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Az olvasóhoz

Szcreiette1 kös,ónriink nindenkit, aki a - tríúzeunri FLlzetek, ezen. Duna-
harnsrti !árossá váLásán:rk első é!íotdülójá!a elkéÉúlt kótctót, kéZlre,es.i,

]clcn, Dunal]anszti Torténete Ul. c ínű kiinyvveL bciijeződik a !áros ezcl
éve§ tórtóietét benNtató heLylörtéDcti nonográíia. A h:iroLl kilteL tobLl
mint 900 oldaloD, . az elnyerr !áfusi rangnák meeícLclő, tudomány.js igé,
nyességge1 Lnutatje be telepü]ésünk tölténerél.

Úgy goD.1oljuk e könyv javár. szol8ál váro§llnknak, EríNiti a lokábario-
tiznust. azokDak pedig, akik aZ urolsó fél évszáZadb r kailtöztek Ddn.,
harawtira vagy most relcpiilnek a szépeD fe]lócő Vjíosba, tájékoztarásr n},L]jl:
niLycn is ez a Budapesr iléli kapuját kóPező relepüLés, Illcly vílrhatóan végle,
ge .ll {,l .,_"en" ,, riolo e,-,- \|ln,,|J |,e F$É .PAt
iob lr,"re e.|,-| jp. J, .re, .p, ]e

orsz,ígvis:onyok nyomán 10 éves sikerró.rénetét m tatja be - rig! goüdoljul
] ,",, -" Fg",o ,,pl ,, ' ,_. ror, 1 ,1 dt , , ,, , ,"'
tiotizmlNsal Degírr soDi.

Ugyanekkor városunk nevéLtci kö9önetel ke11 noridantnk e kotet
hifun yeúőjénelr, vaLánint küliin iS a röbbLótctcs monogláfia megrcrve,

- l.,o".l , lel ,e. Mir,,lo,"a",,.et,
hétta8ú írói reaD segitségével, lótrehozra ezt u rendkíviil értékes hclytól-
taDeti nunkár Dunaharasuri oiy szeretetéve1, niely reméljiik, íokozatosan
ninden váro§unkhan élőnek s:ljátja lev,

Kórjiik foradlák a nunkár §zercretrell

Dunahara9ri, 2001. okóber

1-1trol|eqel (ilsllir

9"""l*"-,, ,,í.l-",,i .9",u"y lv



&. Helméc7i Móqas

I)unalraraszti a 2. vllághábofri után

. ..Áoahcíós időszak; 1915-48

Az élet újíaindulása. Á háborús káíok

Előző kóterúnkLő] §mert, hogy Dun.rharás?ti 1944 novernbelében - de-
cenberében röblr nin. egy hónapig "liontv.iros" v.,lt,'

A s,ovjethadseleg lgl,inis, rnely novcmbcr 2,án mjr benyonulr Hararri
néhány LléL] urcájábá, negrekcilt a koráLrlun kiépítctt tanklrokníl, A beérkező
némel-n]ag}ar erő§íiésel( pedig a Kálvfiia rlonbig illctve Taksonyig vis.
szavetetté]< a túl gyors.irü clőrenyonult, a térséglreD tartalékcrőkkcl még nem
rcndelkező orosz csapatokat, Enől kezdve nirrtegy ót hétig , nindaddig míg
a szovjer hadseleg iel ncm kószült egy újalrb na8y ofenzívrira , a frontvonal
Ha.a§]a és Takso y közt húzórlon. Ekozben állandóan íolyt a kér fél ko,r a
iü.ér§égi párbaj. Nap n]int naP.18./ír és aknavctő 1övedékek gamada csa-
pódott be Dunaherasuti házaiba. óriási károkat oko:va,

A r.,mbolá§r beretőztc a dccenber 8-án meginclrrlt szovjer úmadás, mel)
crőS utcni harcokkal párosult Valaminq hogy a visszavonuló nénet csaparok
lássítáni pióbálv. a: orosz előrenyonulást, wános helyen aláaknázták a.
utakat, a vasutar, § stmtégiailag fontos objektunok kdzii1 pedie többet íel,

Így b.lr az időkózbcni, a kd,sé8 novemberben tórtéDr kiiirítósc crcdné,
nycként a p.,Igári Lakosság vevtesége kicsi volt, annál Dagyobb krir kcletkc,
;ett éPúletckbcn, Tóblr, nint a ]árá"q bámely náS re]epulésén. Emek néhfuy

A hábonis cselekmények köyerkeztében

, Ráckeve 2?11 házribó1 ncgséúlt vag], elpuztult 545,
azaz kereken 20 slázaLék,

- Dömsöd 2400 háuából 5]4, kcrcken 22 vázalék,
, Kisklnlachá:a 7]5? há?ából L24, aza 5.] vázalék,
, Dunahara§iri 249ó h:izlból 1479, azaz több nint ó0 suázalék,]

-|/laa/.aaíj .,/,a?.l, /,ra 
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EmelleLl . sleís.tika sériilés cfuisza\t .r]att Dun.üarasíi eseiéhen Icn
egy§.e.űen c lliD é|ülerroD8áLódásróI van szó. hanem g}aklan tcljcs puSíU-
lífól, úogy az L és 1I. siámú lskola hon §mejcti ,zakköreinek e]r! 1C)6]i64-

,P', ' oPi;,- , J {,,
ig) pl. a Bacsó Béla tLrcáhiro 5l há, |öZiil épcn marRrlt 13, meqrong:iló,

,,l l Él

A teleliilas cLLenlétcs ll.talán lcvő Szé.he.!i utcillan 92 házból épcn
mnrndt 2], negrong.iló.loft 48, clp Srrúll 21, A belső !észen, ir l]ó:sa G],ij!gy
úton 27 nregvi,sgílt la|óh:tlró1 sérretlcn naÉdt 5, negrdrgálódolr 15, el,
t ,l b , , - úl- " _l- "_É r_, r,-_ ,lr " ,"
d,laD- -| l-, b,,l R,l . l__| _

E -".§"-

E, , §§on
A nJ.jalti j;li\ tAr !'.|on L3ro§ Lhb tb|úksének éruLfut.t^lE

Dunahara§Zti vcyteséget mé8 csak síilyosbírofta, hogy a kiürité§ nyom:iD
p lu, l _ l 6,, a[ o 1eJ g ,r;lr, -
lelPlédálrák. A, otl találharó ingóSágok.tt Vétholdrák, A titelőkénr használ-
ható réveket pedig a kemény télen nagyobbrészt elrú,e]rék, UtóbL]i vonat.l, ,,, _:l an,l ,lPl -, o, ,l ",,,, - a- *.rrr""lr .o,

i\,lírde, ó§Zefu8gött a2a1 iS, hogy a .émct csaparok kiííuésc utáD D!na,
haras,ri a Budapestct osúomló vovlet csaparol egvik íontos lrad]bázisa lett,
Á kirségbcn állaDdóan na8y létl.áLnú c§irpltc8ységek rarrózkorltak, polgári
,] a_ -"-,.,,l - ,,ó,,,4(,| ,ed F,P-,,,"_ ,_,,,, 

",,.";, |,, Ll',1.1,, , ,l do a,,|J.l o_"pFl - J,,-, I

l r ,r ,rr i. n,,.",l.,J, ie,.L"l-, -1. o _r p,o_ l"..,r
alakította ki rijúshclyét, sajt Tolbú.hiD nasall illetve tőrrskara s:ámá.á iS
berende:rek cgy időlege§ s,áLiáshelyer a Puskin utca 25,suóm alatt. EzeL
kapcsolatosan az adaigyűjlő honisneteti szakkoros rirnulók a háíban lakó

ős nénjrő] a kóverkező interjúr kapták:

, r// //.aa/aáJ Jő,,-l,,/ 9.r. j .,



"E€] sro{,iel ,isi, mÁodmagd lal beiött haz?Ánk. Kt)7.)lte , fug a lakív estrg cl icll
hog]nllnit, Megelölle nebik bútortltntbot hagjuL a kkasban d többll i./tgl]nkL,íLl

Ma/ tchergáPJrocsiod bíro],l iúüdl J5 .ridl egéJiíEr,é]i jii a l]eíend.list. MiJ.ór
rninrlcn lrsltolr ésleleLrli/i, Áo§ a: lmr 1.1áf]áL, SieíLébgá|jircl;ldl ár]<€rÉl és

c§ mdg6 rang.i ia.órrrlislt, lr\.I láfsai lisérctéüen ftll.állt Az őít álló katí)flár
magl.é lcztúl, ki dz| Ó mandíd, Áo§ Tolfuchin mrlrs&U d 4. ukJú táseftr
p.ilancjnola,' , További elLnoDLláSa szcr]nt a:oDbaD a lnkóházat csak róvi-
rlcbL ideig vették igénytc a maral] számára,1

Ezek.funbaü jclzik, hogy Hauszti nég a releirú]éSr kóilellenül éjintő
hijrci cselekménrck befe]."ióJése ut.ín is e8], ideig katonai bázis - hadmíjleletL
ierijlet - nuradt. E:zel túggii(l i\s.c, ho8] íl8y-aho8} lendbe hL]:ott s]ánlos
kii.épiiletlrcn és iólr]r nagánhjzban is hadikórhá,at áilitottak fel, s ezek töbt)
1rón!Po] át úiűtö.ltek Ezen hirdikórháZakban atr olosz egésTégüg]i szenély_
.ct ncllctt kiscgitőként sujnros |rclyi 1akost s alkaLma:tak, Eúíjl . az iileni
1radikórhri;akróL s az on dolgo,ort Lna8yal segírőkről . később száfu)s ú]sjg_
cikk jclcnt mcg ós íényképek § fcnnnaradtak,j

A D! dlurAnin lit\ir.í Júdil{rrljrbdn dokó.ót /rllri /Jk]!]l q?r öói!útjll,

Mindc, hogy a nénler csapatok viss;avonulása után nég két-hálom
hónapig oros: csapatok rarlózk.,dtlk DunaliaEsrtin, a köség lakóinak vis1
szátclePiiLasat ncn akaclállo:ta, s c: a Budapesti harcok Lefeje:ése utár1 nál
cüs-Iíprilis hóban be is fe]eziidött, Tavasszal Lnár a; újra induló pol8áli élet-
tel, \.rl.rnint a kcalődő rá6adalln] útalakulás niDdcn o1y jelévcl találko:ha-
r,l r,,,l _,| ,J_, -É|e ,| ,].|,,,, 14 ,_3_3ara,"1o

.é,k**-:a ,:/;o..l, zgl|; +e



tikiri élel, a gnzdlság- sazdálkod,is és atr oklerás - rnűvelaídó§ Lijbóli ncgindu.
LásálaL azúj yis.onyokközr: bár a köZSég éledeltéte lei a hábonit L(óvctőévek-
ben, va$ ntég ink,iblr a hábonir kó\.etíj évti:edbcn, lónyegesel negráltou-
nak, tosvabborlnak

Ezt , á kö:ség gedasáEíölclraizi ]relvzerénck, társadalrrii élerfeltéreleinek
hát]ányos változásár, - inclynek nenrc§ak a háború pus,tílásai de. híboút
tövető Politikai áhende,ődés is oka, . HnrasztiF \.iss:atelepi]lők ekkor cgy,
eliíre Inég ncn ér?ik,

LeíogL:llja aíkct orrhonaik. háaik, níilrclveik íljból takhatóvj és haPnál-
hátóvá téteLe, a sóíilések kijavítása, Uróbbi egváltalálr nenr könnyií fcladar.
Egyrészt á, ópítőanyag reljcsen hiány.jkk, náyésí ar íríláció ú]i.tt clíls?nak
.z esetLcgcs megtaka!írások, 5 új keleseti lchetőSég, pénzfoni§ szinte egyálta,
ián nincs, Ezát a há:ak újj,íépítésénél, gvakLan helyileg feLlelheri] anyagból
építkcznck, pl. vályogréglrit vetnek, vagy rakon sá!íaLat késrítenek, illetvc
más ieljesen ronba dóll, nár íljra nen] építhctő háak anyagár hasznáIják fe1.
Ez cgybcn konioLy épilletvcszteségge] is já. a község s,ánára, S iut ei]dné-
nl,ezi, hogy az l949-es népszámLásig - az.r. néey év ataí - e: ]4?9 háboíis
sérülast szenvedett háuból csak 1282-r állítDak heiyre, Míg a reljcs.n újon-
nan ópult házak szána elcnyésuó, 4 év alatt mindö§sue kiLenc,"

A 1akóháakat é§ a nezőgazdaságot ért károk nlei]ett, nagyon jelentíjs
L<árt szenved a helyi ipar, a heLyi iparosság, Fe]§uámoicidik valanennri koráb-
bí nagyobb nunkásLétszámnal nííkódótt helyi ü:eüt és sor rkró1 a rováh-
bilL(ban niDcsenek is aditaink, Ha]trrnk, olvashatunk vxzont a kisiparosok,
ir kiskereskedők káratról, Erre bizonyítékor nyújr egy 1948_ban negjelenl
ipari ismertető kóD./v, ln.ly töhbek közt nintegy 20, a hálroni előtt már
Dunáharas,tin éLt és lnűködoft iparos éS kskereskedő kárairó1 F köZö1 !észle-

Ísy pl. Beke lóu se{ bognárnre§tel aki konibbü.itL.tÉ 7 seeítőle1 dolgozon
, ,l,-1o É,h,gar'll-el e, \,o.1 ,"| -00%, "|-", "le|| ,,
]ános vikva,kéyítő leírja, hoe] az ostron aLart 3 kocsija és lova elpusznrlt,
úvcgállonányának ó0 %-a negsemnisú]r. HaLblándcr ]nre íelsőrésikés;fuaí
é§ bolkereskedó 80-90 o/üos kárt s?cnvedett, s a sort, hozzávéve a ]ronisme,
rcti vakkörösók által készítert fclegyzéseket ntég o].lalakon ár ]:olyraini

\4indehhez hozájáLuLt 45 végén - 46 elején a 8azdasági helyuet áltaiános
rontÁakénr, az ótiási - a korábbán megrakarítoit, íélrererr |énuekct végleg
éltékrelenné tevő , intláció. S az, hogy a hábonir kóvetően ió néh,inv évig

.,n, |1,1'."c kllolo,F,, p oa o- , _ -a lroe
sőr közLekedé§ben § jelentkezeft DyelsányaghiáDy,

Az egyedLlli - váratlan gonasággal helvreálló gazdmági ágaz.t, mely Du-
nahara§,ri húZóága?ata 1esl rnlnrladdig rníg az egyéni gazdákat élni hnglják:

.,//*.b;,, ,;/,,,,-l, z.9l., ,u,



De hogy rnelyik prirt rnekkora bá:is§al Lendelkeuik a k.],sésben, .Jról pont.s

A hjrom ]ráIt, mel}hc egy éV núLva royábbi heLyi párd((<nt a Nenr:eti
Parasztpírt is kapcsolridLk, a: orsu,isos lenJelk.,éseknek megíclclően kirösen
] ,-, I l,,' ,", ,ll- ,,,;, l-', _, - ]l,, ,_,- --,l,. ,,,,l
{foLé) lendclt Dunahans:ti Nen7eti Bizottsfuot, ! rnag.iníenéLyek ]triLrorú
alani m.rgnurtását funlőSitíj lgaroló Bizotts,ígot, á ti]ldnrlaidon átrendczését
tr]télíj Filld]géDylő Biarttságot falamint s,ociáli§ 1il]darokm a NcnYeti
Segélyr, rnelyck két-hírol év]g meghaLározó Jelel]et játs?aDak mejd DuDa-

A hEJ@ábbi ila..LónJóL e{JiL! , ery íél .lLfullirán) rog]ú nY!m,
fuddalt íelül| q igdl]l1ánr |i!]ó |frnnlu^^fu ])ót bét,\.2x6j. l: íit]a66ok a!4tlínl-

A lailejövó új hatalDi szcrvek tou Lil a legmagasabb nngú _ a rovábbis?cP
-, , l Jl o,e 1 "J,lo ijú3 l,-. \, m-e, c__. ,-p

L o ,o :lg .e de Len lz ragu .l ,,lr r -|-j,om "_o Je e3,l t- , , ,|

,, ,,, l n|aL, "abo l_,i,, .,a,,{ lel\,._, .,ene.eeL tb_o- ! ,1,
nerrebb - kéSőhb is jelentaís szerepct jáLsZó tagjai S.hnljtli ]snán, -S.a,Iád
Fetenc. Pá]ich lmrc, Fajra Józset, Konrlíthy Gyula, bír a né,sor, íőlcg a
későb]ri idő§]aki]an sűrííü váttozik a politikai harcok ró,zeként,

E8y bizlos: cZeI Nenreli Bi:ottsághan keiderli:il foHva irányító szelepel
ll, ",,l,- d,,|, l,_ .-,,,, l",,

kisebb anépvcrűsége mint |l. a Kisgddapártnak, de ahataLmin]]ya, táma9-
koltla á ha:árkat lregs,áLlva rarió Sbvjci elő]<íe , nD]den más párténál

A_Bizorts:ig íeladar és hatáskóle lendkivii1 váLlozatos és Foljrikailag s:é-
Icsl - Így a Ncnzeti Bi:clttsás ad ki számos a nunkav.llhlási ügyekl(cl kócso-

.,,/l/.-*ia ..h:.l, lcrj 4,\



Laros igeo]ásr, (euek Délkiil nehéu lolt az ckkori nagy nunkanélklLiség rnel.
]en ntnkrjhoz juüri). FeLadarköthc: taltozik a; iinDepsé_!:ek sieNe,é§e,
(kiilijnij§en munkísnozgalnri ünnepségek, s kevésbé a ]iagyományos nenzeti
ünnepek), Adonlnlygvűjré§ek ncm e8lsu er |o]irikái felhenggi] l (! l , görös s:a,
badsjgharcosok révére, vagy e s?oljet híjsi há]ot.irk enléknűvónck épí-
ré§ére). Fcgyvcrviselési engedé]y€k kiadásának jav.rsolisa, íöldhö. ] ttaráSi
kérehneknól.rj.jDláS, kö.ellrjrási kérdésekben véleményny]hánítás, S ren8e-
reg oLy 1iLarLat, Llely tLrlajrkuképpen a köi§égi elöljájnságra tartoala. De
intézésébe, irz egyelőle még a kii.tis,tviseLók köZl ]elenrij§ebb bcíolyássálDem
rcndcLkc,ő Konnlln§rir lrát ígv kO:vetetren plóbil beleszcilni,'

E ck Lnellctt kiilönijsen jclcntős e Strete a Nernzeti Biuotis.lgrak ! hadi-
íoglyok hozzátartoói tésuérc kiadott poLirikai igizolások réVén, Köisagi s?il
lctésíí, va8y iDnen eh,irt sok csctL]en Lltcán, vasúrállomj§on összeiögdosott as
hadifogolynak nyi]vánított civi1 1akos csak úgy kerülhetett egy-kót óvcD
belúl liaua, ha hozálartouóik polirikai igazolá§r §.ereulet szjntul<ra a Ncnreti
Bizottsá8tól. Ez knryilvá]rította, isafutla, hog| ir hadi{ogo]yként cLhitcolüak
kdzsésr:nk rerúletén sernni néven nevezendii jobboldlli rcvékcnysógct nem
íe;retrek ki,'' I1yen iga:o1ást ]947.ben - s:áuat nrcghaladó.rr , állírott ki a
helyi Nenteri Bjuoits.ig a hadifogol)ként (nulkára) oroszonzágba kertllt
DunaharaMri ]ako§ok érdekében,

E1 hogy a lakosok háhorú al.tti nagata.ráSáó1 politikai i8azoláSokat
ad]on, sennn]képpen seLn a Nemlet] Bjuotts.ig. haDeLn a adort kor-ahábo.
nj utáni közverle. őszak - násik jelteguetcs ós Duraiurasztin is niűkodő
népharalmi su ervénck az 18aroLl1 Biz.jrtsjgnak .i tclarlata lcn volna.

Ennek a bitns:ignak a Létrehozás:it kczdctbcn az a kö;hmgnlat indoko]-
]a, mely a hjborút köYetíjen kereste a íclclősclket hazárrknak a veytes hábo-
íúba v.ló bekapcsoiódásáért, a. o^::ig pG:tulásáért, s ezt a jobboldalban és a
hauai nénctségbcn talál.a meg.

Hisonlóln;r NeD,eti Bizotts:igoklroz, a lgazoló Bizottsá8ok felálLítá§a is
polit]kai §ZcnpontoL figyelembe vételével történt, Így azoriban, 1rogy itt a
relállítjskor _ küLóDóSen Dun.lhnns]tiD - nég nem egverlerr párt (a komrnu,
n]sfu páro politikai rú]Súlla doninált, hanem a háborúval s:ernben átlt és
álló vnlamennyi erőé,
L]gya]ekkor és ezt |j kcll cmelrriuk, lgazoló Bi:ottsás - szernben a Ncmzcti
Bizottságokkal - rrern ahklllt ninden re]epúlésen, haneirl sok esetbcn .r, iga_
zoló bizottság köriei jclleggel 1ött lérre, Ilven jelleggel működik Dunaha_
ravtin is, egIrészr helyi, nrásrészt köEeri igiruoló bi.o(tsjgként, s kétíéle
pecsétet iS hsznáL, E$]ís:t Dlüia|alaszti Nagykö]§ég Igazoló Bizortsága Fc1,

iratút, máíés?t - Pest,PiLLs,Solt Kiskun \.ánnegye Dúnaharngd Kö..ct
Igeoló Bizottsága felüatfu l rcndelkező, körbélyegzíjr,]]

.;/l.../,.ai;1 t/nr.al,,,.91J r.,



Uló1.1.i ki]l]ed.e k{J.tbeD ALsónéfue,]i ús,s:]gct,:clltlL]k]ós r bclc,
tarro: na. l l]lb al n|ll c:cLl trlcl_.úLésel l§ j ]n irl , 5 yag:ij í]l ]rl Ttrk5o]l, í5
Dun3!!sín\ minil n].E 1lal]s:lin kí\ij], lunt a k.jr:cúc: taLtr.:ij teLepuLÉ-.

illélis e:..r ]s ]el:], ho_!r Harl::r] ]clcnti;.óre a halcok és relentijs háh,]r,]s

|tLs:n li; e]]enare §.n cr,k]reúl A lrjrag!]eL-nind]áf e h;l]on] !rin.ré9
minl e!\ii]l. (.rijletL ko:|,_1rri] \:jnL]lnlk ielsől]l. s:úllei.

lE r,rjr.]!]l...a ]ln,in.]i\ ]946 ni.!A,ii.!,!Dí|i'r!J.,liiB]:,r'rrirlNj!|..j,!1li

]\.jindencs.trc il; Ila:oli BrotÁ,ig - mil 1945 nírclusábán - tén}]e!es
nrűködósbc kc:J. HLIJÉüIé.!.kctbocsát l,] lncg .r*vt nrelynapori. ki itler_
|e Lik keLiilnck lgJ:olásE, iels:ólítva a ]akossígot] "Áo3_,.-, ;rL; ut alanr;lelvrolr
sieraj]_l-ctnr ]r nl llrs, r l]|rü lüis&r is .ili rríóan ,r núg]ír fup ór&1.1l sjrllí ,ug.-
ldrnísdrij] J .]i rit,r Bjio.Li.íN €/nó[ln.t sróüdn !d9 í/Áö4n ]cLn§J "'

ivl]nd.a,k utjn , llnen e i h.l:ánkban sol hc]yütt iullilható nem túl S:ifu
|itikus m.rg;tiárir!| _ holv rka.]n:Lk és nen is lLs s;ánbán nc,tólus iéL]e]en-
li-i].. joc$Ll !:ínithtrt alli lnrl)dcnkL, ]iogv. t'cl]cl.ntilct irí]ne majJ Han§:_
rlr t nlrgLnJuL Kl::ir,nl].bcLr Dég_.efu íg\ törtaDLk. _1 Dünalútas:lú éliik
hrqlonLin\o:al nrn t;nu:k a s:él:ij\:Ecr in.]t]ea]kní] !É:érell t.j9\,
l]nurJottin ihtt!Dl_.; ÉlltrcI.khe: ?\]jg,.lllr toIfaDlk .LDatas:tató hejtL{r,
lé§. c:ck !h|]lin luláF:.1, l JoDté(.] iqi]]lín hltán):rt.l ],ifil ii]bl., ltrrnt
9r] "|,bm itlLleltil

Pels:e ehhe: ]lo::iilrto:il a: ]s. logl mindel! ic.].,lásli kerij]inlck clóa-
t..eD n!ilerk.:ior 1.11 kltolle.i( koraLbtri p.lllik!l nr.!ill.I t.njIól. S .:t
Lnindenki :arif belíli:a s:elinl - .ilt.Dkénl némileg n]egsi|itt. próbálra
kLtolteni. ]!.: e:ek a nliLatl,tltol taLIaLnr Ll.an é, ké.Jó5cikbcn i.liível
váIto:Dak, sligLlrodnak. (l1émile! mas tog,llna:ás,jak . kérJé§ck l945,ben és
mft a ké.dőív 194i-bcn) éS esvre aliFosabb kikérderést bl:tosíinak.

1gy a legbővel.b kérilűív töbl. m]nt j0 teLteli kérdé§e kö]r jiy(nckct talál_
hánu : "\irr! n \ n]iJblnJ tcga]' , '\"o/r i a mmer iaisereg, illetr c a: SS slol_
.qjlrrábdn, ]r. tlen, liol. hol .'s mariJrg ]" - "T3g.-.4 1;ÉllJljlolct. !d§ 1oll-.

.:..l/,1n"/,z,,;,,1;,*,l, ll:; l,t ]]



alúIk ld!id!" , "Zsiaó üzlEtet teDelt-e s ha igen miben íeLtltelel{ nlellett]" ,
"Visefu,e ]i]aJ. {,d€f mÁ t]áfiel,án],, kísrdlóglrl {a§ fonMn ]á!j " srb, A kóI,
diíív legardcLcscbL] rés:e azonbirn ralán á 2]. ké és (a kérdőív ezel léyét
íónyLlrisolatlln be n nur:aüuk), ncly réyletesen íelsorolja au oszes koráb.
ban hazrinkban nííkOdorr és a LrommuDista párt által jobiroldaluuk detLaláLt
páúot, cglesülctet. (Ily rekintctben a 1egréwleteseLb felsorolás, nrellye] -

kutató,taiúéDó,ként. egyriltaL:in találko:tan,)

Al i8d@h§ N]ür.t :!lr (kúí{' 2 ] -2], ]xnq.

A Dunaharászti lgamló Bizorrsá8 - meLv az adorr időszakban mintegy 25 0,
300 kőzth;rviselő ,100-450 ipáfos igazolá§i iigyében döntört - véel]1 is jóvaL
.övidebb ideig á11l {énn mint a Nemzeti Bi,ortság. A Helyiöriéneri
Enléktárban negtalálhjrtó irarok S,erinr 1947, márciu§áb.nj "Az lgazo|ó
Bizotlság aZ alTá iLletékes felettes ható§ágról utasitást kapoft arra nózvc, hogy

Ncn ;r ig,:rolóbizortság hatiskörébe rariozik a helyi 1ako§§ág németajkíi
lésrének klre]epítési kór,tóse. Konkréren az, hog1 az ekkon Dunaluravti
lakosságánirk mnttcgl, halDadát alkotó , a kajzségbcn éLaí néInetajkú Lakoy
ságot - a "si,áLokaf'árrelepítik,c Nénretországba vagv seuL.

Enőt nem hely], hanen o§zá3os 9e l] az áirelepílési korninvhizbsság
dóDtótt, mcly l hálron]r kö!,eiő Ll.n:etkozi (és ]réke) yeÉaídés.ket vette

Eg€rint, .r magyaro§zági nér:ret lakoság a "svábok" Nénctországba való
1946-os kitelePítése €gy oly koLnányrendeLet alap]án törrént: (12] ]0/1915
szímú kiteLepítési reDdelet,) melv konkrétci a kijvctkezőL(ct táItaLm:lztn:

" N émcúíszáEl átíebpnlé5íe q u ínllg:J.i állnml?algú kötebz.íí, ak| a lel:útób-
bi ftpszófttítis dLaná!.tl a német Nr)hez íúLa.óMk úp német a')dDel!ű^el.
Maatta magát, {rd§ md8]aro§íroft l]É!ét lsnét níneíesen hangzúa ílato$atta,
tolábbá az al<t :agja wlt a Vollabtntkak, 0a9 eg] /e§(,eres aliJrt{hfta}. (SS-

L] ,1,/,*, /,},;,. ,:,/,|,.-l, /.q..., ..



I]rel nróil,)n jllc].|ités!É lirleieaxt.k !a,k, akik 1e§ nénrel.ek !i]11]1_

tiik EalrLk]l :: l9+]_c5 ]réPs:li.]lij5[oI (_r HLrleli Né!rel.s:ác hiljoúr
lfij]elmeúl.k .nn!Jil::akál.jn], r]gI r késiíl]l]ieLhe .\.rliilIo:l!k i D,i.ik
ilril ]a(..:t],]1,tt "\ iLksbt nJ ,]rr Lrcutschel ill lie.ii]" rlaIrct ,:.n.:eúe:,
1\1í\ tal|.l .:.r\ c:.the: l.flanő telt(l:áj neijr ]iitclc|íta:l .k] falrf beLéfnek
. ob,n:.ii.L].LIlj]] laüeh.,:ott nóLlct S_i Lrr,l1.1] rl;t lLa].ulrtlkllr.

\1i]ri]C: .] i]!rr.l1rrIas:r] rr(lD.t Lil.$ir- ](i:atc t\,t.n.iiLLs \e::él\. A
kLl:sé! llnI ntllu[ és:al] a: JóLL sannl:éJlj\a] Sú.,ks,iI!]L é: Taks,,tL|]i
eq\iirl e!\ n.!}l]t]b nélrer er(lctii kilílóin n.lg\ rrcn:.tin91 tóDi]i-it Lél.:.
I'eslr(il Jé]r.:, iK.rí]]l.L li)r.lCnkl.en ]e]e:(!k hú:-1,n h!ir.m, e úti]L iJiiket
kij\e(,:'.r] r(iD.t tcLele:eLkcl ilele Letcn íi]Lrr, solüksál t-Hera:: l ]L é.
T.r].lnlt lerLn nrrLrii eg!]]:i:L kla,iikákbJ. "Pr.-u, Sucllrunr"-nak - ,svib

ll]ur.Ll" rr.f.:t.lk i ii-_1s, ::,i;.].1brD) igv J.l.Dtan nalrakl.eD i ]óinJrLt!1l]
l,rg\ .|n;LnduL_rtú elLenéj:iscn aLnps:Ll, h,:}g\ . t.l.|uLós.k.n ktt-ki|er h.-
gLlll ítúlncl m.s és nrlnijlitcLlck r Lil:s.:gh:i::in .'s a pcnnrkai berlekllen
jl]t]h,]1.1.tlnil iLl.tre l]lcl.Iir.]rdlineL 11rcn s:cnrporitl.il Legke;li,e:iib|,
hel!:cl]]in ! h,ilol lele],illLi lllL Dunlhllas:tL lln

l]:cLl litt.Le}ritést len,]c ct !Ll1 1or( ::c!lal!: - ntri.] Tikil\I].h n]!nJ
5!!lks,ir.Lr je]entin s]in]baD ekaJ, I\nrrhiras]tin al]l.an -iőle" r kil |_

1urólnek losrllheti;el .5ek e]l,érlc 1.1J!ár llfánis n]n]l |ajlce!:íj .!f-
.!'!:t Lne!!ká.].lh .: t., \,]g} a nefi]f,.tr1:ortaLi-rre némel \aJ\(f,.l ! \!]]ks-
tu].] tcrct nr'eLlen Hrrr.:tln, irá!ré\:l i: l.],1]-es Déps:ámlílísk,lr is l1,unrist
grltcLiL e DuDaharas:r;lL ilalkre. nlni] lclesel.ben !.ll]ík úaluki, ](i ct
rre ):.ü5i!íjiek sijt inr].!ti Éldelében, lr|gy nregré.l]e Dlnrhrrrs:r] lakct_
*]gát é5 enDák ri:\..,jl rLilk.l .: iti.l.prtési k.lnrjnfbi]l(\.ij! !dJllket
(al L.e a knf,é!liil és . trt.l.Iilési l]sl.ilnt o§:e.i]Líl]il. ti]]J!ír} Ut.r:ítiL!,ire
a k(rl:érL]i]l kúLl,]tt i \lglkhn llila9 "lrelr,esl.inlet" s e\.tü]lant nJrlel

Tjkíx]ll.an és s...,t !,iL.!l e.r lc k í!.dir.tt]l rijnén]l s.l: cr..]tlanr: Tak-
5ún!'hjL ]si .:rlí.1.1 1.1.!.itene]. kr, ! kiteleIijlijk \]§:il.!i]akl:a:ei s:etiDl
nlutegr, 8 !.' eml.err. _ Tak_.,lnl la].cságínal fu ú n:gr llrg1 c.lit' _ Slrók.
.áü,il |eJi!, .]el\ n.r!!oln] Léle|.::inú. enné| ]óy;l] tajbl.ct, nintcg! 5Oat] - lijl
: Lal,xs:jrnrl ki]:el hlnn3dát : 

l 1rl!5íi néiiclsag. }is;ont neí:úii:a i kiie,
- ,,oI ll

tí]í$k kir:l ia9] t'ő.in, J9js lő...s.kló (.r ]].] % res:teséq],,\ llrjsik
usren.§,rk s:ill,tr]il.\ tele]]ijla5 _§or!ks.il IeJLq !Lóg Takson!nál li]lrb ítiele_
}.LLLijl \ es]n.l ].k$..is s:]i:!lélbin (kb lü'l;_t). A lo;tuk fekv,j reliik s:oll,
.t.é.],]s, s hin_j]]n.. ]ou:t né!].iarkú Dlnih.rer.tL Llk.rssása néüile! mé9
noleks]ik ]s. ]0 a]!_rL]l, ] lj tin r1o.ke.jésiel, ]l],1]]_n. ]'

:./Aolz;io ty';"ul, z.g-rs aa ]J



Az időren.lben rovábbi érdekes§ég, .rz 1948. n.,vernber végén a Fíj\.árosi
FoLdhivata}tól a Dunahara§.ri Nemueti Bi?oltságnik küldijtt átirar, mely e
Harirsu dr(i] Némelors.jgbn kitclcpíteDdő szenélyck vagycurí korlátouá§áróL
üól. E§:erint végijl is l]unaharasztiról osszesen csak négy csalárl kcriil ícL a
áttelepítési ]istákr.r, kiknck tételesen felsoroLt vagvona , tr]_getlana a, .illan
tuliljdonabir keri]l rni]d, (Erről szól a FóldhivataL döntése.) S az í$ elko]r:ott
rnintegy 40 hol] ii§.tcrúl.tű fóldet a Felli.iékrő1 átteLePíteft Da8yar csa-
ládok k.pják nrel], . FclvLrlékerr elvetr foldjeik réslleges kárpótlásakérrt.

E: egyben a: ltoGci jclcntőseblr Nem,eri Bizorrsáchor érkerett iEt, mne]
iru inrnár ki:árótegos hntnlonrn kerúlr |ommunista párt (ekkori ner.e Magr ar
Dolgorók lrírtja) 19.19, cle]á] íi8l, dinrr, a Nem:eri Bizorrságokn - ahova a
mógíornaileg lérczií pártok (eK6gazdapárrés á Nemieti Parasztpárt) is küld-
hctnek tagokut, nár nlts síiiksé8. EZérr 1949, január 29.érr váratlan gyorsa-

ság8al ncgs?iintcti, nDd az oazágos, mind a he]_!i Nenzeti Bizottsílgokai,
ahogy czt a Pcst ntcr"/ei Nenúeti Birorlság árirara Laltalnaía.j"

A haLnadik, cz rlóen alakulr népharalni szerv a FilLdigá]ylő Bizottsá8 a
hclyi Uf"OSZ TcL;es nevén a Ú;brrokosok és Fö]dhó,jur]:atottak ors,ágos
Szerrezetének Dunaharaszti Slerve, Ez he]yileg a felle]r irarok tanúsása s:e-
rit]r nen a l.álo1dalhoz, ílkább a liiggetlen K]sgazda va]amint Nenieti Pa-
rasutPáúho, kótődik és t6feladata l telck, ós1'oldosztá§ helyigyakor]at] \,égre-
hajtáSa. EZ Dun.űaras,ti visronvlirábnn , nivcl nlnc§ l Löóégben neevobb
{eLo9tá a kijelólhető fó]dlrirlol - jóval kiscb]r voluntcnű, n]inr aZ oszágban
általanos fOldoytások es na$obb z. \,arokról vltíktól rnenre§en is,a]]ik Le, A,
intok yerint a Fóldi8ényLő Bizoi§jgho: összese. 84 fijld és 480 telekigény
írLtott be, s a Bi:ottság szociá]is é§ élethivatjsl figve]e.rbe vevő e]vek s:erini
{]ó.róri

A föLdigéD],]o'k köZiil lij]det kip 22 tóbbsógóbcn hijrom gyemekes, oly
meiíjgazdasági nlúlkí§, ijki előzőlcg íiillde1 Deni rcDdcLkc.erl, Euen kíViilkie-
gés:íú föI.ihöZ ]LLtlerást káF nóg l5 tö.PeL.irtokos, aki átlagbln 2 gyemeL,
ke] és ]-1holct folddel rentlr:1]<ccr.'|

ELutasítenak 4? igénylőt, kiknek nen életlivatása a ídldmííVeLés vagl
',ó",'t .' ,, óJ - lJl ,,!)4,,,rl

földek mennyisége és nz, hogy a: íLjonnan toldho: 1rttatották ú:ima mind,
öss:e 22 íő, a lak.Áság t,irsadalni osszetéte]éli komolyabban ncm 

":ilto:tat.
Llunirh|nszti úegrnarnd a ré8i Sznrten, ahol a Legna8loLb léts:ánú neuőgar
das,íggalfoglalkozó rótcg továbLra is a kOzépparasltság

A telekigénylés jcleLrtősebb. Ennek során elóLb 126, Llajd móg tovtibbi
20 szcrrléll k.p relket, 1rázhebet. A negváltási fu négyszógolenként 4 íornt
és telkenkéni 60 lo.int nűs:aki koitség. Ez riszonylag olcsó ár, s a jcLcntős

sz:imú hizhel,- ]urlarások ióvón új lakótelepi részek ahkülnrk Li a sport!álya
ós a bolg.1*.rtek kömrékén.:'

i1 .r//-Jaai" ,,/í,ful, ./!r j .,E



,\.(]g!(tll c: iJi]l]crr lllkult kirldr i.]_
id.tol.]t clLjtú ::.r\ ! \.n]:cü seréLr
n]iíkllJase +rLttilancDtc: s]).iílis
tcral.nlsé!. E:t nur:qa r Nenr:etr

l]rnrr l E\
liiit.Ja:ét,jL linnn]iriJr lrlibb] i.L Ll_

ln9err: rlrr;I l.:.]i]L. llji.jitJt nt
l il] ar !].lrn.1.1. jl :'i1-,1 Éüliílr! j l lJl inr
h;rqr.. l.tsiiilnssi.s.r i] ]|rr lls.n_
lil rsr1.1 |l i:jr ]i.'!\.1nl!1.1l,iiLlliinI
hli)on /t,rrt]d |l./J]illJ Bjll]\]jii]lird
{ lal{.lrjrotrrrt 9] J| JljL ll l1.. i,lir
.llií ,si.1,1 |t .{ i.r:.láiitl].lt tjlin,

]Llirul ]]ó l rocolaqoL, ,< a]icl |llnlr_
].!!_1.'. 61 iiil ín ji j] |,ir ,t,,rl .4,ő,

E:en ].]enta\ cllbcn ]e]:i. hít]orút ko,etíj első é\ t]ell llunahuras:tul s me!-
rrl:íJIató s:cgil)..]gct. E:érl .gliijta s-ciális nrbló is

,{ ko.iga:gatás a koalícnj§ idős:aklran

l nófhnte]Di és Iijli]]rl.g.5 téLrJifukH rlilult 1.ia)ttság.)| Létlejiil(. é.
n.lh:Ln\ éfe. Diik.].]ése üCn heLrene\ith.tt. las gitolhatta a hirrtalr:l
kú:igelgltást. meLrnel i]ií[lJése i hjborilt ko,.rij elió ].,{ érl.en m.]g ha_

A kól:élet a Dinl.Jrnnfi élerhen továbha is r híh,)rű Clijll r.glaLlns:
tLrit he]r1 ké}r!i:e]őtenijlct é: a L,)rjbbl el]L]ánlsá! \,e:eri E: .r :r]tjct fe:e-
lós s:áná!a iS ke.l!e:őtji. nlr.]en nrís ne!.rldáílil, n]eri i .!]JrJ.tuLlLar alLtaL

lrát_í.lget.tt K.nrDr!n]:t.L |jli nen] l5 tll.lná e!!eliile nriit p:irtcm|cLekkel
cLLiltni a: állinri!::giltis! fehd.tll:tt E: s e]rri]. oka, hog} Lncgnarad e!!

eig e íé!i fis:(\ ]se]ií k!l, a búi. li klséghlí:] itN;l.lnr nlciy p.árhu:aLmsan
t.]1,áblj egvijrl él l |úlltL|aicélból léüeh.:on és a: cJJigretL.err l.en larorr
ú] nél]ha(.ln] \:enikkel s s:él.:koííen t]lé:! il kai.J_H]]en é]aík hifalal.s
url,eit lnredn\iljen ].h.t nelii:ilc a napi polir]k:it.

