó
nem zet kö zi gaz da sá gi vál ság ked ve zõt len pénz ügyi ha tá sai mi att min den ki fel -
te szi ma gá nak a kér dést, va jon va ló ban a leg ked ve zõbb meg ta ka rí tá si for mát
vá lasz tot ta-e ki. 

Ez a nyár eb bõl a szem pont ból Trend for du lót ho zott, a ma gyar meg ta ka rí tók
elég nagy tö me ge is mer te fel, hogy a tör té nel mi mély pont ok ra zsu go ro dó ban -
ki ka ma tok he lyett más pi a cok ma ga sabb ho zam le he tõ sé ge it ér de mes vá lasz -
ta ni. Elõ tér be ke rül tek be fek te té si szol gál ta tá si ter mé kek, amely ben min den
kor osz tály ta lál el vá rá sa i nak meg fe le lõt. Sõt, a kon zer va tív, ki sebb koc ká za -
tot vál la lók is vá laszt hat nak ma ga sabb ho zam le he tõ sé get el érõ ter mé ket.
A ho zam le he tõ ség mel let ér de mes meg gyõ zõd ni ar ról is, hogy a be fek te tést
ma ga san kép zett és ta pasz talt ma gyar szak em be rek vé ge zik-e, és mi lye nek a
ko ráb bi ered mé nye ik. Nem kell a fo ga lom vál tás tól ide gen ked ni, a ban ki ka -
mat he lyett ér de mes a ho zam ra vál ta ni, amely szó a pén zünk kel va ló gaz dál -
ko dás ho za dé kát je len ti.

A Trend Egye di Port fo lió ke ze lés egye dül ál ló a ma gyar pi a con. A ma gán be -
fek te tõk nek kí nált fix fu tam ide jû ter mé ket a ma gyar tu laj do nú, pi ac ve ze tõ
Buda-Cash Bró ker ház Zrt. kö zel 20 éves pénz és tõ ke pi a ci ta pasz ta la tok kal
ren del ke zõ szak em be rei fej lesz tet ték ki és vég zik a port fo lió ke ze lést. A Trend
ter mék csa lád kö zel 10 éve in dult, a be fek te té si stra té gi át a Pénz ügyi Szer ve -
ze tek Ál la mi Fel ügye le te (PSZÁF) en ge dé lyez te és fel ügye li. Az el sõ ilyen
ter mék 2004-ben je lent meg a ma gyar pi a con a Buda-Cash Bró ker ház fej lesz -
té sé nek kö szön he tõ en. 

A Trend port fo lió ke ze lés si ke res, a pi a ci át lag ho za mo kat lát vá nyo san túl szár -
nya ló ered mé nye ket ért el. A majd 10 éves múlt ja alatt az éves át lag ho za ma
15%. A Buda-Cash Bró ker ház tu da to san vá lasz tot ta a Trend ne vet, mert a
trend kö ve tõ port fo lió ke ze lés po zí ció épí tõ stra té gi át al kal maz, kö vet ke ze tes

koc ká zat ke ze lés sel.
A va gyon nagy ré -
szét ál la mi lag ga -
ran tált ér ték pa pír -
ok ban il let ve pénz -
pi a ci be fek te té si
jegy ben tart juk és
csak a fenn ma ra dó
részt fek tet jük koc -
ká za to sabb, tõ ke át té te les inst ru men tu mok ba. A be fek te té si stra té gia cél ja,
hogy a ki vá lasz tott áru vagy pénz pi a ci ter mé kek (arany, devizapárok, nem zet -
kö zi tõzs dei in dex ter mé kek) ár vál to zá sa it fo lya ma to san kö ves se, így biz to sít -
va a be fek te tõk szá má ra a pi a con el ér he tõ nye re sé gek le fö lö zé sét. 

A Trend be fek te tés nél, az ügy fél vá laszt hat 1-3-vagy 5 éves fu tam ide jû port -
fo lió ke ze lést is, és fo rint ban vagy euróban is le he tõ sé ge van a be fek te tés re.

A Trend Egye di Port fo lió ke ze lés bár ki szá má ra el ér he tõ, Tar tós Be fek te té si
Szám lá ra (TBSZ) is he lyez he tõ, ez zel je len tõs adó meg ta ka rí tás is el ér he tõ. 

Ér dek lõd jön a Buda-Cash Bró ker ház szak ér tõ jé nél: 
Ketykó Bé la 
ér ték pa pír ke res ke dõ
Te le fon: 06/1-235-1586 vagy 06/30-670-1919
Ema il: ketyko.bela@budacash.hu

Jo gi nyi lat ko zat:
A 2007. évi CXXXVIII. tör vény 40.§ elõ írá sa i nak alap ján fel hív juk a fi gyel met, hogy a je len tés ben sze rep lõ ada tok és in -
for má ci ók egy ré sze a múlt ra vo nat ko zik és múlt be li ada tok ból és in for má ci ók ból nem le het sé ges a jö võ be ni ho zam ra, vál -
to zás ra, il le tõ leg tel je sít mény re vo nat ko zó meg bíz ha tó kö vet kez te té se ket le von ni. 
A je len tés ben fog lal tak fel hasz ná lá sa, át dol go zá sa, pub li ká lá sa ki zá ró lag a Buda-Cash Bró ker ház Zrt. elõ ze tes írá sos en ge -
dé lyé vel le het sé ges. 





Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.





„Múlt nél kül nincs jö võ,
s men nél gaz da gabb
a múl tad, an nál több fo ná lon
ka pasz kod hatsz a jö võ be.”   (Ba bits Mi hály)

Tisz telt Ün nep lõk, 
ked ves egy be gyûlt dunaharasztiak!

Nap tá runk ban sok fé le ün nep van. A csa lá di ün -
ne pe ket ál ta lá ban fe jé ben tart ja az em ber, a na -
gyobb kö zös sé gek – egy vá ros, or szág – ne ve -
ze tes al kal ma i ra pe dig fi gyel mez tet nek ben nün -
ket a pla ká tok vagy épp a mé dia. Nem is an  nyi -
ra az al ka lom ra, sok kal in kább az ün nep hez kap -
cso ló dó prog ra mok ra hív ják fel fi gyel mün ket. Így
volt ez a mai nap pal is, ez a ter mé sze tes. Ugyan -
ak kor nem gon do lom, hogy bár ki el fe lejt ke zett
vol na a kö zel ezer éves ün nep rõl, s – bát ran
mond hat juk – már ar ról sem, hogy temp lo munk
vé dõ szent jé nek szob rá nál em lé kez he tünk meg
tör té nel münk el sõ nagy ki rá lyá ról.
Szent Ist vánt – éle tét, tet te it – töb bé-ke vés bé min -
den ki is me ri. Köz is mert tény, hogy ural ko dá sa
alatt a tör zsek szö vet sé gé bõl ki ala kult fe je de lem -
sé get egy sé ges, ke resz tény ki rály ság gá ala kí tot ta
át, amely 1028-tól az egész Kár pát-me den cé re ki -
ter jedt. A tör té ne lem köny vek Szent Ist ván-ké pe
azt mu tat ja, hogy ál lam ala pí tó ki rá lyunk a ma -
gyar ság új élet út ját ki je lö lõ al ko tó egyé ni ség, re -
á lis, ke resz tény szel le mû, re for mer ural ko dó volt.
A leg na gyobb ér de me: né pe fenn ma ra dá sá nak
biz to sí tá sa az zal, hogy or szá gát a ke resz tény Eu -
ró pá hoz, a Nyu gat hoz csat la koz tat ta. A Ma gyar
Ki rály ság a ke resz tény ál la mok kö zös sé gé nek tel -
jes jo gú, önál ló tag ja lett.
(...)
Mél tán tölt el ben nün ket, em lé ke zõ ket a büsz -
ke ség szent ki rá lyunk alak já nak meg idé zé se kor.
Eu ró pa szent té ava tott ural ko dói kö zül õ az el -
sõ, aki nem már tír ha lá la ré vén, ha nem hit té rí -
tõi-ural ko dói te vé keny sé gé nek kö szön he tõ en
kap ta meg a föl di em ber szá má ra el ér he tõ leg -
na gyobb el is me rést mint nép ének apos to la, a
ke resz tény egy ház meg szer ve zõ je, za rán do kok
párt fo gó ja. Az 1018 után meg nyi tott  je ru zsá -
le mi za rán dok út ma gyar or szá gi sza ka szá val
nem csak vé del met nyúj tott az uta zók nak, ha -
nem ös  sze kap csol ta az Eu ró pa ke le ti és nyu ga -
ti ré sze kö zöt ti gaz da sá gi, po li ti kai, szel le mi vér -
ke rin gést is. Nem vé let len, hogy a nagy egy -
ház sza ka dás, az 1054-es szkiz ma óta Szent Ist -
ván ki rály az el sõ, akit mind a ró mai ka to li kus,
mind az or to dox hí võk egy aránt szent ként tisz -
tel nek, így sze mé lye öku me ni kus hi dat is je lent
a ke resz té nyek kö zös sé gé ben. 
„Ha a hit paj zsát tar tod, raj tad az üd vös ség si -
sak ja” – vall ja az In tel mek ben. A ke resz tény ala -
po kon nyug vó Eu ró pa ez zel mu tat tör té nel mi
pél dát az egy sé ge sült Eu ró pai Uni ó nak, amely -
nek alap ok má nyá ból szám ûz ték Is ten ne vét és
a ke resz tény er köl csök re va ló hi vat ko zást. Pe dig
hit nél kül nem lesz üd vös ség sem!
Csak így van esé lyünk ar ra, hogy is mét ré gi ön -
ma gunk le hes sünk, az az Eu ró pa, az a nem zet,
amely év szá zad okon ke resz tül min dig ki vív ta a
vi lág né pe i nek el is me ré sét!

Kö szö nöm a fi gyel met!

(Részlet Hajdú Zsolt ünnepi beszédébõl.)

Augusztus 20.