H.g! e]--n l i]:lég\ .:e tij .||!rljtm iéLlJ:]l.] úr]h !:a1.5k.ríjek, em bi:,].
nrirék J lennn]il,J| !: 19+6..! ]ii]tragi iklaL(ikin!f (ür-fl.atl nutatóki]n!\ ).
me]r kö:el 5:í:ir en !lJ]Li!] m]nt.!\,9a kijlön{aLc iclltgii cíns:ó alatr e:el

N.nt| j.s.b €adlnnr! ] 94l-öól
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\1cgnu!,]l ]rLhta]ába|. . leg.l.jbl.r! a: Lilr:i.:cl.:a a5 lcJcti iJő!:i_
kjblr1 ]915 a. 191ó-ban á knríl.l.,rrt uccl:ills:ton ii;lcgl:ii |oi.Lr |jrr -{uril
b, ekLt ü íl] D.' ],ttáL,Ii \:en c]r ncnr akanrk (rarr inLibt Dé!] DeD tu.lnak)
Likerlrni Frll.il rúl ke:ét.c t(ttc lc - Lnég ]9.1j !égén - a ki):Sé!t afPalíttLs -
.j$:.s.n ]] l!:tis:s,iielií]c a: r]í]:bL-a: árnrenetikor érleles dokLnlennr.
nlkint s:riLlln tarrh:lri cJrut:
'Él l.].l:,,ll .l \IllJlrrlurj Á }ínJllr],1j lsrrnlr. Ilrl \larlclrslieAa:.

anlal lllltnJl.ri]ll:, n N(J]L..-|i Fii.dní.jh.r, d \L]rr,-.| N.r]:!!!_,-iiijsi.i. ,1

i].mi.i Fl]tJ!:i.j .ílldl lillrl...-ll NLnll \ilrrlrn l..|mít.{,i ltíí i.si.L
\I.§lfuli.-.,] lirr j|lrs ji|]l..iJi,i|. J nd.-.| n:r]:rr!]íiijj ildLn.:.ratr. J \l.!r.Jr
NJli,.Ii K.ín];út] tl]J.i,J.,li n.{ln] li,l, ]nldldl .lnldlnllir.t lnleri:lllesii-
,1.n J]]i|..rjl .illiil h.Á,ii lon J: iilr lr h klil!i.sa]].l1n.l ,rl i] I.itn. l.itiFnlJ.-
rJlr , .t nat .'|i.|.l]!lt Ji.l]l liaill ln]iisi|.jl I.Irlí..l, ísl.n Jng.n] ú.!],- j.!j]j.n,'
H]lilil.. ]]ecsel és. ].].lrlclijk !L!iúlisi,
(_i:el:ő neljelr!:ésc a: r.ll ]clretsére:, h,]r1 helri a,]!e]n.:isti. üái Lí.
ténel! t,]íijilban hi\]nl.r .5lu1.] nefu liláll,]ill. ]

Ai ?\Li - él dl .lLú i.t.!í llóllí,js\1 IbLÉlljL a]dn^d

A kózigasatási app!.átus mellett nem, vagy elig változik a képvrelőtes.
túletyelkelere éS erő§ebbcn ösvctétele Sen. E8y felúLnaEdt nie8hívó - 1947
évi május 2.1-i tesiúLeiiúLésrc mcghívoftak né!-oláDek fejlécé]reD: "A hFdlrl,
űótfzető és ú1^@ükó.5égi láp!úcló" né8 1917- be is ahálroúelőtti időket
idézi és Da8robbrés,t még a régiek, a neghívon képviselajl is, Akik kó,ii1 a
,iriLisek névso!át Hang.y Ruppert csperevplébános vc.cti ós rncgtalállratók
e negvgaidá]< is, Bár már találko;ulk a névsor legvé8én, néhái! a: írj DéPha-

.,/k",/aá, ,Jlo*l, ls.,; .,s



1iln]i §:eí\ek|en is s:er.|cl L.tPtt s:.Déh LrelalcL . Enrrllrn a tJrgr;clrl:at
U(.l!ó 1|i nlrplen.li |ijrlj!: 'l ]tii]fij.ll';1.1lli.d tdg_,.tlJilur, 1,ji,oili ,.í]nií
1cl:i lL:ll lc:diílrI l lógr kó}éqi\ e:etés .seléloJése.

E:t i t..,l.]r,:jil Ln:.D\ir]a, h._.]rl i ki.é! eiuili eliis fe:etiije fi]iJválr
Aurjl Ls a niúllJ]k úv vó!,an vi:s:á!nnulr]] kén!s:elü| - eliíl.h l_.elecs:ahadsí!,
llrlJ c;t trlctij(lr kLs.Ln, fegleLfui ijlt.: tégijl 1t]4l- ]Lin]!síl]:n n\ugJí]l]i
roluLn kilct|c:;k,'Utód]a e!!, H3ri.]llü ]9,15. yasén lerijll, korjlb] ;e,
g.'.11cgy:i; Alrtr1 l-.]]r,, lcs:, aki L!\an ]ó.:.Lkt],.]ll i§.liínek tíi.ik. de nen] .c.,
Je]Lcl]L Ic]r] tí3l!1alnii ].á:i:sál, s i!v kcré;bi rjllh;rt ellen r: rij hrrr]onl1,1
tiirij L.oILtik!i crií]i - c5.tenkénr nem te]kjr]en ]o!\:..ií- ]ií\an.lír1rú].rk

L,tanckklr a lór.rrseLiireslijler] ij]arcl nJPrcnJ ror!:rl.] nrcglchclíise.
ór.lekte]tncl Búl akadnak néhi ]elenlij.rbt ugrcl is r.], leíreii:í\élel ]ó\í,
hagl,ása Ya$ a Cischs:Lor,ákiíh1l iFÉ]\]Jó]i.ajl) Ihg!!.l,rs:jgr., - k.]n].réli
Dunaharas:tLLa tc]tpu]Ok (ilss.esen ] ,- .!]]:1J) ijg.!cinek e]renJ*ése vig"-,

hogl cgv n.]s ]ellegií iel.J.t.1 i;
nó::iD1l: DunaIaras:l] kil:sécnek
Li].eLLiLni 5:.úr.oLltbó] Hud.Ieslhe:
csát!lá"á Utóbbi n Lij:.ag 5:.aL
p.DtjábóL a;éIt s 1inycgcs. ncrt a
L.úlal.esti ji]a.laqol cseteDkéDt
nag1,obbak és váLto:at.-labbak a:
ols:áq.]s ádasná], báI abs:oLúr s:á-
mlkl.en e:ek sen tít1 nagrok, 19.17

nrájusában pl Bu.lap_.c.ttn a k.1l is
sijtéEoL.] kenlélje3]cL.. kat nn|re
hús: deka. á |ir.]S és ;oL.1 s:íliű r.-
erekre pe,lLr. két napra 1umnc
.le]<a kenrerer sr.lrá]taüatorr ki a

,\ legfont,xali leen.li_r !:.nl].n és

ebltn l;rrler.: errés] lióré! i
]rár.k hel!íeh,):il]l;. ! hjb..ú
ulj.i ú]]jé|íté! Ehhe] kij:iéll srn-
tot (i|ita5i ]rr].g sf,l:a\, \] trrLrnll !
nrrir clllitctt l.j:.llílj:i ItUblalu

A toát]t]i D]ú en!!l éLet |olLénlí] kij:t cL,aí hclvcn í1l i:s a 1.rko:srigr,t

és .: elöljjró\ignl eg\!IiLlt éIDti a liálnrrúbir] t ,!il!o!al) lrtcgn:ngáli,Jott kó]
le]lcJól heL)rejllíljr!, ne\,ben Dlnehlris:li Lir?sag nlc]lcn :r rasutú, rrLrnJ
l HE\lminrJ a trlAV cgralánt érCekelt.



A ki]:l(teJú\ !1,o!s he]\r.:illítisa néLkijló:heletlc a5 .l t.1.|iilós s:ámár!
talbbct ]cleL]ti mürr i] ,]L;,i! teLe|ijlércúI.l t!]]bsérénél. Kü]oDósen Dert iL

1erkij:lel leneb t. a5 í(Dn_.S.bb lr(,.ll o§:ekollelés. ij HEV s..ri]lt Lltg a leg]o1.-
bln S hosí |onn \i. ]:n.uk ni ir]nJcnről b !o]t s:ó, ni t.]íénl \.]l(]]llbin
é|.1efires eg] ::.k.liL.elt iJéf]i] !íl]on a r(ílént--|lij] ;l H[\']llv.ltll ]s t.r
léija!:c i\1|Icnt cj!tLli. ilkL !: €kk.í ]Jiikrijl J kliv.tke:őket ílta]:
"á irlil.,Jil 1jli!,\it,.rú] .s.man]it loilíin . í,}rdl.i] ]9]+ J..ü)t}.r:5_.| .t
új:Jl |.i.1.1 ]inl nr..qsilínl
.1 |ihll ríi|]!,rijljsi| lliriijtJlnnrú llíll á í.llíi r.r..ak .saln. !Jli.j.i
:rjtsra{rana o ]llbrrr J].lJ|t d: dliltarol ..lj!lJn rllnir. .nt.lt l jrllr.il.ri
A.l] sa1.1, 1li]},idt n.1l.njlíLdíal ..
Á ilrtallm ;:en,!,lllr,li .ji Liiiiinni.n i.ilrJnllj lrlh a Ljlilr;lr jl l]laatll llri
D lú]nJd]. _nfuLlr,,n t.jir art!_{,nr l.!i,:nni ]ljiJiiljárrjtlirllrhlnlil.'
.{ ]r.l] IcíLliit,isl, ]9+5 .i, i.rllrmín .r \].útl ko:l.keJés üe!úlJulí§il .]

R,i.kefei !.,ial.,n i: e],íbl.i lál]lí:;lt s:en]é]teti

lil l]
lll ]ó
V1
\,, i
\l,8
\,, ],

B!Ja|e5t \'á!,jhí!] _ P.sterséler
Pcsrer:séhet _ Csepei
Ie.,.r]sébet . Dú].llriras?tl
Eurla|e;t \.]gúlri.] - D,ú]jhi..]s]t]
I'e\lcr:nbet - CseF
Llru]a hi,] - .] llg!:áj-Rí.kele
Dunthii.1::tl _ l]L!]! hí.l

Az idcieleDeseD he]vrehozott hídon 1945. december 8-fuhaladt át az ehő
szereivény, s enől kezclve a forgalmat a: egész vonalon már átszáLlá§ nélkü1
lehetett lcbonyolítani,

A későbbiekben kcriilt sor a Duna híd vécleges megépítésére, A feLrob,
bantotrrégi vasrácsos híd íelhas.Dáláya a:o.ban már ncln volr leherőSég, s a
BtIEV 19,17 -ben kezdett roghlkoznia vógleges vasíLti híd Lnegépítésével, Dr.
SzékeLy Húeó ókleveles nrémök tcNei aLapján, AZ íVvel nlerevítcti gereDda
raitós vasbeton hid negé}rítéSe nellert döntöttck, llyen rendverű híd ez
irióben niég nen voLt Európáhan, A híd télkó,e 52 nérer, A megépiiLt hidat
1949, február 2-án adták át a íorgalornnak,

Ugl "6." ;- ,, a r, te ú| _re.rr. , Hl \ , o. , -ele,,r . ar
induló - t híd, a? esyk.rj HUE lejáró híd, mely cs:rk k§cbb méltékben ron-
gálódott neg, valalnint a, ekkor nég villanosíratlan MÁV vonaL, ahol a
ltl),reáLLírás vi§zonylag egyszeúbb volr.

A köu lekci]és helyreálLít.ísa ne]lerr - bár jóvnl vontatottabL]aD és keve-
seblr sike(eL negkezdődik a heLv] kLsipar talpra áilása is, Erre au ural, hogy a
helyi k§iparosol ha nem iS túl nagy s,ánban isúér kezdenek aLtirlma,ni ipa-
ri tanulókat, lestrlkább 1rZ élelmisrcr s?:rknában. (hentestészáros, illerve
nolnár) vaLaminr i: ssztalo§ipJrbirn,'.

ls .rlnn /.lbó, ,:ár*l /.9a,, aa



Ai l949-ba Esíl'il, JJ ]?ülgi.El íoejlÖ.n nl i\ |áiú:d.itn D nd!í,ürli fAr.i hl

Egy ntá§ ilányú lriz.n}íték, A, l94E-b|n kLadot ipari ú]]áélíré§i kljnYv,

"lrrrer ,-1,1 ,,_ ,, ,1,o "t/, e,,,lllo
íLjból bekapcsolódott a termcl(s]re Sőr új kcllenénve,ésként egy kisi]raii
szövctkezet ls alaku] a Dltnaluf4irli é5 tóm)Jl. Cirés lipdli Dalga.ók Bes..e.liő ,

T emeLő és bLél.esíLő Szölerielct.'" ] logy e]en szövctkezet meddig áll liün arl
nincs adat. Nevéve1 l95O,től nrár nern találkozurrk,

Egy további, n kozség egészót érinrő fe]adat áz óvodák és iskohk ]cndbe-
hoz.rtala ós az oktatás művclődés negindítása (eíől kijlön fejezctben szólun|
s ezélt itt nrost erre nen ré.iink ki). tovább:j a kö:cgészségiigli elLáiás h.]Y,

Utólrbil.a lre]etarlozik á; ono§] elhtás nelyer egy idcig méA a léri maEánlr-,,-l. ,,,, l , , ,, ..r,i,bl ,, b
a közséslren naradtak, NiDcS gond a eyósyszerúr.aI scni, L]áI éPülete §éíülé§t
wenvedett, Helyre kcl1 viszont riliítani a :öIilkcreszt épiilerét, melyí: 1947-
hen kcriil csak sol. A leenagl obh gorlcl íentiekerr tíviil az ivóvi7 hálórel ]ié.-
dasc, a kóségikózkutak 8yors rendbc hoiá§á
Ene]letr rcncllt kell ho:rri tö]rb kö.épiilcter. A köZségj tíí.oLtLlkocsir és sler-
rárt, Utcanév ráblákat keLl c§erélDi, A re.getcg kivá8oi]: fát pórolni, parko-

RendkívúI nagl,gond _ nencsak ors::igosarr, de kö]ségi szinten is - a
pénzronlá§, AZ arriáSi infljciar, melv ninicgy másfél élig teljcscn ir.eáLssá
tesz nrinJen péDügyi S,erve:úst. adófizetést, olyannyire, hogy a DuiahaEsiri
HiteLsu ijletkezct , DrDalr.ns:ti lielyi bankla - kénvteLerregy időrc Fclfiiggesz-
teni működé§ét, nclyet a hjbonit kóvÉrőeD Lní 1945, má]Us 22-én újólago.
sen megindított, dc íél évig vergődve a kezdődő iníljcióval, 194ó, nárciu-
sában isrnar lcállíiott ]'

.:/ l*l:,;a, ,;1oot, ztus z,t



]'a . dr ,]]li.iúJ /ólrlrdból 1 .ijrtln.L]n kg lr_]ol,b .inb.íi aúniFs]?

Ezr kijverően a Hire]§:ilvel]ie,ei c§ak 1946. yepten]rclabcn kezdi nreg

újja;r ren.les te\.éken}séger, első$rben á meiőra:dasági tcrnclés s.jmjr.r b]l
tosílli kiilcsónókel, Hilels:ámLál .yir . FöLLlníNes Su óvetkcictlrek, .z egyé-

ni g.r.dáknak, na]d ]résőbb helyi TSZ.nek. E s:ánlák clncvcisei, e:en
]diís.ák gazdasági éle(ére i§ Vnszauírlnak,
A Éöle(kezeL minr koribban .r háború előrr mosr is re8ioDális ]<ö,pont.

Fiókja van Teksonvban, DunD!!N,jl]rb.tn és SZigerszenhniklósoD.]r Flelyilcg
pcclig a legnagyobb vállalit licl},nck l folyós?ámláit le.eriI a Tiuépker lera-
klt. M.is n,ilgyobb ü:cm !ag_v yállalat léte:ésóriíI sajno§ - ]eszámit\.a a malnor-
nenhallurrk, Mindeu öss:eÁiggésLen 1ehet azal Ls, hog| konnányíaris:inten
negkc:diíJik ir nag.n] ke:dcnénle?ések adózl§ út]á rörténaj eLlehetetle-
Dítésc. lLven .rz egys:cri váglondézma, nciycr a. ekkori ?5.000 íorintot elérő
vagy nrcghaladó vagyonok ut:]n kc1l li:cüli, (Ménéke 6.]4 7o) l1letve a va-
g.lons:aporu]ati dó;snia. (MéItake 25,3Oyo,) Azokra vetik ki, akiknek a va-
glona 1938-194? koa 1egalírbb 50.000 torinnal gyatapodon.jl

Nagyon nágy probléLnát jelent a kózség s;rinríra a könrrail hely:ete is. E.
idóen gyakorlatilag csak egyedel vé8ig kövezett úlja van a kóaé8ftk - a
ba]ai főílt , valanint egy i<isebb szakaszon az ALsónémedi irárrylre indu]ó
lló^á GIór8v út Valanrennyi má.s úr]á fi]ldút, Llelyckkcl egyelíire rrem rorő.
dik senLiés o1_! nértéklren stagnáL er úté|ítés, Sót ajír,]aípíré§ i§, hogy e:ek.
rő] a koaLícióS idős,ak eló]járóságijegy:őkönyveilren schol sem Lllá]lraró feL.

jegyzé§ \,a$, ]iatáioz. t,

Naglobb kö!építkezés - e$ben a legelsó ]eleDtős közsagi építkezés - a
s?oyjet híjsi halorLaL enl]ékműVéiiel elL(észí.ése.

Hogy elr nrennyirc fontos.ik t!.ljij az ekkori állanvc:ctés ant példa,

hogy 194? raYaszán mik.,r tül§ő n|.,nás is éri ily trá]ylran áz országor, a:ón-
naLi hatállYal kűLön í!tjj űti:jn Le Ll je len (ésr .ennie a, elalljárósienak ] a jál1is

ós neg}e lelé: - Van.e mjr újsodik !ilá]háborís hősi cnLékúű a települé-

SeD ós h:r igen a] hoL taLáLhaú] , H! v.nr ernlékmíí az teljcscn kész ,an-e már
vagy csak most áII bct'cjc;ós clőtt], H.in} sít taLál}utó az cmLókmű körül]

.l//,"Jt;, i,/;"ul, lg;l lt



lla nincs enilékmíí mi hián1:]l< az clkós;ítéséhe:] - lvlil_ven aLryagra, anra-
gokra vaD sziiFrégl ]Víibe, rnennlibe kcLiil l tenezett emlékLlű -, srb,']

Mindeblrő] temié9etesen óú n kúSég iÉnyíLóresrt]lere] Aonnel megha-
tíroza az enrlékníí ]eenL]ií hclvét: - a nagyált.más előlli lerer - mely .:
enléknű elkéyirlte llán - hifetalos trerokb.n - új neve[ is kap: "oros?
llaísók tele" S a kó;sée\ezctós negkeudi.:.nyagi.ltapok clótcrcntósit Ls, a
tcrvkolcsonlréLeköLcsó. jegy:ésekhe] ha§o.1ó rt)ódon] §:c ,c:(tt gyűjtéjsel,
"önkéDtes" adonányoklaL,

EDnek niegíeLelően e Ha?.]tias Népftont és az cLííj.lrós!íg mcgbízoitai, e31,

clő:ereset] elkéúített ]ist|ifal \,égigjáL]ak .l tclcliilas ntrr.len ol) s]eDél},ét.
akiktől egyrés:r várlrrtó, hogy nen témck Lri az arloLlánv eliíl, r.ag},akikre
l,alanilyeD tnódon n}.útást leher grekoíolni i? "óDkaDtcs.' 1ro::íljílrulá-.la:Jl
]8vke:.lve a köTég !lé bí losánáL, ".fi]Lll;ltva a ülgyga;Llíhri1, az iparcsoknáL,
a kó.ts]tvselőh]é1, n]indcnkit feiLere§nel az ldon,ínylisilikkal a5 Lnindenki
edako:ik, E:eD e]ókés]ítctt 1sta egyedüli lribája: ninrlcn íelliclc*,tt s:eniély
neíe DeLleft nem csek. lakcíLle és loela]to:íst van ott, haLlcLn he 3nia, otl
s;elepel háD],holl föI.iilij gaalílkodik. H. t6i}.alos vrgy kiskercskedő. Llen_r.
L]],i a neEálLaiírorr éves eclilia, s ípl,rovább.
th.en elíjkésiülerek utjn a; aclománlo]{ tcrLnés]etesen le!.lben és e: elljrí-
v]knek negieieliíe. bctolr,nak A Löz§óg 1akói: fúsrerieni]l .lról, hogy y:Lló,

tan ertölcsi kötelessógiek ér:]k e vlgv seLl t emLé]<míj ielillíűsjt, .ldnkú,,
nak. (M.gyar hií§ök, cl.5ettek enlékníir.ének felá]lításárót, rroh. löbb rL]int
srá:. ], VilághjborLjs hősi halorda Vat ! kö5égnek, nen esik, nenr eshet szó,)
A terveknel rúegtelelőcD 1947, új]!s ]?,Ie elkés:ii1 a Dlneharás]t] On]s:
HősiEnrlékmű

Ár r.l: i!'rl.i .nlléLm]iP elll;l:iilEl@,
A fupjiinl}an űfun ljarl nés nm latili,

'*,o/,o:ú 
,:,k rol, /,gaj as ]]



Nagyon konoly áladi§i.jtYételi jegyzőkön|! készti1, nreiyben a Szctrlctunió
tríinistcfianjcs,.l Mcghut.l1múottjáIak kéPvlsclője Drrin Z, |. *ovjet eredes
át.rdla a köaér iroigj.me§lerének, (]eg}zőiének) ár enLékniűvei, aki kótclc.ctt,
séget válluL: hogy: 'A tr4rLpar Ka:rársoág Komán,Janak ai ]947 . ai ]9 . slám
alaít kLí a hősi halát hdLt s|oljet Lat llak \íiai és elnLék:rű,ei gondnziuáról és fam-
n 

^űíóL 
s?iln íenfubteflell nLgíeblően ]útb.i magú, ho8) a: ótoeit ten.ó., sí/r

nfulig }ellő rendbcn tnja. Ki;telli fugát, ha} a íemető épíúnln^Jeit és sú],'il íena,

Ajcgyzőkó]vv kót }réldfurul mglar és oros: nyelvcn lésiil, s egyben trirtal-
rna:za a leírást a remelíj álleporáról és ]ellenYajir,j1, B,erinL: " E§ tanreg.\iT,

mcbh 156 iyiEterbrL jlolier iarcos oan cltcmcoc, A sú löiet]d frűkőbőI ki:rilí
4 j miíPl M|]6ságú e:nlélnű wíehLlítxa. A,zemLiloaű teleÁll,onr öiigi L-§ll,g

Al oltlirlir íelső iannadíIm h.,ti _vtrb és ldüpá.l Al obelr:L alsó hanlalriüan
rú\án,\ x|bhnkó.ós íelíÁ lan lxljst, A s' ós cmjltrnú jó állapotbm lmk."i

A sír rekírreÉben a legmeslepőbb a tijmegsír ]elle8 és u cltcrnctenek rend-
kínil n.rg:s szánu, nely senmiképp sen cgyczik, a: ]tt . a kilrségi harcokban
rérrylegesen elesett karonáL számáYaL E?ek szána - blir ] ol]tos ada( il! iekinLer-
Mn nincs - a korabeli clbes:éLések aLLPJln .l belsrj utca] halcokka1 érintctt teú,
]eten 1esfeljób néliány tucat, esedeg félváz. Sokkal valószínűbb, hog} au elhaL-

tak nag} sinre, .] ilt integ], Lét,két ós fél hón.pig működött ha.likórh,ú]a1
vaD öss]cíiiggé§be , ahove ne-
gyon sok esetben ltutak, naglon
súLyos rnenrheretlen sel.esúlteket.

Míg .t, .,rosz hősi em]ékmű
elkészítése csak hclyi esemén1,
nóg lL<kor s ha {elállítása ner
:etkóíi s,eL,aJdésen .]apul, és bár
p.,lLrik.r] okokbó1 o egés: kö:sóg
réwt kcll hogy vegyen henne,
nagyobh olszágos jelcntősóggcl

AmáL irrLáL.b oLs::igos jelen,
tősógíj é5 Dlnahanszti eg}, idaíre a
figyelen köZóPponljába en]eli a
Duna,T]szir csarorna építése, neh,
kozel szá; évc , ,il reronnk.r illő-
§.aka óta - isnételten ós ismótcl,
ten clőkcrülő téma, de a nesl,a-
](isú]ása előszöI 194E-ban tűnik

A| ónlékríi ]ery."inal:J| úas|n ebű úlbab
Á ]u]ú!úL 9dfu 458, ]di ob6]rztd

,: .p/l*/ai,t, iál,-/,, z,u,l l,'



A Duna-Tsza csatona építkcuésérrek rnegnrdítása , naháLr_! napryi eLté!éssel .

a, ]848-ás toradeLdrl9á; éves évIordulóJíra esik s a, ú]ságok Sore s:ijmo] t]e a?

A Fliss UjSág i].lgíri lap P1. a pol]t]kát nrellő:ve csak a lénlekríii vóLvn ís íL:

"LhneFbően mcclí.:Jőd.j.l a Dmd-Tlsra .Jaond jplfól.,"
"Drrnrr]urrut lrotslg ]rarirrjüalnnepll)es lt]']LősÉg.l /tó|ötí ú,JllL mc! 3 Dlnd,
Tl5ra .sdmjía é|úés.. A. els ő ás.r|xmal Tild.^l ?..)htm ltrjríi!_vAl{i clnül le.É, 5 ő 

^.ólrn.F neg d ti.mcl. íi]áilla: rLó nlicslút,. "
NóLlileg Llás a hangnenc - a Szabad Nér. nárcils ]_]-i ci[liónck:
'nlagl ülr,i.10ol, €grd! a ma§aí oxritíiíIéJlr.lr Eüfulífu.tJl a D na-'ftid csdfur,
rro rnrnkírt, o kglurnrlnavbb éhítke;ésl ncbre néhiinL a íels..ab1tíú óx} últlL

Ugvancklol kimond.]trán polirikaií:iía. cgyik vi.lékiGongrád megye] Lrpnak
, a Pest ]Víes\iei Le\,éltjt dlu]a]uresu l] irltaikó:é bekerij]l cikle (:] csatoma erc.
.leri elléPelé§ek szernt CsongrljdLrál érte \dnt] cl ! TN?át) nelv isl,kon]nren-

"sr.i: loe ígái msr 1l g!.lósul!" "I,n]llL"ak a clneífu]i legfi].t Á !.lr]r a |drili
néEl ridt, h08j- mcgá!ítlÉlt d l] ú,TAra Lrdfom.it, Megl,€,lőáik a Mla ./.'rl,-nck
.. rO.ú -óú ,1 ,,, J.J,".r.,.,, _t.. rt !' a

\ o,elt.l,:o.u' ,,,:a,b.," ."_a_n Ja, _2,
liIrináfures A!$nijá.!]ban ma;d d fuppd, ,ld§. msrrfiégel &lr,ó, .,b l..]hfn hosr l€,

l!,1, tr]d J\,, |^,-a út .. ;_ .. .l...
t4la-a nJu |.tréaD\ _ ól..,ó. p. ry]dóg).
csci, lcng]el, bolgór,1rgosúío ,l.nuLn és dlb^ ihÁó.g, dkjk jóni!]l mnjd segneni é! a
talüs ?núlka neibo l]dráLl.orru. , . "

Pcrve a valóság, ahog1, na inár a]t tud]uk egészen úis, Bí a Lnunka eh!
dul, s róbbsiör ni.k lnég najJ róLr hoÁannj:ó cil(kcket, a csatorna nega],ad a:
első s.t]kirsa l, s eer ron ás hajók sohascm úsznak majd r.ila, M,ír a kei.j

.] ,-,il --, lo" l ,,l l. , - ,d] lj-",
be]!íu elle,ető cs:ltománát egyik nreLlentc]laként arrnák e s]ím!s icts:ctős. de
!égiil is 8!údaságila8 elhjbl"otr épílkezósLrek, nelv e idijlrci ha;,íDkarsa]nosje|,

Ugvanektor a köÁég s:án,im mécis nagyon ]eLenlős N crncsuk aintöZő éS .s..
parlékvíz elreuerő, napjai*b,n pcdLg a r]s.tított l:erD1aí: befogadó íolr,ó]a,
hanen girzdág tennéJeti vjlágot jelent A paltjá" ekkor telepítctt hrisz hektírcs
erlő pedig kornlc:etvédclen és leL aszetvédelent VcmPontjáLó] iS tonto§.
Han9t] nevét, hírót Pe.lig s:Dtá] óregbíti, 1rogv ezen nagy, építcn o\ekrurn
i.ncn indul iLtjára, A c§ntolDe építésaDek é\€ 1918,1949 egl mgyolr ri]vd
hlűo!ú utáni ko§Z.k ú ílslnevcrctt koalícjó§ aíszaknek uáró éve is, Anikol
nég nenr dő]t cl tcLjesen, lvíJg]arcsiár a keleri rónrh rés:e Lcv_c ís szolgai.n
kövcti Lna]L1 M orotLlvági berenJc:kcdást, r,ag_v nrtgnarad es}.lejta neinzcti
úron, Ulóbbi sn]nos e: időben nrir ors:ágosal s Dunahares:fi. is cn+1'-[r renény,

..//o,,/,"n, ,ik *l, ,/9rj ,.l



9 rruho, o, z tia Rákosi-kors:akban

A párrúf álom létrejötte

1948.ban bekl]verkeiik i ké! 1nunkáspá( egyesiiiése - ténylegesen a
S:ociáLdenrokran |árf ijnjllósjgálük íe]számolása, Lenondatják (1918.

]L-rniúsáLen) l Dulia-Tisza c§aloma röldmunkáir Dunahelayth iúDepélyes
megnyitó Tild}- ZoLrán kö:rjrsasjgl clniiköt. Ezt kö\,eríjen minden hataLon
R.ikosi és .soporii ]<euébe kerü], (1948,at .ru eg|kori szociaLsra, &onrnnns-
ta/ tijrténelíráS a ford!l.t évének ncvc.i) ivlegkezdődik hazfukLan a s:eLaé1l,i

kuLrusz időszaka s vele . teríotisztikus _ diktatLirikus e8lpártrends:cr, áni
Duulrajn§z(i háhoji uráni új]a]nduló ólctél is ]ényegesen ne8változtatja

(mn nsfu Pl7t 0na\&i\i ró]rrdn I iajas:lin, R;l?ni Mr]]ó J].9n l}. lrbn 
'5 

kmÉl@

Á hatalom Durahan§ztin is esyérrelműen átmcey a konnunistá párf,
ekkoLi nevén az MDP (Magyar Dolgozók Párrja) kczébe, mely (a Nemzeri
Buotság révél) Dunaharasztin i5 ho,álárá polirikai tis?rogaráshoz és a helli
demokrácia íelszámolásához,

Eire1 kapcsolaLo§m 1E48, nájus végén a NeLnzeri Blzott§ág kommunist,.l
párli eLnóke bejeLenti, hogy a társadalmi eg]esi]Letek ve.erősógónck íclülv]zv
gilala során| "a s!ílk!b], Lölíí igd7aló bi7otlsóg" (ho8y kik voltak cnnek tlgj.ri
afól seho] sen esik szó) - d Lótetl<eú qe7előségi íalak l,jlaLíl'sát íenaelft eI e
knlönbö?ő Dnd]w6zü s7etoererlban]! (A krának nevót csak keudőbeúve]

adjUk meg, nivel nem 9enélleker kíválrunk Po]iiív vag_v negatí\, érrelem-

bcn kielne]ni, hanem a polidk:li risztogiríásr ielleme,ni.)

9".J--.l, " ':,|/." 
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Kizárásra került vezetőségi rirgok:
A Su ociálPolitikai Biiott§ágbán: T, ]stváDné, H. Elenéné, S,, Vende] és

N.lgnác
A Szakmakö,i Biiortságberr; Cs. Tivadat
Az UFoSZ-ná1 (Földigénylő bizottságnál) R, tslván, L, lnlte, H. Miklós

A Keriegyesiileürél: L, Gvula és K, Géza
A NeDzeti Segélynél] H. Elemélné é§ T l§tvámó
Á Vasutas SnkszervezernéL: Sz. \rendel
A Sakkörné1| Sch, Lajos
FűSíerkereskedők Egyesiiletét]é1] S, Berralan, H, Miklós és K. Miliáí,
Dunaharani Munkás Testedrő Eg}e§üIeüréL: B Dániel, Sch, Lajos és
Sz. Gvula
Pedagógus SzalczetvezctDé1] P. Ferenc és Cs, Tivndá.
Magyar Nők Denokratikls S,ó\,er§égénéI: H. ELcmómé
A Méhészeti Egyesületié1: B. János, L- Béla ós B, Pétü

\4indez egyben azt is jelenti, hogy a ko.rlíciós időS,ak 1948 kó,etén gvi-
korlatilag nár Dunaharasztn is kij,eledik a végéhez, Annál is inkább rnett
Den csu|án a társadnlmi Szereretek élíről távolíiják el a komnnlnista pjrt
úámárn nem megfelclő szenélyeker, de a Nernzeri Bi4trsjgon belül is
negkeudődik a "risztogatáS" s nár eg}ae Sű!ííbLen ralálkozunk i]y jcgy,aí,
konyvi fel]egyzésekkel."
"aL!6útoü a Kisga7dapúft átidtd mis7eíint közli a pbíre!.lóségj a lrirorrság ált.i
kö.őLí jabboaaLi sie:nébck kizuása után a Ntm.ei Bi?otl,ágra új i{otd, csdt d
úsztjijínls ut6. Lna" , illetve "Elnol 

'rllórli 
a sialsieruered klilrl.'lre]te. .{on

allalonból, Áo9 a rrrltogaíAi eljáús ltín demó!§dtill'ls §?enébei( itél06elili d
ljltotl\ú{bdn StL]

Mjndennel( nyolnán Hálas.ül kczd k]aLakll i au a féIclcmóúés. aLnit a
srrá]ini nlinrájú konnilLnisra párt cl aLar émi: senki, semnllr se nnjrjeLr tenli
pártengedéIy ylgy íclsób jóválra8]ás néikül, E]Te jcllce.etes, de S,onorú
péLde: a ll, §Zámú iskola igazgatój.t nég ai iskolába beintkozni kívánó tanu.
lók íelvótclónól is a poiitikai mcgbízhaósjgor viisgálja ü alá]rbiak yerinr:
"Ti§üeletrel J,lT€m d Birofu§ ágat, hogJ d lL súmú iskah mellett núiköc,ő klrózók
1:10lájábd bcirdtkD|ltt, dkbb íel\oTalí hallld,tók palilikii megbíz]úíőságát igdplni
siíOes/í.Jjé]i, " Lnellékelve íé§zlctes Szené\,] adltokial egy 28 rtvet tartaLrnazó

A továbbiakban 1949 tavaszán, kö?sésúnkben iS beszijntetik inííködésú,
ket a névlegesen még léte:ő Kisga.daPárt és Nemzet1 ParagtP:tt. U8yaDcsak
beszunteti nííködéSét a koábbi Nenzeti Bizottsáe, neLynek tas]alr még a
Páltok és a szak§trve.ctek kulonalló szervezerkenr vagy !ártként dclcgálták.

:/,r."/*-,n " 3n4,n /,*,.u*,,



s i s:ere|ér lé\:l].D .itlel,ij ú].nnin ll,r].l]l(i Hr1ll]iLs Néttl {]l (k.:J.tl.cn
\,hgvirr |,iiggctlcDsési Né|lr,r.t) :\ak..ILatilxg m,t n.n onáLLa fáIt..k álri]
lérleh.a.tt s:e , l]lricm ! \llgl'ar Dllqo:il Pjrt];r iil: lj] rr!.1.1tiL!,.tt t!n-
lnuii,.ta pjn) cgl,rl s:ene:cn.

Á NüD:&i Bi!óhsás]t &qrn.elÁ ét ||1enl|]d btol ]919-ből

Ezen Népfronr , illetve annak helyi §:e.vezete - rendezi meg _ 1950.
ottóberében - .rz első Dunaharaszti tlnácsválNztást| me1], a régi nintájíl - tölrlr-
keveseLb helyi önálLóságot Ls bizrosíró lragyonráDyos ma8}a! kö,iga:8arás
reljes felsrámoLásál és a szovjet ki]]jgazgará§i rendszer községiinkbe valci át_
pliintálás,lt is jelend.

A tanácsrendszer kiatakulá§a 1950 - 1956 közt

Az első tanácsválasu rásl Dunaharasztin 1950, októberében tanják, s azon
röbb minr 7000-en járulnak (kötelezően) az umákhou, Ezen i helyi r.1nács,
tágoknlclLett ne8vá]a9t.nak még kllcDc j,íráSi és két me8yei taDácsta8o]: is.1'

Ennyi képvise]őt küidhet a Lözség a felsóbb ranácsi szervekLe,
E váLászii§on á keleri iömbben megszokottak szerint Dunahar ztin is csupán
a helyi Népfront ]elöLtj.i indulhanak, Úgy, hogy ajelóliek személyét a kom-
muni§ta párr (anrak heLyi vagr jírás1 vczctőí) váLasztották ki, S a jelölést
követően mivel rninden köúetben csak esy jelölt volt eleve biztosak le]ier-
tek vála§liási g}őuelnükben, Á,érr iS, merr a szava,ás gyakorlari]ág nenr volt
tj*os, A kialakított vokÁ verint §enki scm ment be 1l 9av.ir.ó fúLkóbe,
hanen a üavealvedő blzottsá8 előtt jól 1áthatóaD válto,ratáS Délkiil bedoL-
ta a szavazólapot az umálra, igy a sza,,,auás Haíasztjn is rn]nden esetben a jetolt

:% t@,t . . Zl,ke. k u-*/,-.



gy&clmót 1rozta. A válaszrísokir koletőeD ar igen nasv ]éts:áDiú Dulra-
halas:li tanács ]950, októ]rcr ]6-áD tarro.ra aiirtUlli ülésél, Ezen , a jcgy?ő-
Lilnyv íelsorolrls.tl szcrnt . 1llJ negválnsrtott taDácstag vet rés:t,']

A tanácsú]és Dapirendi |oDrja e8r/ré§zl a tanác§, § cgybcn n kijzség ve?ető
S]elvénet . Végre]ujtó Bi:or§ágn.k (V.B.) Lne8\.álasrtáSa r.li, náSíészl ir
ianácJtagság tájékorratáS., §]crcpéről és feledatai1ol, A negr:llas:tott V.B. ez
i.lóen kilenc ragú, Az,:lső\r.B. rag]áinóv slcltr]t: Gálos cé:a, Boros Anre|,
Tórh lrén, schulc, C;vule, Leéb N,lih.ily, Juhá"9 B,r ir, Vá|hegli]akab, WDlí
, l ,,b , J t,,,, , l lt-

s:ervDél, (p], ü,em !,agv isk.La) !e]elő beosíá§al lende]kelek,'j
A nrásik fií napirerrdi ponrot: I1i a lafuí.s éJ ni d filiú:sr.agot slo.p., - s

mibcl klLLnbölk a Áagornálos fu§af elóünró_\ágo]dnl, á7 Lu]nePi eLőlL]ót
kúlijnbö.ijképpen lejtLk ki.'jg|. Né|lioDi eLnóke Sierint e kijlijnbség !:,
hogv Lníg l Szovjctullióbln a tarrácylk a fonadalonrban vór-:rlilouatok árán
alakulnk meg, addig ]úlunk ennek lótl]i]lro:á5,1]: Alkományurrk lr]a elő,
Ugyaoe]<kor, hogy a Llegr,álagiottlkar negrisirelje és lelkest§e irn úllította,
tmácstagok tila.lata ugyana?, aLni !égebhen a k(.|visclőtesiúleti tagok fel..
rlata volr. ",1og] a J<orslg la]..sdsáirr. iisr-etl ltJ],oneüélr"

A hclvi Nér.íront elrröLénól, DáSt é§ jólaL töLrbct árul cl a tánács velódi
feladatáról a ko;ponri clőádó: e jáűsj taDács e]nöke ő az( emetetc ki lrcszé-
dében "i.,g] d ltórsási ,lnór:olr scaltő lelei les7ret al.trási túácsndl<, a jfuó:ón
rillá.\on l.r$i.rl d m§ei fulná.snal, d me§ci taná.són l€J!s:,nla lnnt6Jer.il,

A.lz Dcn a 1rclYLeliek ügyei lesznek
naid az ekődLegesek, lrDem á fekiíbb
s:erlek hntí]o?ntait, dirrté§eit Lcll najd a
lakosság lelé a ranácsLagotiak rovábbít.]_
niuk é5 képl,jselnjúk.5 yaló]abin cz iS

kövctkezik be. A tanác§iilóscka pórrállan
propagancia és agirációs fórumai lesf,lek,
aholeL\,árják najd a tanácsragoktóL, hogy
az iillanri határouatok vógreliajtá§a érde,
kéLen agiráljanak a lakosság, (vál,tftóik)

Mindez - s mert szinre áLlanrlóarr
agy.]Daí a réniákat §nédik, a ránács,
iLiéseker megleherőscn egyhangúvá és
ún.lmá§sá tcsri. Ho8y e, mcNyire így
vu, arra példa ha végigtekinrúnk - ha
nen § hos§uan de egy évig ter]edőcn - d
egynást síírűD követő ranácsiilések napi-

Únn.ljib. js{n:& i.lorl,
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Tanácsülések napirendi pontjli: 1950 október - 1951 október kózt

1950
oktllbel 24. AlakLlLó taná.siilés 1 ] 8 ne8!álas?tott t.rtácsrag jelenléréle]
novernber 7, DíszkO:gyűlés a S,ovjetunió nen:eti funepe alkalrnábóL
november 19, KózelláráSi, lakáSiigyi és nél},Srálltási biiotts|ig.rlakílís.r
decen$er ?. VB beszámo]ó, a nélFzántáS fonross.lga é§ | tennénybe,

srolgáLratás
decenibeL ]9. Ujablr bi]otr"qágL]k a]akírása

1951
jlnuár 10, Elyellen napirenJi réna: e község feladatli .r l-.eg!íj]ré§ben

nárcn§ 17, \'íe,iiqir:d.5jgi nnrnkalamk és temá}üe$űjtés á]]isa . kir.4égben

ripilis 9, V t] be§.ámoló, - m*íiganasági Nnkák, , l95]-52-es heg!űj-
rési ler!, Békeíleken áláiiásgyűltés, a kor.:a] háborLi ellen,

n.ijus ]0, A (ermén}begy,ííjié§ állása, - Beszánoló a M.rlers?ov]et
Bariti rjísir§ag munkájár(il és |álliuzanos tagtobotás, mi!e]
Haras.tit íelsőbb íe lek Strint a nágyil- szovjel bálálság
Löz§égéf é kí,áLl jáI( nyi]vánfu ani

jmilrs ?. Tcmlónybc$űjtés :illá§n. H.rrc az antlikai in}reriali:mus ellen,
jíLlis 8. Bes,lmoló a filc.őgazdasági nunkáklól, a terLnéDybcgyijjtós,

ú1, valanint a helyi i]gy.k n.lplrendi Fntlran tájékütátás a

bajlcsode ncgn)itlisílról
augusztu 12. Bcs:rlnoló a bcg_vűJtasúl,. me]ogaa]esági Lnulkík j]ljs.jról

és á hcl],i iigrk n.rlircndi ponnral az éjs:akai ló:filjgítis
idclénck korlátoz.ísrjúól

wpto xr20, Bcyánoló a kcvésbé sikcres be$űjré ő1| Elaíadó kjeúeli a:
cllemég keze van abbaD, 1rogy Dunaharmzti guborra begyűj,
téSi te.vét csak ?5 9/o-u teljcsífttre

, s eZ így megy tovíbb aZ elkövetke]ó éveken,it, cgésuen a Rákosi-ko6,ak
végéig, §íír Lár enyhébb {omrában egy ideig a Rákosi rcndszer blkása LLtán is.

Az eredménl nem iS marad el, A ranác§ragok akik kczdetben tálán mestisi-
tcLteté§rek vetté]<, vagv nrn]t párr:elnberek éppenséggcl negkijvere]rék, hogy
- a község ve:erói auau a tanácsragr:lt kö:é kei:]LjeDek, ke.denek rálónni a

tmácstngnal lenni ncn rre}ann. n ltegtiszleLő köTé8vezetósi {eladar, minr
anir egyko. a köz§égi kóPvijcLőtcstülcri tagság jelentett. Ők csak ké:felmrrá§i
és helyeslési joggirl rcnclclkc:nck. Vnlódj haráskö! és au ügyckbe való hele.

sálásnólkül, s eu eg}órtclrnűen vonatkoz]t majd a bi:Dttságokr. js, me]yekbe

beviilasztják egyikúket,násik!kat,
Enellctt a ranác§ülé§ek a tinjc§tagok rengeteg idejét i5 e]veszik. A júDitNi

ianácsiiiósen pL, a: egvik tanácstag O, András felya,laLva aía kéli elnók
elvtársat, á jö\,őben bcs?ánolój:it i;gja rijvidebbre, mcú így a: ülés nágr/on

,!y'--.,,/,*tj,: . . %2/-. L"--/.b-



kinyúJlk, Ehhez nás tarrácsragok Sch, Cy, ó5 ]. R, is csadakoznak, rnondváo
fuár éjjcl 11 óLe vaD és nrég csnk esy nep].endi poDtot tár8valfun]<,

Minrlcnnek és iires siócséplé e]r .ir] crcltnénve: A tanác§lagoL cgyre
kevcscLrben jónnek et tanácsiiléfe - Az 195]. okróber 21-i ihnepi teDácí
üléscn pl. a; eg1 érvel e;clő]:riaLek!ló ülés l18 tanác§laqij\al szcmlreD. Lnár
.§!|,in 46 iáDácsrag vart ieleli.

i-:h"4i fu,n6íi]Á5 _ A l!,1!5irb .rin úi ]tit túúln.k di .tn.ké{b.

]Vlindeíen a V,B, az ülésekről elnaradó ranácstagok vissiahívá§áVal s újtagok
lrevála§:rá§álal prcibá1 segfueni. Í8u ", 1951. 

"o"","b". 
24-i ranácsülésen

tanácselnök bejeLenti 5 t.nác§tag vissiahíváSát, ma]d a decenber 7,i ülésen
újalrb 9 tanácst.rgót s ez a köverkező éVbcn is rolyialód]k inélkiil onban,
ho8y erről a únricstagok mcgreirennénck. A, úlések rénáj.r ugymF le8rel-
jebb abban v:jltozik, hogy né8 több a telíelé hajbókllís, a !c.etó'k tönrjé-
nezése njnt kc etben, ILycn pL, Rjkosi 60. szú]elé§napjárá rcDde,eir únne-
pi, vagy S]!álin halála allaLnálról összehívoí rendkívüli tanácsúléS. ahol az
eLíjadó, Dunnha.aMti tanács elnöke kijclenti: "srr.ílm eb.,alrs ]!.,llhantlal érú,
ne : MdÉ]arorsríg neLi !öszónAet] íúggerl€rolgér éJ sldirdÁágáf' , , , ilLen e '\oid
epetLen á]]míőf, sem sübtett frég, aki enrllr! 51í|en úselt! a dllgó7ó izp érae-
kelr é5 b.,L]o8!ksái mmr sraílin, , " {

Mtr].lezek egy]ren jelzik au r a szellenet, "osuúlyharcos ]érkórc', mely a
Véerehajtó, Bizottság kö.ében, valamint a helyi pártszervezetben a Rákosr
kors?aklran Hara9rin js, roko,arosirn cluralkodik, Iga1 e? később i954-1955,
ben nénileg nár nérséklődik,

:)/),-./**,L . .9?",/,.*),,--,,4i/-"



tLítéi\ e,1\'é!lehi]Ió Bia.ttsá! nriiki-i.léséle a yB ! k(j:,{ig tén\lelres !e:e-
rii s:e ,É, \'a!Lehi]l]á i iÉLsőbl. s:Éí,e]. ilra] ncgcLoh til.rJlrl,kil. le:eti,

, - , i,l " ,l -_]
_ rLt]r.L }.trére]]el - llerLt]lé.l lirll! irr(]lnrnJen esetl.err lcsr,:ijkallrct rc,
:.t, lJij]rlésekel h,]:, n](l}ck \'t] 1lltjo:arkénr §.s:áNniL !. a: atct ]cLa]
s:Línlllrl kttiil.eL l 1cgl:i;]..!jllr br,
Ki]:f$!Clj leli]ir.;:rlvc.r Rrjckclcl ]:il.jsi Tlnícs VB ll.iL esetcnk.'nt l
nLcg..]riít is la| lli,:ifi!,Lii. Lls_!Nís,] },..Lcnli!i [i]leLe:ettséie is qn n ]lilaLs
íl].l, .l}.]üllé\ej1 i.ijltileril}retla..i ncgrj1lo:r;lhar]a,
.{ \'B , r trjrrrllt rJijs:rkbrn ,t.l,íLl.bfu r 9 tagú, E]rr.]kket. etfu]khtLrrttcs-
ieL a. \'B ütkí ril. (.;ck 1'ü!s.d.nrt.tt tis:tvb.]a]]i] Tir]a]\:Biek!I\ü!-
ieres;n pílts:crrc:rt nrLlJrrrkrtL tLtkjra, a].i - |.lir e: irjsl.ari ntics Lcicktct-
r e - lrekrLl.]tiLrs rrng]laD ós s:rr rfiak.úLrLit tck]lrr e . \'B talrrel kó:ijl.gr.,
;lill. eq,tnlil l VB c]nokil.], BjI [, hogr !: ijla\]ken a !D eLDói< aj ! ló].];-l

|áltltLi! s:.rn!. k.li]LDanck cgiDrissa] nagv,ll l]rkán és renrls:erut r.i hoc
esetekL.en tldLrL csak t]ií \:rLós:iníi,itilrtíj, ]r.!\ eselenként .]aj:.!..c11

ll,;sitísl k!|nnk A VD L]]é_.ek ]e!_!:ijk ]_!!.i r? Jdotl jCő;:iI ]esli,]to:ltb
1 óíé neLi lt]!Ií!ni is s:eten.sére e ]eg],:ők.n!l,ek - 1 9.ir,]- ] 9 i j lisl-.nrlaril.rn
lc]je$égélen linnmilidl:li, S i Li]felke:,j nl|]ekln l.írt.r[ íjleg e:ilen

,\ \]tr-n e ieL].hol. kó:iil legler esel.|s:er a ko:igIg.]tj5 nnmkijilól riik
.i. ]ii]lnn l.s]áN.Lla,í§ i ,iná.sl||.tátú Dun]<ijír,],] rrel] li_YLelliL, Le!li].
].:hl] ha néht-iijLeq i: ehij tlijs:akl.3n lrra-j] 1.1:t-\i]irinel] \:B t:lr ntli!
. égEé.re!eLé!e.]le !: !|]..l;:tLs,]s:láLrh:]l..s k.útan\ré!é!el

Kir:]rr:lrlási 1eliJili k,ilél]en i VD heIáIo.:J !r(,! l |iúácshn!ti]
it,!ljbl..n eli]l]jl.',;ie,] n]u]lirenJ]éf, léls:án,lt l5 E§:crúl : h]rlnL Jol-
gútr],j.;Lk.:ínr: 195a a\ \íq.il ]] tiiki.:hí,ataLDok (lccaJi:en]élr:el né]-

kL]l), l]krI lii]:i] l..G:tj k !].L|]jl ]r.til]] \e]elaík e]n!k, .ln.jl]r.]]ellei é.

\:B tltIjr (.]aLr ]i:! n]t [.jr i]]j tillt!ti:cta$.]) hílnr!n lirelailtlű| ó|rO-ó.rLr iif!n-
tos lr:r r lrresrttcl, a tLlbbicL .]aj.lilóL. n!il! i.lirnik, r é!l.hertóL. ir iil.1É:e-
L!l 1i]!r-iót' t]]rnri li]:a,tt] r]l(,l i!rl!(l' ]\ se!é,l,:eLnah,:.t ,:íniíj] é:

l.aIaIji J:.,]i,,,]i ]]lLinr o*lk,
j ]r[ JtiLt\ !]!rrk!Llő - r.!!(l nl!]ctól Ja]lljt téi nlig ltrIt, ko:L.c! n]] ,],)J

el.é.].rurtr], rrrig sarii]eliD .bé&;urr.t ll!1]ll]. n!,]lct,;i ié] kcnőLg |:ei
l.eLnL ]: u!\tajt.,:-:il:isl L.]ij s-i:rl !iéLi 1 ar!jLs .:cr.]i. s-ló] 1éL j-Lg tert,

!iLt!:|i: I htr JiJLt tpftljnL s;.DaL[.úb,Jj l: elsi-i liárrn JrL.rl llllc.
ktr,éfc hl|\ ]!lr.i!: B.ule YB tLiklir 19]_] r,1lr,lberél.en Pestcn hc]rc:|r,]]k

!,,
i]Lnk,ir,li lli(li a 1rlDgsúh a: .L.ij k.l]a!}.t]h idis:akl.lL] 1qja--i-r kir:l
e!|ifeLDii.t] { íLhIt xlint aNénlc5itasarr r]n. i rjrgleit u$rl lcgrljb]:

-Z.../auZ - . VLÁ,* /, *:./.1-"



i5 %.e kó.be rartozik. Ezr követően, S,tálin halále ós Rákosi visszaszorulása
után - 1953 kozepérő1 - nár rol.b terer kaP a tényLeges a kolegi tgyek

A kér emLítet fő feLadatkórr kúlón vizsgáL\.a: a, állani akarat éNénre.
sílése leglőképpen a nerőgeidasági termeléS állami i!án),í]:áSát s, , a ké.lelhe,
reiLeni]l s:igorú be$íljtésr, S a kuLákok ellenj keménv os,tá1],halcoi - s lclc
párlru:amosari a TSZ. auaz a rerneLíjü(jle(ke.er 9erve:ésér és Segítését jclen-
ti. Mhdketrá oaq,fl-Lggótt, ]ro!y Haras:ri elkor minL núii3adnsfui teL.-
púléSt tafották sr.inon.

Dunaharaszti, mint mezőgazdásági telepiilés

A leírtak - e ne?őgardaság] feLadatok urálkodó 1eLlere - su orosan oss:cíiigg
azzal, hogy Drrnaharasztit a Ráko§i idősz.k egyértelműen nezőga,dsási telc-
púléskénr éS köTégkénr (nem is ag_vkijzségkénr) keleLi, S csak nező8adasá8i
reLetüLésként kívánja íejLeyreni, Ez ebben az idíjszakban ]oréut niegíelel a
valris helpernek. Harasrír Ugvani§ a hábonir kiivető ]-4 élben soro,atosan
,| -l"*- ",o ",t, el,el 1,1 ,bj ,,.r, i l| n:

, A habalú köletően üanLőhebi s*Tepe megstúnit, Eprésrr a sroadoil
elprrslulrrat, s a ,ít e8],-fe slenn)eiett bb hlr, MÁíá§l, u Pestől koúbban
Hüa:?lta kjjüt, jobb fiadú lö?éúétege]{ arlla[ilag töniíencnnei., § n€m iönftlt
,öóbé (ho§§rabö iJ€id n]a/alni d p,ör:égbe 

.

, Szómbal, aőben és befo\óúín lénregesen csöt/icn AeI,)ilEg is d jabb nóü1
1ö7éFéLeEe1,. s,il,)a. Rés7ben d Fsrie'i|e! Ádsonló dn]agl aka]. !íidu , léiiben mert
a íőleg ]<öiéFétegekhEl íüío?ó Dtinnhírdslti :sidós4qot elhrircolr&, s a nobcaasr

, ]elentíÁen csökken al, ipaíi dolso:ók arán,)a is . A lqrábbi Áebi Lls].i]iJp iii.,
mek clnlce lnentek. Bltapes, p..]ig , dl otúni 8]ám. gs|íinések és nl]']nl,lrnéllliili,
\€ lnlíff - es]eIőre .§d]r l€lis bejő ó ipmi munl<as tud fogulni.

, A. .jryag és óíu hián,J iaőbg.sei, (a bh\aLiükd bedig úglegesen) tln|rcrc,
sii d hcbi nógdn]óilaíl és /.k],.ereskelblnet.

Ezért: a Rákosi rcnrlszer Ha!fuztlr máí nen] egyfajra vegyes ]ellesii ipa!!
agrár, vagy plánc polgárosodó rele|ülés]<énr keueli, minr ámi e hálro!ú előtt
nég nesillette., rle nrég rren is a főVjros irl!óVjrosának, agg]omeráció".
kó^égnek tekiDti mint későlrb rórténi]< - haDem eg| - kicsír nagyobLft nl]ve.
keden - egys:erű, ítlagos nerősaidasági rclepülésnek, rnelyer fenrrtanások
Délk Ll a jááskó,Pont aiá rende], s fuezőgrzda§jgi rc lepüLésként kíván továLb

li, ]1



Ennek ne8íelelően e kolban - lelijlííl cLőnt tcrvsujlnok atap]án,- e]ine ineg-
harálozzák, nielyik é\,ben miből, (!neL} temténylről) mennlil kel] heLyileg
megrerneLni N,liLy mérrékben - nagr,rírgrendben , kclL 

"agy 
Lehet a. állaríl-

lomálryt fejlesireni. N,1]lye. irj m.Zőgardtrági nó.ls.crckct keII nujd nrr:gho,
nosíreni, ehlre, hánr és lriLycn nmkagépre les: majd wüksóg stb.

Er aiia] ]á!, hogy a VB,nck elő ke11 irnia, nelrik eazdálkodó, (1olgozó
paraslr, vagy TSZ, vagv ó!}rcD k lák.), hánv holdnyi kenyórgabnát, hírny
ho]d kúkolicát, tak.iünín}rrai!ílyl srL_ kotelgq elvetll M,_.tr]ny! isnvoníl

:, "d,,c,,, ,, l ,ct -ll ;1 r,,, ld) lc,_,,l
kénl;r VB még a rn.zóqlalasiigi techDikába is neg próbál beleavatkozni.
Példa eíe, mikoí ícliilraí1 á; e§cdú] üdvi]Zitónek a nélyszrirrtás tartják a VB
kül.j. rné]y§Zá.tási .1Llarrrló bizorrságot alakít, de ugyanígy alakít riLlandó
L.cgyííjtési bi.oít§ágot is stb.'"

Mnldennek eredmaDyckérrt a Rákosi korzakban Llunnharaszti p.ra9tsiga
nirir nen .zí .erneLh.ti saját íöldjén anir ha8yomáryos tap:rsztaL:rir alnpján
legjobbni]k rarr, arniből a leetöbb hes,nor lenélheti, harren csak azr anit a
rervtet]esítéS érdekébcn szánára előirnak. Anire, erőJakklL, Les,elrődtctik.
S szinre ki:áróLag a s;erencsétől fr:igg, hogy, - a meiő8aalasági utasításokat
arló - órt,c egyáLtalfu a nezőgfudasáehoz, PróbáI-e iga;odni a helyi teLTelési
adottságokhoz, vagy csupán íe]felé akar jó ponlokar eléni.

Utóblri ósszcfügg a begyű]iés] erednényekkel is, meiy a Rákosi rendszer-
ben 1cgíontosabb credniényességi fokmérő Lesz a kózségnel a felsőbL werek

Tflrurybe&ln, kjp Á. liló Har6.! Tszcs dhpúó as]d,al

Ezek urán belerekinlve a H:lí]§zti nezőg.tzdaságba, helyiLeg a következő
gázdasjgininyíráSj-ve?etési nrcchaltnusa1 találkozunk,

): .q)-.,,/,.,.,*l,) 
",, 
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, A VD negállepítja, íelsób eLőííásokat alapul véve . neLyik me:ijg.lzda,
sági novényt - hánylroldnvi teliileren kcll aZ adot]: ga,dasági évben Hatls:tin
ósszessé8ében rermelni,

- Enliek reljesítésc érdekében, , kikéDrs,eiílefl reúnelasi §?cEődésekkeL
negharárczza . kinek, melyik gazrlrinak nennli búza, ro.s stb. vetést kell
tcljesíren. Ehheu e tnDácsrágok scgítsé8ét is igényllc vcszi, Íg1,, n i,.t;ln a
Lcgelsó tanácsij lé§e. , 1950 őSu én , a Lege]ső lirnjcshatáro:at, " a íanrcs íng]ai
,,)dLlauak hog} a ternelési sleftajdést hávól-hlüd iaí!( Lla o/ó-is lekóak d. előíít

Minderő] állandó ielenrések kéyulnek és mcmekíelfeLé, Havonr:a |rcll,
víL]i bejárással, őss?cl o1y ]elentósse1 . nrennyi a rozs, a lrú,a, a. ős:i jry.ir; nZ

ílj Lllcerna Vetéstelnle]: előirányzata s áz hfuy úá:alékban teLlesírenék:''
Tavas§Zá] pedig a Vctés ellenőEósét kóveri az cgyéLr nrezőgazdasági rnurkik
elvégf§ének aZ ellenőrrése,

Terül.t Teljesítés s:á:alól(

Kukoricrr kapálírs eLőször: 414 hold 414 ho]d l00 %

másods,o! ]85 Mld ?5 holcl llji
Brirgonva kapálás eLőszö! 15]hold 15]hold ]009ó
Bu.sonya röltés clőSriir 156 hoLil 1]8 hoLr] 8] 9ó

másodszo. 15] hok] ó2, hold 10 %

Lucema krsláL,is eLőször 5ó holr] 5ó ho]d L00 9iú

(Jukonópa kapálás előszor ]0 hold 2ó hold 86 %
Cukolrépa kapálás rnásocls:or ]0 hold i5 hold 50 9;

c8],eLés ]0 holrL 2,5 hoLd 8] 9;

És rnég csak vetencse, hog} a riAtermeléshc: kapcsoló.ló előírisolQt DeLn
isneri a VB - rnert akkor talán nrég abba Ls ltles:ólrra. E$elői: anban
rncgeiéqszik azzal is, ho8y ilyen tetmeLésére is tölténik kíSérlet, melv valós,'
nííleg nem §ok hagnot 1ro]. Későt]| Ugyanis liőternre]ésrőI H:rEztiD nem
halLLnrk,
Egy e HeLvtörtóneti Enléktár ar.lrívun.íban feLlelherő - a község PártiiLkárá.
Dak ir! későbbi vílasrlevéL ós LnellékeLt kép a,onbán pontos íclvilásosírási ad
a he]}i rizstemrclósi kíséiletraíl 6.

"Ehlé7ésL k&el. Áo$ sremll}es lát)ganjs hebeú a l,:1JéIbeni nijékaztdLlsúl
Mdaak. A7 öt,enes é eL elejn MagJu.)rsúgan a kaflnin.\.at Liemelí ága\at-
ltÉn. lelehe d íiljfe]m€slÁl, Pl. e§J l<arörteE iold íils teiilelkét ]<Ltr:zteli hóld
í§Jéb leíüLetet 

^ 
meníesírctr d kötel.új bes.olgáltah^ alól,

lJ



{ ni |i:§1.1eprinJt a Dma,Tisztt csatoma ls:alti oLla\n a canlti uonaltóL
,1lsónáncili üán]ódn, ]rb 500 míterre mlt. A wstelmő tcíübt 9 haa vaLt, de

k íellfue 1a4vk úííotínk n]íhán . s:.íPn.sél.nsj.9rtkre a n:^m íol"la:nm at
ulőjíú^ cllenírnk aakazoít ,nefi a,n$ dúg..!-ra idején Lödös idő úalkódolt és d
úrrgoli m.lrc1milen]írjsér. lóí.s ooll. A ldiol, nill.1ruld§. a si.0.|!er.l l,e/e-

lJü.n siatclolofti ílnfuíi,an cngedrlleltél. . . "''

A k,n.iúJlildq.l n:í?l4f ..JJnnná;j ]95]-bn,

A növénllerütc,tési terveket 8./akEn iélr:iLníLlják a: í1llattlrtási és .ílla.
.ill.]rnány lejlevtési tcrvek E;ek realitása kezdettől íogva nrcsszcnrenőcn
mcgka őiclezhctaí. BenNtatünk egy iLyer is, Mezősazdasági elaíadó órónrmcl
inneltcti a VB-lel Disrerürl: megkapruk a ]áiistól DuDáharas?ti ka]r"ég
,i /l ,._ , ,l - ]-.--. É |, ,, - -ri,

é! !égére 1952 !égérc lc]l,
elérendő hog," leg.,t"

1951január
clején vao

yarvasmarna 506
1óá1lonány 411
juh ]9
senéS 555
tvúk 5800

700
450

1-).

1595
5888

i60
195

85
l86l
6]00

A: clóIendij .illatállomán\' fóadarai meLlett De8találhatók n részLetcző

Á s:alTasnarháná] pl raijlkozlrrk; - bik., tehén, ókól, növendék lrika,
növendék iisző, nöyendók tíDar ó5 1 év elatti blrjú kirtegóriáv.], i\4íg a Libákm,
]udakra pL. a következő rerv előíiis ké§ziilr: "]95] jartuár ekcja wt 97a Liba,

.|r -.,./...í, /,: - .'};/,á,) /d?/- /J- 
",



ünií íeI keLl íejlesteni aPce!\ber 31,ig 1a26 aüabíd. U uűakk)í a?. bdn n !\íti
n.OeLsLól ful]i lo§lr§ií^rd )397 és úeg:iell kí|iili íogll§.tasíll sziate1 2397 llt
íab liL]jal rcflt].elke?iye ]952 ücenbel 3]-én pedie l21) L|',a bgen d kö.rség,

llogi ezen irodábarr k]gottdolt és leítl rerve]<el nem lebei l.rlan] :l. tcp
néS,etes. Ami aionb.r]r voDorúbh, hogy a közsóg 1taclási koteLezettségeir
euekből a tcrvckbőL, s nem . v.illóságból íeíetik Le. S. rrnr;csnak (VB,nck),
ópp c:ért álLandó gondla ran e:ze1 a feLrupírozott bcgvűjtósscl.
Ennek megtelelíien hlvonta leg.libb cgF?el, de Legröbhszór még en.él is
sűrűbbcn tónu a tmílc iál l bcadís. , Ene néhánr példl]]
1950. novenber: VB Határo,at a begyiíjtésscl hátralékban leví] garlák
névsorát árrdjúL( ir p,íúDak.
1950. decernber 4.. Tejbcs:o1eáltarás, ]elentik ]togy t]clysuíLrcn _]4 hátrá-
]éko§l vizsgált,ilk ki, 8 h,i]ralékosl leljclcDtasL€ javasolDak. A tiibbi a8éretel
lett hogy e hátrulókot lende.i
1951. janúíí 22.: A bclclrisi prohléník vállrisa, .]clcntó", lrogl a tejLeaclás
niéí( h.lad oly n.glo] l.onrároLtiln, A janlLáli tejelőírá.st 6 h(ináp]lll e]ijljbi
íllutá1lonáDy alapján herárclik Lleg, pedig azciu a tchónlótszrinr lényegesen

195i. február: A VB L]gy 1ratáro:ot, hogv az clőírt t.nnón_! LnenD],iség
Lre8yűjrése érllekéhe. a: arató-csétlií unkásokná1levaj sabl]na merrn),]ségjől
el kelL szrinioltani azokar,
1951. március: A re]rett készlerck felkuratás:it ke11lokozni, nefi e réren
Semnri eredmén! .enl nutatkoz]k,
1951. nájls: A bcg],ííjtés étdckóbcD a tomegs:elve:eti .klívák bcforináva]
e8yéni agitációr kell 1'oiytatni, Az MNDSZ (Nőszoretség) a, a$:.n1,okil
mozgósítsa, NlLndcn utcában ki kcLl jelöLDi á felelősl iki ir begvűjré§t szorgal,
Lnarza éS ellenőr]i, S e] hol s,elídebben, hol nég e.aíszakosabbaD de 1ql, nregv
nrég éyekejt át, Mjtö:l]en . m]kor már - nrá. úgI tinne §ikeiil tetj,.§ítcii !
tcrvet - a jó teünésre ret ]ntctrel feliiLről incg.nclik azt J'

Be$,újíés ]9i1,lulur:rU§ i,.én augu§:tús 26.1i. s:ellenlber 19-.n

T.ínél( E]óilic T.l]elnél llóútn Teljesít& Elóir:is Telj*it!]s

445 c1 75 q 415 ]] 1000 45E
185.} q 1]9 q 1914 ]692 2200 2,184

189 q 29 q 28ó 1ó6 286 251

50q 9q 100 1l 107 59

Búza

Rozs

Á+,"
Zal,

Fcntick mcllctt terné9eteseD má ternékféleségekbőL Ls VáDnak besyííj.
tési előíúsok, s őss:el koverke?ik a klüorice és buqonla bctakarítrn, aLlikor
ir l(óveikező jeleniés kelül a VB elé|

.%".","l,*z . . !2.1*,/"*.,ll,-



"A lülrod.d, lr&Tgon1-d is eg]éb temn)ek betdl@úasi llnkáimL Á akLPos

lmaruIj: wt. Enne]i olú' előstjf 5, has! a gazaaL nindea engeíléb néLkliL a
\zhctet tútattáL íontasabbnak dd.úd a [emalló íendelietJse/<nelr, Aog] oliúber
] ,ig s:riretelni nrm slabad

lgen nig Áil,a, /ro0 a ga;aíL Jen 4 Á;íd.tnen1eket lLffi lesiL Ltaa..a5,,lL,
sem a megiifdetet. l6s_lúláself. é5 gdrddÉ]űlisclre Mn jímak el, l.faE^lll
Aolva, Áog] ncm áa.k ú. Meg ke állapítani, io31 el cvrl rásróen fuIltálh.
fujsil rós:e a laLjsígnal al, Aog1 nen a alrnrrnat rlslt lennia g]íílále]tcn,"'i

A: isnéteLt lenaradí§ újra núgásba houá l VB-t, ho$ !.után nlcg§.ü,
lesen t 170/]951. 9árnú VB hlt.lro:at - egy íelajfulris, ,hog} a kijzség
"síóltn .lvtáls s:rlerésnapjání]i llsrcletlf. lds]is d.ccmbef ]1,1g d: ö§ie_\ óed-

áísi kjEle:€t.ségjr ]00 % /clcrl ,eüesíd"' 5 e a párrhííségct bi:onyítlj feLaj.in tás

Li]i]hb s.igoríásli.: vezei, A bcg_vííjtósi csoport utasítást kap, minden kése-
deln]e§ réreLné] bírságol újon ki. S lrogy a tarto:ást szigoúan vcszi a VB ilnn
példa : "nounlr./ 

'0 
él 25 kji, a !ln.!ig)i .sopfi ] 40 daóhátla!ékajál faEaa,

nsíútt 7ólagokst és 1 ] hátlalélas lLbn tűzte ki ú7 áíulnst "'l A íclajánlisi íogad_
ko:ások é§ s.igor e:o.ban önnag,íban keyés, ha nincs niből teijcsíteni, s
SztáLin elvíjr§ születésnapiáE ness;e Dnlcs meg a l00 %-ék felemi l.eadás

A: 195], évi ]aiuári oss,efl]gLaló jelenlés mjndenr eláruL, Es,erint a
til:sógbcr]: Az ósszes gazdálko.jók S.áná: 5]E - ebbríl begyiíjtési hárralékos
.]40, :t barontfi beirdísi h,itralékosok ".:ána 195. (]rárnLék 1158 kg), - a ro]áS

b,r,ild.isj hrjtra]é[$.,k s:ána l52 (hátraiék l],455 db) - a te]hátralékosok
össuesen ó9-en V.n Lk (hátralék 7714 ]1rer),

Kózségve?etés az osztálvharc aiapján

A kis- és kozépparmrság hel!]erénél lnóg síllyo"lbb a kulíL<ság hely,ere, - A
N,lagyarországon koráLhan isn]erellen, orcs},oli.t credelű kulák elneve.és
neghonosodása a negindulri ialusi osutálvharr lés;c. Kulílr 

^, 
a paraszt aki a

töblri i.arasínáL gadagabb, escdcg iclegerr nrLnkaerőt i5 aLklLnr: stb, De
rl ,l ,r, ,rl " ,, r. r, l n,l,.n ,,bol ,

páribi-ttságga], va81 mjs hclli hatalnaságga1 ellentétlre kcültck, S sajnos
úgy tűnik Dúnaliaras.rin is lótclcnné válik a kulákok elleni ovt.1l)harc, a
korabe]i ]egl,iőkónyve]rben ilycncket o1vashatrLnk:

G, ,Jófef volt vendégtős kérelnezi, a rendkívtli suéia és bulgonya kivc,
," l".lEJ|J|a onÉ-l, n,ll ,l i'goe be: r ,14 ,l.a. lI p.,



Vált]sz: A VB a kórclLnet elurasírja és kötclczi ncvczcttct.tZ áz(rrn i telje-
sítésrc. Ncvc?ctt tová]rbla iS kulák, A,al, hogy veDdéglőjét bezárta, liem
vűnikncg kuláknak lenni, Ha nem tcrnelte neg, íLgv,ásár.lja meg a s:énár
és burgonvát, és a:omaL adja be, Határidő 4 nap,j'

Egy násik jclcDtés: "A l.ullnfikfuil hlbsnni .uenó,rjs. 0dg€?dnir eJedcgcs

.nrjdtov.iblr,'Akiűaúújabbrenl"cll,,e.ése].s!enn.:anem,ierőgdi.Aldd/og-
1alko?ás.:&lo1aL (k íeskedők, rigluédelr, oroosoi, rogdnosolr vó.) a Lérlitt:kr lcl
]<ell b,iílíli és d kés|.leteilú be l.eLl splgáltami."a

E: a ren.lkíYii]i sz]gorú§jg
Llutatkozik meg pl, oly eserben is,

Lnint ami Rótrer féLe péksécnél
töténik, - ]951. március 28-án
elnok beielenti: me reggel R,
jó^ef pék, kúlák nriíhelyében
8árómléS kijverkezléhen tűZ ütött
ki. A riizet sikerült idejében clol,
rani. A liár és au alkirlmn?ott.]t, be
kelLett s:íllílani súlyos égósi se-

bekkel a kórh:j.bl, A vrsgálat
negnldult _ R, ]ános kulálorak
mnrő§íletí !éker (bár jclcn scnr
\.o]t a tű,eseúlél) .z áll.nvaildmi
haróság ő.izetbe vctte., Mííhelyét

!:onLr!Li hjt!iLLl!L,iiril,jk ., ii]1.1l!ín,es :]i)\ r l k ( ]Jr ].l
Nln.te]ek uilti me!!]ij .nr.k a helli k ]iik ]\ljl r!, l hl atal6.lk anreLrel

] funJe]eteknek (a l.Ll1,lll.L3r.arnlll nj(!t.1.1ijcn t]!tiro:;.i]. neg. kik 3

kollillk Nl,isléi:t a: ri.\ijlf.:.tl tísiJrL]|r ]LuLiLLL.t.iL. Lirl]:bL'tjrsa.]alni
kuLáklrsta" s:ernr -].]j]_l].. - .si:eset l ] ]]l.t luLlik fan 1LL]ul.en. lkil-
.!k .]klk i:éIt k.ruLnek ].r]l:iitLLli.ilá n]s, \ r.:igk.Itai:ck é5 lcrtés:etúkl]rn
5.g.1.1DuDkaeliji l5 rlkilir.r:tek \'.n ,]l\]]r, !h e:én kuli]r nren táblrhúrl
loLt ielrébkénl ! hnl,] 1r.L]]. 1an] \ ig\ n!g]Dlk nl,tLránit.tt ::iL!i: i]:ej.,
me] IenJeL]ie:]k.Le!| i]:.ictt nulki.;l ,1oLguik) rLLen e n[]]s !!1,!n, Je iele,
,".-,-l-

]!1 1.]]!]k i kü]ik uL]L]:é: é\ ec} ne5t.§élesen teLs]ir,]n !\iíli]llijla.
No]ra r rénllegesen 'iulik" ru:rsigLi LlL_l.:tlrnokki1 1endelle:ijl i:rni.l
knTélten !li!.éh,jn\ A kÉt l]lilhlj]]iú ki:t fl mn.]ilss:e 1rrr erijlrk
volt ku]ík|inok ni!l..ij!t eLélii iijl,]]c, _{: L!+r-é!i steIsíika] l.L(',hi:
o-r_r:eirjs ]]eJ!! errrel].n iL\ hí:l!]ijJ,]Do. ![.1át emiil ekíiek ]5 h.],hijl

Ej]dkt ir.r]rofu lűn fuúrM]t.B_1"i iL FJáiin
(A í.fuákt na i)índlt r6.rin L.l:rll ]

g.b*/,fu,!l,) 
",.'l;,/) L-,,,l,í.-.



l: - 195 ] éfi - :iLlattillási els:jn].]liLt:is.;crDrt: L-]Llr1:]h.j,il.:L]. ir ].i]\.(le:ií
kuLákok é]rrek. s a klvetL|:ij jt]at:llklnánluL \an]

NEV föld (holdban) ió tehén sertés

W. Mátyásné 1 hold

R. G_\,öl§ 5 hold

E. LőLulc:

L J]l

]db
4 holcl 1 db

] JL. 1 .lb.

].1b ] .1l.

1J1. ] ,]t]18 holJ ] JL.

2 .1]lG, Anrai 19 hold ] rlL 1 ,lb

:,-".h.,.n . .'r.j/"", /*-"//.-

A Liste a, alábbi s,óveges rnegállapít.ísal vígzóclik: "Fefrtiel. dllpjú mególL1,

híúrt n,jelt , hag) a kllúkók állaaílanonya maglaa."^a
E:ek után felverődik a kérdés, ni célt s:o1gált, s:olgáLharoft Duna,

halasztin ilyke!és Számú és l.s§.nként vagyona Dagy .óizótől ntálmegfosztott
nagygada ktLlák neLlett, r rnesre.ségcscn óletbentartott clős "kulíkiildöu és",
Á válasi megféLenrlíren] a kö:sógbcD élÁet, ho8y a továLrbi _ nár sok sze,

_.,F c.1, ,,b"P,", _l]-
Tlyen - vaglonelvételi tcnlct e8yik€ - a kisiparosok, kiskereskedők niíűe.
lyének, bolrjának elvétclc, a násik a lakliházak állanosítása. A hamarlik a
tée§/esírés, melyek rnírrlcgyike g.lakorlatilag emlrerek öszeElűjtött, va8y
órijkólr vagyonáról Való ncgíosztása,

A kisipárosok - k§kcrcskcdők nűhelyeinek elvételét trirgyalva, illcn
állarnosftrjss.leLős:ör egy a DlnRharaszti Si]tőipali Vállalat szánía kés:ített
váIlDIrtlörténet] n]unka soLárr találkozrarn. Az adarok íoLLása az ekl<ori kuta-
tóiriunkir, Néhány rószlet eblről]
Dunaharas:ri lö:ségben nég e 50-e§ évek lege]e]én s 16 onálló niííhellye]
rcidcikc,aí sütőkisiparos volr. KözüLü| nég}en a-nban ná! i951-ben 1étre.
hozií]r a heLyi 

'öldnűves 
yóveLkerer §i]tőüienér két műlreL]],el. Míg tólrbi

kisiparos .lz 1952_cs álláDiosítási8 nregtarbüa önállóságát, Az állaniosítást
ezért Dunaharasutin, ne1], két já!áon belül - a Ráckevei és DaLasijálásban
a legta]blr kis !ékműhellyel rendelkezert, különö§en erősen eLőkészíterték,ójs
a: eg}ik állanosítáua kirendelr réSztvevőjc cnől így §zjinoh be:
"A Jecemóen Árdcg Áalml mlg aLig piLaa, mi]@í ]i)íán rcrjlel hat óíakar , íMr atl
lollro8rlnli a Pclrm€s]ei Tafuícs íőp,apuj& eler, Id. rc,natbel,. be, néhíq heL,),

beü pékkel és eklLot és xt udrul neg, 7ro9 a na§ar nagmsútő k6i!ú álLfio,
sítllra lrerül, s ennelr oágrehd]íasóbdn 1,cl\ köU cműl.öanünk,
Rö|ií] eü[ddt^t \alptlnL |almint nlomatuín1olLat. Ezen feLiiL egJ lElfu boí-
tékLt a biz|lbfus ltlllításokl,al. E7 ulrbbil, naí csak.üÁ.n D!fuharor.in a
trnncshá:,tll wLt szlbad f eLbontmtutk," ^"



llulidharasztiball c:t ki]velően négy , .r; ,íllaLnositást vésrehajtó - 1--ligád

llalrult, E:cklck lcltáLl.a lrel]ett vcnni az egles pékségek raktárkés:lerét, l
Irsltct, a scgórlanvagokar, Fel ]rcLlctt értékelni a núhe]l,ek felstrelési ijr$,a,
]r, a kcncncéket, a pékséglrez irúo.ó srá]lító esikö.ijker Mn]dezl úgy, hogy

,nJ_, ,,l,",-iF-,l-, " .
,, ], ] l B,, ,,, ,-)-,. !J p,, | ,

r]gv vcttókc1, hoeya volt r! La]donoírk fe]s:.íe lé§ü k éítéLénck csnktöledékér
ti,
Hogy a többL ipárágbirn Ini történr é§ hogynn tóíant crről keveseLb a:

.ld.rtu.1<. De l]osy nás államosírásolr s voltlk § Duiaha.aszii kisiparosága
alaposan niegrrtkult kozisorcrt.

Erre kózvetetr bi.onyítéL Á helyi ipár§kolij tanonclótv.jma cgaetlen év
.llatt aDnyila 1ecsókkenl, hogy előblr ijsszevontjk a s(,roks,íri hasoiló isko.
Iáv , najd l951/52-es f.név]rcD vésleg meg js szíí]lt,,rNcn akarlt a; iskola
fcmtartásáho: elegendíí k]§iPari taDuió,

A lakóhá:ak államo§ítására tanácselnök 1952,. rebnL,í 24-éD ter]es.t elő
javaslator. Tájékozúrja i VB-t, hogr fcbnrrir l7-éD a iv.lagl,ar KöZlöny 18,
suánában TL]trén},erejií rcndelet jelent nreg nely egyes háiak állarni tulajdG
nba véreiér lendeLi el, s íclkéri VB ddr.irt e lendeleL ismerrelésére E.l kövc,
tően a VB tirkár egyben előtel]eszi a? cgyes lrejeientések alapján ]lletvc .tZ

czu el foglalko:ó |izotrság által eLké§lí(ett áilaLnosítáSi jegy,éket, Kijzlikét l§ra
késlúlr, kúlón írták össue azokat a házakat nelyek vé8Legesen felkerijlnek .rz

állanosítái jeg],aékre és külon a még kivi.sgálandó tételeker,
E,r köverően a VB l07 ház azonnali államosítáSáól L]ónr, míg 19 e§eúen

továbhi vi:sgálanrf rendcl el, Ligy hr4y erről a kovetkező i]lésen dönt niajd
végLegesen, S valribrrn a nráIciu§ 3,,iilésen lre s fejeui a kö.ség e?en rcDdeiet
verinri 

'llJmosítást, 
(bár később s3arNányosan még taláLkozunk néhfuy 1ráz

álLami rulirjdonb. Vételéve]), Így cZcD a, 1952 évi március 3,i iilósei a pótLó.
1agosán k]\,iusgálá§ra keúlrek kózül, még 16 házar állarni tulqclonba vew, s
ezzeL a/ állanlosílási jc8],aékre lelvctt 1rázak száúa l2]{ növckyik E: a?
ekkori kiiöégi házáLLonányuk mutegv 5 91.a, "'ErcdnóDyes reklanáció irr
sincs, Csál.idok s:á?ainak keli tudoniesul venni, hogy az aniért eserenkénr
eg} életcn át gürcöliek, nninír neni au ilvék,



Tsz szenezés

A há,ak gyors és egl,szerű eLvételénél nehezebb probléma a paraszrság
szövetkezetekbe yerv*ése, pontosaLban kényszetítése, neLv éveken át scn-
mit sem halad e]íjre á köuségben.

Au első H.u:rJti TsZCs _ TSZ - előlrb a "sabad Föld Teímelős:övetke,
?eti Csoport " (TSZCS), e8v év mú]Va pedig átllakulással "S?abad FöLd
Teimelő§.ilve&ezcf' (TsZ) ugyrnis báL elé8 korán, 1950 végén §iinte egy
,J o,r ,r .r rd,-rL,,,,, ,"l"l l- -j ",,,,e,.l l ., lJ lloo
h.ld ekő§üban állrmi tartalékföldön ga.dálkodva,ú' de err kóvetően meg i§

rnaLacl a kezcleti jelenréktelen nlgysá8íL szílten.
Az első TSZCS-bC szcNezetiek ugyan§ nind fóLdnélküli, és nagyl]bb ter

rn e Iés1 tápas?ra larta1 Den relrdeltező s:cgéDyparasztok, akiket nen kivannak
koveüii a földáel lendeLke,ő gazdák. igy bár a párt éSa VB lolyamato§irn eiőL,
reri a belépteté§r és a beiépőket nagyon kom,:]ly aDyágiakkal is támogatja
(van csct, hogv 11 keclve,n]énycs majdnen tr]8\enes há.helyet oszranak s.ét
a községben, s ebből négyet TSZ tagok kapnak), ntég§en sikeriiL.l TSZ t.€-

A lérreho:ott TSZ véglcg mecnarad ke:deti szjnljén, Ezt.l: aLábbi, a ?,ír-
s,jnadási surisztikákból kivett - adatok is nilltatják

É, csaljd (tag) Fóld kh. Á nt (la) S.o."o,n n.l,"

] 95:
]9r1
1956

23 1?2 kh ? 11

]2 209 klr 11 17

18 212 k1] 9 19

Nenr gyara$Zik (lénye8esen) a nrezőgludasági fels.ereLés senr, A TSZ
épiilerei három csoponban ralálhatilk. Volt Llagfutulajrloni házakLan:
Lóistálló, serrésól és bafuníi ó1, (Ba]csy l14) Serré§(i], serté§fia,iaú (Bajcs_v

97) Tehenés.el (Bajcsy i8]) - (a háZszímo?ás nénilcg clrór a n.tLtól). i'
Az állattenyésztés auonban a S:abad Fóld TSZ-ben csak násodlagos, A

íőh.ngsúly a nij\.ényt€rnelésen van, s bár a TSZ íöldje1 heLyiLee általábaD a
jobbak kozé tarto:nak (s,]get, kót vasútkó,ii ]:erúlet, illetve volt ú.lréres fó]-
dek), a termésárlag nem éri el a köTégi árlagot

Minrlennck oka a gyenge szakérlcl€m, de nég inkílrb a mmkaíegyelen
hiánya. Ez neni eglszer vetődik fel, nind a VB úléseLen nri! aZ éve§
beszáúolókban főleg amikor . nérlegh]ány és íotoódó i]dósságok njatt ,,

bűnbak|eresés iolyik. fu ]952,ben pl. a szánsueű nérlegadatok nellett
suoveges indoklás is ralálhrtó, s az elnóki beszámolllban a kovetkezőker olvas-
hátjuk. "L ltell srögenliink, ho§ a,nlLnkafeg1ebm fuíén lgen sot Á;án)osság és

nalanÁ nliluán t rug a tagság lóráü€n, Eg,]$ e/,ní,sai nem úg1 áIltaL a mua-

-q,",,"/,*n " 
jtá/.") /*,lL",.



l/.hol, aiop a TSZ mo§alDtr' éd.kei ruglaí!ántlk |alw, A ta!]ság álínlában
íenasrcítelenúL jüt a mlnkaba es cl\an is ekjforduk, /to§ lofual ol1arrot, alin
ho$rób ;ön lt.l.s:ttil €g]nLuLat nem jelentek mg a mlnkalln."

Ehhe, a kóaégi pirttúkfu annyit íűzótt még lú-á : ''HiáD]oü e jó ml'nl|í!
alapja a jó llolleLtftla. LaXa tofu ó mlnkal.§.len. A níg] n emi mmkd előryeil a
íosslr.l !ágletl mlnl,n nen pélrlaz7a a k iséúen." 11

jl.,:j-!!:ll§ii].l 
]:],,l llr j-J r ltlt .n

\lLrrJc;ck nriatt i TsZ edijsiá! i]l,m,iD|n ink.]]:i.:in nij, u]J c.i;,]].c
[.rút: a: j{_i"]s e\ei]anr.k nr,lnljn r.lgie!,tilb,lml]k, t:ir tr tng.ri ko:t ],i |.lil in
e:l lij]a,l L: n]C9sinr'lelli].

A ietrett ]rireLeler uglanis !]§:il k.lletl (!Fs:.| ]lcl ctt folrrr) ú:etni. s e:l
- a ki]l.sii( t(]]]Ilcc.seD iil|.teílr] re:eriii: hrLlttr ]ésaíl]l. - .: irntúg\ b
l l.:r,lút .:t.li nl ragol,)l prólráitál tielj.ritaLli. \1ik.r kéL ér rc] lLlső]lb a:..rrik
l!Ll,icsúLésen i: (i] léet: Lne!::er\l:as. ke!ti]l, s:liLn, |l Lj5:lar inleIiilren 1(it.
s:.'lrí, hogv tilesigin, ik]n.t Se]dnri]!..l1.s,.]e li.libh.n lenlL.lajsarlet-
!..:.ti ta! vL]lf, óíí5i at::cger rijtb nlir :s.aLr0 Fl tarto;ást a|arrrak lleh,l1tl,
nr, (e: a]rkoL cgr, ].rcl.b h;i] jll]\ei r.]lí i:gl.nLő), s elle s.h Isl\.i.. _ (1956
ut:n]i) taná._rel.i]I e:i .l taLjék.:rilj\t llta] ]l.g] ar dli/tlli Tsi_6.n (a s.ib.J
foLd Ts:,_t énrc c: elan] a ug\ig nd§ lIsi.tii tL ].j.nl ,!ll li] .i il]alnr,ji. lmií
nan dol;o:tai lr Júr.rn l iilriili:a_l n]i.l.n .! ,rnd! L,jrl .ioJ:r,]lt rt Ei.r.n|.n
{] nin.l .linÉil. .rl i r]],]i,t1 jr1.1rn.jl].n t§5.,. lcl]lr.rni 'l'

E: ]s ]el:i, hlgv l]unal-,art\:iln atr,én\e\ijll .l Rákosi ko6:ek ld) ehc lls
elké|:.iésc Lne]] a !.i!rigL ési]eríjs\óg lélle lélelé\e], Io1ltik3i ok.kllól
.]kko. is |én:elle i rée.:.keL, hr rll eraLlsigt:l c.!pni,x]ó&l !a:J í lk i,drak

9. )*/***á . jtál,.- L *,.2"-, .]i



Új p,ilttttkirt i! k]| e ti]]ség] i]oL,. A]rte] h.hctt Tai!\, Bili Lcs: tr: IJDP
r]lk. r, (]ll \:e.rél! irkLl Lnr(horrnrrr helrenek tle. és alkaLma:ko.1ni rrr1l.í]
a; ÍL], Dérsékeltcb]]eD elijs:itls FolLtiklL fls:.D!.khl:. S a; l951 nortnrbc,
rébe. n]e!!ális:lil1 úi VB tlg]ii k.:t nríl nenr.sik e |álLtltkál ú],,]e e:
clnol, tlnokhrllcttest és ranj.st]lLilt Le,:ánítra itl a tol.bL lt VB t.lg is.

Kó:iiLnk h.lnnan nní[ló g.Lijk,.s! TSZ ter, e!_!,núnkís. -\: úr VB r.Li.L
kijjl rúrll]eg nli\ nrnrl a k.láb|lé \,_Jt, Íg_í pL. ho-;ebt, tli;l.al ót:r clős:ir
hatLuk, ho3r LirL.óL l.n].]ubbao tóna i IB Ll]éSeken a ko:sérielLes:tés.
H;irrílt slrll a hegrííltós al úibóL a,lnalr ki kisi|irl nrijki]dé§i enqe,lél\eket

ltlrnJc: k:pi-,latrx a::al, hogv a mt:i]garLsrigr .;ol .tkc:.t.l :;.r!c:ó,
sé!Él s:enlben. . hJi]nl,]j .rő\.l nem ii]Ltik áLLaNsitás la!l,s:ln,etke:esítés
hcL!ilcg e: L|!lb.|n, E: ta]án.ss:eiijg!.r::.rl tr. Iog! ij nrisi,Jit filícl]ílr-.rú
llnn ]eLenlijsÉL.b ll.]llele,n n]jl rr.n tlL.llható Dllnjhara.;trn, kl,ir c e nll],
lnr,t nlclrlel k.ragj kc:.lésbe a.lá_rá n]elriniénik. (A R._!k.i ié]e o1aLN)t
]9i.]-1.en fes:lk áLlami (Li]:ség kc:.lasíj) trLliiJ!LlbJ.] s n)elt ij tei!iít,b
né]]gi:.]]s:lrl leíelben ir kilra8 itllosításe e ké".íjl.biek|el sem kttl,:l]:e,
ígr a; Lttrni ](L,]|aro.ok s:olelke]efekt]e s:cr\e:ésíre (Lén\s:eríléséle):el]
hehe: l]enreLt harrgsrilrr a VB iLlctle a heL\.i láfi].ia,tts.is

l]]l t]í Har.r.:tijr l iftreionDek e::íl]inr]]ig ígér1 keJ\e:mén_lek é! rjnr.,
!at:is.k kihRsa],i],i:ám i|.r] tcnlclő51\,etke:etek, ! he\r kb+..lIoj.,krrek
e:eil,r \ iló kérlelh.l.tLcLr b.kéD!s:elí,ése, mil nen] ie]Lenr:ő a Ln:sé.!e]É_
t.'j. A: iJltl tlijs:akl.an mtidils:r r:el 1.1 lpllr l:il,:rtc:tr ]ill lérlr l
kn:sé,:l.en, e li)fid élelii i\ aL.sllút icicntaktelen DuLr:lrlra,:il H.]:ll;arL
T.fnl.liji:ln.ike:.l. li]ennt a h.$:!l.h élrtií, n_.il] éltl:edi! miiki.li-i
l')u!]ünn!:ti \'.gf t: l.Ls1l.ir j S:i-\ et]i.:.t.

Ki]:i!]ijk. hi]i]l.]rr s:!r.tk.:et Lntrl,].s:e Iét é!i!.ilL tenn ELc:lrrtól-,ogt
nem :itsdl.]!]t dl.tl fál]ilkn:í§. hl]1ü! C!§ij\!l;llj t.r].rmitéle nr,úlkeLehe.
lilsé!Él lnin lj:l.\nilr!:i l!:i!beLl é]i_i ]si]nn\.kDak lrcillr! b.nLl.k1.1.1
llig, Nrcl cLc.lcnlcq csak liiii. !\ékan\ a...!lléj jn L Lé§:ilésére iLa]r Ll,

Drel!r]r n\elsan\i!! til]eg ]r.]\l, U:-\lLl."kkol DeD DélL icl srnkl a: Llr :rljLt_
h]tó |ii]k tc],rn]iiig.1

1k.alij La:s:!io,. nr!!, i\1].el lji]}r D].relkllr!!l l.],ajt ]];.cn r.]Ént,
lr:..k - iijle! l]e.].]g,,:ólaLri, s .: a na.! ]é6:áü, ieD a 8fáItott t.|nak.k
LLjnr r kt LrJt nr l h_ue m r tó:\égl.e !l lurlrhcLlhi:nln\ ;] l iijg! irsl:e, E: r l.]:._
n!if]; i:,i h..! lll :,:clctlc:rt,ilnl l1.1ít.!r lallepifu.j ka|:ítii llnto-
lllnrl, ulrn,il.]lt [c:.]etben nne.en ]clCl:tk.trlcL,.{ !}:írn-.rl íruk ]].irl.an
nefu kÉlen-].]i \:lr,ln ll1.1] l, ]r]rct leluk krLrsrr. S hir]br tél 1llt]lrl]l,
t|i\l . \.:eiii.;; i l.]].ltl. ,:.FektirL. aí] htr,aIko:1,a. 'rilerl:i*l.i ::ilr/i ;l_
nLillr c_,.r/, rr: lll|n ll,:|:.lll.im úLlli. iJalrjt.rij3 JrJn ].!Jjrl.j|. j !nr] !l-
id. flaljnl-iJi],t D],lil]: ill. nl.J,Lh.i. t.!,-.5ltrr/ilr,nrtli r tagldg1lt_
Lin mrgtaiil .i,l s:inil.iri.' nem ká| |el!e:ij !álas:r.l lqt a su,etke:er ólet-
ké|lelen,\é \ áLik as ieLl..nr]!l F.]s:a!tl!Lrj.! 19rj. 1)oteniberél.en l]ete]e:ő.lil,



Polnikni válto,ások r954.55,ben

E/ a l1eLyzet nánileg csupán az l951,55-os éveklren válto,otr, m]kor a
Rákosi és Nagl, lnre c$port kózt (utóbbi el kívánt té i a nczaíga?dsá8ban
a nerev 9ovjer elképzclésekiőL ) negindul a kiudelem a neiőge:d.ság íen,
rábilissí tórelóért ó5 némi mezőgáud$ági refornpoLitika kea]ődik.

EnDek]eLe, hosy a felső ve,etés lazír a, cddig na8lon szoro*a fogongyep,
Lón, Nénileg rnérsékli a reDdkívül s.i8oú beadjsi kökle:ettségcket, EleDged
be$űjlési h.itralókokaq és c,ck niati korjbbn kiveieir búDtetéSeker,

A, errőL S,óLó ]elenréS Sierint elengedi a VB a-kar a kártérítési Pénzlreli
kiveléseket, mclycket a beadrisi kotele:errség,:ikct clőzií évln nen telle.

srer]n| felso.o]t gazdát érinr, 10 yo_alcsokkenlik a be.djs inéúL<ót, ani Lnü]-
Llcn ternelő szánára kedycző.i' \ráLto:rar enyhít a "kul,ikok' negítéLésében
iS., feLiih.izsgálje a kulíkhstákat, Több korálrlran ktJáknak minő§ítelt paras}
lor .chabilitál ncgállapítva, hogy azok révesen kcriiltck ícl kulákLstára és
ncn k lákok csupáli kijzéppar$ztok,

Lehetővé váLik a kilépés is a s:övetke?ete]rből, s ltogy Flara*th a:onnal
éLnck is ezel a Lehető§éggcl ko!*rér bi:onyíték a VB auon és:revétele:ése,
hogy a TSZ-ből k]lépííknek nem lchet panasluk, nrert: "fulrlct, állatot, lagr
s7eírl.ámakaí nem qiEL be d slöle.íer€.óe óelállsliilkrl. s ísl nin.s obdn, ími
midttmast (]/.iléDéskú) útd Lehet." "

Enyhijl . nerevcn os,tályhirrcos szenlélet is. EFc hcLrileg ]ó példa, hor]y
1,1 " R , ,P,,_-(, ld,o:J ,-j-, ,,,,',|i,..

píteitek, inrernáltal akik a Nal], lmrc nlőszakban am.esztiában résrcsúlnek
ugran, dc Pcstre nen térhetnck egüoL viss:a, Dunaiaravtit er.lik Lerclepe_
a I P U| Pl,i vl._ ,..\o,_ r ,lÉ ., . l,t.,,_
egyik keménycD óntudatos 1919-es páíNercrán le]s:a]la1: "Dunahans4i
ltó.ség.l o ln€l.iíleí.L ás iníemálúk elij.ónlötték és Ésnitíe L,on ln/ilí§... Majd
arlól keld suónokolni "er.k aiid. nem Mló eblrr.k taklLrodjanak ki a LózséEből"
Ugy.ln.r. a tanácseinok ki n1ég egy éve Sztálint oly nélheredenül dic§aíítctte
úcy utdít]a a kririkát vlilNzában vjss,a: "d tii.leríte(eL, intem]lltak számáía a
kótn.'n,J adtaki aaffifiesztii íenaebkt, s btelőséEetn}úlolt anz Á.§ di oíjrng
bánn b tebb.iilésIlEEl+edhetnek, ah.)lbtelebedési enge&]l nern str;kig*, Íe]
D fuÁafds?ti lr$lg s.m rí"síth&tjdL,i őket " . i1az najd Llég ehheu hozzáteszi
, Lduist azanbm résziikte a ínnbs e§ellen alkaknml sem utall ki.t.

Mindezzel Hirrirs?ti irányírói kezdenek vis§?atémi a haByományos DUna_
hamszti tolcráns magatattásrn. Ezen enyhülési , foi),amathoz mr(ozik nódo,
sul a tanács és a VB összetéteLe is, 1954 végén - né$ év cltcltéve1 , újau]
tanácsválaszá§ra kenllsor, úg} azoDbm hogy a fun.icstagok szánia lényegesen
..^Ll , A o;ol i lo,, w-nl-e, m.do.? 7l F,-| n lto'
terr:iLeti elv §zerint keriilnek megválasráía,Jt

+]



A násik Dunaharmzri úinetke,et a Vegyes Kisipari s.ijverkezei. E: a

s:óvetkezct l95l. augmlrusá|an alakul 12 trggaL, és háron - fodrász, cipés.
és szahó - részlegge| s rogrön negpróbá1 tcrjcgledDi Tlksony feLé 1s, Jhol lót,
reho, ci!éS, és fodrás, részleger,l' Eniellett negpróbálja kihasználni az arlott
időszak politikai 1eherőségelr is, Ennek negfelelve iizemi Párts,eF,ektet hoz
lérre, Kihangsúlyozottan Észt vesz , mint szóveikezet - a kiilónlröző lielyi
únDepségeken, s ezek révén sikeDe1 el iS éri, hogl' n]nt poLitikailag meeíeLe-
lő gaudasági 9ene?etet kcclvc:nényekkel támogassák, Tagléts,áma . a, eLSő

két évben így emelkedik. A: l95.] vé8én nár 31 tag]a \.an. Bá! a ilukruáct1
nagyon nagy, s a növekcdés igazából csak a felrérrremű konfekciós gyártásla
üZemszerűen ráálló naíi szabó rés,leg hő\.úlése ré\.én történik.J'

A röbbj résu]egnéI konolyablr fejlődés nincs, A fodrászrészleg visszaszolLll
ki,áróL.lg H.].o§:rir.l, s itt iS hol e8yetlen, hoL két iizletle. A cipés, mííheLv
(ciPóvftüleg) rcn|.]billtiisa sen jó. A zárszámadási értekezleten ezt tobbszor
is szóv.i tes:ik, s enellctt e réylesnél jeLentős e vemélyi toúsalkodás is. "B.
lcü állíúla ,|ellt flek e§ amber akit az ucúóI szedtek feI, senki sen rnen, de nam
srólfuiilnl beL leinm;irc men nncs jróLísi io3mk" . harrgzik eL, S nem sike.
riilrck a réflegbőví]:ési próhál]<ozásol senl,

igv Flaras:ti iPaE a ]ráborúr kiivető clső 10 évbe. megrnaÉd (vagy

iDkálrb lis,aiijlődik) 9olgá]raló jelLegíí íalusi kisipan.lk, ihola k§jpari fej,
lő.lést megalapo:ó - tanon.képzés js s?iincte1, (E korban a tanonc ta.úst is
es},fa]ta kiTáknáD],oLó nágararú§n.rk tckDrtik), A? ilarosok döntíj ri]bb§ége
pedig visszahú;ódó, egyedal dolgo:ó s:olgáLtató kisip.rossá válik, aki rerreg
attó1, ho8y se8édnulikaerőr, \,agy ranulói irlkal 3zzon, S en]arr kizsákmá.
nyolónak, kiáltsák ki.

E8./ a kórség ipari é§ kereskedeLni helyretét felnarőjclentés szerinr: 1954
ős:én 100-110 iparengedélLycl műkódő kisiparos t.rliLható a kö]ségben
Rés,leleuerr megosz]ás szcrtrrt közúluk| a kőnűvesek rána kb. 8-9, a cipé,
suekből 11, ácsbó] 2, a§?t]losbó1 7,8, tetőfedóőL 2, szalró é5 vanóbóL 11,L5,
vobafestőj, villanlverelő 2, kelLlefesrő l, nríg-ők vanak lcgtöbben, laka,
ros, műs.eré§z és bádogos cgyunesen 15-18 ralálható a koxégben, egyób cgy,
efl iparo§ általkétvi§eLr tovíibbi szaknák nreLlett,"

Egy to!ább] 1955,ös adat némi nijvekedésre ura]. EkkoL LláL a kaínűve-
sek sz:ima ]0,, viLlan}§:e.előké 5, félfi és níjiszabóké 18. S d új iPareD8e.
déiyck kiadása is könnyelrb, feltéve, hogy áz adorr - szolgáltató szaknráLa a
tclcpüléscn s:ükség van. Mnrdennek ellenére .r kisiparosok yána nes,e
kevesebb nrint a háboru előttvoLr, Amikoraz iparos lsrák alapján, tolrb nint
]50 iparos ncvét adhattlLk neg korryvLlnkben.3'

A leépülés, viss:aszorulás vonatkorik a kiskereskedelenle és nagá] kiske-
rcskedőkrr Ls, akik íokozatosan eltűnnek a körségb6l, illetve szóvetkezeti
[.o1tokká - 'Népboltokká" alakulnak át,

9,aaz/aal:l; . .'7)./a; /"w://u,



Koídhii t .Jm ( itdi1.ol.|dl'' |..iiJt)

Á nagáDkelcskedelernnek ezck a? idők anúgy sen kedveznek, nrivel
állandó LI az áluhiánl, Az .1aíbb idé,etl iljrl-kereskedelnti jelenrés i5 Deg,
említi ezckct, Igy ?sír, olaj, ecet sokzor napokig nen kapható a: ü,lerekben,
Vaj, felr.ágon s csak néha jön és ak]<or is egy óra :rL:rtt elíogy.

Mhdennek kijvetLe,nényeként a sorlran állás nrég mtrdig áltaiános
jclenség arulak ellenére, hogy e,t a helyi vezetőI( elítélik, "Aloirnrlr pcJlg,
aLik fol1ran sorbaa óllrLl,k a Aellsínen lrell megnJ$i, lro§ njben ]<éslletre/ ren,
drIfu]nelr. S Áo ialmonalr a7 eljó:lást mel ],aLl ellennk inditmí "s)

Afa ezonbm, liog1 a hiánygazdálkodás, mily társadaLnri kövctkcznények-
kel, g}űlölködésse] járhar, tovább.ir is akad példa, KülöDösen a húselláiáSná],
igy Tillin8er ]m!e iskoLaigi:g,Jtó 1955. nájusábln ir tanácsról kér §cgítJógct,
hogy a pedagógusok is kaphassanak hetenkéDt egys:er húst, "ag]anü úr elnúll
héten onikaí d h,kbalt e]íjtr sorba állr, elfran81o.| a rn g'e§.é5: eag maEúLl.,clk
(pedasócllsokfuk) a {í:.ben í(ítt l,ffipli, his.en nem !é|]e|rwk ftL"i ^""Ut'-''A köZ§égvezctés a hiányokon nem tud §egíreni, bjr rnegpróbálL(ozik a:
állaLni és szövetkezetj kelcskedeleni e.ősítésévc1. Tóblr esetlren iS i8énybe
yesz] üzletnyitás céLjáE a kereskedése1 felhagyo nagánkereskedők ű:Leteit,
lgyel§zik a siirőipari állarno§ítás eLőtt is a Rótzer, íóle vulamint a Polgár pék-
Ség összevonásával egy kó6égi "SÜTÉRT"-er kiaLakírani, Ugyanc§a]( ös§Ze,
von háloin korábbi kocsnát_vcndéglót, kér szikví.üzcríet, 2 cukráSzdár és a
strandon üZemelrerett biiíér és ezekkel egy vendégláró ipari (heLyi) !á]lalarot
aL.tkít ki.§r Erck nelletr 9ó esik a VB üléseken, rextilbolt nyiúsró1, níís,aki
éSvasbolr LétesíréSrőL, a növekvő palackos gáz igények biztosításáró1 vaLaminr
a TUZEP Yállalat heLyi nunká]áról, utólrbiróL újó]agosan |őleg az építőanyng
hiány niatt. Eu ze1 kapcsoLarbán jellemzőjeként e komak nár jelcrltaís eled-
nényként hangzik el, ho8y szabadon , külon kiutalás nélkl]L - ]ehel eseten_
ként ná. 50 darab réglár kapni.']

:'/l-"/*,i " 
gk/"n b*,-lb



Liqrrncklo, , 19j],rt k.l,ctilcn ralrillorulk lrami helli tleícil.s:tajt
eLké|:eLé$.l i, Jgr tanric.clnok illomLlel ].l.rrti L.c n]ú]i] n VD.n nrr.L _l

T:rric{]ésen, hr,sr a lrirí. tel,eiki:t s:erepeL Ilaras:tL5lo (!\ niJteL].]go:,')
lr-jr

!E: len,]É e!r,é]](ant a: e]si-i eset, h.!\ Hitrsíi ieLilrijl kar rlllllr rlrrl
.l.]el,!m ]éüeh.;,isíh.: :e!iliéle, ]

L:en lí\!L Dég két !rí:ik . későbh jÉ]e.laís heLl,i \ állalat - s:Lirnl1.1rl|i1-
.;]ijiil,il is s]t'] esik i!! |l, i Hij(i]i\íl.i J.]!,):ói kiilénrlil a rolr {ill.cr
\enJé.lij néhánl, é|iiüénftés:él": ille]le inrik,]l a Sr.oLtclrr (]l.rr]_
1!ni!\,jl ]ib,Lirallrli i:iI,-.s:lil\i ré.:érc íl.Jí\J Leriil srlba, Egi Ll VF I.1g ú!r
ti]ttr|,]:]li .ll.n 11n!! te1.1nlíl] hl . sl]l,rl|ijl}il líl;Jjúk,an-. trLn] l].]l lc!

Nid/dllólg..ó cllt i,ui I!a.ó llid.ó] iNú d.Jköit

má§ik étíréSéle, mert:
"am ep íejLí!]ő í]'iemimL e vílmú
Epílíj válldl.lí s a ktjzelióIJ(b?n
neiiili ü srrisjail l.Ácr cien lporr

Rés.lctesebbe. és töblrször azoD-

ban ezen ii:cmekról, il:emléue.
hozási kerlcnónleuésekúl nenr
es]k wL1. De ezen kósőbb ralóban
jelentőseb|é vrilil iizcnek kezdeti
csilái ná. 1950,1955 köZt Léte.

Aho1 fejlődé§ tötténik

Temlós:ctesen az eddig íclsoLoltak, nelLet! - e VB Dagyon soL olv
kó:ségvc:ctasi íehdijrot is cLLát, meLLycl nz éLct mjs rerúletéD Da§obb mé.-
tékben;rful hou:á Hamszti háLron1l követő i.tlpj a álláSához.

l1yen és ez cnnek a komak a? €redLnénye á kö]ségi bO]csőcle léncho:isa.
Igaz euen 1énehozott bolcsőde, nel_v 1951. jítlius 1,ólr nyi!á nes kal.uit k.?-
derben nagyon kicsi. csak ]0 fősle tenüett, s ei]hc? képest néha tobb a goD-

do.ó vemélyzet LnDt a tényleses böLcsődés 8verLnck. De a szándék esyér-

relnű, se3iteni a gyelnekváILaLá neLletti nunk'iba j.lrlist, ]gaz ehhez 1e keL1

gyijuni al ekkor né8 negyon ]elentós idegerrkedóst ;l kicsik böl.sődélre
adásátói, mely ke:detben netn iga,oL]a a böl.sőde alipíiisrjhol fű,ótt váE.
koz:jsokat, Hallmk najd oLy eserről iS, hogy niDdössze két bólcsődés kis8yel,
rnek van 6-8 fős yenélytt nellen,

,?.),-",/", *L| " , 
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A bölcsőJe lnclLctt komoh fe]ád.tot jelenr a I(ajZséEi orvo§i e]látás Lneg-
l, dd, |, .| ,Of'o .o, ,,, l e,

szc[ől \.aló áttéré§ az SZTK koúeti .endyere, az ,iltalános orvosi elliitásra.
Ehhe: a; onosok s:áLna Dunah as:ltl cs}.előre rnee{elclő. NéEv hchi

.b., |,,, ] ].,,,Vnr,r,M |Fr,,|,,| ,,P
MolDár Sándor !" Aj irz.,nbd, hogy ninde]1 oros saiát rnagánreDdeLíj]ébcn

4,P\ ,,l, _, ,_ ; ,", , _.-
sektő1. Ezért ir VB körrronti orosi rendclőt á]akít ki, e8]üstn!a a, o.rcsiren.
delésr, mcly íőleg az anvagltechnikai eL]átás, eDnek felLilről való ercnge s:cr,

l ,r_r " ,( É§,r,,li1-1,
lenrés a: or,losok elLen: péltr kémck a vi,sg.]Latáért, ndn nennek időben ki a
betegekheu stb, Van cset, hogy a VB a: onaTokal iceyúrkön],vilee is íipyel.
|,-,É-, l ,b-| t,,,g l - ,,,"l -c,e, , ;

Ez az ar i.lííszak, anikor l községi kliltúrot(hon kialakítáSá is kczderét
vcszi, A község ily célra a volr Szántó íéle vendégLíjt vesui eqvelőre csak
-bP,|.-, _ :ol arrLr,|-le,,|, o],,bo a.J.,,, ll 1-1l-, , , B
l,r ,o- , r. . onl ltaob o , ó Pr, . I o eg e,-l"lÉ_e.ol ,9
táncnulaiságok idején , a fiatálokkal, akik'!ampi'' íLócton visellednek,
ráncolnak, Emiatt állalrdó kritika éri ! ku]rúrotthon iga.gatójár, áki végül ]s
i954, clcccnbere|en lernond . féli8-neddig rársadalrni , csak Démi risztcler,
díjjál dorá]r . negbí,aiásáíól, s a VB határozari
" Az akDkat eI keLl íogaÁni. Inükdi Elje\ egés.ébel ]Iel,\tátlóak, mert a7 eüigi fiua,
knlÁbk sarm, sem a tmács , sem d íetrlőíség Em u1,ila megakadaLloati alokat a1
álbpotokat, nelleket nirÁen renderyénL alktiniud, eg bú jaÍipec ott |éPfu|
n clon]lr-o ll ,. ol \i*,l\F , lP,,,le-ellJ ,l, !].,JJ er,o,
kapLtán],Tág biztosítsoD szemólyekec, akik a rendíenntartáSban segítcDek.'l

9-./*,á . ,!rrl,.. /.o./J-. .]i



A &]vábbi köaségifelirdatok főIec komnunális jellegűek, l1yen - éS anya-
giak hjánya miatt Súlyos probléma - a körviLáeítás, A közvilágítási láLnpahe-
1yck s:ána 1950-1955 kö?t kcvc§cbb, nint aLnemyi Lánparesr a háború előtr
volt. s s:htc ninden ná§oclik,harnarliL hónapban bcfut - cgy-egy lanác§tag-
tól , kö?vil,ígítás bővítósi kérelen. A közvilágítás időbclilcg is korlározoti, A
1ánpáknen égnek cgész éjszaka. AvilágítáSi idő nind este-mincl hljnaLban
csupán 2,3 óűnyi, ll1etve a rryári hónapokLan csak este l0,1l órától ójszaka
l óráig íogDak e 1ánipíik é8ni, hanszik e] a rálékorretás tanácsiiléscn,"

Hasonló vag) még konolyaLb problémár okoaiak u Litak. Kövc:crt útja
a kozségnek gvakorlatilag egyerlen egl van a Fő úr, nely töBényhátósági út,
s így neLl kovetel kózségi kalbantartÁt, A többi út csak fo1rlút. Van c,ly esct
is, Irogy lralortat hoztak ki Peshől, de a gépkocsi elakadt a sárban, s lovakkaL
kellerr végiil küűarni, S az általános véleményt az aláblri péld,irkénr kiraga-
Llotr egyik ranácsiilési hozzásztilás: " az utaLar íeLtétbnűI renlLbe l<ell hazai, mert a
mo§mni .ső:ásei ló!..l.:Ében slmíE jőhantlúúú álíal< Mmlbnnft áIl a 1líi," ''
A: uta]< rendbe 1úiásának §züksége§sége me]len, felneLiil a járd.lk Léle,

sítéséne]. kéi.lése is. Erlől c§ak az 1954 évj ranácsválasztások LLtáncsik elős,ör
§zó, A. ]955, évi községfejlesztési terv során jlt el a kóaég odáig, hogy jáI-

daépítésr is íervezzen, A kijelölt íLla "StronfcLd" - azaz az Erzsébet rLtca, illet-
vc a lák a Fő ú.tól a lrinc térig trjcdő s?ákas.a.'i Késiíbb rénylegesen is itt
épül meg ! köZség első cgybcíüggaí j,irdája, Többéves teí.e?gerés, és teN-
nardosítás eredményeként,

AhoL legjnkábh halidis Virn, :]z ir f.isítás, Ezek legnaglohbika - tobL nrint
tí. hcktár - a DúDa-Tisua csatoma rnellctli erdő, melyet ekkor, az 50,es évck
elején tclcpítenek, De jelentős s:ámú íasrrhángot oszranak szét későbL a;on
lakosok közt, akik ,állalják a?ok clültetését és gondozásár,"J

NagyoLb volurnenű laültetés történik a kózterckcn is. Így a Hósilk rerén ahol
egy áltandó nrulkást is beállítanak a tér rendben tartásáta: lndok "E Ér /Dsr-
szú éqek óta nemcsak Duúluro:tina!, de at ostásru.t is c€]i/. legs?ebl, ],ar]r]a
mlt. A:pnbm az utóbbi 6el<ben teljesen eL\n,5agoLttá uált. Alkalni mm]aaők-
keL azt kobantartuti nem LeAer"" S iLglancsak facsemetc üLtctésre kerúL 5or a

Suaha.lsá8 réreD (Tulipán tá), valanint a Petőfi ligeten, n: irr kialakítás elarr
levő perőfi réren. utóbLi azorrbarr nerrr sikeres, Enrrek oka rnvben az állar-
tariáS, A VB-hez Panasz i§ érkezik: "A Pe!íi réren nég tobb akecske, mint aze,
lőrt. s a7 ott eLiiltetex íiamL íá!.at \eíágják, rllnkte resz!'3". VB eLnajk döntése
jólé§?t polirikai : "A ]ilLrlé]ier 4 slegán] enl,eíek fttjáL. Hog:J súparaának e.
.la]r jó, n.f, a LisembeíeL tejellÍ'tás& biltosílld oan, Ellenltn lege/tetni csalr

lófdion sróad," Mindennek nvomán a győzelem a kecskéké 1e§z, s n Perőfi

.18 9-,./a a:Z . . Vl,;/"* l**../r'"-



A, adolt írnács] ciklust . a, 1956-os esenények eiótt , a kö4ég első tls.
i.sági és köm),ezelvédclni szabályrendeltének meghozaratir zárja, rnely á
"tls,ta Ráckcvci já.ás" cínért indírott vebciykihívíhoz kapcsolódiL "cilja,
ho€] di egáJ! ]..j:ség minJen utcáje íellfus , íisztLl és milien iJőben jiÁató leg,len" .

Kót héttel a íöldL.jgés előrr lép éLetbe.

'undhdr tlszti l 9 5 6 - 1 9 5 7,ben

Az 195ó-os év aZ orvág telepú]é§ei számáE ötveDlutos íora.]alnri ese-
n]énvel niairjelenlős, DlLnaharás.ri száinán a,onLran nás jelentőSé8gel is bí!.
E:en egyctlcn év alatt, íoldrengés, ár!í]z, é5 fuEedalnii lrarc.]k ves,teségei egv-
arjnl sújljáI(, E. ij: oka amak, hogy 195ó,lól nurt Ltaraszti kulonleges évérőL
heszéliink, Külön {eje.ctlrerr dolgo:va feL c:en évet éS követkeanényeit,

A fold-en8e. e" löve.ke_menlei

1956. jaluár 12,én a Mngyar Távirari ]roda a hazánk egész tcriiletén
érc:herő foklrengésLől a kijvetkcző gyorsjetenré§r adr. l],
"A csli.ór.ö]. re{gcl 6 ftd 4ó perc 12 móód|er.]<.f é. e{ k)Etően 8 óru 1]

peíckar mag.smétkllő íóLlengésl az aíszllgból t jbb hel)í(jl jele\ék A í.)ldíen]^
Budapesí Lléh íríubtein és Pes, 1-lle§c .óóü .eleDúlésén t ]önösen Drrtlalaídslli ás
Takon_,^ lralságelüen oto1o ct tvtgobb l,Án. DtnÁarcts?liban a lakóful|a]l jclentíjs

résle Lisebb mlobb sétíilésr srenleden, 80 Lir Iatharatliü.,a t)ált. Kkcbb Láro,
l,at jebztek Bara\a, &ícl-Kls]rún, F€jéí, Ko,!írom, Tolní J.\ \,'esúTim rn.pe
es]€s lórségeiöól "

Al első gyorslelenrést rcvidesen ú]abbak kövcttékj Lnelyek nég nag}oLb
károkról 9ámollek be má ap már al ú]ságok e]ső o1dnlál, cínrlapján a fllcl-
religé§ é§ Dunahal$zd ncve S,erepelt, - dc bcMéljenek enő1 nagLLk cikkek,'i

"Budape§íőI ühe a íóIfu.nga í^.ke felé hakdla, mfu d !áíós s7élénél
srí.káflll!íl e€]fe s?dporoJnaL a |aldtengés jebi. Glaknbban htni bkllt l,ent,
nlel<tt, LeomLott ta] ,olatú haldkat. De itt súbosabb l0 csak a Dna paton, az
i"e]u"',or1o atr olq^,alhf,a -lall a-tD,., }".

A ]óí)edeú kö§és Dffia]úlÁsrd. A íöldfenges .kózta l,aí itt fid srcmel
láLhatóü1 jó,lal ru§obb. A legöbb ha. "Jalamiben sérúlésr s!.n,e&fu, A 1€§].z_
knribb a kemn.^l1eonl^ . A kát gonnos felmérér még í.lbik, aE .m:]i fiúk negáI.
\apít|,&tó , ha§ a ló$éúen minre§ liár csdlíd s!áfui,a ]cllex , a hazak Llkha,

9,.J*l; l1.1o ;g..;} 1-o .l9



tdtllnúá úlísd mialL , afunnal sill6;glzló,ól €.ad.§tadni. E|eket a csalódokat
a kúIlúrha|búI és dz is]Dlákbdn ]ÉbeztéL el, de a laúlcs igén)óe ,e rl. ai ép§égben

rmtadr n4lobó Ialúsolct is ,

A rr1i!íc5 
'tt 

fu dLír.sd]< d ..jlúi lr;régben rrnglon §orsín clektcd.lt, N{íf d
kaíd rclqcli űáLbal Eanda5]..drdk a réd/teli or{,os; ellá.Ásúúl. A súbasabbaLlt
kóll .j|bll súllítat ik, d knebh sérnlftLet pedil a íőabasüJl És m/u torsJge|bol ide
á,]tercú onosoii htfuk el. A ]E\i Jier!.]. n..§ fgítíg€l ]<aptak a L*ltomság,
rcndasig és tűúltóság ki|elaJelc abkllataitól. Több hel^Jen előíúduk, hog! a
ldl ,óL neln meítek bemenli d l eped.elert faLű háxakba bűtardikért, ingóságaiLéfi s d
],..,tal,nk uáLlabíL!. a lTckápíal Débtnn |TEFU 5a kier$ptocsioal l w$ren a
1'.Ll 1]"b..l].oaba.,
Tatson1 lro$ágbcn a f.jldten3ds h,úíllrs ,ild!:alolal6 llletelr, Rlrflstltín 4_5 does

tdlrvnli lalos ás Vangel Ef:§jbef ] ] l,es t inulő halt me1 trazössz.aml^ köaeí-
keében. Duaall:rasztn halálele l ncrn t jfÉnl, "

A íöldreDgést kóvctőcD húiL.l
ezcn 20. s:á:adi 1cgnagyobb fold,
req]ése Dár nint a hna|armzti ío1-

drengés vonult be róltáielninkbe. S
ert követően Slámos Ludományos
cikk je]enr nreg, A1 áláLbiákban egy
i]yenbíj] js ]<ó:]únk részLereker,

"A íő|úns és köm)éke töfténel]niink
sóídn, nem eF} dlkalammal taítazatt d

íöaíengés súiatta íelnletek közi .")s

A 20. rázadban hoszabb vlnet
ütán 19]2-1942 kózótti időben
összesen hirom g}enge, alig ére:he-
tő rengés volt ir fiíválo§ (erüleré és

tijm)ékén, A neg|venes évek má-
§odlk íelében két ki5ebb épületkáro-
L<at is o](ozó földrengé§ p.rt.nt ki:
1947. dcccmbeL 11-én és rnárcius
28,án czi kövctőcn hosszabb §?iinct

és kö,vctlcn clőzmények nélkL]L robb,tDt ki 1956 jan ,t 12,én 6 óra 16
pcrckor Budapest déli hátjrának kozveden kozelében, Dunalrámszti tó.-
ségében a LX. s:ázad legnagyobb nágyarcrszági földrcDgésc. E íöldrengés
síilyos károkat oko:otr tijbb száz épiiletlreD DuDaharas?tiban ó§ számos kör,
nyéklreli telePúléseD,

DLLnll]aEu tiban ]500 építltényből 314.1 sériilt mcg. Hasol1Lóan nagy
volt akir a yonryédos telepüLésekcn b. Töb[. sráZ épúlet esctt a.cngés áld,:],

FóUr.i!Ákoí Lum.nr hi:

.q,na42 /d,.x,l' j.i,/.' 5,' l ü,



].líU] Tik3]n\l]in és str_H.ts:.litmikliin t]!i]ill...§t teriilelé.ijl óój ]{,nb(jc,
len(,1s arkc:ett. 1 üLhcngés miG:eres űt,:ln nlcghltriro:c]tt niarctc 5 6 rolt
ln]i 10-a5 15 Ln ii,;cknréLrséc ielrétclc:asc c,.tan !,E í" i,5 eflcenü.ílis
értli].uct ti.LcL !r.g. A iL]idlengé. ugrlnJklor - ,lnDak e]leDére horl,r h..
:i|lblD tr:.JJLg Dtii.Hesen relr:trjlt ioliLengéset ki]:ú1 a le!na!1ol]l] ö]J_
.e.!.]i !llt r: 5.ó narnit,]Jó criniggcL (nragn1lljJó - i kiJrejr])rr e cr]]iii
i]i|Ul],, atr,:c]rb.nllítlist lehe(ií\i tcvő _r:ánérlék) !iljgli§tr]n,tl,rit.ln n g,
seúr t!Ln]!tt a t]cneLterr nv]]rlnriartott na$, len!é§el ki]]é, ll}.n r.Dgas
li]íiilll]ij raa ran !renre r ilígs:rrte " De lgrrnlkkrlr ji .ih:ln! Á,rc
megbolvganu FtJlfe-.t illerrc Pcst nregl,e í,lLJrrli n!!c.]nrjt. l iijr.n!és
u,jn ko.tkc:ó la arben mJg ilat Dtliahale§:ll é; kal t)u.ilhl]!5:tr l!:(li,
lcgllíLbi. eg\ Llagnitú.lLlr elé.al utól.nré_i s ki]relle E:ek k.\ést]a \n](.t.ka5
sc,rLcnJbcn a toritke:ők:

Helv

BuJapesr

BuJapesr

ldópDnt

igji- 05, -] ]

i95 i- 0j,2]
1958, 0i ]s
]95|, 09 cj.
]95s 09 19.

]959 Jl, 1ó,

]96t]. L']], 0],
]965.0i,2],
] 9..a-., a;,0i,

Erős§ég

2,0

4,0
4,0
2-9
3,4
2.0
2.0
1,6
l.ó

Az ezt kóverő idószakbán Halasztin és kö?veden kórnyékén a íOld rnétve
ílgy tíínik megnyusszlk, S a század és crcdforduloig mindi]ssze egyeden
további érezhe.ő földrengé§eL ra]á]]<o?u*: 1996 10. 21-én, me]v 2,5 eló-
ségű volt' Ajaz éreali lchetetr, de károkat neni okozott,

Visszarérve a januári íoldlengést köyctő eseményekle alérdeklődés és src,
reDcsére a Segíteni akarás nem lankadt. Áz országos napi]apok, a rádió, s kL
seLb l;sljgok 1s oly iporrerekel ktik]tek Dlnaharasurila al(ik vcnléletes
leírá§a]kkaI, a károsulrak meg§.óIaltatásával, fényképíel\,étclcikkcl a]sutónó,-
rek il segítség nyújiásra, M.gíncnbelek, jórékonysigi s:c.vczctek rés,érő]
|ülönbóző főlcg ólclniszer és ruia ad.nányok, víllalatok ós honvédség
rés:éről íőlcg nuikmegírség, iníg áz állantól §egélyek ós renclkíliili anyag és
élehnis.er kllrt.]lások érke:rck, Egyidejűleg, nivela krirok nagyságrerrdje, és a
kózségvezetés állrp.,ta e,r szükségcssé tette, külö. kom.lnybi:oti5,i8 alaklLLt,
mely eg) iclcig Dunaharaszrin működött . Ez a royábbiakban lrtlyi és or:ágos
§zintcD is szeneztc a segírség n}újtásr.Llr

-allu,-/-,,ul; 1,1;e zq.;/ á.o jl



Eruel rés,ben tehermerrtesírerte iS a ranácsor, nelynek nunkájáb]rn úgy tűnik
időlegcs :lvarok iS le]etkezrek, Az 1956, év eLső tanácsülése ucyanis ponr a

földrengés napjáia, január 12-én déIután 4 óráta VoLt kitűzíe, nely te|mésze,
tesen eLmaradt, (sőt még a februárrá beterveelr ranácsúlé tk Sen sikerült
helyet találni) s köuel három hétig á VB scm rartott fornális iilést. ]lyenre
csak febnrár 3,án kenlt először sor, rendkívuli VB ülés fonná]áhan.'ll

Ezen részbcn nár utólagosan r, a ídldrengésscL'"' kapc§olatos legsülgő-
sebL tennivalilkar, illctve azoksonend;ét a kovetkezők szerinr harározta meg:
- a 1akosság ellátása, , hajléktalanok elhelyezésc, , g},ógystrtár iLleiglenes

elhelyezés, . orvosi rendelő, bólcsőde, - Táncsics N,lih:iLy urca] népbolt eLhe-

A lelsoroLt legsiirgőseblr leladatok kozill leggyorsabban a kozeLlátás kér-
dése oldódódott neg, Réylren nert e tekintetbcn a komán},zat nen volt
s]űkmarkú, éS a jótékonysági egyesuletek pl a Vöröskereszt, de a hoDvé.lség

§egítsége § e]sőként erre irányult, Ahogy az 1964, évi községrórténet illetve
kűnika eről s,óló rés,e taltaLDazta: "ekősorlmn lcnleret, s7aLanűc, .sílt,
ürliíol éJ hr§l i.lialt". Míg a Tanács a tönkremeDt, megfungátódott élelmi-
s,clboltok te!ékenységét igfeke,elr beindítani pótolni, Ezéft ! Legsürgősebb

tcendaík köZé nem véletlenúl keíüll a földrengéS áldo,átáuL esen Tánc§ics
trlihály utcai Népbolt pódisa, A legna$obb károk ugyanis óPpen lieere.
keletke:rck ahol kolábbirn :rmúcy is legross,ahb volt a ellátás, A nlásik
leefoDtosabb, és na$,on gyors segír§éget igénylíjfeLadar ahajlóktalanok elhe-
lyoése, sz:nnukra ideiglenes szálláSok bi.losírása volt.

llallékralanok elhelye:ése szemponrláb(il mindjárt az clső napon, mtrtegy
500 wenély elhelyelése vált szükégessé, Az épijLerkárok u8yanis, sot tekin-
lerben felúlnríilták a 11. világhábonis kárckat,
Néhány adat e károk ne3lsIígárcl: Az L964,es krón]kához (]96]. évi - időben
még a foldrengéshez kozeli é\űen) késziilt íclmérések MeriDt }.1, a S:ent
lstván utcában ] 5 1akóházbó1 a íóldLeDgéskoL 19 házrongálódott neg crírren,
(a világlrábo!íL alatt Dilrdössze 2) és 8 onlon öss:e, (níg a világháborri aLan
egy sem puszrult el), a Ma§ Káro\, utcábaD ]7 há?ból erő§en negloDgálódik
30 és óssiedőlr ],'0'A Rákóczi úton.1] há]ró1 oss:comlik 10 és erőseD ncg,
fungálódik i8, - míga hel},reáLlírási munkák zá!ásakoLi jelenrés, nrásfél éwel
a íöldrcngés !tán, a köVetke]őkrií] számolr be:

Hc]lrcá]litottépiilet Ljjáótít.tthá:

Kó:épület 11

Álhmosíloft épiilel ió2
Magánépúlct

9
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iüt1.1e: iieleLeml.e r ére. hogY ].J|aib]] \'B illésekeD , rqa: c*lk ::ól,Linro,aD
- Llér h:L]unk he]r,re nem í]lít.tt (úijrj ncLn arrít.tt) ]akólr.i:akról, r rló.;íníí,
sili. ]lnc! t el.ij uplkban hrli.lktalanok -.:ána a l.e.suh 50a iíj5 s:án.t
]t').skán nre! is heleJli. n(lg lu nrklD, l ]k.nsári- snre le rsé! i alr|oD, .l]ian]-
tátsiJ.lini :el]íllé! nélkiil ijDn luk is ürel] n fál .L]!ni ]Jőleges els:illas(],

I!a:gállsí! |l, !a-lili ki.:lkJt kúL], .ss:essé!;t]el] ]5lr tiic]hclr,::i{lc. '

'50 
].inl!il idelgbful ulgOnlzkisa ar ;ll,ní!,n

A kö:ségi tanács a nagyvendóglő termeihen, (művelődési hazba.) a nád,
víllalat helr[égei]ren, a üjgetcn ós nélrány réslben igénybe vett naglobb
löbbs?obás (tölrlrlakásos) takóhá?bnn alakít ki gyors §.á]lá§r, Addjg le$rlíb,
bLs, míg a komolyabb helyreíllíi,ísi-újjáépítési mlnkjk megindulh:rt k.
l_. zel. "-e, r Je- , ,-, p r,. , eer enel, oyl ,-_,"l', 8,, !" , Pn . ,,lr _ , , t ,e, \\a,pu],1,1l.
ke1l1étesíteni, nive] au álLonás ilv tekílretben 250 á]l.rDdó.]i oit tartó:ko-
clilt nen tud eLlátni.

SajDos a hajlékialanok clhelyezése nrég ekl(oí, 3 hattc1 a 1ijl]ren8és LLtán
is probléna, Gálos Gé:a tanácselnók str]nt még s,iiksóges lakosok eLhelye.
zóse oly lakásokban, ahol tobb voba van FiLlöp C]yó?őié VB iltká! pedig
konkreti,áljaaz igén},eket, kb 20 9oba kelL né8 yúkséglakásnak. Ezelnéml
1eg elLenréres a S,abad Nép lipolrerének _.] héttel a foldrerrgés utáni cikke -,

DeLv §trint febrüár közePéD Dár c§ak 25 család 1akik yükséslakáSban,'!§A
cikk a:onban V.]ó§zínűle8 szépít, ani e korban nem szokatlan.

A kó,inrénények kó,ül, a Iegtöbb kár a egéységr:igli éS a gyermek
intézményeket, a:ok épülereir é!i, Az egészsé8l8yi inté,mények köli]l, lnind
a gyógyszeltárar, nind a közponri orvosi rendelőt oly súlyos épülerkár éri,
hogy működésél a korábbi heb,én nem vaey csal korlátorottan folytarhatja,

94ü//n fu:t //jó /9j, y'2z,



E órt :l gyógyüeltálr és otrL]si rendeiőker é!t káro|tal a VB roLb*or r íog,
1alko,ik, ígr a íebruári rendes éS a nárciusi uléscn is, uióbbn a kdAóg
egés?ségüg_vi heLyzetérő] §zó]ó á].aláno§ beszánoló Solán,

Ez a? előter]eMtés a:r emeli ki, hogy á ]anuí 12-i fóldrengé§ az anyagi

károkon íclül, egés,ségügyi szemponrból i§ nehéz he1],aetlre ho,la a kö4éger,
ElsőSorlrnn .l:ért mert ,z o.vosi rendelő annyira has,nálhát.ltl.tn álL.porba
keúlt, így .l rendelőt s:iikségből ideigLenesen a KIoSZ heLységben kellerr
elhelyezni, Ez a köri]lmény.r. orvos.,k n]unkájál még jolrban nche]íti, A:
eddigi rcndelíí sem szo|gálr.r kor§Zerűen az egé§zségügyi ellátást, inost pedig
egy helysógbcn kelt a négy orvosnak ossueslruLn]a, N

A SíLlyosáD lneg§éniLt a gyógysuerrár és n bi]]csode épületc köziiL, a gyóg}-

9errá! u§aD alárjmasziisokkal, nrég a korábbj épületlreD ]rcnn üZeneL, A
bö]csó.le eonban, mclyn.k ópiilete egy.lltalán rrem használhatci, ideigLene.

sen előbb a l,-cs iskola cgyik tánrermóbe., majd a falusi óvod. épülerében
nyelt eihelyeést. Vógül Fcdig á yoll íőjeg}Ziíi lakás|a ke.iilt át, (1960-ig,

n]ikor ú] épiiletct vásároltak számía,) Az egé§Z§égúgyi intéZmények tekinre.
r:éltn gek rrtán a VB mnrlkót csctben nem a haszná ratatlaDá vált éti]lrek
helyleá]lításában, hanen ílj gyóglszcrtáii ós új orlosiren.lelő ncgépítésében
tárja a negoldást, Ennek részeként a febnrárban elfogadja a tánácselnök

iij\ aslalár fuiszelint "a J<órronh or|osi rerü]el& n srláIin tatel s:rnben l,:tő loLt
piac téft1l é|ítsék újjá.", í\ajd két hétrelkésőbtr, a ícb.ljr 20-i úléSeD eüa uta,
sílji ! LánácseLnókór, 'Jordulíol íróüa a Pew Me8j.^ei Taná.s VB cgés§égr8]l

osi.ál]-áhoi és ]<lri. c§, tii flógls.erláf i|rítsó. d Dólsa (}:r,ölg] úfun tefuegL új

otuosi rcadeLő nelLé ."
E L(éielinek egy]ren at is ]eLik, hoey a VB a Dultah.raszti íelé ífilulr kölér.

deklődést, ncnt csltán pusrta helvreál.
1íúía, .te c?ci 1iliiL is szelctnó L(]hasz-

ná]ni,
Ennek erv másik i,:le, ami a sycrnckin-
tézményehél íőlcg al iskoláknál és a:ok
ná|kő,i]éné1 töúón]L, Ahol s:iitén űi,
!álryír]a a Fig],cLnel a íoLdrengés riltal
rnegnij\.e]t oktatílsi pfu bléinákE
A §egítő |észség anúg} i§ a g],emekek
iűnyíban a 1egDagyol.b, Ité§iben, a?élt

hogy. hirllékiaLanná v.í]r s:ülőkön Se8it-

senek, rnáíéyt, hogy a nehé: lreLy:etbe
kerülr §k.tákon kiilónósen a ligeri iskola
helyuetén konnyítscnek, Ehben segít a;

or§zág iS. ]dei8leD.sen a ranulók jó úszót
iítet s:ívesen befogadci kó4égek iskolíLL

A ft Erü^sa]ía!ú Wlilá]]nfiás
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]]an heh.;il e1, E tcknrelben .: ]9ó4,c| króLrik.]. DunabogJínlt, \:úcot as

Nlgi,krlLojt enrlítL. I1ig a: ílLllítos trLolák t.l] e$ :ésc rl.tn, c5 lhklmLlal
Jt1, üesjes_!]és s:e!e|el, h,)sl ia tenulart i: 1. éi ]I. iskolál.,;] Dalatol kornré-
ki allLani udiLlijkbeD hel!*tcl cl, nrá.utt pe,lig arról s:ó]nak, liosr.liák.ll-
ild]i ÉLhel!e:ést l.i:tnsítir]t.!k 1riLls:ti t3nU]ók s:,jn]írir, \']§É!r;J,]|, \.rgv,
Dlroson, |.má11 és a]elladcD, Esr t.vábl]i ]sk!lir] lelie!\]é, i:cr]nl . t!l1u_
lók 1éLéfi é|tesítiíjét is .] új iskola ]dja Ii.L]-
\1tr]de: i]s::etligqésben vin r::al hogr a k,.lég,llel}.c]{ !lr\]qi cran nngrln
r: vógesek a i.1.lrencés .Lo.t! 5!kiÉnl,ú kír ben]lllt,irni] nr]}lní]isaLl
rrreks:rk a feisőbl. s:enek tlml]qatását n]eqs:er,-:nj
Ennek tés:elént firiUrj| .l iirlllenrés ]r3Nlít 1-:\ i5l.:r ]Jcrglorcl úapkl:l
]e teL]esen hai1.1Lh]llllnwi íi]t e tiD]ireúen( nil|]ii]]] h.]).tt, Lj] ]rr|k.r;L
épn]et ielé|itését kéri l VB j: C]ktat.is] Nlhis]lér]!n] n]íis:.rlii .s:tjll|iló],:
ú$ lűniL sikerrel, A] ij!)bcn eL],iIt') isknli i!ir:g|njj;l !rvilrlj,. ol! }]ífi tú\rjb,
Llt. a Nlnis:lérilm.+ h.lYlagL.ajl áLló rij é|ijl(fuJ dFit, Ju clr|c:: kilrógtő1
telkel ki]], A VB ere glorsrli le!sá], trláj.iul ]],] ij]in l úc} |anrt, ] tclkct
ritengeJ a: L skoLa é|iil.t hátsó 1és:éhe: kir.c!]l,],Jó,n ]u|kaiJ apité{,
.é]jáfu,
Llruncs:k *iIr t_.: kirck lcLetke:nel l: ]skoLa tornltcrLlébeLr nell_reL kapcso.
lrlbi. még ]95l n.\.niL.elélen. (i:l: n:i.tal éllel a iilllenrés után) s.L-
\!sl]i|LnjL.l} ].:ettó5t] '. \'E l:iilijq.jn.I tdr.l. d Dam/talas:ri l, rtoh lo-
|.rJímjn.k fuljliljlit rllntlr, hog_,- J íi]llÉn(j j!)át :rii_,..l_un ltgon-
!ólljJilljs.:ljulsil,\if;i]r.tú,ld,'Ké,íjbl]cLlDckl.DJbctat.]atle:i:sikelúl

H;L$||,] ;l lr!,]\].t a lireti isk.li e.$óL.cL], ah.l a ká|ok taLjD LIés ne.!.l.-
l.rl lrLnt a ialu,l ;illinál , és i iij Jjcnsist k(l.tajen - iill,eLenme] a lic.l]
gLernrrkl|t,::1mra r -e]]1, L]] irk,,hipulet De!éPitését. slkeIiiL eiéú]ie i
ki].ógnck. A: lttcllL Nú]kik ],j](r!.]eién ke:.lij,lnel - l.ál !h.r! F.rk,rs
.\]t.rl t íőnLóno]. lúlrus ]-i VB .]i]tti b.s:áü.Li]ál.in eiln.nJ]i i reí.k njag
n]n.5.n.k t(ljcs.n kas:en. s l] iltrl9.l]!il.i.: i_t ikil,]:ik t: rrlrrlnr r:. h,,gr
i: ]lt.ni a|itk.:a!r. k.r és r mulr|r.i: ir an e_.er. horr i: é|ílke:é§l nreql.kj!,
rii \/B ta_H C5!k 5 nruDkij;l t.l:iL hcl,;,:ilen] r,lnrrorrj re::] i: é|íllc:ón
1]]D!;2r\ í!é|etelr a: mél llen.-:ato.aN. Lj]§ig.l].Ie]. . ]..ar., trl.b.k nnn-
J.nlij] i Le!laJ:sáj11.1. s:fi t..rl L..,:a]neLi.
EDieLl. ntre] kúL.nl.sel] t S:i]]tJ \é| \:]ó:j!.t nlcq]ranlsitcj crk(cr (nre-

l,.ek Díl.lenlő] tt ú]il. tllgr l Lt!r.:qr,lhl, r,i J bcrl llcg1) ko:iclh:ilr,riást
ri.Ltenek. !é! úl ii e !B ] l .ll ] 9.r ó s: harín_.:l l j l.u r..gbí:;e ]:!ilú| C]!ij:in]é
a. Dusek-lladát VD ti!,-.kar lr:nilan ráLasll]jllal a S:e|!.lNa|. ít]saLg a:o]
cLlkéLe, neLrl.er, loti, ll1]9\ L\ulii,an::l! ki]:n:s|,e. tr 1ijlt...!.il!r k.].t_
le:ett Litik t]e]!le.iL]ílí.i .:.|tcLnLeI ]0-]g bet.j.:ajJil S ibbin a lcrél].en
t,i]ékL]:la:sák a s:rbed \é|.t ! \ iiaj ill.|i](.]injl, iEg!al.k.'nt a s;JL.nJ \ép
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i h('}di|,].ltum:nn ntkolE te]e:(r.lik be a: ílijaLé|itó.lcln réveJ, clpán e:

i!\:ínil.en. ke1.1el]l, es:tenJijt) _{ ]. i:klia tanulór rigi]l - l95 ?. s:eptenr-
tr(l at],.]r Lén}LegeseD is birtokbá lehe.ik a feLé|uLt é|LiLctCl. é\ h,-.::j\etó.
lrgcscl Llq_!;ne:e[ i,lőponl . ]95i vé.e i] nriknlte a kó:!ag cs}ét] hel\reál.
lítr'L: i nnnllii ls l.eiele:ilJneI

-{: Cl\iiq:en,lő nrlnkíl Ug\il.ii lrk].iL] n.r},)hl].I s a: é1]úí! tiitat.lcl
L: jLnal lcIe:elt el, n].L ln]il\Éne].kcl .r ke:Jeri őlttl.an.;:1lioha].,
ElsijsoLb.n l, J lrkhillLlüú];i vri]t hj:al s:ílr nem !1!oLcl,u, triLit a:t ]
tl]vntr ](\li elrí.!r.r\]ÉlÉ.lé\e kij:i!llc, \ ne r ls ] 50-]it, Llint rLlrlnrilijl
!: cl\ű n!F,]. rlPr,]i] \r]Jr:Lk hrlLrl rúgil ls 154 hi: ]ett ]ebonnr, Lnlllc,
kei ú]],i lcLl.i.í,.n]

Ugyanekkor a építkczéselrnél on-
kéntes §eeírők s aládD.tk VáIlalari
a|jlto bngj\rnk rKtt( lUtLg m nt r

t.lrsail< csatádi 1rri:ainá1 scrénl,ker1-

Dck. Az eg}i]r újságcikk péLdául lel-
eLnlíti, ho$, a Barrhvány u. 18.

szánú házlt a Kender és Juta8l,ál, a

Róxa Felenc u. 81. számút a
Sertésvágóhícl dolgozói építe.ték
fel. Az lstván lir ió. alaft pedig

Bortex ciPaígyjr és a Kót]n!ííilrali
Mn]^.tériu önkénteseiSegítettek
a {elépítésbcn,'" De kivették a
részuket a honvédsési aLakulatok,
nrelvek pl, a: l, iskolánáL he1l,reál-

]ítják a tetőüdést és 25 kéményt
bonranak 1e és éPíknek ú]]á,

Mifuler azéfi is 91]1noíevő, merL az

újr!építé§re kijeLolt PeSr lne$e] Tatarouó és Építő Vállalat nr]nden kapaci-
tísn is kevéS a] eLvégzendő mun]<jhor, Ezt nr indjárt a keu det kezderén az é|író
vállalat igazgatója külön is bejeLenti a VB-nek:'"
"Aron irellenra$el éLL a vB telé hog úllalrunk teljei egészében ídme? e Iön,
rensásel lú!§old,ódn rn lrtró íelat]ato]at és ara a negalLdbíl^ía jutatt, hag^ a
hebíeállíí^ha. a. egész 1956-os J{] teljes egésrében s?,ik§ég€s ső, dron épúb.e|
álbgándk bi.tosíttLsóía, flebc]l áll')i"asírl,a |aíMk .oo.íbbi idór. is sdkég l.sr,
E:en m&nlúldto,. §ri,i't§égcssé tes.ik, hag] úl]lll.arlmkDuna]wa5.tin e§ medele,
lő épúbltcl é5 tebkkel íefrfuu<r\en. ahal ]a íőből ólIó mí^zllki és aaniniszúatíq
dnlsozók részae ifodí, r,riidln!ü .€] 30-10a IőEk mmkó55z7l1á5 Legjen bl|ta,

E$,.9 olgáLi.loí ilúíjJrri [.hr.áuíni5a
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Hog1 e: niill, |Lr},lémár ]ele.r eq! ti]lJrcngé\ nj]fulre lélir i]s"r:e.lijLl

Ló:séghen, iíól úr1,!on,](,ljuk ncui s:Lrksége kulon s:ólni.
\lan Ln!:gis nrcgolí,is, a taliro:ó !ill.]ijt ír.lv a]l(rnjn!] léi;:ínráne| lijl.h

nrí]l ielélel ielTü.ilbin llr]r l\ur.űaras:tin .tolgo:ik. niegkap]l cigltncs
]]r5:njhür !: l. ],]k.]]i - a:.n koúbIi nlIki]:]§ - éi]iile(él. nrell n.|ki]]i .é]]irl
máI nen mesreLeLij, Je n]rillj\i:jll|nt á: aplllet egl, !és:ének he]rLeho:ataLávaL
itl és e!\ mlísik é|iilet[jct] Lna9 ki tu.:.. \álli1.1 ilikúinl,

trlég u nrrnlristóIéL és ;: 1,1eér{e:ó nunkáírk clhclrc;isóDól Ls nag],obb
plol.Lénre a hián_los ln\irk]!t!L:is.lrLs:en a: é|itési anl,a!-ennak nlnJenia]ti

elLáús ]a!ításáIa, er!e, h,)!,- ]tjl]usbln ! legiDká|b hiáry,. ikk més: és.enenrl.iíL
5 ,.lgon,,!L an.;,q,,1 Lrp nap_-onta a k.l:eg;s; tég]ls]íllílís is n]e!!!orul, l)e
olyn r aka.1 -e hbákat: \'B ]e!}:iikün1,\c;i , hogl r.l, a,:cntsi tóg]rgljl
e!!]li s:illnmidll s:idle t.l]rscrr s:étporLadva érke:ik. :

A tagliLvrl l !l]:ln\,.]g.]Láráss3L ]riNs,)1.1tt]i]., n) js s:,.rlrpr,] t t]ól ]s s,]k l Il.t]_
léLla lg_r p1. a ke:.1en - fellrurn ] ]din:alban-naynta tobb ragcln órke:en tét-
lál iln]elrill.,1e ikkor Dcir litték (!alís:íi]ííleg |én:hijnf .ri. ft ). nrig n]á]us.
bln iTUZEP ! lJsoD.kból vJló Ln.r ií§i neD tu.lje bi:tosítlDi IE-v!l1\úIi.rl}e_
üj. !:é i léeli, aki k].irklá, . oL_! \ §s:ás d,r]!.]]i ]§ eliíiorJulnrk, h,lgl egvesek
lúr Sor.,ksiiL!] bctiks:enek e rérlir\:jllító v!son!k]]e. p.erLig l tolatris _ Llllt a:
taní.si]lésen meq]eg!:ik, lcs;aLlessé 1,áLlrif

\,lrnJc kk ki\.tk.:méN,e n: e$enlíjtlcn .lG:l:n, Áltd]:jba. ! ülubln
ioL.L. a: an_tagellátris. Erl rJna(süla,i ::c|tenl.eli ho::ásajLás s:e!int, 'b. 1.1h!.
j:.t|1n .§ d]dn {a]).I, anllrl n: J:r]ilr,llís:ll: salrtjlítk.rjs.1.I ljlil' illen,e
'K.tlj. ,l.{ l !.atácj 4r irJi l.jld.:,.llrl nÁ!ill1lt_. j!Ll/út/í' gocr ,dni. !n!]
barbl dlri".-e h.::ásílíol aLra utalnaL. ho.q],a: alrleshiálrrls i.lős:akl.an

fli5jllá-rt á: tr aki.l!iL!,]::a, h.g\ ! kiro.ultak, .sak kéí,e ]ud]aü!k se!éh,he:
illerre r kr:lrlilr íltl l].gí8éIt lilÉlhe:

l k.r]círl*a!.Ln.kkelki])cnr].ll|.ü Ftlkás ALb.n iijt!élnok, a: ú]].ié|itÉsi
mlnkík ]linril,í]i . n]ég fuL.nLtilban - tl |ini.,r,lj.r. hog} .lrgv,). neh;:].es.r]
i]egr ! ]L|iLn]lv(tc1 SoL há:l.a Le sen] (!gc,lil ! l.]ma.iik.t a:;aL, hl9, níu
.t]kan foltak káfi iillennj rt.llllk. 1!! Fd1. r:.Ln:k ak]I neln ]reli]]rrek tel .r

iíli,nLar(1,.i l]5tjirl \cnr nLrralor, sern r,íll:t nrm tu.Lnrrk bL:tosiranr.
A lőDélD.k Nl]us ti]-én llr lrLcrrtist rer]es:t a VB. elé néc l]§.h,en él]ij]el
\.n . Li:]légb.n, ih.l h!::,i:e!r t-Jle]. l hr]rLi.illítjsho:. Lr:rt rLrl kín a
ilLllicstegoht. hog\ tu.lan_.sí|\í]. lntr]J.rrkike:d]e mer mieLirl.1. á: é|ítke]é{.
nrert s:eptenrltr hanlnL:r].1ikj ulán a: a]T],eliíre]irIlrrllrg len ir:le1.1JJr,l:]lr

,],l
Nagron rrutatotrarr nlegL r ;.llr:bcli se!é]l,ek kiula]ás. s. Fohamilo§ i

|in.s:, rés:l]en i \e!éh n]rr.mílis loLra rn]llr. r,ls:t].n nret,r,k.r,Lta c cl,sr
tí, lr!:s:i9.nág.§:ign\ eL, iLlelle p.,cL(Lars folráfat ka|cio]a$an ..\ !e!él!ek-
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né] má]us 22.élr például :riTóL ha[úk, gyor§segél*ént a köAé8 232 család,
későb6 újabb 400 csnl,id .észére adoft e§etenlónt 1000, 3000 íorint kórüLi űnlo,
8arÁt, (& ebbelr d idóen kb. egyhavi Lének feLett rneg), Melyhez a VB Lilé-

sen csak amyit tes.nek hoi,á, erek Sernmi cstre sem elegenrlőck a hclyrcállítás,
hoz, supfu segélynek rekinthetők- - l1letve, ho§ "mg!m baiJahlt a segébek
5ldrlrsrr.ío," AZ utoLsó f.lje8]Yés ami\.el a VB illetvc tanácsülasi jegy?őkdnyvck,
bcna fölclrcngésc1 kap*oLaóan lnLálkofunli] & 1958. ]muár9. dátumotviseli.
S e alábbi ntglegyzé§seL :ál| "Mé.q nindi3 h;onlf, a íöL+engaj segel:e1. IlL

Amiíel ar egéS, idő§z:rk:rlatt nn]s üob]éna, al ez egéMségüg}i el]álá§,

Kiiszónhetően a helyi orwosoknak, njnd a Vöúskcrcs:tnck, m,:Ly kcuclcttől
fo8va segii. A fóldrengésl követíli]n kiilön se8é\üelye]: álLít fe1 és meDtőaurót
helyez k] ir taluba. Valanint, lú8y M egászség megóüisa érdekében a kútakát ez

egész kouségben fcrtődenítetrék,
fu építkezásek ás he]yíe.illít,is befejezéSéróL a rá!ó]eLelités 1957. Dovenlre!

ó-ára kévij] el és Le.üL a VB elé. Eszerint au 1, lskolában 18 tanteren áll rendel,
kezésre ó a felső tagozaroll nlegolcllratóvá vált u állandó délelőtti tmíiíN Ar
ahó rirgo:atbrn a Fnulók felúlúa jánuk, A 1l, isko]jban kél Éiik§égt.ntercm
v!u], íql, az alsó és íelső ragoz.iban Ls délelőtt-déLutáni ruítás íolyik, A napkózi
ottlron renLles múkijdését megkezdte. Ug] a í"lusi, rnint . ligeri (ivoda nűködése
uavartalru. A falusi óroda áfhel)ezé§re keÉlt a Dó6a Ca!r$ íLt 5l. szán alatti
íLj épülerbe. ]gl a fé!óheLy lónycgesen neg is nó\,ekederr.

A községben összcsen 22]6 é|üLet ler! hel}TcíLlírvir, (47 kij:épülel és 2]89
állúiosított illetve magánhá' és 4ó3 épület reljes ecéyében írjjáéPítvc,
Mindehhez mé.q egy tovlibbi érdekeség: 1956. augusnusában, nikor a kó:fu
g,ler il r ,gr,. arj,.,,. ti,l , ,.i!,l n ,,cgae,,.,it l..,
rel]esen, oL), eLíjtele9rés kerül a VB elé niszerint, a ko:ség u;al a kéréssel for-
duljon a Minisitertanács neLletr működő Tenllctrende:é§i Konnán)bizott-
ságho:, ho8y "D na,lraíZrsid pözJéget dllamqiben noá és bhetiÁég un nlibáaít:ak
jáí^i jogj |álossá. lndok: A lal<osság 9a ó/*a lpaíi aDLgazó, Brldp€sr löiebég. nia.l
a liz:églxn a lakasságúk nind e galfusá{l, nind d ]lultwál isin)e íe]leftcblr .1

RácLeEi jáíí\ (jbbi LölsdgáÁer !6im)ít|a. A VB a kazség fejlőáesát fenn okmL

fae|a, ú[:J láfui bitnsífua, ha Duna.\üas.ti ]ílLlsi jaú l.;ra§á alaluL,la,"
A réglere§ megvitaús ütá] hozotr 14?i1956 számú VB lrarározat: - mely

tuclatában van ilycn várossá nyilljníiljsi l.ücrőség 1954 óta létezik, :l kajvct,
kezőképpen S:óL: A Vé$tható Bizottság utáSítra M eLni]köt, súr8őSen kéSzitsen
kérelnret a MinisztcúaDács nellerr nííködő TerüIerrenderési Komány-
bizonsághoz, DUJEharasZri közséelck j,iráSi jogú várojsá Dyílvánítása órde,
kében, Fe]elős VB elnök, Határidő oklóber ]0."]E, az eLső eset, lrcg1 a koz-
sógbcn, á közsóg vezetésében felMnr] a - járási szoros gyántodás lá]ílása é§ .
távlari köBégfejlődéS érdekében - a víosá váiás gondolata. A kczdcnrónyczés
sorsáról a késóbiekbc,n nen lullunk. A lijrténelem vjhara az! elsodorja,

:)"".,',fulú, /3 j6 /9j7 h".



Á: tirví:

\'.D cgy ..]gj nr.r)ar k.l:non.lásl "S:elén_r emben még a; rig r 1rú::l" s r:
n not]ij! ti]kJl.i$cn Lg!: 1lllasítra é"i a il]Llrensé_r kálo ]tjlih ]95ó .l5ó
arD.g}.Jób.n, A l].1sakelten hideq. keJ\e:i_i Llij]átású ]entráI trtán. libt
Lirl.u rliratlrnul renJkívul keménrle i.rJuL i: ]Cij Hán_ú hétis i.lF[iat.,
.!n nl.$:. j: íttil!.jl hLlcgeb| a téL. Februjrl.rn a: .l::á! tÉúletéD:]ám.s
hclrcn, íg! Pc.tcn és k.jrLr!ékéD 6, ti]bb héIi! ininus: i0 t|k.ls htleget mél
nek, Elaíbt] § s!i]lli ;l:.nb.r.ket és a $k hó, mír.ius ki]:eLe.ltalel aau|an
]li.t.lcniil,:int. cq} M| ll_rtt ne.r\,.i]t..ik nr]nden Dehrecerrberr pl fehuár
r igc icLó múu,: l1 i'ok$ hernaL ltán délulán mír csak nin$: ] flkot mér
Llck, S heí,]l.] r h.]_r:ct j DunántúL]n is.

E:t korctíjcn r: cnlhu]é: !\,]lsll. a l)!ni ]e!e is lerl he]r,errlénr rept-
.Lcli. nr:iLcLrLs clrlin Aus:i|iában fir.lr ]ér]i]lis is ílJu,L s a helr,:er komoLl,
,rigrlLa a hLratalrt,;cD.k bes.é.lei § telhi!,]il a íi$eLmÉt: \Iálcius +-én
Dlsei InIc, d: Ori:j!,os \'ía]gri lla:rratósá! l-elij]e úsr D_!i]etk!:ik, '.i
órí1- jJ;lrli :;;n L.lr fr31rhr. L ].n. jJn d Dln.ífa ilill lpr liJl::rjrlenna l rjlrj

i]ii]Jráj -Jljr a DBn. ]J.q.l dtiÉl k.m.i] 1ri:ll,,-! i.I!nt.n.l' h,-.::áléfe ner.
Ll\ugteráNL: ",tJi.l.1ő inljrl.Jji.l, Inú|1.1t'"

\,1ál. i ó-án n: ú]sáqok úijl kon]il}]bL. l.!:(.líaí] írnirk Mee]nJll(:
lél:alLás: Btdarest rLatti Dú]! slLJs:on r!, _ (ín.rcl o]v r,:s:]elekle ]\ Llléí_
1., neLrrklőL kúraLl.bili nen eseif si:
'l !lla|est úrtl s:,llas:on Lral -I1at,i}rril ],illJ,r,ril j], Eí.vir] n]úln ]i!í]ll.si
]ntrilirl urtor ;rL letr roiarl]s 1 i:jrh I .rlci]ildj], ],] ]tla!.sa .. rrJ . A..q] J ,] l] l-
;!r _3l' ln /lo.sili rlrir]rlá:l: s;ata,; rLrgüollí!íl d ]aíi.íirlt §lnjt.il ü.|..asa1.1
ra.ll.iJjjl, Délllllin ] .jlír,'l t.:J1. ,1 l(r.loő tii.ll]naj lJrrjÁj|.| r,ljÉll.
l.nrbd:.d d].!.l 1!.j|lrÉ.l irl.nlL\cl ji.]nl n búíl}niij rí!i],ií d ral ]-liliJ-
lrJr.marJmelrll]liir.{]j!nl.thd1.lilíitliínlirJihEr.Jillji:tjc.iúnjl,rl,
BlirpsrljlprJrg 1i ;m-l l1Jt'

]\: iirnm ]ilban L.liin.]. i i]:nl\th A lag a L]s.|cl::igrt alatr ]nit|1_
ten .$:etór]ód.It és á Ki.Jur:r (11lcLc.rl L\ulJg) lt,i, r.'gLlt cl:rir,], Tas]
:si]!|e] . ! ]$:iR]rLód,i ] erer jl k r hl:cLrl.tt! he Ll é]-őL _l.: Lrrll tlJtl r tolrlt,
i,]iIt]ilt n]Égielelijen el]jl.r t.L|i.1.1i.1l, ,r Ki!.]Lüre á! -1él1 L.:lil,is,it Á ! Yí: nu-
!i\\|ig.irlrk s:.Ii]f,):írjl
\1eEtajrlarlt ;l: ]rnire \1j]{i :.n) 5:!iLnít!tt, A lulárd,uké}--!rent íij ri:!it.l.s:tij
].iI]'] ! K\il$;l\-.ll]| !g}]l] lo1.]Lr ]]íía a \ ia1_!Lná:t, a: aL.ó g|errgéb|re
l]é\J|]ett \í:]ee.esf,ij::riL| (Tisi :sllil]) a:orrb:n neLl. T.ukrtrricLlt i. a
t)! l l kliigl].n ilL!lról ]cllc]i \\ i-;aieLé) keiett á!:.1ni
E: ,: jriJi; ill és mn\l ,:irl \,]li ntr_!!d] fes;éL\es. ncrt r l.'t:lllp_r
K\ i§i! és i T.s!iliL é\ l:i1:lnl ,ne, nng\on 1assú la:ltlLr,ássa] álLun.l,j s:abliLro,
:olt lilgilssigú \í:s:n]lÉl l.rtllt a DuDa állran. Íg1,, hogr a:rlrt ioli,órig vi:-

!?l,-n,!aot ?,qeo /gc7 &-, j!



nlngas§ága köiel a,onl]s volt ar alsó Tsi és a Felső Kvassov :siLipnél, 1eDt éS

ícnt, a nrost a negwokottná] 2-3 métenel magasabb jóg által íehorlawton
ví,ár g"bado. betörve ebbe a Zárr (\,aló]ában inkáblr tó nintscm íolyó jeLle.

gíí) niugodt vizhe, rnost e]s:abadulva felfelé végig rohant a folvó ágban,

Elérve Dui.lhlras:fit is, ahol el|írlvfurta i p.ríl menri váliekrr?ó s.élességű
alacsonyabb részeker. 1g.z ! foLyó kiöntése H.ra§,lú\ál náL nenr volt til
,,g,,, l r - " ,e.l ,e ,,, ne -].lel JlJla ,,(l l,

á: á.ví?zeL elborirolí rerület volraképpen a HEV vasúti ]iíd feletti nlütegy
]00,500 nétet §zéle§ é§ megtözelítően ] kú hosszúsáqú Dai Sport sziget és a

Llartrzti, Soroksár kö:ti alsó Dun.r part vékony sáv]a, valaniDt a: úgFe-
vezeit ilokony, zsombéLos,nádas ré§Ze, Valarnint a csak a nezőgazdaságiLag
has:nált s:igct] rész a vasútj hídtól délre,

Egrran fín:ik]] d iegs ár'í!ől, Elsőnfinn ü ib úii]2zí trtíbfu eI a fiaféLl,ét fréfufus ti..

Kár ezélt inkább csák a szigeti sportléte§ínnényekben éS a kevés féli8 údúlő
. féLig Lakóépúletben valmini á paltvona1 legalsó róSzén ralálható ré8i nád-

iitmben eseri Házósszedólésetről, vagy kornolyabb mezőgazdasági káró1
nem szóLtak a jelentések,

Maga a tarrács, e Végrehajló Biiottság két hérte1 a? csemények után e

márcils 22-i úlésén a ranácseinök ]eLenlése aLapján fogLalkozoti az árvíz ese.

nényeivel, A bes:ánoLóbóL kitűnr az árvír kóverkeztében minregy 30 család

ideiglene§ eLhe]ye7ésérő] kelLert gondoskodni, E családokat eLő§zör a vendég-

lő nagylennében helyzeték el, a víz apadásával pedig visgakó]rözrettek ele-
deti helyúkre, vagy ideislenesen ná 1akásban találrak nekik helyet."'
A beszámolóbó1. de nás forrisokból sen tűnt ki aut]nban, hoey azok, akiket
áZ árvú miarr egy időre a vendéglőlren ]relye7rek e1, nRjd kéSíjbb idei8lenes

!!']Lnzjfu.l, lr.16 ,/,rj7 /..



la]<jslllan relíLn]< nekik hr1l,ct a korrib|an a ioldren!és niett ! ta].n iüe!
s]i,leli é!i]lelelben s:ijkségLakóhtli,ct kaporr::eméLlek l olnk-e, va_gi eLede-
li]eg ls ij s:]geLen likók lüeleteink s:erinl !: jlleni i:igeli illerve hók,lrrr
lerü|el.. eLkir rnér c,.ak kerés nralaLó lek,)l1. lr]kál]t].sónik lír,)ló !.!v
Lihh ik;lt]].\..] létictt csek, és télen F hi\rljlt úr;js 1.1.ié!ülelel llig lol,
.al A mJglsiln.in ]$ij hklj]rá:ikar ]reJi! il \í: n]jl n.nr (ij(,.,
E!1, hi]li]s i: il\i]el i,r]:n] ].gioblran a \jii:cn] |:cn\.Jt. m(g iLtóbL. ni.n
he\le j5 köllö]i_lll) I]nt]Lett a kuralrr ]llcnc a;ok ]ór..:r1 rsmót ícnóde-
nileni ]§ keller|, \lalin]ult l les:éLle; teril]ereu lrkcik v(i]aiJ]trnlklt b lr|ták,
\,1t]d.: il aólJren!és !tírl rldk gonJllir scnrnik.]ppcLl 5cn] cs.jkkcDtette.

Dunaharas:ti a: 1956-os forrldalmi idő§:akban

A. l9;óo iJludalnn és s:rllaJsighalc cscn nrcL tlnnallara::tL lrLoy
s;eril ls lrccnll:s.rnrjk, L]qr, horr! errnl.:t HJIe,;ti !; ]9jío, tom.hLon
egr]k Lcqt'oltolll|, P.st Degl,ei ljá:ii. lctt. Ol1arr tcltpnlós. lhol ..-_ués:t
].,lnroLtlL.L. ícsl,.rrcs harc F Liilil].Llt _ a ko:ségen án onnll és a kornréken
lrc9t.Le|.dltt s:of].t ellségek,, tllanint a DeNetl éIdekeket é-t a nr.!!il
jii_H!.deDség.r r.l.L.lLle:i-ik ki.:t, Nl:lsrós:t |áI h.j0a|i! i 1ri]:Sé3 íán]illi§i . l
Lolibbi pliltáL]eLni ]<onrmLlnlsta rc:ctók lieLretr - a tonailalonr hírellek.l
(ci]]. k.Nlt. S !;.kIi'L a: esen]aD\c[ről. DlLl a harci .seLeknéDfek.ijl. nrú]j
tr l!agJ:g!tá!i - lo:jélfe:elé:] \|ího:rjúklar], elegen.ló ioüás § m3m.lt íenn
rhho:, hog. a tórtanések nre.et(t _ tóbL.É kerésbé hLteLes r.ont,lsárgal -

rilonstnr:l1ni tuJlLk
A ludapesti .knibel ]]_i aj:+,i esenénfek LLcr:ns neorcsak DLna-

hlreslifiitaLsí!át. de ; lT]i,]:,.:ig s:ilLcscb| É.r!ell és ; inéq ti]Lllengé§ n\1!
nán jn lilln:k..]ó ériliili cg! las:ar is n]É!n]1]:9lttjk. \ |,rr}.n IijnrJ .]ilít
i.m,lilnri eienrénlekre kcrLrlt s,l, E:ek ke:ri.,télii] ,r: ]9iír,o\ !rla:.t !lll_
k]tásii ilr.lnenr|.l!.ll((l:rit.tt é: a i.rriJllün (\.nlillrc]t lle rigrnLint rs

l:::et,_.glnló (|D_}lcn lcn.: a krlerLe:ilk"r llurlJ;.r:
'Dlmirar.r,:ln il|.jb.í :j_tjr Iijh, Jili: ll t.tíbíi .iiió ri]lln-g ,!.gíimújl. J
L.i§j3bln ,1i]r áJoii I<]t]].1lnl 1lr.!.t.t, J .i]li. i!;l !L!itllirlliji il ]d],,!.j!.l
i,élltilrrllL liltJL a icic!ől.; !irll
E:cu cl,i; rlci],, b:ll cüijl a h^;l:]$ t'!rl1,ok klLliln ncLl írnek, a htonák
lat:a],lr:-.\ s:.nl...í!ljs] eLlenétÉ , !L: .ah éí. A kanliák as iijLe! ti_r:t]3-

rk a tolribbiakl.an grakorlrrrlrrl l tilllrLlrLlLl ollalára ílLtak. -\ ko::égl.err r
Klj]rr] e .1.ür]] ,i lin!ékén íll.]Djr.]:ú, Ll]etl,e né]rsélbeD \L-ijDéüedi
]rj.llil.ai nr]ntcg\ ] kilolérer ho.s:u cLnrúlóaD teLei.ult knfuD:i tégfédeLni
egl,:igrl lcgrrrrclrt a. kat,1]:] i:],]:.r.last eJtak át a Dunaharas:ti ion:-
.1.,ll1,1r.,knlk, rkLk .l:okrr a !]]\ ]et tcglftle: eliji eLLeni}ral.F h]iláLli]< iel,

!::lu n /,z laz:i l.q.,; t;,,.g,; 7 /o,



A konkLét s:oviet eLlenes ferweres cseLeknrények e:t köveríjen róvid időn
trelúl októbe! ]7-éD és a követke]ő nap.,kban eredményesen bonrakolrak ki,
E:en harcokról tObb esetben a S:abacl Európa *iclió]rdó is köuölr hírekel, S
nénileg taLán szííkszavúan - dc a; 5ó,os forradalom Pcst ntegyei króniLája
, r,, L , /,, . , .t- r le e,,, L",,tl-_J- ,,,
"Dna]rarastn októbeí 27,én ülutón, feglleres fomtuklnáro| eÉ] .soloTt]r!,
megtáiúdtd d kölségen áú)onuh szpljet s:iLlítőoszLo]:ol ás liilőfi c§ 

',]rr.1l}L!c§ilKélőbl, d: é]§:aka lobd,tiin megisméíeLték az abiőí A l<iabb.;it lölöaóz.sben
lé. oro§: lall]na el$ert',rLl
E.l kiivetően oklóbet ]8,án reggel felderítés céL]ából oros: eglségek élkeztek
Dunalra1llsztiÉ és . kiirLakult harcok során Cór cyula . 26 ,éves nozdony-
fíítő , ké,igránfttal egI orosz karoDát negöLt.
A nap lcrlvanrán még tovább íolyratódon a harc, az oros? pfucólosokat kiivc,
tő notoúc.íkpírosokra ismételteD tiizer nvirottak a korégbcn, <1e .1k1o.a,

tokrall cu alkalonrnal ncn érkezen jelentés.
A kiuyvbcn leírt , és rés;ben a CD-ROM-on is rógzített harci csclck,

nóDyckné1, jólaL ré*lcteselrlr adatokat sikerúlr kapnia lurcokban réyt vett
helyi fonadalnriLoktó1 Előszór a kózségben élií Csiliag ]Vliklósról aki maga is
réwt vett a lurcokbm, Későbh nrég biivebben és pontosabban a Kanadábán
éLő, rle időnként hdalámgeró és a kónyvíl1ls idcjén Dln.rharas/rnr is ]árl
DnlLsrvetter Jánostól. O e Ényleges h.Icokban szt vevő Hans:ri suabad-
ságharcosok egykori parancsnoka Volt, Továblrá előkeíüL( egv napLó is, ne-
1yet eg], akkor 15 éves d]ákLány. Bol].,bá§ Emőke verercí - aki löpcédu-
1ázássaL niaga is útívan kap.solódott . íomd.lnárokho,, S elLlondá*rk
. il]etve a korateli siemélle§ élményekkeL teli n.pló nyonán - a kol,et-
ke:őkben eleveneclnek neg a: eseményckberr gazdag okniber végi éS novem-
ber elejei nap.k,
október 25.: "A HEV ncm tóllete&.r , A |.lc.éLeli Pe5t él Soroisdr kolL
lE\?p]<adnk. Bdómőflmel Pesr íclé g^alL|: ifulukml. és soíO'§áí lenplon léíig
|íhlimk. A7 ,iton sak|elé lumokkaL btakúí tőtócsá],at látllnl., Olt nél."in_\

aá|al e?lűt hél elnbeíL lőtrek le."
októbef 26.: "vacsara unin ],.ettcn jöttek íeI haz7ínk p1^lfu&l a í)álL1,11an. A|
eg]i]t Bíllllsúellef Jó?si l]olf n ruisil meg Kató nJni (Garal.'I i Kfui) é§ elmcsáJtáli

a íő úron kiLőttel. kér alo\l olajos ]rocsrt és a:okat a Pidc téía fulrák. E.t jöítell
bejclenteni, El al aft$n memi me.frllni őket, de áaesm,ad megakatta."
október 2?.: _ Bes:ánoló. hogy kiker lárorr íeg}we[e1, s e?írital jóDéhány
néwel r taLálL<ozun1< "a leletők kö.í o.. ,oh Kóós Mi].i, Bdfu 

^€d,Bíauiúetteí Jülcsi, Forstner Roli, Pestl Ali, a]<i/r qelunk szemben Wak a
Matfuisz. hilhü|' , s késaíbb e:eket a neveker niég iová]rbiak i5 kicgés:ítik a
B,ll ,,Llól.,e _B, l" - " ..,,,|}"o L*., !,,,,oj,,n, lc)
Lehel László, Naey.]ómeí, Balogh Tamá§, Horváü Júseí is vó]ra kcriil.
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október 2i].: 'IIn l.,q.!..l hrnünnj i$li:iis jl"ar..r| 
1.1 l! trúrl,.t öl ,ll]illt_

!l.{ ljll ü; ij.j L.)ítJj.n li ]tJú| L!l!t.]j 1.i .{ n.lni.lai,jl m..q d]..fújt nki1-

rlii,rl;rli a tanl,1l JrlL on lrl.í\it l,.ljí_;L.i Jkirm]lnrjl. ! tlóliiL ,lio1llln ;i.l,
ü.n,l ü], jl1,Lli.t.rJ lrÁllil.in. j.la'rn L ]t jij,liil,jlt ll j{lilt,"

i.il.Ili].,],,j] Jt.L 1,1]r]| ] lii lilrll.:lil l/.iii]l]

Október ]0., kedd. ' ,1 /,irlr,ir]| lJt Jt.rn.lt d slhsrl1.i lrd,lífa .f
N.,]rJlí|jj,q e]lúril.ilil, lu3 }alrilJel;l lirt Er.jt,l]j .. iJ]], í]|]lolj,il DjLl
.jl.ij iíiújt ,l.q o r.jrtJ1.1].i El!,jllrlld Én Y!íl!l,.tl l]!i.i El.,g lol.n jdll.t
l.i, ülni ' \,1in.te]i]e: B.lunrettel hó]:.]tcjf,, a réFételnél klnroLr prlll
]anát ókol)il, hlc1 rrcn rolt ii\eg.l ,a!!éte]he: iiLet\e e !ér 1ljr.Ij\ih.:
E:cn úg! stgitetlek. hogr cel: ]nkat.st hn ll k]:]}llltt,il ! Fa] iLtln Lefi_i hjl
taíísi holn_.t é\ elh..t:ik onnln. i ".uLnls nfe3elei' Lll.Uliál hic\ti ilrr jt
hinr uvcgct hc.:talr eL, s higl annat áLr r rllrjc;hi:ír irlvchrtó. Kési'bl. e:r
r: eseüénlt ellel,e t],.Jítitták. és n]\.l a iful]tán i: i' ne\e s:ere|elI cn]i_
atl "|jelnl(ir,.! lo|iiórf'n.inl kij:ti]núl!es bíi.i]:iit ] a\r. italiak ijrrL]] h.g!
trililcgcsen s lrltjLrossj rih t: :: itélet lrcn tsen s:|i). De tét]iillk liss:i .

Novcmber ,l.: Drnah.llslirl rírll.t sillL;l ,gl*rl ,rNlirrll ir, EJjs; [rP
,i(r iidll i.hrlrrl jlal]ffi '

I!::rl r liglcLc. harc,lk a: (,l!:iql_.]n é\ r ki]}a:"l].n l5 Da!IúL.1. Iésí !éqÉl
i.t.k. De Dunlharis:lia; ]!j6-,_.s íj]lJil.D idő::akáb.n . S:enL.]1,]rc úll,
LÉll - .r Lcr1.1.ntij5(L.t s:.\,jet c lcD.l ha1.,_.l1i( j(éh kól Plst n.gf.ite]eIiL.és
i9lL|.i,é !!iLt Lbben s:e..pcl ],iIsitt. h(]gl !: Llt.Dl lill,eles k,lrl]il.selek,
ménJ,ekbe neDr c;ü|:h Dun.hirii:lilk ka|._i]LíJl:L lle. hllrrrl nL]gr onáLlr]
ellenl]1llslcsoponalakLJrL]i]:iíl.j.i.ltte!\n]i\ltjn)lgana,sőt:kornrékleLi
nris ellenáLLísi csrpotlrltiil |l a ní.k\í.iikke] s i.h:nraros reletonklpc*"

9,..,.,/.*o,x lgic zq., L,



ti:ek egiile roLr:: ; heJ1l c"prlrt. nclrct S:cJrcre. 11ínjs a ioiiá,l3L,nn
1rgaktírlbb 1lcl1] \c:.taic !:..!c:ctt. {S:ekeles \1aLtlris a,l.s.|jjl .lij].!r]
]diis:eklan Re.skle i]!l.nllik, éi.,ü helllre lnto:tj].],: melrrrek l:t,ln:i
csof.lt \c:elal]e FlauslrtteL lárls roLt E:err iegrrere. .í,!|IIL,!D ] nlil
emLiretteken kirLil mé! s:áN)s nris hclvi tiillJ]. !] a]sil]i! i!liklós. Anna!
1 J]i. s lijbh cslk \etrta| \ág} csák keles:tLléllel eLl]itcn l]au,:t] jl lL],;t
ren. E;en csoport cglLés:t .ss:esen nrnrlell hú\]h.rmiú. ie!_!!ellei téll_lle-

reseü is halcolór s:á,nhll, l-gr aulban. hogl tóbl. mint::j: \.lt .]jl.,rl iL

iig}fclcl lil, hlr(oló tiáraloknak, diát,_.knak, kis,liákoknak a s:,inr. ikik
::ámukrn hílekrt hl:rak. r,!g! nir.éJ!l.it kó.:ítcttel é\ !\:l.gallik §ll]

Egl ni.]k cJlelrilLl]l .nrpo.tot tr Dunahan"ilin iilL.lrcnga: utrinL hil*
leáLLiú:. !é!:;aí Ltteni _ ktiLljnbir:íj hel"-el,rijl ijss:eferl.ú!áLi.].tt é|ítaiNn-
ki\ok , és n,lle! a iiilili|t]b !tiíi:!Li!| kó}..íck, lkLk,]].tén fijhl] ik.i,jbin
!.ttck la:;t i]s cgultt niíko.trek a he]r,l.eiiekkeL.

tgl, hanadLk .$|.ll, - i: liq|ne!c.ell g\iir]ekl.ii] áLlt, E:ek c]\irI}.őL
.1t]]cl},.:Itt ljé ]i-.lijl, tcchnLkL,sok és segítijik rlltak, .Lkil ,] a].eIe]
.{utargrlt t.r].s:lilan. ! lolaskelék!_!állás me!3la|.:.lsálr d!]!o:tik, a5 s:01_

lén l]elil)c§.liJtak . hir.olL.!. L!]ts?,in llt D.nr bl)cr]iil, ic n]íjs:.ki hiJ].
t..]Dikál im.r.tlLk.l is Len.jeLke:tek, Ti.lt. onx: ijfiLLást is ncgt:unt.ltJk
és li-.bl. n-.}.bintást is !éqr.h;l]n:,tt.(. N{inJ.: Llss:.iiisga:L,c]r j]lt .::il ].. ho!}
a:alj(l ]r!J\.]e1(1. L-]unaluLas:ti ]<O:elélen ]<ér naq1o1.1_- katonaL tgrséget
relelített Le _t elriker i T.]..n.} _ L]urrlMll.:tj _ A|íné.re,li hir.m.
s:ijgljen, i úisikal Hrll.:n ós Soroksár ko:t Nli]l.'nnul rclrp riFigútrrl ,
r:cket a Dunahar.rs:ti tLLená]]ási .snpif 1.k l,_.l\inráro-.rn :akLatt.ik,

.\ lelre.lik.í]l.rl.f i Ki]\í].,1 !b t(lr\agébit, lllen,e annak rona-
, ,l ll, " l

tenkénr nehé:l.!\1elek |l, ig\Lj ili(hiij,l] tjm.rillik e hal.i]klran lés:t,e-
\ijkct (kulilkeJijcü.!] \:,in.lL nele:eti:í írlnalf), Jr cglarrilcr hiLglk ]s

kll,etLeDllL L.ekap.sol1.1tak l hrrcokbl. lgr r Hrr;s:rlr árhalarlLi ,rl;et
kilntr];lj i. L]lftrlili|i.l r;l]llítar .g!\ar.knek !knjl-e! li-tiíl irr1_1anllt,,sllr lr1,
lcn e tclcFiLós túligíL.en táDailástól tarl!1r]!li, s e:ekrő] a triLla.lrn.,lLól, a:
l9jí-.s i.riJil]nr ]]esi nr.q!.] [r,n]ik,il,ibnn ls .rn!úctt é.. i|l.ibi. ].

t.l5,,r(,Lt kirn!jli .;cnrinl.kLijl né! Iés:Lelesebt ].es:,inolót b :il,.riih r:
eillri.. rés:r 1eIijklőliiln] iBj Iunvctt.r J rlLio5l,] ] a. (]i]]li! \1ikl,isló]]. J:

irllrc.lLlulrIarr::tieLlen,il]ástcq\ítáLlaDd,itelelontrpc.llatIan:]llt
1 _..1.ks_ilitrkkil ls, i!! nkni|er ]j,at J.l]!tinr ].]:é:l Ll|oit. holl néhán1
.r.\: Lja ]rl\i]] ::.]]]ít,j tlrtri]rkocsi kés:r]l1 ,ith!L!JIL a lil.scrc" ,,lgl,,bb
Ll:ti\ú. Li\:r.l r lkLl] Ekk.r ]ulál.,r:ík el n csoprrt t.tliar ho;-r r:ckct
nrrlrinr]il]ák és . Fij lj-rl , s:c](...! Ní,it\ris lrkrisLnrl]i Lil:eléten - relterr
lij:clií|i]lj,l ].qlil1ll r1, trlr1.1 ke.lre:i] piLlanatb!n n.gtínr\ltik .l na]rj.y
xunihit áilt] s:,1Llíii!s:L..lnl s e: e!\ik s:illn,lL,r.sif, meLrne]( fe:etőiat nk.-
.ij t kj]in]i. ; e::el i l:j]litr]lrtsn nrcgr'Lllrisra kinr.:clíttrnJk.
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Ezurán a kocsi!ó1 LelLgrorr egy ülásik góppis?tol}os o1og katona, és Büu§vctrcr
János vl]amLrlt kozte tű:harc alakult ki, mely a csoport szánára naj.lDen
t.agikusan végzőliött. Blau§Wetrer aegyvclc ugyanis tüZclós kózben clakldt, 5

ezillal védrelenné \,rilr, Ekkor az utolsó piLlanatbarr sikerült a hárráblr eLlle-
lyezkeden Csillag MiklóSnak sajál ligyvcrét átdobDia, czcL Bamswcttcr
végúl is kiLíjtte a má§ik góppisztolyos orowt is, Ezt kóverően Csillag gyorsan
levittc a tariil}kocsit a Srigetle a la§ldvar rc.iiLctórc, rhc,l a: n:]r ncm vr,lt
ésaevehető, s később eg1 másodikoros, taltálvkocsi is belefutott, íL8y a csa|-
dábá, hogy ezr s kilijhettók, vezető]e azonbirn a Dunir lelé elnenekült, Ezt:r
ko.slt a Hősök rere fui közé \.irték be,

Egy másik jelentő§ epi,ó,l volt, hogy a Ká]váriánál állomás.ió légvédetnri
ü"l,, o, 1 , - llo F_:" U,-| ,,,ll . o",l el ,,, ll,

íelső megálló koru1, s oda átvontatták e á8yút. ]tt a,onban sajnálatosan
Iudirrcot valloltak, A Millénium telepné] kijígyííríís álLást kiépített s]ov]er
tlnkcsopoft éfiesült a manijverről, (Gillag s?erint áruló aúcsítcttc az :1gyir

árhelye:éséríjL M orc§Zokat, Iníg Ba[swetter nkabb a fillotrlli: alacsonyan
átrePiiLt szovjcl íeldcrítő 8épre s]anakodolt). Egy biztos, rnég be sem jllítot,
ták az ágyíLt a teNe,etr ]óálLásbn, .rnlikoL akozeli donbháton íelettiik negje-
Lenl egy szovjel nehéz taDk, S kiLőtte ]ijveget, Csak a véledenen mLil(, hogr
n: á8yúná1 vorgoskodók éleóerr mamdtak. SebesuléS viszoDt történt, S azo-
kar Ballabás dokror lárta cl. aki eg]úrmrííködörr a csoporrtel,
Baiurvetter és Csillag még tovjbbi e§cményekjől is begánoltak] renlye.es
éLeLmisze! éS lős?ersrállítn]fuyok .ljuttatásáról a soloksári , Erséltti Jura
dombot birtokban rartó s?abadságharco§ csoporrhoz, ]llerve a Taksonv íelé
ve?ctaí ílt toLrbszijri íeglveres lezárásáról, magyáI ciLenőr;ő pontok klala,
kírásáról stb, Győriek áltnl végzett robLanrásokról stL,

Ternós:ctszcríilcg a harcok épülerkárokkirl és tovibbi mag}ar áldozatok-
Lal is járrak, Esvléyr, a Nénreclirc vezető úton, r.alamint a Fő út és Nénedi
út ulálkozrisnlk kömyékén számos háu ágyúLiivésektőL é§ lűzharctóL kono-
lyabban nregsérult. Másré§]t, a magyáI áldozat, akirőL tLLdunk Kovács János
fó]dmííVes kl§klnlacháuai 1akos, akioktóber 28-án a bolgárker.eknéL !es/rer-
re éietét, ]laláLiDák oka: 'iniadkét uesén áínenő ílbóatali ha]ál" ,

Ugvarrcsak aszabadságharc és íoE.tdalon hősei kózé talto,ik Takács Gyórgy,
liirtal íiú, aki a budápes]:ihalci e§emé.yeklél vcsztctte ólctét, s ncvc á Hősök
rerén ]evő enléknűvön felsoroltak: a, éterúker hará]ukén áldozó Dunaha-
ras,ti hősök ücye közt niegralállraró,

A rabadságkii,delcn közsé8ünkben nemzeti íor.adalnlun]< leverése és
hazánk szovjei.sapatok általi újabb negszálLása - novenbeí 4-e után - §en
érr véget, lsmételren t.rlálkozúk - ezúrral i rendőri jelentések kijzt ellenáL-
Lá§i mozgalomra úráló jclcntésekkeL. Ivlikor is aZ ellenálLásban réSut vevők
főteg. v.§úri é§ HEV köZlekc.lés neguavarásár,al igyekezrek megnehezíieni a

IolÍijdaLom elripróinak uralnát.

.?-."1u..,,*: l,qsa r,;/ Lo



Igy be lij$,i jelenlé§ek §zerht noveotbcr ]ó_in, a va"qúrálLoLlásol a; cllcn,
áIlók ]]ohls Banub:js parancsnok vezctésével ii:enrké|telenDé t.tick kót
vsílti nl.,zdo.yl és negrongiltlil a vasúti síncket. hogy negakada1lozzák
na8],ar liaralok Sl"jennióba vaLci sz:illítását,']'

A novcnber 19,] bcliigyi jclcniósben pe.lig s:crcpel, |ogy K, Gy, duna-
haras:ti lakos e rnai napon jclentctte. hogy a Dunaharszti V.súállomjs kór-
nyékén ícgyvcrcsek lovolrloutek én a forgalnri ilodát ncgrongrj]íjk, illetve
DrLnahaus:ti as KúDs?.ntLniklós kozt a sinek alá helyc:ctt kózjgr.jnjtok.rl
taláLtak, Két 1rclyelt }rcdig a íáltót íelroblraDtották.

Ezen escnónlűl Bol1o[.ás Enőke napló]a n bewánol. Eszcrrnt , n]rel a.
állúlás forgalnistája konnuDista Sztrá]ktölő voLt, vonatoklt ]ndíroil Pe§t

feLé. ezéfi a csoL]ort ta8jai kérigláDát.r dolrrak d irodáb.]. A vjlróknál iS

tönkreiefték n síLrt. Né8I kéíig!ánátra1 egy klr. 50 centnnót.]es darabol kis/a.
kímrrak lrelőle. A no?donvoknál p.edig a kapcsolókat szcdtélr ki, Nem akar.
tak ártadan á]clozatot. Hanenr oLyan károkat kívántak olozni, rnelveket
harnar rendLe lchct honi, Lje nélráDl nepig akadáL1o::íik a fotgalmar

A torábl.iakban a december
1] - deccnrltr 3l kö:ri bi:al-
mas árreku]tő bcliig_li jcl(ntós,
ek lozt |edig a kovetkcők szc-
lepelrrek, Decenbcr 1?,i rlri-
tunrmL: "o DanaJratas:ti HEV
álLon6kjl kb. 150 nérerre a §úL

háíí íelíabbllntottá!!, Céljlk d
Palí. tgl.li,ó Jolgoró]t m nlíb.l
neneteLéneL dadibo:!:a,"olt."
(Ebben az időyakban BuLlapcv
ten surrálkot suerveztek.)

E. uróbbi akció s:iltén a
BrausWetler !erette csoL.olt
tcVókenr5égéhe] fíi?ődik, akik
1ráfu nt kiélesírett kéiisláDáttal
robbantortjk fel a síneket és

ropcérlulit ]s szórrak: "Aréfl
áll"nit, mefr Nag) ]ffll {áJ]!k"
ezci is jele^,e, Dunahalaszri
térsagóben még nem rekhtik
lezártnak a ku,delrnet,A. 1956.as ímada|@ hóseinek mlikfrl],e

l Hősúk bén. Anfufu 20al -he11 a
Dí,d.lf6rn'5ó-Oj Eni?ibiioíúg.
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Ugur.hht: kilrn]lílóán trüóL íl Enijke na|tó]ában: 'lrlr{.rlmJ_lan ltj-
Jial.n! d röl.adllr]úl''. rnclrck krlrrL-Lé::eL irt ropcé.lrrLíkrill roLt.;il-
nahrjLl\, 5:!j\cgil hcg N mttatra, s i]r,eneker rrrrr]rn;:rak 'rntjl,ü loplrllrrlL
njh.n]]- n..|ij, ]nil!. r,roji.ln.-!nús .lil. é]jialJt .g] él.Le tii , .rb.

lrlJg tgv tori!]]r Je e:útlil nrás teína::.tií .(]iLl !!).ne]en illet]nlaj
lilintóscsc,poLtl.ól: On:etbe rételle] bíról clljLi5t n ítotte]. C|, P, ]; (ic5
:igó.lmnkrls Dunahuras:ti h]r,_.s el]el. nrct ncrc:cn a prnLil..!clr 1 JaLrb

A s:ll.als.igkurleLenr fegLreres Dunaharls:ti c,.cnLinrcr rhogr
rurlítcnúk. - anrban csak i] rg\ik iq.lt rclcLrt.ttak r: 195ó_o: ilrLr.ialon
iJclin ko:séqLDkl.cn tonénrek]lc]i Á Ln,islk .:.manrwr. hogr a íoLLa.la]ni
i.Liís;lkbJD.] k(].sag ilinlinísi l a]j],]! (l.:i, \'B clnok (i |úla! G,aj:inra '"'B
tttk,il r e:ell. tanj.5, il]etle \ ér..h.rjnj lri:!ttsi: k.:a]],j1 ! io].t]Jl]i] hit cL
nck ke:ébe nrert rir Enrrel keirtLit lLnc.hrngLrlat lrlr:lr, ]!,í: l.]]c]i;tt,
nikoL: t.ujcsLri:r u.lr arj., i]\\:.s\iíh toll.g Fulolr (]\ij;ijr VB iltht.L1
ll]ntrLi li].]iilaslc r onjsjl k.\(t(, t, , ..jk S:ck.I..iL lro;bii..pósJrcl srtr_
últ lDnl,tra-xn€lLll úe. lecsi l1lpítr l l i r iorrű ítjíekct
E: r sierene a:t, hl.-_r i t]rr.|JiiLnáfuk ú] hacalnri s:eLlként me]iíbL l.tLe-
]lo::ák a Dunaharasr] ],1e]g1.1.s N.n:eti T]njc-]l. ne]r.lktr]l.er ]9-érr tal
n)tta Éiső !!iilését]: E:.t] hbüler R,ibell ]11is]iri ili|]án ú!l,d.n|i)llel.
i1.!1 i lillicsi .].t!.],ili llLalllljelink e heLl,iikin], ur,, rnlkkor :rthrn n re:e-
lést a L,)lílt]i lélleh!]Li bl:c,tt.Lig heL\etl eg\ lj lalLi - .: ekL,]li ]]1,űléien
De!!álasí.tl NeD:eli }]]:.ltt,Jg rcrte át. Ug,,,. ho.1, a: úr 1,e:.iés ner\áLájl
lása]r,)t kt]l,iil,áDit,)tták ".1.1i! Lii i;]rjiL ,_. nni ]ul l:enj/resleJilrL alrallel-
;lis1llnqííe[,1rijrlrrer]narlrrt.rllurli|' E::el elfben üelhatáll:ták a

elki!.llie]ij i.]ijs:ak re:.li.] h!Ll_!Lr.nét i:, DeLr iélte kn ínta tenni e l$s:ú-
il]á.( \,rg\ 3:enlélle. q\ ii|.jl]<i]Jast
L:r Lir\(li'e Ii]bhÉk r]ltllláI] a Neü]er] l]i]rll\iq \e:elij]ill Timij\!),
(j\.rq}, ré9] kir:sé!] cl!l]jIó5,iri -1,rl!,]rit. Tl]..i.5 ]lll. Kr1.1Lrh l-:1o,ltLai
lik., tilg\ ].ij:]g;]gilj.l glakolLattaL rerieJIt:i:] n.,L]rrijln]il)tt ]ij]eq)]iít. !|,
Li.]]ni s].Lcr.]: ]\1jí j!l \,:iLi!:t.tták. iki lÉ\ (1l.n}(n rór:t \.1t ij: l.](i!lcn..
Nenra1] B]lrtt;;! nre!\ jh:tásál.]D. é§ r.el|:.iajrjag iti.lr.:jsjLnr, LJg\,
hrg} htirlNt kit:ijl T!májj_! l;1i.!!. :.in:irgrckct ntLl:tr. Trllir: lnrc a:
|iIt!líL1.]5 kajf,g!:g.rlísl u!] ek tiLeline. lríg S:ckrrcs l1ítví: a hclri ncLtctijl
í1! \.;.tőjc l.tt, trlcLLa]ük !e:eriil.\ri!].tlant .31cL,jl. .!_! 1] tlqú N.D:!ti
BLrttságot lriias:tonak, n!].ik F.l:l]].I Ról]elt, Ka]tcne.kel lar;s.i Kn:ne
I.n,aLn, llalasi lntlL, Kalteneckcl Allr:l. Tódr L:]05. Dintlfas L,is]]ar, |esti
_{hJ,íl, DolosJi L.!entÉ, T].l]j:i ZnglrJn.], K.|]c SánJll és \\'.Lflik:1. fol-
t:L, E bL:onsiLg rlsilsr.Il.an i: i|in]l\j"ot a5 art.lLnlség.t kér.lsclre, alroq,
::onban a bL;ons:lg cglrk Lecrerékelrcb]: trlla Fortel Rill.cn ncglcgit:tc.
a pnres:ts,ig lés:arajl , h1.1l.i hn,!k ,'jkct _ csak keleseri ;elenttk nreg

glu,,o/^dl| ,lrjb /9J/ /,-



UgFnekkor aZ ú] vezerijség, _ hc,gy a borryodalmak)ak e]e]ét ve8]e éS békéS

úton történjen ar átmenet úgy hntáioaJtt, hogy FüIöp G],őzőnér VB ti&áú,
akinck s:cnréLye ellen LcgnrkáLrb kitogás volt, felkórik adjon be egy nyilat.
ko,etot, hogy cddig visclt állrnáró] leLlonrl, a tóbbi tanácsi dolgoei a:onbarr
toválrlrlá Ls marDdjoü hclyén és e.1.1i8i Lnunkáját továLbra is Lissa el,
Fűlóp Győ?őné ezt köYetőeD bejelentette, 1iogy akért Dyilatko,arot ell(éslíti,
de a töBénI ycrirlt .ésrére jáó illetnényéle isényt ta!t. E8yílttal kóri, hogy
a: átadáyrityótclt auonnal eszkóíöl]ék Ez a kij\.etkerő Dap meg i5 töúaDt, s

ennek nyonán a hatalonátvétel békésen zajlon Le.

A követke:őkL.cn n válio,ásokról Dft a ]eg}iőkónyveken a pecsétck is tanús,
koclnak, nrelvekct torténelDi sorrendben külön is bemlitatuDk.

Az elkövetkcző idi,rliLen úgy rűnik a kOzségben az ligyek nomalizáLása
sikere1 já A köletke,ő két hér múh,a no\.eml.er hó l4,rc iisszehíVott
talrácsüléSen - aDnak elLenéle hogy ez rnár a:t kovetőeD történik, hogy a
szovlet csapatok Lcvelték a masyar fon,adalmat és d orgág íclső vezeiése
ismér a koNnunista párr kezébe kert]Lr,52 fó ves: részt. E8yrés?t a korábbi
nég a forradalul előtt rnegvála§zbrr tanácsragok minte81, íele, nrásrért a:
L1]onnan válaytott nemzeri bizottsagi tngok, ](jknek né\6orát esyéfielnííen
alért kiröljük, niert ú§, rűnik, hog| a kózség köZéLetében Leginkább szerepet
jársaik keresik e po}irik.i kornpronlisvunot. ""
Eüerinl ezen újósierér:elű tanácsüté§cn jclcn vann.ll(: Takács lmre, Tanássy
ovötgy, szekeles Máryás, Birkos Zsignond, Tóth L.]oS, Konna János, wof
]&se| Vd,he$i Máryó, Réder Tanrás, Kaltenecker Anta1, Lévai ktlán,
Drasnyi oszkár, Sc/rmilli lsnán, la .o§ 

^ 
án, Káínrán Ferenc. Juawek Pál,

]ltanics Ferenc, Kom/á.A_], G]dáné, Vajó Síndomé, Tamá Ferenc, Dologdi
Lás:ló, Boh1r§ Bamalr.íJ, Tóth l,ászló, Knett} Kálnlá , Beranyi lstván, Pápp
S.iDdor, Nagy Edéné, Csch Bólánó, Nagy FLórjjn, Kelcsai KálLnán,
]Vlanihcim ]ános, Pesti Aladál, Zádoíalvy Jcnőné, Anrallt Lásnó, tr,
MdnnhciíL Mifuíl]-, KLss Gyal]€yné, Schrvarczl Mátyás, Weinber Ferenc,
K.tltcnccker ]óóel wng erJános, Tóth ZsigLlond és Peck Máryás ranácsra-
gok as ncm,eti bizorrsági tagok,
KóZüliik dőlt berí]\.elVálhcgyi Mát],át és Schnikli lstvánt.lért eme]rük ki,
nren a kósóbicben hoszabb ideig a VB elnöki illetvc clnöLüelyeitesi ris,
tet is bctöltik rnqd nrár a Kád rendsrer konvol álódci időszakábln,
UgyaDcsak az ckkor válavtott VB bvábbi tagjai lesnck iíj, Mannheirn
Mihály és \|agncr]ános, Mí8 Kom]áthy Gyuláné e es} ik lcgismc.tbb pirt-
vererán, vnre :iLlandó VB tag feLesége, Bolrus Barna]rás pcdig, nint aúól a

LorálrbiakLraD nár yó volt, fegp,eres szovjerellenes negmoaluLás szerveuője,
E,eD nagyoD vcgyes ajss,etéteLíí taDácsr:]Lés ígl, helyileg cgy jöviíbeli kieg_ve.

zéses vezetés lelretőségét iS Sejteti. (Anir rcméSíeteseD .r 1ié§őbbi fe]ső §.in.
tű \,áLtozás - a több éves "LeDény" ká.lári .liktatíüa seLnnivó foszl.t,)

qfu!/laLEű /-qjó ,/9 j/ 1??.



\1nlJcnc§clle.: ijlé5 naptrendi f.)lit]ai eléggé i hélkö:n.|i élellre: ir!-d-
nirk, Utsvir ,]|kol ile.t itDtos kéldéiekel rés]]etesen ljíglilrrrk. m]nJ . ]iilij
lerycrL,c, ntrnJ,r h(tkó]Dapok e idijbe.i gonJinita bcleklntóst nűitlnek.

l, Bes:ánoLi_ll lotr.J.r]orl) Jta !ég:ett mulrkíról
]. Ú] \lB tagok \í]isliisa
]. Taljékoíatlis ! \'öri,skcr.s:t nűkodéséről
4. l.kolaug_vek
5. RenJaí§és nerel;lkít:na
ó. Níe:fua:dasági n]uüLik
/ 1r.r11! tr I r]nle n,|\
8. KanIai lalás.k ijrr)|

l: eLsij na|nÉnJi NülttlL kapcsolatban Takács lnlre ijJott líjék.:tit.i:t,
rori.len ós:el.rLaLve i ii]rHJlLon heLli li]rfénelét,

1q, a toía.la]om Uljn ir l.:ség ga:dállannj \ jlt, Cj11\ Ca:d cLlla\L nlho_
san bele! v,]li. lúli)| C!ő:iílré VB liikár.ll.n !.diq olyarr vc]lt a hangrLlot.
h.9! i ki.rég ]sir:glrt|isiLtarl talró:l.Jn]] k.lLctt. E:én:illásáról]e r nrondltt.
A Nen]:eti Til |ic. p.dLc ana a: ilJ;spontla helr,e:ke.len, liolr a k,lré| ve:e,
tésél l: eJdjqi egv |:.néLl hehetl hLíroni s:enéL!!e bi::a E.t kólelijen .
hi]::ás:ó]ín)k !tjd. lnclrek hékiLléke.I ala|lr!Dg]át Na81, fLijlián iiLsilaLá".a
adr.: Leg}e béke\\ég a kó._résl]en "FDgidnnl ijjJl., fu_nlin sr.rJ|.1l.i' ketiiLl
s.l a Vt] ú] lig]i]ni| \jl.\:tására,

A t.rnícsiitó! il kij:sés1 tani.s e].ijkai,a: S:ekele: \1átÉsr, - tiLkálá!á
T:Li.r lm.él , c]nillhclretresé \'jrhrgil irlátl.:rst _ ga:.]asári re:erir]é!é
T.njs\! C_í.jrg}i]t t,i]eslt.lri, J \ Lr tl]!!í]]lrt ta!]ai Fdir Balan!3i Isr!]in.
lijt,r ]ó}ci (L]ó:!] Cí út i.] Hn],lr ALaj.s, K.Ta ]sllán és Llnfus lsl\j|
lerrrk. E: s bi;olros talta lio ]|r,]!]lssah v.tl, irerr i k,]ráblri jJii5:,rI li]trb

l]riútrrcrrs, Jc narílteLt n]igit!üí5t tanúsító s]en]él}e ]\ t]ekerül1 ;l VB,t]c
.]] t \':irh.g\i \1ít!',1s é: Linn\ ls§,:nl eki]. lia]i] \,)l(ik ,r i-Jr,.j.].I! clijr
Ii fag.clurtar bLarttsli!nr]( ]s. l]|.n,c.11ann|, .llL 1irl,J r K;í,J;]r rLrr.1;:cL i.lil-
.:!LiL.en s:elert játs:enll .L krj:!.i éLelél.en,

: t(,vá].l.iakbaD a |iri\tcl.::t Nú]kijí!l l!t(!1etbrLr kntrka liang-
:ott.L a l,)L.lren!ést kir\ctij gf.Dqéhl n]íiklJli i! lcgalf.l.\;tjn hi,n]!os-
*]g!k miatt, FeLtleli]ll a: a gonJoLar s. |rrgv.l ka:óql.cn cgv kLscgilő krlr
hLi:at keLLene téLj]]itan], crrc ! Pestr i.]éki (]Éfgljr |olt lukliss:álLísa lenne
l lcgalkrLmasaN.. lsL,lllii.-rilcn FJi! i ll, ]sk!h naÉ^,! i.ljij tlntennének
r.iJlreh.:eLa]ár é5 a liníli;br ]tlrapcs;,li,ir taltrlttril lrgtontl.rl.bnak.

A kir:l.]:(!-l]sí!al Ltp.sl]lalbi. hltlir!:ar s:ületett a lÉn.lőlsé! hell,re,i],
]itjsíLrill as ho:,r e iegireret.t kn,étc,L né]ki]l be k.ll \!tlihrtni. _ E: iüt]l.L.i

.q)'!!rutra}d,:á) '/.9,ró' /!j7 l?,



azuaL együrr, hogvVárhegyi N,ljtyás azt jávasoLtá a gazdag|űléseket, nre]yeket
korábban iru esri órákban tartotrakj inkálrb vffárnap délutániá tegyék ít. A:
esti ólákban taltandó gyűlé§ek Ugyanls a nostani helPerben nem megfele-
]ők, ir,l b jele:te: a kiiusag n}ai8alma éS biítonsága nég Den a ré_si , a kö?bi?,

Ugyencsak lrohlémát ldaxlt.ü a kö:elLátássa1. UtóbbDál lcginkább a
gondoi okozó a: irdíigítás volr. Eíe az a hozzászólás vjlágíroft rá, mel}üetl a:
er}-ik tanács]:eg ara Lérre a ]elenlevőkct "1,,É]J]i ]ti d kaztutlatba. hog_,l a forra,
d"llam anliéJL úú,\i la íal.\t, cllősaíbm a ga7ddkndk ddta a hgr;bber, anal, jrog)

eLtüőLtc a be|la^i ]|öí.l!7Pttsiget. Tehat a gaidal.nak is illó liioenni a /ésrr]<.t a
11em|eli Mgflo1dul&.ból, hd m,jí§l ncm is annliml, ho!) ft./]es aían a\íiL
ro!ábl,d ü ..1,ncl{,Jn)eiltet azokmL, a]<i]L úJúkel ólánlíak . neml€t sr.lrb

]óOő]éári', Ehheu ka[solódorl az. horzás?arl.is Ls, :r 1rlngos híradón kereszrijl
kór.i kcll, hog], a.ok ekii. gabonával e1 vannak lárva, ne vájáIolják el nás.,k
eLőL a siiii.os keirélkésilereket,

A] ez( köletíj idíjszahól n{yon kevés a; aclatLnk. TurliuL azonban, hogy
a: ílj VB nííkodik. A7 év hátla le\,íj idíjsuakáLan nlálkonink kiiloDlróZő
iraokon nhd S;ekeres Mítyás rninc! Takács lnrc VB e]nöki jlleive VB
tirkári aLjíijsávaL, De teljes VB ]es],aiíkönyv csupán egyetLen eg1 naLadt
fenn decenber 1].i dárunnrirl.'' Mikol a VB egy §?t, a nnács] dolgo.ók
jutaln!í.óL dijnr (9,cn kapnak jutaLmad, nráSrészr Takács ln!e, VB titi.ár-
ként isnefteti a NépLólrárs.ság Elnijki TlnácsínaL{ rendÉlerét a rögrón-
bírástodásról és bejelelrti, hogy ezt a korégben a han8os hí lón ke.es]liii is
kilrirdcttók, A royíL.bi fontosabb vagl érdekesebb tétnák, Előadó ismertcti,
hogy a foLradaloni sorárr kirobbanl harcoL( nyonjn kelerkezett épr:iletkálok-
ról L 5 kö:ségi Lakos tctt be jelentést a tanácsho. E:eket ki kcL] vjzsgálni, va |.r-

minr, hosl a Fóldníi/es sui]verkezer téri a: 1950-ben eh,ett \.a$ontársFi-
ni]k a vissz.i!ttalá§jr,

Á 1egiDká|b ardekes, anit be is rnuírttunk, hogy az ekkori VB jeg},,

ZőIóny!ón le\,ő cífuer L(ózóprószc hi:hyos. Abból akoráLrbi-még ltjkosi idií-
s:.tkra jcllcn?ő cíinclt knásták . s valószínúles a kivágással egy rlőbcn hú:
ták át, tóblr hónapla \.i§szamenőIeg s:ánros lógi i.aton is , korábbi címert.

J95óli.ttnbo, ]9sónolenllu,
kji+rÁr !lóI"g ddllrM nn d pfulél|ot.im.

liiltoró idól d p..út.Iu.

i! .(r"-.,/,ad,,ú. /-rJ6 ,/,sJ. /"L
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-\ de.eül.el l ]-i LLLéS ]eq\:ijki-.n\ \ értc]< lL.r]nnúJi§ir \ ilós:úriile! !élef-
]en. nriveL a: 195ó oktLl|er. ].]íi li:t]rujr !ógc lü:t] iJii§lrkról ri!! tinr]k
s:áti.]é]ro_.,]n Den ker|Llfel be ].as,jbb a Pcst \ltg_vcL Lcriltjtba VIi ralr
taná.si]lési ]er\,:trkonwek, bjr utalis tórtént tratlktan rll,tntlLc.

A s:ekeres Mátrás é\ TlLics ImIe le:etre YB miíkoJé.e \e]at;ínűle!:
iehuár Li]]e|én ér !é!e( i5 ct kov€tijen ieblúíl2s.án.nénileg Dódo_.irort
os"r]eréleLhen a régehl]inít okt.i]].I ]-ei . a ti)rlad.lom e]ó[i út.lsó \'B úlé-
sen lésJ veLt VB tacolkaL trljlko;uDk Erdelessérkénl e !jlo:ásnkla i Lé(
te5túLer ins:etéteLe:

,1956, október 1-ei \lB ülés rós.tlevői:
GáL]s Gé:a VB eLnök, Vjrhcgvi ]Ví,1.!iis eLDok h,, liLl.i| (;!ij;aiDé \:B
rltláI, Lélei]nle i\,{DP tjtLir, Llcrstenlrren Nliháh, Lantos]stljD, \la]ó
_sín.loné és Dusek Al:,].ir tagok,

.t957. feb.uái 28-i úléí résrvevőil
Virherli Nlát!ís. \rrlcpa Fcrencé ( e]elenes VB rllkál] Lélai Imre,
|use| l\le,lár és Y/igt].. J,inoj VB tag,lk, Iga:olarlarrut távL]L: Lanrós
]sl\jn. iliill3n iíol C.ilos Gé:a és \'.].j SjnJl,rné,

E:l kó\.taícLr áp.ilis 15-én nrjr lc]jc\ n \lB] GáLrs Gé:]. \,':irheg!i \látl,ás.
NoLcpl FeLenncnÉ, Lérii ln].., \laró Sándoné. Du:e| Á]a,]ár. §lasner
,j ,,,,,p ,l l l

A tcl]c$ó! k.Jléén Fi li]], (]!ii:ijnó neLn keliLL 1N:! lé9r heLrére, \,B
rnLirkérrt, L.rir ncrire] kési;llt, rlic telilkl:uDk No]e|a FeIen.Dé heh,ér VB
tttL,úléni tdn] ó\Ie s:ól(',in .t lc:ctés 1ri:almát 1llt an élre:ő trlaclrlr
l!in! é \.es]i át nú]usb;n
,{Lii més !ii::alalésle ulill ! raci r.DJhe:. h.!! ]tnrilslól nrj! i] ]]ecséft.l
talrllk.lrult, á: úl/ré!] \'B .g\ik lele]saj infé:lÉJése |eJi! eÉ\éíelrniie.
|.rlltikái i:i1, Ió1.1. !l.i klgr n.lÉt nr!rill.]1.1]. \:l,.]t]jni l.l,lil]k!,rk

a \1álún ut.3, l Kun Bé1.1 Llrcalcrel
r llrri;lr irlilló. utrl, e I1e:ii ]n]rc Ll.Jrl.fUt
i: r\lj|.iri Alb.rt ut.a, r S:,llrlur1l TrllL rrtcrncrrt llp]a '

]\ iin:.i!\,]a:lés l:t kor elijÉn .])nl.,F ar_q!.lo:ó, ]]llll talan . csak na]J
a: É.\ "j\ lil]l!l lt:i]]ó ]95| é!il!dí.\\,j .N:lj, uLiLr, amrkol SthnLkLL ]strín
Les: i ]ini.sehri]l, c!}r.i. íiLÉr: |Éiii! i K|j.1.1r_I.L]J.:cI Ls úL jtt, cL:ij L-..ss:ú-
.i]L,í t]ajs:.ki. J]iLul l,r .l ihi:::t]la ]e ].|l:ar ú] í.jLű.ia!,:!k.b: _ r: al,,'
rilif;i ler]e\:Li\ n]Él]rii] .1|,r.iLe:ii la a\ t|jrtaLr.tilt ]]cLnut.ttJ 1.1.:etnnk-

ll o, o/,-oot n ; a ;.p l v /.,,. i]



Egyclőte 195i-ben, l956, escményci köuül isnéteLten tlkáLb a foldrerigés
okoltá káioL heLyreálLítása keniL előtérbe, Áz 195ó-os {oradaLomhoz kapcso-
1ódó escméiyekről n rovábbiakbaD Da8yoD kevés (íőleg üerné]yek relrinre-
tében) a hclyi adatunk,
A: egyetlen fonás, nely esetleg adatokat adott volna:'a: L957. május ]6-i
iilésle íelvett azür napilen.li poni "mfuí.selnöti beszámaló az elLeníaffaaa]ni
eseniayeklől és a amásot én lá,uáísolrról" - nincs jegyló'kOnyvezvc. ( Ponto,
sabban a jegyzőköD,/aben annyi s,erepel: beszánoló nellékelve, clc a bcszri
noló seho1 sen iálálható) A Heh,tijrtáreti EnLéktár többszö.i lclhívása,
kélése a kó^ég 1.tkóihotr a forrásanyag gyűjté§ekor, 1rogl se8ítsenek á kornbcLi
esernényekrő1 aclott beszámo](ikka], e§erleges er időbőL nandt iratokk.rl ícl,
rámia rórténteLet, - Csi]lag MikL(iS, Brausv,errer János és Dr, BoLbbás Emő,
ke segírőkéSzsésén kívú] -, nem ]árr sikerel,

Az 1956-os fomdaLL]nr lovábbj 1elenlel] egyeden isLneri íorása.yag. az:

" Adatak az 1956-os fonadabm Pe\r megei bíL€netéh.t" cínű kiarlvány, mcly,
ben HarawrivaL kapcJarban nrég a lovábbiakat olvashatjuL "

1957, üj]!§ hó folyámán 12 Llunaharas?ti csilíd kapoll segélyL, mert há7ai
knt októberben beLövés élte, Rajtuk kívúl nóg scgéIyr kaporr:

]/ Himch Lajosné (Dunapart 95, ), meri férjét noveniLeL ó,,jn munkábcil

]o," "Jl,,,J e,"" j,, ll ;, r,

2/ Hus:ár lstván (Stnr Tsrvrjn úr ], ), rnelt családferutaltó unokjj.l tij:éP
ségi beló!és kö\.erkezléhen meghirlr.

]/ Takács olula (B:]jcsy,Zsiltrrs:ky út 160,), lnerl Györgl fia a harci L.lő,
gakb.tD óleút vc*refte

lnremálva: szekeles N,íáryjs (ÉúL é\: 19]0) eljárá§ rrern volt eLlclc

Böltónlriú]teiést kuPott: Bohus Baurabás, Gztil: l9]5) 1 av és ó hónapot i]ler-
r.e Gór Gyula, aki a íeg}veres harcokLa rés:t vett és a Pcsl meg,lei Bílóság
200]/1959 sziimú ítélete aLaPján, i2 év évi lróltoDbiintctést kaport.

RajtLLk kí\,iil még sz:ilnos, oly Dunaharaszti lakos kapr]tt súL,i-os róbb éves lrol-
töntruDtctast, irLi - ncn l]aras:tiDhalen Lnásutt vctt résut a 9abadsfukiizde-
lenben, nnt pélrlául Léva! Pál, \ialrösmarty utcai 1.1ko§. de az iLy adatok iS

rendwerint csak magiirrltszélgetés során keniltck cLő,

11 qma/ukÉn /üó l9,j/ lQ,
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l Hclné.zv. suúny]: Dunaiar&li tóíénete I]. _ Dlnahmsíi n 2, Vilárhábor,1 ld.jín
1 sEútLLai körleméDyek. Al 1949, évi íépúán]á]ás - H:íbó.]]s tár.kÉ vonatko:ó rés:t.,

,1, ___.l 4,

] Dunalrau§li iskolik lronisnrereti gúlróréineL 1964, évi, Repreéntjrív Élnérése,
_ Dun.b3..slL Fl.lvfóúén.ti EnléLiár ir.iivum

4 FehéNá n Ie lencné lisva. Dlétezése - Dr, Helnéc,y Máryásna| t t 9ó4 év i, leí Meg, ei
hclvr.íéDeti Élyá:aton .lső helrú nyeí ].áiÉ6 nunLájánan.
/| , \| oL o 

,-

)' Hel9bíéned hnékrár adríyuún
r ,oió ,l,, _,, "" l , ,a- | ó ^l- "d ",",7 D,, ToneLli sándor , ]pti ú]jliépítésún]r - furun Hungaricun ].ind:ls 1148
8 Pe* M.$ci L.véltár Govíbbii|b:h |ML) xVlI 67 DlnJhújMti Nefueti Biloíslig ira,

tai. illelvc xvll 4ri DúliáFMti Kó*éEi isJ.ló BüotbáE irátni
PMl Dunxlraavti NPn,eti Bültbág iratái XVII 67 /a ]egyzőkóny.€L
PML Dunihitrni Nemz€ii Büottság iráá xvII 67A IntOL
lMl Dun.lritríi KóíéAi ]gfoló Bü.ttsáE iriBi 19,{5-]946xVI] 455
Dunáhirisíi Helvbrtén€ti Ennéktár - a].hív n,i.].
Dunáhiriúti toíéneté L D. tlelmé.]y Nl, _ Á néncl telepesek sr:j]ma,áiának Proble-

fuifu L€n].e !!t eliÜáináB] ist iÉlő vii§:xcí]]ékcé5.i. HclytófuéDcn lDlékúL ar]] ínma
oraÉ MlityÁné: Tá].$nv Ló.ée króD kája 59, oldal
Mi.hiel schjíer _ l'Iilcael veidi|gel . soíoksár eg, Büdapc$ kölnrék] némel naflkő}

]a
]1
]]
]1

]5
]6
]i

]1
l1

l]

14
l3

ség hontórténeii t.nrve
18 1949. évi n€!úftnlálrj, 1, tinet Tele jlések $eilntidenogtanaiadat.k,
19 llll Dúihnrs i N€ftrti Biz.tLsás mftixVI] 67 b
l1] Átvétel],]r, Hdi éc.y Má§Á ] Hel}töfén(i páLyannDl€ l9ó4. DunrTj 3sai Emléttár

tlelytinténeri Fályamun]ra l9ó4, l.n.,]0. oldnl
scirmitll Istvá! - Taká.s ]niLc: ]cLentés n N.meti segéh első évi n [kíiíróL 1946.

liVíL DunihalaJti n3g*ijaég iintii v 10]0 Dh,, Elü]jírósági iáió| 1

Álblán.s innrl i945.49.
lN,íL t)un3MnJti mBrk.aég lrnrii i m 1945, de.enberi nátoL
FIíL Duna]rllaJti naBrkóa§ég irxrxi v 1030 Elóljár6ági iÉiók 1 dobó: 1147, ]únn§

"j _l." h, ,|",J " 
j..l ,,,,]

Mí.yás Dunabafrzi sütőipari vállnhi úíénete ké:iEnI munkájáLóL (Túvíhbiathfl
SLitőilari VáL]xlal.öúénete)

]7 Dr Morcnr cyula| A Ráckevei HEV vónal tóíénete
l8 PML Dumhansai koaégi:llLani álElin.s nt.la mlai 1945-,19 . x\V] 60]
29 Dr Tonelli síidor lpúi úij:lépitésünt, l m
]0 PN1L Dumhea*ri m$,kó*ég narai V ]0]]0 Db, Elölláln.áeiúát.k l, és 5, dó.:
]l lML DutDi]nra .i Hnel*.Vdttezet iraEl Pét:ügyi |yjl!ánÉíisolrxL ]]0
]l PMl D|nilxmín H]f.hiiverle?er irí|] l!41-19ía
]] 10 1]c/l947 s:. k.nnínlrend€let
],] lML DLLnihtnrti na!t-L.4ég ifutai, V l0]0Dlr l, D.bororcíemlétnű iÉEi ]947-1948,
]5 PN'IL DunihMíü naqlkó-éA ilarai, oloí enlékmií mfu1, Gyiíjiői!.L



]6 PMlDünrfurf,lt nalyt.bégúatlL oús: eúLétnű irlbi ÁfudáJ-áEéreh ]e$-znk.n}!ek
]7 PMLDILnH-JíL ]€rLó5q!iBb ]945..19. L}üá-Tisaen]méítéj ]mbkv ]o]o l]t ]
]8 PML L]Un.hfumti N.m:eti lirot[sÁq irntji. xvII 67/, Jeguőlrir\T.k l94l ná]Lú 28_i

]9 lMLD0txl]aj.$liNenr:eri B,oís.igirátalxVlI 67/x L94E. é,lic$:ólónYvek
40 PM]- Dumh.L.sai Nen:efi RE s.ig nJtli xvII ó7lr lrxrok 1945_49
4] ]IelíaténctiL]álynllU c. 19ó] i ú -4? .ld.l
42 l\íLDunalr.nsaiKii}é!TaM.sánriDb]xxll]7.]]/xlTi.snLésijeg[ijlifi]'velr
4] l!íL t)unalr.Lxsai Ki'Áég 'i. !.i$ánik üábr lx]l] 7.]]/b _L Véqrc]rltó BifL\ág i]31.1
|4 F, ll, ,, l " r,,, ,,, ,,,, ,, o lb. ,l |^, ,,,,"
1j FMLxxJi] iJ] a/l _ a/] lir]y nnlos ie§,rijl.nllck
,1ú PMLxxil] i]] a/] ]9j] nár.n6 ó-i raná.sijlas jc$:ők.n!Ve
- V',ll,,,
'13 PMl-)i\llll-]]b-l l952 okt 9_i je*,:íjkön!!
49 Dunilrirfai tófténele ]l, _ su:inli Ja.sÉf i A .lunúirisai :!idÓs:ig soal a lilágháLo]í

50 lI1| d{l]l7]] h-l l9iO,n.\.1ó,

'1 
|\4l L\lll7]j J-] Taná.siilési je"a,iikijnrv.k 19i0 ol(óler

i2 lML xxlll7]] h-] v! j.sr:óklnyfrL l9il..króh.r
i] Tanás Jín.s Pg],t.l 9:d.ilk dó l€Vele P.]siir Ernó óíleuűdését

H.1!.. én.ti Enllék.á, archívunLl
j.1 ltrll )ix]l] 7]] b-ll3nuft 1.1-i vBü]é§ anyiga
5' lMLtxll]?]]b-l Á]r_? egynáíti]rEtó]ele t6et é5 hatá.[3trk
56 Dúáiafuli Tmác§ neu ógazdasáRi oslál,/ j.lentése Hrlvti]úén.n Em]éLÉj a[hi!trdD
57 lNlL )axlll ?]]] b_l 1951 novrmbel i.i ndó6óp.íi jelentél
59 |ML }axIII ?j]] l-._l L951 imUár l]].
ó0 PML)axIII7]J b_l 1951,,anUár ]4.
61 PML.lxl]l7]] b.l 95] ]nn.i\r3
ó] PML \xl]l 7]]] L.] 8/19j2 y. VB h.iiío:nt
ó] 1949 évi néps:ám]ílis. VjJ.sia\lelle!ű k.*érek lLqánl*á in3t aijbb 3Jatal
64 iI,iL\XIII7]] b J ]úlnLs /0-jjeg{őköny\
65 Dr, ]lelmé.T l,íarl ís: Á Dun3l].nl{l sutóiFfi v:jlLhr iijftén:re. Ké]irli l 9Ei
66 Till| |]|óiné,olr tanlici dol!.i vGs:,.nnéLezése 3 süti'\r ni Válhl3t finiéiel... nun_

ói PL]L xa!4 ó0] Mmuelő.af.Lékol Hivabh 9! s:, i|3lo*iuló i§Lo..

68
69

i1

Dünahárastl 1949-1950 seEédvisPílrhvatijnlve
PMLxxiu ?]] b,2 19J2, febí. 2.1_i és márciü ]]r vB jeE],:őköryvek,
PML ü|nahafuni Me,óEdddáEi sz.!€tkezeiek imtal,
-s,abad Fold TsZ i950.19r7. _ )a\]{ l]:]-n ]95l évl:á6ámadási bes:ánoló.
PML Dunalúmsii Meíjedddári s,ovet]<€etet n"tal, x)(\ 22],L, 195 ]. évi iá6áháJÁ
PML llYix 2?.],b l95l, évi:íszlíiadási neüámoló
PML xx]Il 7]] _ 3 - 4 T.ní6úlési jegTó'tőnyrck fcbruár 12, iilés myaEa
PML &\ni 7]] a-l ésb_] 195], oLt, 12. vBilló§, ilietfe 195] nóv 5_i Tjná6úlés ]e§-

7l PML xxll] 7]] b] 3/195.1 s:ánú VBhárár.rl
75 PML xxlt] 7]] a-4l9i4. nov.5-i tmácsülés jc$.ótonyve
ió PML &\Ill 7]] b-4 B€íánroló t l9j4, éYr novcnbcr 28,i txfui§vál6íásról
77 PML Dunahira§íi IPan s,óletkezere]< xxx ]]],a Fcls:ánolási jery:őlóíyv
78 PML Dunahaásíi IPan s.óvetkdetet Xaa{ ]1.1rveeys KTSZ natai 1951,19ól.
,o ,V !t\.lb,,,/, ,:afudá,,F1. on}a"L I

80 PML DmÁábíi lróa{g iÉtai \E jegPiftónyvek )i\lll ?]3, ]-b 1954, ó]cóber

?+



81 ]lelmé.:}-surányl: Dunahafudi tóíénrte !I ]r1.1i5.klal
82 PMLxxI]I7]] -3l Dmilnn9ri natai, 1950. ok. 2 Eníciülé§ legrőkiinyve
8j PMl-xxIII 7]] - b 4 1955, május].i Vl]]c$:ők.Nv
8,1 PML Xxlll7.].] - b,2 195l. nár.lusj VB iilés j.g};őLonyye
s5 PMl-xxlll7j] b,41955. ()ktjlre! VDjcgí,ők 

^Iv€t86 ]]ML xxlu 7]] a, ] 195] már.ius
87 |N,ll- xxll] ?]] b,l 1950. szepteni]er ?.],i VB j€gl,óti'nrv
88 fivll- xxll] 7]] b,J vB ieg}zőköDwck 195], n.Vember
8! PiVlLxx]l] 7]] Lr,2 vBiegr:őkötwck 1912, íprilis
90 Püli-xl]ll7]] h,.] vB ieB}]őkörya,ck 195] januáI
91 PMLxxili 7]]] b_4 VB jegtijknnyvck 195.1, decnrbrl
9] PMl- xxlll i]] a_l ill.tle b-l i9rló V,&\l l ,"_ o eltc.o+,V 

^]\, 
l,',Jl',-,4. ', n"",-

95 PIV]L {il]l ?]] 1951, deceDI]eli illelve 1954, márclUsihliáro:t.k
9ó lMl xal]l ?]] b,.119j5 jan!árlró
97 s;nbid Nép l95ó jeuár l],
98 Valgi Pétdr: Budnpeí lóld]Tryés, yeyélyeíetettsége Te.nés:elv ]íra 2001,]an!ír
99 Vísi Pércr: loldrencések a tótúrelenben. tlisl.n3 l 993.

100 Dr Helúé.zy Mái],:js - Dln]xharas:li l.íéneir l!64, éviheLllö,.éncriprl}.i:.t,lrML
]0l |ML xx]l] DLúiluBYti KiiaaE Tfuú.sinaL ]ütlL 7] ] lr 5 Vi] ütésck jc$,:nk.ny!ei
10l Dunáharsai rórténeie ]9ó,l é!i |.1Jó1!.1n i.m.49, oldal
ta] Helrtóiténeti EELéklálnrchir,uüú] i96], évi liö5a$ adxrlcLnótas
t01 Pdí Meglci Népújság ]95ó j:nljr l]
l05 Sa$ád Nét ]956 iel]ruír 4
l06 PMLxxnl Vé!írhajró Ei:órts:jg ülései..k j.r_\,:ólonvyei 7]]/b-5 51, llllal
l07 PML xxvl lntéznénY.li, intézetek,Ij5l, $. Altliínós iskoLa irltai l95]-l95?
108 s:ahd Nép l95ó, márci6 4, Lukács Teré: .iL|.
109 Peí Megvei Epitő é,. Tataro:ó Vállaht ceeLéd Bnrthi slndll ig, ie!€Lé _ !nlé].tár
1l0 PML )a{I]I DunahaD§li Tmá6 iBtai 7]J-a_5 1956, níj6 10,, DuseL Alád:ir h.zÁíjli3
1i] |ML x\]Il Dumh3Fsal TüúG iEúi?]],a,i l95ó, iújus i0., visnFiJúf,rll.,áíólása
112 lIíL\x]I] véeE]].tó Biótság űléseinek jegíiőlonyyéi 7]]] bj okt,1, üiés anrcg3
11] s:abid Né| l95ó, rn.ircnLs 4. és 1956, már.n6ó
114 FMLxx]I] DunahamíiTaná.s nnEi 7].],b5 5]. oldal
115 Ad.t.k a: 5ó..§ fornda].n Peí me§ci lortén€réne.45,. - 56rI lnréz.f

1l5/h BFosí,eüel ]ínos as csillag Mik]ó§ cLnondásá a]apján
116 Belii9ni Jténlniiitlr.s jelettésekl. 195ó ókt 2],-decenber l2-14] oldat

l]? Be]úgyorinisíétnlnú iittús leletÉsck ]I 1956d{,]]-de.,]].2?8.oldaL'56{slnré,er
1]8 PlVlL )i{l]l Duni]]fusn Táná6 mtii 7]] - a 5 .Lr 29 jegajkőn]í
l20 PIúl Lxlil L]unahjrNti T]Dí6 irntii 7]] - 2 5 |ov.ló,l tanísülél iegr/:i{.nive
LlL lML xx]tl Dun,iáÉYti Tafuá.s iriái 7]]]- b 5 Vérrelrajró Bi:ntsfui uléli ]eqyző|dn}Yek
Ll2 llllxxlll Dunjnaraín Txní.s irJtji 7]]]- 3. ó Tanisulsi jerpóLonlyel 1!5?,
] l.] Ádáiót ir 56-!s lomdalon |eí negld tinténeúhe i m 49 . .ldiL

i5



Dunahara":tL óleréhen az 1956-os esenényet lezá.lj§át kövctílrn cg], hos}
i.ú, idaíbclileg baí ]0 é,es - s,:ikas: kerdódik, nely .r hábonjt kajvetaí korszak
1cghoswabb a;onos jellegzetcssé8eket aeLmuraú jdaís.aka: a K.idáPkoNuak.

]elen íejezeturrkben e.cn komzak ]Érnszti történelét nrurarjuk be. írgy
á:oDban,lú8], e Díívelődési, kuLtluális é§ társ.dalIJt] életraíl é§ szerve?ctckről
, két továbLi str:ő tolhhó] , kii]ó| sa1l, nlr

iiléde1l,a dé s 1 9 5 7 _ 1 9 89

lakosságnövekedés é§ lakosság{ogyás

Dunaharnszti előrelivőle az adott időSzakban a lakosság növekedése, E: á]
195i-l989 közti - kereken haLnnc éves - időüakb:rn igen nagy, dc u$,an-
e|lor négis felenás,

A; eLsíj húsz évet, ! 60-6 és ?o-es évti?edet, egy hLhetetleniil g,ors
lakónépesség g}arapodás jellenzi, nely egyrówt írj 1akosok bevándorlásá|ó],
másrészLnal]yon erős tclTéstreres §Zaporodásbó1 ered. S ez a gyarapodás ahs:o-
1út szánokban még ir] cLső világháború clőtti DövekedéSt is feliilnúLla, A
Dóvekedés aronban BO,as évtizedben negáll, sőt kiselrlr néltékű - elvándoP
lás és a temés:etes vaporodás negatívvá válásá niait - lakoságc§ökkenésbe
meg] ár

E,t bi,onyírják a községi riir?skan]y!, vaLaminr a stariszt]kai hilatal ós
népesség nIiIvántaitás aLlaiai, mely Szernr Dunaharas:r] lakosságs.áln
\,álrozása 19ó0-1ól 1980-ig (hároülévcs ciklusonkénr) az eLső per]ódusban a

, -4,.,., ,.,".,,, ,., ..ajr.E?)

,Zr,



s:iile- Halá- +- Beván-
dorlás

Elván,
dorlás

960 157 ]]ó + ]1 ] 1L6 145] + 6ó6 + ó87

1963 Iii 1l3 +49 ]0l5 1ó]0 + ]95 + 414
1966 11) ]]6 +9i l9!91 I11I + 2ó3 + ]60

1969 ]67 1115 ] 5]-9 + )11 + 312

l972 280 +91 1101 13]2 + 166

1975 3ó] 194 + 1ó7 il]s 1394 +16 + 21l
1978 280 2]lr +60 1]89 1]7 L +18 +iE
1980 2]] 207 +11 l]s0 l]72 +8 +]]

E ó*-,

A nolekeJés !b,:olút !:!fu]okl.an-s e:úttai nenr l P.st nrcgle] n.lls:likai
ér kOrrvl ek, él enk.'nn ho::áílása] rett adatan, ]urren ! lí: a\.ik.lj]l] dé1!
s:áDLáLási a.lnt.rktt t!:\,c !Lap.uL, : kovetke:i]]

E:en nclclcLla,rck nntt,:r ]n-10 9._a::áI a:.,tt a; ckkol nig rgen

.Iijs reD]és:ct.s ::1|úri,],isbóL. ü.Lt Halas]ri l is:lrilhtí|an icliiLruLiltl r:
!rs:!i!os átLlgot, nlíg i iaibl.L b.rjLlt]olLásb.n Unib1.1ra vLs:d]t .g! is.. ..ii.
ilukntácLó Ls lcllcrl:i;. \'urul érek mikor a: eLr ánJollók ,;:nui clali,
Dcglo:elitL a bcr jldLllók s:LlLtiml Lutell kilelcvrn s:ri:ali]ktjt

, 
y.ll)/éf7, bt ./ 3 J 7 /,9 s., ii



(\Iás érekl_.en csal ]n-]5 !,, .: .]l:n].lorL!i, .r bef:n].1orLúúo: ló;r.t, Jc nríg
e: F megtrs eLíin.Lllási s:ím,] l]:ck s;rLnt a telep.lrLí, roccrrlr nari, rlc
ne!tartó ké|esé!e ]il.\i,

Erre a késii1.1]iell.en l]ó9 ltrs:átéIiink.,]e mnsl né:]iik i k.]\etke:ő tí:
é!el. n]el,i e: elij:ő |é1 (.!ti:c.Lhe: kéFsl ri]lJíl.,ll kélll útLlal Bát i reí]]§
óss:ehir,]hísl nehe:íli h!g_! t9E5-tőla s1!li;:rikii iJils],]Lgillelj§ nenr.J

,i,o
3 s:úlelési.l]iiiL]:ís] iJ.tt!k, é,:: e]el kijl.i.hí:s.]n i]il]li !}:r.|,]Jí\ \]g!
i.g!á§ iiilrii ]snreíek Iutl]san,'

s Halá- Beván,
dorLís

El!án-
dorlás

+,

19E1 l8a, ]26 -40 1l73 lr']07 + ?1 1]]

l982 ]0c j1] l] 1]] ] l581 - ]5] .161

19E3 ]0ó 2]5 -19 10?i l]51 1?1 , ]0]

1984 7)6 ,j0 l l89 1060 + 129 +i9

ö*"*

A torábbi ismert adarok:

19E5

19.i6

l9s7
1988

s:Ulelé§ 1;j
l:ij .tó! Ls.]

s:i]letés 1.1a

s:ijlefés 1i]
\:ú].ta, 1ó1

hilílozás 231

halálozás 221

halálo{S 20,1

halílo?ás 194

halálozás 2]1

hatál.:áS 232

kuLorrl.o:et - ]]

kuldb!:.t - 5!

Nlindez azt is jelenti, ho$ nríg L981,198.1 közt Dógy óv alatt a vüictés,
halálozást és a Levfudor]ást-elvándorLást ilyelenlt véve oss?.scn 25? tó,el
csökken csak a 1ako$ág, adJic .il: cLloverkező hat évben hara*ti Lakosságío,
gvása Deggyolsul. Csután a temés?etes sza|orodásJo8y,is révén to!ábbi ]6]
lővel csökken Mikö:hen - ihogy n?t nás ósszeÍoglaló 6en évckLc, hancn
csak évri:erlre bolton) adatok niLrt.ltják. az elvfudorlás i5 c§rc hatáfu:ot,
rabban jelentke:ett éS szi.tén liLiilníLlta a bevfudorlók számát. Ezért a2

1980-1990.es évtüed a l.ko§ságnövekedés wenpontjából vLs9aíqlődóssé
válr. Eir szemléltetően nru tatja .z .ttábbi ho§,a[.b időwakrílls:óló graíikon r.

./4,,, - ,4.,n/", . a. r. . \ ,,



cíaíkan hú allir dhfián. 194ó . ] 990rs nl|llr,ülÁD]t.

A \,ólrozások okai: mind .r nöVekedésé mnrd a csökkenésé jól kófulha-
tároLhatók, Egyrészta Pesrre köl6zéstI hallanas és hetvenes évekbenkrilon,
bö?ő rcndeletek s,iEo.íriák és esetenként íclréreLekheu iS kótik, Másrévt
Pestcn nincs vagy nagyon kevés ár építési tcLck, drjgább a? építkeréS, A
l.tkásvásárlás, .r lakástlLlnjdon *o:ós scn konnl,íí, Így a Pesre betetepedésseL
próbálkozók egyelőre nregrekcclnck a pelenko:sógckben, § azokar e8],,fajta

ug.ódeszkáiak tekintik BudaPest fclé,
Dunahara§Zd ugyanekkor, bár nenr Budapest része - a fővároshoz való

rendkí!üLi kö?elsége, (Ésuben PestteL v:rLó összeépüLtsége) és nagyon jó köz-
lekedése nian Leealább alrnyi.a Budapest, nint:r kül§ií kerületek ió réS,e,

Emellett nncs senrniíéLc letelepcdési, betelePcdé§i L<orlároláS, d jöhet
Harasztira lakni, aki akar, S a letelepedést . betelepedóst fttkek biZro§írá§ávaL
- országos politikri é§ kö:ség politikai okokból - a tanács is segíti.

Mezőgazdasági teleptilésből; "alvóváros"

Ez idóen kezd kialakulni kornárrl,kOrOkben ugyanis az a konccpció, hogy a
búdapesri ü,enek nunkaerő ellárásár. Pest krlrnyéken úgyrreveucn
"alvóvá.osokal' kel1 kiálakíran], AhoL lakosság orrhont talál ugyan, de íigy,
hogy vaLójában csak é]Makáir és e§etLeg pihenőnap]ait ó1]:i bejelentctt
lakóhelyár, Nappal vis,onr Pesrre ]ár dolgozni,lórészt itt is vásáro1, s su abnd-
idele ]eLenróS !észét is a pesri s,órakorá§ok (§zónkozási lehetőségek) kötik Le,

Ezen ah.óvárosok létesítési te!\,ekben a konnányzat hivatalosalr szálnoL

Dunaharas:riva1, A hatvanas évrized ]egelején egy nagyohb tervtanulmány-

,;1,, ,-.1,1,/,. ,.)j] /., \,



b.jr, Bl]J!!.,jt je!iúníILs Ii-rl:ir! hill .]rln|n!:t kí!,j. la,\ljl]rl]. ]]:.k
Li.:ii] l: c!}]l(1 lluualura-.:tta rene:] a Dun.l_Tii:!.r.tonl. n)(rrt] tcrijl.t,
r ., llrol .g1 ]a.aaa íil l.efogac:sírl a lkllnirs hkótclt| latlcho:li,:Lt lifijlL] j.
a! .nLr.k t.ri]l.ú1 :,il)L]: i. 'E: il tcr\ ki.őL.l. il! itrrrrál.arr nen l alil:rLL nreg

a: i: !L|ót,ir|: .al],ilr ki]eli]lt L]!nr,Tis:n .setoD]e nenti teNLetle \.Dal-
k|:,j éfita!l ko.],it.:ásl ] 9a-.! nrLir.trrsában tel_.1,1]áI. ile ! l,_.n.e|.ió üigij
l.\,í]]b al

EsrLé.:t a lornránr::r a: ]g:_l.n!Iá.ió: ki_í:elel s:é]esíli (l9i-ó-],in ir.ji
l9E5-bcn krlJltt Lerrdelel!:k]i.1 ú]nbl. te]eIiitéseket n!ih,ániL !!!lineri.](i§
tcLcp-rrLósekneL). másrés:r L ]Jcliil D. 01 _r]ú]<séres felfélleii]l hilelmi: l.eí ha,
:iú\il nalrl Lakt]teLefelel a|ít.ni. Lftt ah.L elegenlij é|ílési telel l]]:fu]:ílh.r_

tti, |us:tán keltfjF ]el .gií, C,!Lí.]ihá:as fuirin-é|i.ke:ésekle] § ]riehk!l_
hamak:: alv,;rártk. l)!nllrah;ti |e,li!. l.!ide§en e iővíl.s . ell,ik illen
le!tol.| ],e]jI.1 .ht!,-.:.íL bi:tlsita - fus:lán nrr!ánelós é}.ilke:ésÉkkÉL F aL\ ó.
\ áNssi lillí leLe|úlés. i.::, A9gLtnnelá.iós íer!s:likil s:elúlt D{úlah.lis]l]
:].lelnnc_lili-trlll,1anahaLloniÉgri]bl]l'e§llel]e]ár,').1ol!.:óli.ió-le]*
}t]és e!riié!é !áLil
E::el e!!tle]iileg |.]ibLn !iLlrmiIerer.ri:iIj\ir ]l !j]l!:i]i A: i]l,r.]] l.jl.L,
l.en, r KiJír k,lrs:rIb.n tol.bé fuír.en] nr(.:iíq.j:Jir:jg] _ nrc:ií!.:Jirsigi t.r,
nreléte §:eirI lr]jt],]1l jelentiís - lÉle]]ijlar].anl ,:cL.lc1, IrlelL lLr,.c4.ont_
l.iil érléle]jli, n]eIt]i munlielőr ru] BlJrpc,t s:rirnrira L.i:t,lsítanL. 1gr, a

K:íJíl k.r.:ikl,i. t]rtilll]-.rn és,é.}]c9.,crl l,,lh rlg1ollL:rLicló, trlc|ülés,
ih,]l .rnlle.t i: J]l!n jlosi ieláJet iel]eiílénil.k j cr\]ebr.L ,lij
sijl ri,Llín.r: ]9l-ó_bJn !: a!8I,]Drelic!i\ ö\.:ctct.r].$NrI.1ri biiljj]i (1:

e:en beJl1 BuLJapevi.{,:gLL]üeIá.ió \ ltt,,r,] !:ftnú t.].|iilil(ii|.]tjjt lótlc-
hrl::ril, L'lunahar.t:tn - nilrsílre.dj. as Lo:li[c.i]si cvInó|olt 1cllrgc
nlr.nt _. r:cD krl:ct aggl.fuer:j.i.li,rlIi]Tont]j*i l: nrLlrúnítlLík.' (13a; r: a
g!.lollatbln kulr[oseN. eli_lnllc] lcn:.iL. Le:,ielltbb lah.]lcr.r cl.bLl tr.:r a:
]rg1.1n.s!k li]i.ló tiilel\ii \:ol.:óJ!5 Itr,!]l:ilar D.]!\ t.lcIiila5t Sli!et-

IlLn.lcnr.tLr a t]a-a: é\ek .].]|i Ln,il ale:hetí] k.n..|.ió fjLűst a
kil:s|gl c:cti. grrrsan klreli. : .lg}.:tinú oL.só, lisl1 EaD}L!!: !]cíl épirési
tclL.lct lriJ!jti liiL,ul.i]:ií ] en,]. i]..:asekteL
Ennek t]sil 1rLe, 1r.!! i: ,:lk,lrr tmricselnok, _SchnlikLi I:n,;1n l9ól, tehrtL:ír.

]álrxn eLijlJLi 1 l..::é,lél.en úgI ío!L,11 á]]ís t. ' l.!_\.n n]l . ll]i!jg b.lt.l ,i]!li| .
l.i]ú Jlti.i i..ir]-I.Il.l telrl' E:t nreg ketL ríLrl:lllni,. i.!hi]al.. l]e lell
é|íteni. ! e:I r i.!hí],rl l].aPítést akár rendeler !tjín s bi:l(-.silini Lel]
,!ik.:ben e knl ctkÉ:ijk(l lronJre:
HJ .i n.qirJl .,].]nn]Jl j:.|!3l i.ilel ai l,rcril. |a',i hllis jriríisa! jj J:

jFiLili liirhll l1c,rjbr.an ]!]rndl l.i.Li.i.'

:/,/"/n /^rfy*.ti, /,q,, /q.J,9



/éAbn.n.iós úLJp
Dtfui,r6i!, n'n] d úli lg4dú|úLi^ ki:kn u küxl)^tlú n uljo

Ert kölctííen .gitációs prcpigaDlta kealődik, a ío8híj t.lkeL( nll.]jdolos.i
fulják el íölós trrgad.Daikat. S a,ok, akik félnek, hog!, eserleg clvc,iik tcLkci,
ket, ha tuclnak épírkcznek, illetve ha ere nnrcs mldjuk és eLeliik, cl is uclják
azokar, E folyanratot tovább elíjsíti egy késijbbi ugvanezen évlreD Jiiletaí VB
halálo:et, mis,el ]t réS,le8es . a kó:§ég belteületére \bnar ozó - kisajá]:ítási
ten, doLgolar ó ki, a meglevő ij.es házhelyek igénybe!érete céL]áblil.'

Mindez - hr: oh idóen vagrlnk még lnikor ir: jl]ami (ál]am|árri) aka.
rat akár etóvak íltjáD és ]oÉos:rás§i| i§ é.vé]rvesít':jető - a lakoság jelenrős
részéberl féleLmet kelt és rényleges Irrrással van az ües telkel t,rlej.lonosain,
iv{eggyorsul a foghí]a]i e]irdási értókesíióse, olcsóbbm lc|ct L]una]rllaszL]n
relekbez j!r:n] mint nráSutt A telckvris:irlások nyonáD pcdig .l Ll.atvana§ évek
ehő íclóben nagyon neggyorsul a családi házas 1akásé}.íiós, Majd nljdőn a
íl]ghíjaL 80,C)0 9l-a beépiil, a tanács tilbb nagyobb parccllázást indfu bc.

Encllerr, rnerr a ko.ségbc bctclcpeclők-bevárrdorlók Zömc, czcn hatvnnas
élcL(]_.cü fiat.Lokból (jelerrtős r:ybcD a elerrnekeket jobban vállaLc] s:abol_
csiikbóI) kerü] ki, erő§en nő a gyernekáldás is. Ennek révén Harasztj J szű,
lctósek sz.lnia n]ntegy kót óvtizedig magas, arányaibar jóval ncghaladja a:

, -/",",,,.,, ,,1,. d, , , .' j J , ., í.,



(!5:|ir,l,s jllJgt]l. Hiris:Ii 1r,]a ólr. i íiat!Lok és ú].s r (5!]í]llJ|ílók l.],:_
1Lili.ivtl rilil. s e: r kir]agrc 5ok nr:Ls r.ktr]t.lb.n 6 ti§;.lh.t n].r]J, (bi.l,

c,i]lc, r]rc,Llr, ]sk,lll ]gónr,.)

E: l: cll.::lg,ls Jrl;rgllí1 nag_lohb qlernrelváLlalás arlr.ni a 7i-es éfek !é &aíl
]cc.okkcn. Á: cg koL L.lete]epúlt - -fune] ]0.]a é\,k.1.Iti há]ast.il5iL - Dé!
iiata]nlk tclnt]lctij csaLá.].]k a fennés:et rend]e \:erjnr hi nenr i: .ler!é. .le
nr.iL Lleglrttc|Li t,i]n!k Amú!! is !i. e$ Lél glennekiilr mál, s iiílÉ. túl
lutmk l gr crLlckr rillalás i éLelk,]Nn, A §lrk glermek líllal,1i ekk,]l mlír
eniLgr scDr JLrrt s á:.!ésségt]!1]s:i]lelé\\:ihíl}.:isileherijsé!ÉL - kiiollli-
..it 1l..fiu.;, oL.J. ] 1.!am:ásl]jliók - lrr).n ri]\ tl tJő rirrr. - ,rhoql r:t e
stats:tilai adatok mulrl]ál - nróJlr rJnak arr L, hrlg\ t reíDés:ete: !_!eti|.-
Jás ., néPe$é!i(r!r,ásn !ális.n :íl,
\1.:, nrát i:í]te mnden é. hen ri.hltn Iahll]. ües, rnú]r atr.úr, krde.l sat]e-
lik ( ]!ii ] ieíné::etes i.!\ .is . Ii|]:n] . 1.1]i,:,§jgs::nn l 9sl. l !]s9 k.r:t L i.; ',i-JL
.si.Lke.. ]!!: e: t.si.lkené\ ht i ]io].jbl]] t]$tn filis ienl matadnl. l,eDr
lenne ]elenliis. De a:. lllgv r telcl]ijl(i n.!l ti,t.b ún]l e!! lesr k,lüil,éki
si]i r L,-ll. hil.i llúnl \ .g.v t(i lij. ér] |cr:!l Ltít j \ il l n.nr len,le]leaí Ln:téc.
. l)!,i(,l.|ijlési.e]!ánJir]í\i tln.l.D.l:ü L5 ili.!r!r]lto:t!tl! Kijlin]ijsen ilknr.
nr]kl]rn]jr. l]lifik.i.:]g.,nJolL'Lll. rjltr,:risrúakkor.tLc]!.'l]!.ké|r i BL i-
IC!lr. t(\i]]lii:.1i ]\,]:!]]ádJ,i !!ilik síjt ntt _iLL]Di bérLrLnh,l: t 1ibct jlrrr],

á: i9!a,., a\ ]]:.t]L-.n c:.í ]óra] n)|l] a kn3é!.t.lhlgr:ó, llllt l: ú] ]t]c
[!hi],:aí. so]il. nrt]n].k bc hkni |c.tLe. ih.L !!1LL!L!ü iikj.óríli..k ti!újr_
llrL. l lrr.l:tllr lglrlr nLD..ci, !lg! .5ú ].l.Dtaktclcl ::jln|rl r rl :jl]rrn]
rlgv lillamilag k]efuL:ltol trimogltüt L!l.ni|ít.'s, Mikij]bq1 , Kiit)u.i lliInj
iLJál,ín. S:isct.a'nt!!kló. k,,:s.!1.cn, !ieLr e: Ldiíbcn lrko$íg!:jnbi. Ieaj]
rrtl] énr, LlalJ Lchaglni Hans:tiL-eres n]!1,s.i3leD.lbin ipu1 lr.clíJl: rJa-
pu eLnterhetii bLlrL.rkás

\1u]denDek nl,.rnín, i Ká,liLk.ls].]r ül,_lsó é\Jl:e.léleri Drnalura,:tL tln 1r,

ii i.lse. ie]Lij.las. De!|ecsélelő.]rri ljll]l, ]\ né|e:sélcsnkk.nas]lrr l r:]n-
.hr]ásikulonl.il:ct kereke! fuú],Ls: tí:::;:ilél, t] tnegl,e aJata,1 ó']i] ig}, l
leL]e: L]ko-r:á!i.!1,_is egrellen é!r]:ÉJ illll ]] i'a {negreL lJet, ,].1i,l,
ors:álo:nJrr-].1"l]tlL.l.ir!1le:etiii l\: r remérr1. anrit egl,kor, p.l l9ió
ide]én ellcjek í.]1,eteltel, h.!\ l_\nlitjir.rs]lj n]i]Jin \íí]iiá !,iLhet, !éqLe!

Abl,!\ - ] k.:sé! r;írllt] rrrrclrr1 t'oglrlko:l] tene:ií;:nkernl.eLelr eg!
1991_i.c [é.:i,erl lln!]itrjn\bJn _ R.gLoníLL! a\s:.]ij!!ések - .íns:ó e]átt
.j-f,,i jg]J],-1ln .re!íl1.1ítl|il ]
l]rnllh.n.sitl Bl,.].nljl !]1alnrrlílí jii]lr-.rf. !g.l .lőj. tJlddF.IÁJr ki]lílll'
,.]ipiili§,,

, T.,, .l n,,.... , . rr)..r\q



Áz alyóváros, Dunahlras,ti jellen!ői

Az aLr,óvírosi idővakban Dlnirhirrayti legtiíbb jellenzője aZ D]8áás. A
nükakópcs koú 1áko$ág kétharnracla vagv éppen háromnegyede, reggel,
(vag_v ha két vagy hírrom rnűszakos) déllreD vag], este) felú1 a he\,i audnf,
i,, j,_,el ollg a'-É|,l ,, ,: d eore lp',g", liv f
MA\i ri1loniáshoz, s elr követi toválrbi , másfél vagy kérór.i bumlj]ás Pcstrc
majd cstc ha?a, Ll,iromirég} ór:]i clves,elr idíj éS lele glakran elves,ctt lz
ltl l,n ]tr,,- lr.,r".,e,

E.en ingá:ás, _ Pcstrc lre]áiás mútókat , t980.ben a kiiletke.ő ad.toL( nutárják]

Aktív kereső DuDaliarasurin összesen

Ebből lakólrelyén dolgozó

Ebhijl rnrj§utt dolgozó

l,,-,,,.:l ar lll , cp, ,_a,
S:on,ódos neg}ólren dolgoz]k

Ebből Budapestre Le]áni

Eljáró ingázó aZ akrív kcrcsők Siáza]ékjb:rn

860ó iő.

2440

104 ]

106

50ó7

71,6 %

Mindt: óssteírigq aqaI, Áon mi/rrltöen di o,si.íg lF1,osoa*, Dm]wuznn
komal:j fldslib.lf íeh íd"aknl ki és a íekíjbb szintű irdílolinLa őlelnében nefr

S ezt1 kapcsolatban a; L962- Lan eLkés:ített I\naharas:ti 15 éves
kó^é8íejLesztésirerv. íeliilről niaghatározoit, irányclvci moDdjákki a döniő
Jót, miszerinr: " A n.4€]l,!da!e5.r J,égió§ Jiemponlolt ajapjín I a jelenlEgi ipú meg-
múad, de íelesités.k un förrénnet, A jei.nLÉl Js sx,i]isJges Ael]' ipdr l.til€n
igén]€ a: 5 i a5 ú. (soíokft űt - Bajcs1, Zsiliuiki út) és d Dúú-ág Löztt Leiile,

Eren alapelvek végigvoliulnal a kö.ség esész Szocialisra pártállanri idős.t1-
kán, s ;r végeredrnény: a iiataLok, kik hcl],lreD nen kapnak nrunkát, elhagy,
ják a telepijlésr, A l.]kosság koró§§zetétcle, neh, az l960-t980 kózt] időszak,
ban oí§.jgos visuonyletban s kedveuóí volt, kedve,ődenlré válik, ahogy !,t
i960,as éylized elejci és végi összehasonlítás igazolja:

A népesség korcsoportok
s:erinti megos:lása

a - 14 ér es iol]q
] i - ir) é\ei k.liq

1980 1989 + -

3,ó89

l0,736
2,847

].6?9
).6?0
],140

.1,010

- 1,06ó

+ 593

9" /.v./; f7 /a&. z l s l 1,1 s, l



\:. hc.gl, c: a: elilregeJési J]]l1inui Le.lle:iiti.n. úg\ !oo.]oL]uk n.!r \]-
nüatar, . i]:::.tij!g i: ]|il nÉlklili Ii]::égsel, J: illótín-.S ]eLle3g.l. 3::.j].
holr niko:L..n n]í. r.]].lijlé\eken, pl. S:iget-.:entnrrklóir:ll s tőleg BuJn,
pesren Li] nulkrlrclr ck t.lúlcg. ót(,sijlHiri\:ln] i|ar, és ]rclvjlllnk:rL]<al,nr
,rli!-ilir raLáLlutó
Nlj..1e: i]e!Énc.alc D.n riglcgrs, A lrlo:sjgí,lglis nrtnd.rss:. c!! é\ti:eJel
ér!]l, s ks.bt n.]rt.Lii DLnt a; cLij:ij alü;cJlk .i]feledése, Igr 1ljholrj Lltini
lik.Ásá$n!ek.Jó5 trlg LnrnJi9 1cLcutíi. nuaLl

]\ na3l n[inr Ll -a i.,::ig,J9li-cs la].,,,,,.jgílrl i09o-t r nlrsh;hJri ril

l.erelelrLLi; Lakct, r jlto:trt DlDlhtrr$:ti .tll]kij i.$:etéte]an L:, Ti\ ijlt .sn]r-

tcrri] i ]iij::ég.Ll L..hil a nóLlct lallsrlg aúr_rit. míel i hiLL..! ril li-\elijen
rJ. li.lr.]:ő ;-60aa 1.1k$ kil Llan)ctiikú.l]i9.1,i,1. i;t a koribbll ,]J:tos
:rjl\ljq ilínrs:inl Lnag,lkklL rs L,iik[cn, il.L r l\naharas:tl |é.retség::e-
Lrnclicn elkeriLL l hriború utjLrl Nűn.1.I.:|iÉl.i \ e]i kLt.ll|itén.

E:t ]ii_\ elijeD l: ]:)5ill.]io-es .,r rk k|:t úgr túrik. nqn i r\jlnel elniinmi

]cllcr l. ulr:ol]LlLk l-en e]iln_to. ós ncn j: r]L\ rr i Li].,\s,is kail e: ]ila-il.eD a

ll'nir s.imn:i:t cnlcgetDi, fág! r.l,iüc r::!1 (]i.:ekerlrri ígr lL]t-hjron éril
:cJ.n ]i.re5]ri]] a DaLIet::áma]ást h]rusiLho:.,ttiLn ijr:ő. és tén_!l.!.5en nénrel
anr ull c lvíi lr|osság t,-.gr A hetl,al,a!het1,.nc, ayck ber, a né nret Lr_rc ], c r kill
nlpL L-r::óJben már csupán r.{]s,;tilLL tiijsebblrr ha.rl.jljál.
11o3r ki,iíbt,r rrémer eteJel nL.lara nrélis elaíle llf, .L: i heí,ene..'1ck n]j-
so.1rk iclihc.. n]ijJ ! n1.1.!anark iLe ncr enes ércl,he: kapcsoLó.lLk. ltllrr
i]leD, .g\r &:t : !áL1.1i nen]:eli;éqi l].]ttika é5 k.]:llLtlgulrr krlr etkclilr c,

nrlv.i:t rlnll i,-.Lronín_r:. h,-.gl' a: i:klláktan irLls:l.ed a kéD!s:.ríi.il ori]s]

nrllrtrltlris ellentérelekénl) a német nr'tll t.ululi.a e !cD.!::ns:il éli,
ifndri, Lsk![iinémel 1.!ó::r;s os:táLlok ur.]uLnek,']]! illen .s;t,i1l,b|, kt]li.n

német Njqlin,jrik rírrlI)i i glermekeler, fijl.! J:.]jólilul.an strDt.,iljnF
s:m|.-lLLul, s c:t tikr:l::Lrc,s!rr. FÉ]§ő-iilU é: Li!et ls,1t!c9:], tLiíle t(iI J Lra !J
i\eh, taiít,na.l:irt l!, !l.rt l érnÉl "i.nr:eli-ra!i" n!.j\er óktata, bkolLik.

ll odák ktlon plu.: JJlaml .]j.illnin!l ki]]nak. S t:t nDrJrn rgrgat.]. ólrir-
!e:etó, Je i |ct];lgó9!,..]. c!!.ijilt]r l; !1e!!lól.ál]lik lrlr liiílni, LA nan.t
leklsá3 ho-:ú 1i\Lj \F.l\il Lllrrne:en k.Drr ncg}.1]lL Ie]e:etéL..D .1r.

Sur.ínli 1,;:sei Ló.:lctc.rn toglalJr.,:l[,\
I1j, lelüÉ5:.tii a!.!1ta,:t J: |1fó\:jl!.i ]elle! (n!j:.j.) L r.lLndó!.i
tj]j|jl,-.:, n;1!Ia,:l ] [].:iigj:J*:ij a, a nllljnk].]llar. rrr:gín Irl].eresleJe-
lc|] \ ]-:i:-1úLj,Liho: k]i.csola.tlk j !!aL L] .lleri]Lheteden ilg .]lkll:js ráL-

tLi5 A: h,]!! e:,:I. l.fesel.b a Lrrc;ilglrlrrlgtil élií. kelescl.b a naljnksi-
;elrls is i1.leLe.kc.li]. Err,!. n]L.tr.n \ álnll , Lr]i: nenr Duna]lrr,ls:l]n hanen
tii].]g |enel, - lLir ll.ilt :11unk,iss,i , 1 eg1 J lcr$keceLerrri.en a ],o:]ekedé;lerr,

.l: a.l.:]úiséri f_ill Ljl.ü te]ri]nrL LlunLit.

91/.v,l*v;;/;,/;, zl ll l.a1,154
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A köi§ég t€íebél},esedése

Dunaharas:ti LéIeLs:ánrfuak róblr minr két évtiiedes - 1ro::áverőlegesen
1955 Lóri]L negtr]dllló és köíülbeLiiL 1980,is tafió - nag},oD gyors $arepo_
dásij, ternészeLszerííleg ma8a uián vonja a község lakor:i rerú]eteinek növe-
kcclését és a csalácliház építé§ felLendiilósét, Lnely nég a ka]6ég lcúálló ágazar-
ban, ]960.1990 kózr] évekltn is íolytatLidik, Ez egyré§z! au nlrenzílen l.korl
beLső tcíilernck anövekedését, másrészt.r lákás.i1lomány ncgkótszcrcraídését
is jelenri a rends,erváLtásig tellcdaí nlővakban, A ranács csak 1959-ben fo-

sadja el, á korábbiháron keúlet hei),ett, a 4- részre t.agoLódó kijrzeti bcos}

_l, ,l ,i"l -,r ,l ,, -lo:
I(óvctkezaí, A? Alsífalll lreépüLlségi h.rrátl dólcn á Magyer utca, ! vlsútvoDal
felé pedig, a Máivás kiráh út és Ziil,]fa rrtca vorra]a. A Dózsá GI. ír]:tóL éS a ná!
eklor is beépúh Lón)ni utca lriveteler.el .Z AlEnfalu.r csatofiáig, i]leive a
N{átyás kinily , Zclldía rrtcá vonalától a v$íLtvonali8 úinte éPítmény úres.

]ntenlívebben lreépü]r.r Fclső_falll ltt ai Eraéber úrce, s Davida M, Utca
(rna Mhdventy u,) valann]t a báró ],ií}irt, (naJcndrüik) utcá kö?ti ieii-
1et lrár foglrí]asan de teliesen beólirett. sőt a kossúth és petőfi urcák kezde-
nek kjémi :rz Eötyös utcái8, Ugy;nekk,rr ! HÉV vomlán tírli a Soroksári írt
ós DLna kö,ú terúlercn, i§lrlét csak szóNány beépí.éSse] találkozúnk,

A Rjkóczi-ligeten a beépitési haúr aZ és?áki old.tlolr, Kazinczy-LlEd
S:échcnyi utca illctve léljebb a Rákóczi utcábó1 kikaDyarodó rö\,id Lisrr
Ferenc utce, A Rákóc.i-Ligct í$ na8yon er(j§en egy a maúrál feléVel k]§ebb
lregyesszögíj háromszógcr alkot.

A Petőfi teleP Lreé|ílési határa n S?eDt ]srván utce vonala a Denbins:ki
ütcáig, hár ir Szenl lstvliD rrtca és Árok utc. kiit valainenny] utcábán
talál nk Lné8 e8v,cg] toYábhi lözyil.igítási láDpát iS.

E:eket a ]ratárrtnalakat azonLan a óO-is évek elejétiíl nir$on g}orsan
Iezdi túllópüL a kö7sa8, s eZ nég.kkor i5 íenDá1l, ha a építési teLekellárorrság
gyarapítása érdekében, eLsolant a kó,ségveie.éS 19ó0.6.] közl, a ioghíjilk
beépí!ésél ké.|szeríti ki, S e első nagy bcópítési i]ullán a kö:ség lrelső ]:erú.
leiein t|ghíjtclek igén}üe\.ételéye1 alakl ki. Ezt kö\.eri a 60-as évek kij,e.
pérő] a kö^ég s:éLein rörtéDő te!]eMkedé§, Ennck során az Alsó,tirluLan a 60-
as évckbcn a Zöldlit utcáró] (c ebbcnaz időLen a Kun11, Zsigmond urcanever
viseLi) kin úló útak - a Srilágyi - SzíjLőhegy- Domb ut.ák , s mágd a Magyal
ltca is íokozatosan tel;es hossuban kióPül családi házakla1 a r.asútr.onalig,
nikózlren néhány kisebb kercsztutca § ke]erkezik,(C§engery, oagatm,
Ságvári, Tompa MilráIy és Jó^efAtriLa utca).'' A 70,es évtizerlben épúl meg
]972,?4 kö?t DunahaLavti egyeden "nodern" jellesű Lakótelepe a Bekrav
lakótelep, ahoL kérszhtes, egycDként néglLakáSos - a:onos sríhFjeleLet yisc_

Lő - tá§asháZak épüLnck, jelentőSebb oTP kölcsöDnel.

.,?.Ilik f7,hh /9r ,,,as,



A Bdk ] L'.ófuLp 1r ] 9Z0?l ú!!Jó!n

Az irteni é|ítkezéseknek eg_\,ik előfelrércLe, h.gl ekkou n.ir neg.rlalulaz
hóví:Tírsulat, sőr a kijzsóg az irj, Klnpka utcát és a Bakiay Urat suilárd blLrko,

A Fclső,íaiuban ugyanebben Jr ldőbcn a? ésnrk aelé ie|eszkedés a rlöntő ós

e faLuréy mintegy 200-]00 nérerel krteledik BtLdapcstle.. Ennek során
negnyúltak .Z észák aelé vcető utcák (Kossuth, Perijii, Deák, Amy Járts,
Vórósmarry éS MaB Ki]o1r, - ma Móra Ferenc utca), náyószr az és:aki ré9en
elsiísorban keLel-n),u*ári iranybir új utcák is nvílrrak, az Eótvós Károly, l
SZoD.ti naj.L Gokonai utc.t, illctvc n Káfulyi N,íihálv, Kőrösi Gona Sárrdor
urca és Jókai kóz. ValaLniDt a 80-as években néhály hál éPii1 s.lií,álryosan a
Szondi urcáyal párlruzarnos Posta Sándor utcáhan is. A, i]:teDi tc.je§ukedés
elősegítője az egl,kor 3,m s,ánú, maKőrósiGona S.indor Álnlanos lskola lét-

..aa lab .aa.ÉI í
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Í!! !: I'i]§o\ !n|jtól és:ak|a iekrő reíijIe|... !\\:e\sé!ében er\ .r].te!\
.c} kjl r]al..l]ls\trj, 1ja-]aa Délel s:éie\ ú] h]ló;ij\ i|ii] k], i!lellnek.s.r_
1.irlL hj:rL rgr,ónchllítn ü.Je ]el Ziltr!]cl .!Lcl!tc! \tre] .c\. tctajti|
L.cip.irésrr, elr,ben ipa|il.n) l]ag tl:iLls:nt.5. .-!ikoIl,i|b!n at kné:ésl_.eD
a;.Lrl.!n trrlli].l. .n.Letel lnnn. ii frlli5:.íj Épületek s e:en JuDlre-d.ül..s
t.Nl.ten, nn!ílLr j:é| Ilí:iliki] ]].(]|t]í lés:t i Halis:ti knT\Éil, lalíló:.
rrc\.:i.] mer.] "1lalai:li li,lf.únlDti", uraha le:r ]ramlL1 gr:Jlgrt.tl

A Srtok.jl Lit is a DLnr ki]:t r!liL t 6alrs ére]rben kiéni]ll l,:, ni é\ F.l.ij
l]unl rrtca ttfi l SO-rs éreI rlrlin ne.jeLiélrillrésjel é§ .: e!\L.í] ]]jl!!í
Ln.!::iúlaie utni.:]laJili \.1]l tcNl.t le]hasf,]jjlisi\:l ]ijlr léLrÉ i l]Ltr]i!
a5 a:.{L-irDu3 ut.!, ]i,]]](l]].D ki:álóla! i]Jiliij.,llénl. lésiil]ll \.!\lr
1.eé|atésű: ú.l!Lij és.s!liJi 1,.1:e, 1cLlcs!eL E]]L)Lú]iJ]ir]É\:-nrel\nekrel_
]<en l*derttn t,_ller n s:ncillLtn l.n.ls:el |li,lÉk.!i\i] ki|]íL me! \ ]\:on} ].r9

nL.só jr.n. - később !il,]}JL uJila] nrllá !;l]k. Ah!.l i l:í].rl e!\ lÉ\:e 0!!!]]
r aiól.an krebl. nrrrnlr1 lleL, dc násik iele h]l I i,\]i Ej:l;lgs:lqti .j.n.]ó!],
lrltr. \hlL nap]:tlll.1l .,lL csct]tn a lerlelle (l.t] 1,](l.iLiL] ii.:irta(iij ]]l,
lenJe.é§ek n_!. \ éJ]. il: itlc kikllto:orrek h:tol,Jg.it i: lvug:lnL.it

Egi\:e1] n]i\ leín!:,.:.tii a 1ileten i l].tijli t.l.|i 5:cL1 J t.rj.s:k..]És ltt
. ni-\!kei]é!t]cr) T ólr-!l al,ekben eliiii.rban a nlir íunkcruri]al, Je : S:enr
]n\in últjl to\ít]b Dó!: nem Liél)ílfit kiLr.rutcrik t.tj;s h.rs::ba., laló
l.eé]]ílas(' ;l: Ar,]t !tcljlq i d.nlií, E: i]: !l.e as i n.!.t l.]ó l]ű:!s,í:ÉLl,e:etij
.l!\.lr.l n]nrilg! hjrln érri:eJig. l dilL ol.Ialon trL]c!.n Le:!iI]! t teruLetet,
é\ i 11j\.jbt]] furlc.:l.J.'st,

X.\aí|L. k.al Jl](9n)úlnt e: l\l.lrjssr,út ós a S:cnt 1!t,iü1 itt t NíLu]ká.si-
l)cltrbLis:kl trt.;loü Ls túl nnleg., l0r'1,30i] Llétenli úial]b 1..épített léss:el
l\l.]! kisil]:L. r sa-!s alti:eJ elejiir] ug}ilie:en tefu]et !é!én. e] elkil nrjl
nag\!n le].ntiis ln:saliéfnés] t.l.klrlánf De.-s:,]nleré:e élJekében i linj.:
rrtrlrníi]fú |ir..L]li:isbl Ic:.! (! KÉ:ltLJ!. KhL:íl, Ki)l.se].. H,)n\é(].
(]!i:!tj. Bethlen C],i].ol LlL. |]] J s:.Dt Isr\,án ,1llól .] ,^r,]k ,l.j]r l--]]e,]ii
!Í! s:ltreJ fe\relc.l]á:haIi t(t ii1llaD. kl minlell ] jl é|íléri 1el|el .]l.].íl li]
l YB l krl:.ég]_.en .:lká:.,l 1.|l(.irnnt lén_lelesen .,ics,jbh inr] ]\n]jl t: ]5

n-loi.o]. h.!\ e tetiiLelÉt ! t!t!j] í: i:i111]e nijg},,] Jn.lr-.,] lii c tc:.k]!c nrag
nen,negolJ,ltt. igr pl, pu.ú ncü i; leh.:l ltt ititcnL,

EIifési leIlek s:elqultlLih.]L a legnlll,,bL nij\.kcJi:L _ t.r].s:kc.laji
]ehelijsdgel i llikóc:i lL_lct nrú]t]a ]rl eqrrL],:t a tc lct kclrtL AlsórréneJi
te]é esij légén.]ikü] kL é5 kell] kiépíLilc tilbl. Lli utc! Lnlnt n Kné:lt\,
Ha]nil 1]i] rin! t]ércr Ta]kt]:, Aká.r]] é\ Ttrti!: lrtra _ r:ck litrclottónck é.
ke:ililJó l]eé]]né§énel ilajr?.lka, a É]a-es É\ ;a,.iit.k.

E feíilele. elijhl. il s:alhenli és Rórl.r] r]tctr kó:t ]i!r ]ót( r::nuú! i\rJ
nr]nleg}lctr,]aO.rél.rlllss:úkeles:nll(!.is:a.htnlrko:,Trsrc:ór.Girr.lo-

.,7.A1,2k fy./,,/;,,/, 
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nfi, Tnnui, Bott]nd ut- és K.:]..r kn:] nt.r]J n]jl i 5n-3s é!ti:e.lbe,].
nrikit e letaji1 teLe| 1é9én le\ij. Kiri.s.r'(].lgotl Ljl kn:li lenL]er te]kei is

.lt.]g\Lik,. kél H]lnl ri1 (Iti]]]] a! K!iL5ő llnt,ir út) kii:t] !]|)1e!! léj k]l..
nrdt$ h.jr:rj és íd!!l,\ii ]lr0 lrat.r !:éles teltr].t _rj[.]lí:Li\L ], .gL.]_
JiíJ]k. Ti]l)l. ilrenl]en !l(!i ,ru tclkekkel E telekí,. lelkuL,ijtb ra,:cj i
li],it]i;h l-.i.ró. 6;a-.i, ól]5 lrclrrll;i s:ímú utc.ik a: trtő,:lk .$Ll 1.!!toLó
].]9!r. ]Lj]]!i ]5_] l:nn:iilós.n kJf],if me!, 3 Dtlli. N!áí! é: i]Ilole Llt.a
lcrr]rit,'iL]grnek].,l l.tr.uL a:.l.]só-trlL l.rn a Fű:t]r urc,l is]

A lakásállománr glarepodá_.a

j\ teúl.t.-1.1l.!,]J!iss,L] i i.:sér k.líl]hi nlert n,en ]reé P at.tt ünt.!\ ].+i]

hekráu bcLtcnLlcti ki:cL ]ia hektá!aL niilels:ik és a: ú] tc L.t.licLl llDt,
egl 2i00 c.:Lú,]i hí: a. krel.L. i]íD1lan ,íl!]ihá: épLlL HaLa.:tr lakrisrilLo,
náD!] t]eg!t.]:;,i:al lLitt kó]el !re!kér.:ere]iil]k, lnlit a stats:tikar aJarok

Es:elnt a kt]}é! teL]es - l:tísi]l.nt.lrlv| 1.]6a-l]lrn j]ia Liká:, üeL!lő]
kelÉken ]ia0 (]',]99] é|iill 1!]45 .]itl, níg ]asc i hihonj ulin ]Ulf h.!|
e:en lt]no ekko!t ]ákid]ól - .s]l.n]L hri:L.ói. irlomalr a|íteit].édL s]erÉ|e]
niúle!\ +-ja0.11,at] is. n]el! l]ib!nib!r1, ilL.tv. i ialJrcrrgaJo] titL.enenl
há: hellerr - rlk erederi tlei}i. r]]$\. t.]kilr i.k]|it(tt (s.l,jtlj ltrlh.n,

E:érl i nag! ttqlás a: Lj] +ílk(:é$.. a: i9óa_l9í1] éy k.]:li é!ii:e,l áfii-
knl tí: él rhtl l iL]] és i ki]\ etL.:ií ií: i!, nl.]l|.. ] ].+a ,i] lilróhí: é|ú], (ét
éIli:el ih,, li-.:eL án.!i, .n]e.n\ ]l (l ] kö}ig 19.1!'l ]{irrijl rendelke:efi, j

A ]lkj\é|ííési íelú]tijst !]ii] r: ilsal 19ó.1_1lcn ka,]ij t ülukrónik! i\ ]ól
.ri]rr]rcrl l: clkori TL ZÉP chJíu aJat,,lkal 'Es:cnnt,

Eladott anyagok 1960

Tégla rib 614.880

Terőcserép db 97.000

Cenenr q 1.353

Ajtó d]r z95

196l

8j4.8]0
3óó.000

10,184

5]E

1963

1,090900

400,000
1].057

845

1961

l.] 5 ]0na

4ós trirJ

1?,11a

],05]

Így négl év alrrtt a réglafelhas:náLás ké§zeíesére, a tetőcserép és a cenieDt
vásárlá két és íóLszcresére a negvásároLt a](ók §Zána tólrb Dint háromzoro-

Ezt követően a, 1960 és 1970-es évekhez képest, a 80-as évtizedben nár
válanive1 kcvesebb há: éPu1 a kezdődő lakosságnóvekedési teDdencia ncg,
válto:ásának mcgíelelően, de aLszolút szárnokban, (elLenréiben á lakóné}ren

. )j,, :..,t,,l ",,,.l ; ..lu,



sélge ] hListijlYi\ !(1!,.D1l.]tténiL ]\ hc]vb.i \(]glcr 1clct,]|!,laj]i (llcgt.tc,
]]eJiik) l.l!1,rt]ijl i .!jtjt !nlron rerenlé,t il n]|ir 1i,ló|i]]t hj:ilil t]aí\,ítiit

1 !Lc!!lisali (s:íLnbeLi] !i|1l]:ínlít í]kkll 1clcntÁc|L. a nnií.ógi l irl_

tr:l:ri:, E: lclcntkc][ crtLés:r :hbrn. hlgi J 4ls:riin i(rlls:nte. hálak heLl,ett
n]!rtil]\ t.l.ra,:b(D tobb::]nle:, ]tlctl. tetijtéI beé|ítéseS, s:ot es:jmlin
pc,J]g a (,lrib|r c!-$]t]l.á: hel}.lt:oLnmeL két-háFnr s:.l.ás. !a!r,enné] i§
ri.tt] :f,]]]ís Lú:n.k !pnlne].

T ttijíélEí!ííé:es .sola| há|úl.

E váLtozásokról (novekcdésLől) a legsu emLélctcscbb képet a? 1987-1991
költ készúlt Dunaharasllj áLtalárros rerrdezés1 tcrvénck íclülvi:sg,ilata (viA-
;a a 1 

,,:,,,r \, ', u- nul r.r,r ) l lj, \, A_,ll ,|

"laLíson osresen; 552] laLott és 93 nem lakox la]a
A! össles LriÁból i slobÁ 826, 2 lioirÁ 22ú8, 3 0d€] több s::obds 25a7
A s.9mél^J j úlb]aanú lal,áóL aúqa: 95 .9 %
A lakókilL szún& 4190 , ebba 3 úg,\ több Ia]ú|.Á 145"

A lcgé ekescbb két adal e$résut a Lak:ísdagyobbodas, ir szobas:áLn vá1-
toztí. l9óO,baD a lakások ]<örcl íele Dég egysa]bis, mjsrészt a szcmólyi tulej-
doníl lakások nasas erá.ya, Erek al adalok jól nutatják niDdcDki, aki csak
tcheri, Saját tula]doni1 lakísra töreks:ik, suernbcnpl a íővriLossal, ahol au ál]a-
ni lrérlakások a dominán§ák,

A szobaszám nővekedós ugyarrakkor nenr a íöldszDtes , haDen tetőtér
beéPíréses va3y kéts,inres h,í,at íelé kezd eltolódni. UtcaíelDérési adarok
s,erint, níg 1964-ben i fajldginiesnél mag:lsabb há:ak szána az egész kozség.
beD csak hannincdt, addig 1978,1ran az Alsó,íaiuban] 55. a Felső-ralulran már
12] a ligeti réS?eken redig 7] - összesen mír 252.'1 lgaz nég ez senr túl ked.
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\e:ií.ss:k4], ]\: ulóbti s:.in n:.nL.an elijsen enelke.lő. Llcrt l it,]-cs óvck
Li-.:e|éliil, !: ,i] é|ílk.ró.ck nLnt.8f lramada e]eve tctőti.,L.cótítilcl hí:.
Ahol ,r korjbl.i pldl:n hcilett, alakirarral ki úál éLrítésknr (és nen trtán)
IemlaLijk ragl nr:gvcJik sarbát. lijLe! h,il(í§-bil 1.!! rrerekslbát.

Egr rn:lsik 1elJrg:ctesér a !i:ve:eréken.l.|!l,í l.káskrLllúre (ii]Llős-l.i
a5 tir]t]ílascs \\'C]) .lőIet.]|é-re. ELőbb hi. tír.]elék, - \Jrir LL]l,::]!Jl(ú
ós hv.lLltor trni]r , Lli.tl,e há:i csil.nlj:j: i;:jrt .úér]lljlitr]i]r li]rlii]j[j;l..
itlalJ L.l:ajbt .L 1-!.,.5 é!ti:e,1 li_.:e|élai] ;l: .lLoI Lió!ijlaí ]ii]ij:emj \ í:cll.jtj\
]:rvc:rtL],rir1 ]960-ban a re:erékes ]rrní:r.] c]irit,:rr hi:ik §:im: ]]a]], ir

\í:!blíla.c. \ri,a]_|.l e]Lát.r..ké :6r,], n]ig.r h.i:i ..an]r.i\al renJelke:iiló
]i]],

\lLDanó!-ilrjLlo:,is n,trénik i hj:irk .i]Yrgtjt]irlt j5 nú i: ili|.,k, nnnJ 1r

t:Ljk, nlll á t.la]:et Llt1.1 a 1lr.llrl:at rotat|c,:|i§jb.n, A] ú] há:!k . ] ri_.lJ_

lengést koretii iJil.::kban - nrár nr]til.nútt b.(jn \,rq\ kőaLa||]L és nrelfe-
L.lij s:i!.t.la.5.1 aLn]lDek. fiLa:ar reklrrl.tabcn $ci! J.nlii s:á:aLékLan té!-
Lat.iL_]k, ]].iI olag cgl é!ti:eJi! illil tílYollilLls új óti!]er is. sijf !nf..ri .knl_
t;r] ltkJ knitcl!.'nt lakott sártil1.1 ]s tahL]r,l:lnk, 1.1.n]inl nrer]ÉLennÉk
s:trl,n]!.\!L1! lnlákté.-]ából é!ílett lli:lk Ls,.{ lj;Lg\r!njn!,)s l]ínéreli] rég_

Lák heLrttt iclrLnte nreLlet.) i 7a_e5 a!ti:.Jt.n kcaj hóJíl.nlj ir l likk.s é|ri_
ke:é:, meLr Drrncsak qr;,l;il]b Je hő_Hi:,1:1l[,\lj5 r:rn]!.]nlljhjl ]l n].gi.1._
Lijl.b

A Llegs:íúnck a k.-tál)ban rnég lr.:sLlgulk|rl r: jlt.]lí!\ tl,g\.n]jt!,]l
refiínl!]c| F,]o:átú s:.l.ík is, A: ]l)a]4,|].n ka\:iih k!:ségkfinik! ]ir:ís.j1
lr.]L]1l - !55:.he,onLittj a.].&]lár is kij]i]l - mel\ek n]ár e!|érielDiíen \ jfusii.
.r,.l:isu utalnak. I91, Dunaháles:lt] ]9óJ.l]ln ja96 rleletr.1,-uni s:l|: nel.
letr. nil;lpán ll! a veLl iil lles .tr]t]:lt 5:íM (4 ".].lgl;,llkk,:,. ugtrn..en
a\ l]en méq Kskulechi:tjn 1;]j úclcg|!J(,:!ü1 5:objlirl ]494 üUe. li,l1]-
:atú LÉ]]el.b Domsndön |.el]g ]]]a Ln.l.g peJo:aiú ltr]bfirl, 1]4! i.i|.l(:
Pa.]._.:atú áLL s:eful.en, \1l1.1c: ;.;1 lellenr:i mLlv Llanaltcrr clií:i !L.E n:

ih,lifinTl ]e]LegiiD!nJtj.r.il,:li ]Jkrllkul.úI!i]]aD ! ],irri: .1alrL.b nLciígr:t]asrjgr
re]Lesii rele|ú]é:eit,

Zirtke.tek és tidtilőö,e:etek

A ]iil:.i! r óa,rrsa-as é\ elrl.en nen .ít|án i l.eé|iretr beLteliiLeL
nlr1oI,1.;,j:]líl rJ. Jc .r ":rifikeltek" és a: i].]ijliileri]lerek lé,én is telebéL_!ese-

J]k.]' .{ :jrlk!llel . [LaLakuLLi air órár,_.s illgqrénlekéDt ].nDek Léüe. FijLe!
hénégi |ihenést kelti.:kt.lest s]oLg.lló li.hL! teLkekkeL. -{ tenletek alrot
léiiejiinnek .ilnht.ih - r t.apitett telú]ere]<he: kafc$Ló.tó, kLsel.| Ia$o1ll.
.ré.tikL.en don]l).\ li!.t.s-eIdő: !és:ek,

.'/..,.-.,",l, /-". . q. j ) . |Á..



A Leqlrkábi.::en előtt 1evij:lírll.rt -el ú]helfi Jíílijt]et , LlunJlrali\;ti
.:! MiLLéDtr ! leLe| lil:t lLakuLl L] .{ llé!,e] éIke:ől DLrr hir.,s:tll.jl .1!i'
kóDt e:t ]ílharlil, h.t .] 1.al,_.l,];ji,]n naae]r ki i s],.r cl\ an!.l]]ajl A: ú]hell,i
Jíjlij ]0.]i hekt.irn\l:,í[keln tcrutetén !h.] .l íi],Lljuas:t megánrlLla].1o.,
]]en nriliil,. i]n]es.n ha| lia_]ja Lnérer h,]lif,nígl1 _ néf Dé]Lrili, c\!|jn
ilc]!le]:i s]án]Jl,ri j.Lnt ul.jc:kJ l]ak ]i ki. \'.ll!nlnt a: l990-i! tc|cJai
L]ós:ak \ é!éig n)ürtl31 atr_L]a ]{lj.l_$ r]kkCriJl..j:\:elíi éNle, ]§ lél.siilt, !]k-
:a]I é|ilén e.!c!li]\ DéLkii] Sűt.]] ]91'i itik..n]ik] a.lifiis:ej]nt nlntelr,
]j csa]íd. . llejt]eltke:és n,l]k!iL - (]e s:nlt. íLlüdli ]ikoslénl) .l: !i Lrasr

s:ében Hiril:llb.!] E ]3kilt F,il r Li]riillninfek ün,el, sem rc:rtclke: l í:,
5eir !]llinlhj]ó:.t n.n él.ii]l kl néq e la\:.n ! téli rálló]LoJí\l ]1.1) iaql.n
tc{tel lehetií\i á tcLt]erel a:l!Sl-asértllJfé!énnierél\illtrli_í!Llt_e.:!

,,l-,.
Dár l leqi]it]t , ! ko]!r ilcgírrlsánal t]elin kí.rLit len.le]éii ler\.L c_clt.r-
te]níjen,r:l.alo::Lik, h.g!.: e te ]er i:!L.,iltos l.e]tÉ ]el] é|i(é\i t.Iülctté

, '',]
Hii.]r].1i.rla ós f;l: s:ór,ú]f,I é|rit.:alekkelmír r: ]i,]-,l L]rti:cJllen

:ór_1.1gvor kL: DértéLljcr] o1é! i :. \i]!i:i]íl..lLj e]i-rtl |.naF,illni le],]ii.
\í,\\' .Jsi nicgriih k.riil lirLr].!]l :|ntteltle. L] t: A,..1-1jlut;], e \{Á\
fisti(..nal íltiL elli]l0tít.tt lelii]il. j \li!!ll ul.] ühtet,ila]rénl Le:i.lt
kilJakulnL Ugi,lrorr Ir.redenilll: LilL,más kr'lrn!ak(ir. _ Lnnterr\, iOLr ](t._
!es lí\!L,Ljgl! - Den.s,r]i i].]l.bi|e]kekkcL raL,llk.:bijlnnk, hanenr lalrrjh;í:.Lt,
ka1 ]:, ]ll j t.ruLel ie]le\:tósér eiij.esít.tre e f]lli \}rllli,:Jt kLaL.ítése a \iiji
k,.:.]] ](1i:.k.n E: ! 6a.l!. .i,ti:e.] \;gan ke:dijJ.ili Ljs!, ]l(,r! n: Lrreni l:L.V
sá! i: 1r,]:::1l:iNlt !n!iql.]tkal ;: eleLtronu hllrllr [L|pitóséhe:. E:r ki_.rc_
rile]] 199a_ir ünle!\ iat:á] l!li;kaLli S]L]l!lí],] ]rli:(1Díta! tL]tréDI e.en 1crijlc-
1er1, b:i! eserenként mal n]].Jlg IenJe:é§i lcl é. enge.jél\ t.llkii]
\1nr.lerinei nronlíl a valnr onll tjLloldrlilr ilt ut.e ]étesi]lr, Kij]ijliil to|1r
in1:1lló nelet li]].,tl lLéhm,rrl k:pninr, Kl.:rh Kính. Ziqljrl K,ir.h
!I(jll, mic fuli. lé§:.n - r !.rsút t.DaL ,1llrl ucls:akirr a U!\ in _ !]c i: -1Ló-
[]]! ut.eneleLi.,l\,1ini.ln:k ig} |éL-lá!ll (a:jL} ut.a. rnelr irr llrir hos:alt
fiflt ü e!\,k.tri ilsn_t|hsi le<hrss:l1-1. \1lqrll utce

Te]]Ésen "teketéri' ntlrl.r] r!Lr.]É:éli t.N as hanisí!] .ngcJil},.;as nélli]l.
, Ias:t]en nrér n.r|ilurk|án j\ tL:on!.llJnul IcDde:erl rl]a],lorr uontok Lil:r
loli LélrÉ_iL nniJral-i.lnv] Dó::a lsZ ntla]d.n.\i létc:ó.inck idős:akállal
é: ttLil.jfil Dunahlras:ri lurmadik negr :áükerli ''hobl.rt.lk.i' terúlele !
réli Hirijr;r\]]atjl Jií]őhe.. El.e]rve 3 tíf.in.Si s:enre]i .lijl a Nínedi úl ].1]t._
LliJahn le,ij cIJő5 telnlel uó8lirr. !: útta]l mnlleg\ ]!r0 n(t.res tá!,]lsáer.r
L]81,. h.!t e:e]1 !lúte8, ];,]0 lreklnrD,| t Lreglsá!ú leriiiet. kót hos:abb és ]
rr.rr.let b Iere;:t utrrics]rá\ ii r.nJeLke:ik A: ltt trllerlirnt s:cr:őkct - ]o|l.áli
á Ts1-lre: ttrú!íkat, v!q\ TsZ |r,-Yek!úso]<at !: ]notnilte, h!3í e: ! rés:

.9-"L/-rkf7.k/., /9J7 / 91l., 9l



l.L]ó].jL.h l.]]$ arl.]lií.ldijs ai J.nrlr.\. .3enJe\ ]ó ]e\ e!ó]ií iL]iili-iferiiler s
,r: rti§r] l(]].[.n]lUt ki]]redenúl élin(ke:ik l\lnirhili§:li hj.rirlliklr rele_

Iilctl LccrlJgr,,|.b strin.ljálil lljr\..i|! L.!L|ulE) tg,l lil|ú]] ü}.L.Jlj:t b
l.h.iarla t.!:, ]l.nr c{Lfín hnlt,ikl:r la5:k.J.]st, _{ 1r.]rL.] tcLk.l _nl!.ál.,1.lk.l
.::nu rtt iO-i.] [olrli. Je .kiJ |atrjLrl !J ilr.l.k Lna:.lat laDl.!.s.t] Lne!-
luh.ló, ]a0-]aa Dé!!s:i]!lJ c..ll.tlL hri: építésre alkiLDas teLek is

-{ hanírL hl].l.rrelkL:l l.ruL.tek meL]et.. ]: ]r6i-ás é!ti:e.ll.en
Dun:hrn,:tL lcr] l rs;:lrérr]] k,rrLil.]]i. llil\]í eLiíttt mú]tjáhn:. ét isüélellen
LtLuLőhrLLia i. rrilrk I_]iL É: -,] l.icNLés elijteL]e_. na$.l]l.o.]ása is lhil.iüs-
!,i íi]:isr Di.r|l-kerésha rj\,]nL]á Li a l.::é!le e l]éL\egé. ünt kolill];n
E:én ke:detben sen l ]ii]a(]g\.:.lés seD a ]ekn$á! nefu illeLt tel. h.!1
]é!e]i]et L\nrhalis:ltrj;lk r rcLr .:cLepklre i: l kúi.n_l.ttrn n.tuLirt.ft]er
n.lekeJés. i la-e: é\ e[ . .r(lrr, ] KE-Dune lo\ ásáIi t.ItéDii telúietilqla]á:-
sal ke:i'jlil Ehhe: lLrirlr lcll, h.qr a l-,áb.l.tr k.fetij€n 1ro5s:ú ijle e:
itrlijléslr lelilki]iriij ht. I J Lilnr i a 1]ér áLlnnái !lait!. iLleo,. Hé! hd ]r,itli
Lis-.]LúlaL lés:. -ah.,l li]t]]].ip JLlnat stlan,] s !.]t - 19ji klrLll t,lrrkrernenr.
elné;releneilett .\: eq.)korl *ranJkalNlk - enleJé]ll,el !i!! anéLkúl. ::i l-
§érl:lólel--r|é !ílllk. j\ 5:Lget|ől.Lpín egr LÉsken\ ii]L]si\ milidl .].g
n]el\ i HE\'|.il\lt.!t í! x Qsúti hiJn1| ,r l:i!.l.iú.\ig hljli,1,_1r,.l,ü cg!
k].s]l k]s:élri.J.(l 1 ü.riHEV jll.nrij! !l!ltL qltslgrr rob|] lis:c lnoc.r_

s, hik.!r\ú jrirl.r]qiN,á:iós lerijl.tta f|ilt. Si;t r: iigllrvc:cn Hl]l] hí.1
(lihí.]] lij]k]..nlrrclcL. után. ilig..l]9 ]tllrrrti l rlrg1.1tlt.,
résa]kel l]c9ki]:eiúcLlL,

E:l J t(.riilel.1 ,Dunl]uL:s::i s:eren.sé]ére iill..n. L9ój-l9ós Li)]i,
;nrik0 .!\ ülql::áb:Lsú me.]etl,]íisl laE(:tcl (1§ ]]c \el kele\lek ,r mel]eltaíl
].lkcIiilaj i!:!P,],. etlla!nek, i ]óli\ }],]rJ.l1.'lt.,] i.lli]lti]llak, 1 k,:!jL.t]L

:liróg:lt!t kLs:ill.!ítették, e l]elsií ]tr,15 ho1!1n1 L :í!!Fa k1]\ r!\:l .j|]ii:íl(ttók
A: ú]onDen nl.rt tenileler killlg rrnt tullllinbl is r lLalakult ,rik-'gla-
kóteLcp.er i_. fel.:.nlo]rr E::rl 1itrclr,tt a mar Sprlt.:r;-rt, alrlrr tl|b ktrri-

pLrrg. (a 1eqnagr,ob| a .asct.sílcsi]
'tesó| peJig tenLs:pálra tcltplrlt irr
:: eve:ijsrlk onhcDr Dcllen. e!:r
kisebl. ri: ko:e]i Lirrli;centulná
!álr. n]ik.:beD l5-].' n.lú]őleLker is

Ki].l lrní],i i]li ll'ne|i]l.r r,]rt

]l]l.,l ,-.s:láh,lés]!l i k.]ú1.1.i náJ.
ii:eüi nkri1 trlahaIl re]ÉftijL és:.-
kal.bla feklir. (a Dai tr10 híd piLlére

koln]i] ú,]es terL]LetaDek E:t i
s|,-Y6:i9eti is:ef ]eIakó le.ú]et LeLilij-A fúp , iidrlőh.l], DlnJhaj?s:ri

,:/./,1,2 k+?*"!é,, /,r,, 7. / q 8.,



li:. ut:ú - 19i4.19i(r ko:t U!\in(rlk taLroLli]llÉk, ]].l_]0.1 nter h,_.ss:hnl
é ]a,la néter s:éleragberr kirll].itra a késől.L] Al.ít)unr ,,r utc,ir. ]rr r
tü!ic: ke:dell]ed .s.L "o1e:őtr:J.L::ígi" ]r]slellrl, iorniúrjL]ei e.lta ma!fuL,a.,
lctlt a: ú] relkeirer

! I]Lnal.n ícj].\:tisé. !!1nítJni. LiJijlaítcni]etijÉlLeqér 1oIr:,ll rrilke:ett,
A t]iilrii!.lélte. ]rol]1,i: A]sa - D!.l ,.lt. ((tcát) ]llertc !: oltini te]ke.
t_
l.§ ]i] ú] iidi]lii,Jj( clL! atrkult ki. melr kLl.ilbl. regl,e: ilJú]iji5 !:!l!i;i hí:!\

T,n j1.1 l tj;Ln:htó iral.el :1:í! éi hl].]]JoL1l.a a.]ii liirli.r !: rillhele:en
llók.n! reriil.til] !h,)liHl]\'\ásilj lnlt.]L Jéile. i Dlni-T]5:!.satdnái.,
,,,-l-, , ,l- l , r],

s:é]es. i-,lri.lnrll :|i.,]. sáf \;i].l::totÉ Éi i |!íh D!na li:laii : (:t .l ::iIó sá!nr
fat.eIlí:lijL 1i], !Ltrlrán i]kcrúlt eLéfl]i, hosl e teli]lel ille]ijllill s:llreti]enl_
miklóslól, n1.1\l].; k.líl]t].]n taIti]a]ll. DLnahaFs:lih(]:,

l ne!!.d]]r ,i,liiLijteri]]|i _ csak : SO,a. ú ti:ed Ll:epél a I'tuna-Ts:a *r_
n!n] r,jlil,].tLjLr, !.Jl|trnr és a DLlll menti nrurl,r la]| li;panireri]letell
,tlaiu]l (i .!. íl3\Dere:ett Fala.l].inr1.lqeten, E: c.-r n!rf.rl.L], erles jé5:cL,
néL lalr,lr!'l métcl s:élcssagel ]l c]órai, ]io.4ria lrat.r 1ro§:ú UJii]in.Nl.t,
nelrel rsirpjn l rtr klrlakulr Hrlr,:tllak;lil! sf,g.ti út fáhs:l el ! t.itbL
ne:í!l:J.,,.:1giLlg hasnlsitltt TsZ t.NLelliil 1A PüeJic&Dj:igel valór,i-

' ,"-, \
s:é| eine!,]]],.. |i]r.r.1!.ill s:rger c;lJr üduLiíhelvi il.r,l|agan.la) s:enrlnnlti]Lj1
f.Ll irickci, a! i L]!l.e]];i:ók aJriL .:t a nerel.
E:en P!r!.1l.!m.:i8er | 9t-És é,|]:c.lele]éle,,:]]r1.1l tipLku_r lil,ilijhe lr t. -

lerté trjlt, s ho::á a I]ll:-Ti::i ,}lt]Du hiJ];| Ur:n], i: j]_es rillói .r K.ílv,iIie
domb]:al.:emben tillt lL É!\ n].i!lil ki],_uat.... út, E:en a 

.'s:]gL,tcn" melr
Li\ i] c5.tt Ilala::L! c,:nütLnr.iról, nroLc lrcjc.ka a]eku]t ki, é\ l1,. ]LrO ü.liLLij
iilJiilijp!.ceLle] ]i]lr ]itr., :ijr egv nagrolll :iLlanJL] r álLalili iji]!]ij l5 é|úL,, ]

tnlcLlcn tenrrés:ete§(I kis élelnrb;cl é: ]ijLLalbJltok, r,rlrmut ltren.lég_

Ljgtln:]rLrt r Lolljllbi rerl.ikel és -,l{.:eLéselkel ellcltLltbcn, a Dllll_
Tls:a csarornr |ilrt nen.] ra51, Deür r:ilt idiilőrerijlütó. ba[ r.oll iJils: |k,
nlkor a cs.llr.nrllt inten:n,.n n_!áli iiirJésle i]lsijitjl, Rí.:ten e kél ]1í.1
(ki:útL és f;j\útl hiJ) k.:|is:akas:.!], ras:]]eD i l.s,jli h trt.inirés:e. _:ijt
tJLrács illel\e \ B ulísei l(.tiset] a: ill.nL las:l "l)!n.lturls:tiRtr,iérir].k" L

\'égsij i.k.]r.: ot kil.,n(:t.r.s Dúirlr.Ilsíi csil!'llas:akas: cslpán hrlr_
c.i:: Leri]lel n]ij.JJt ia|k.]b(nL kdánJut;lka]. és néhir .gv-két sároll \.rij

J.ly'.*,&)há, ,/9 j7 /.r.r9



-2 unah.tra.:n qa lJnsagi e/crc

A mezőgazdaság 30 éve

Á téeszek: a "Szabad Fold" és á! "Uj Élet"

l95ó esenrórryei legkeveseLbet a ko:ség n*őeaudasági hely,erén íálú,-
tanak. A parm;tsá8, - a gadák - ekik lórészl tjlol irrrották rnagukar a iorra-
daLmi negmozclulásoktLil továbbrir is a pl§§uív ellenjllás álláspontjára hehe]-
kedtek. Neni no:duLtak a TSZ felé, nelynek lértehorásávai a kó,sés vezerői
- a Kádá! idóS,ak első éveiben - ugl,irnoly.n nxiJszerekkel próbálkoztak nint

Éz a s:ervezés Dost még neheuebben úlent, - his:. csirlbe nent "Szabarl
löld" péLdá]a nem bizonyulr lelkesftólck, Dc merL, egy TSZ ú]bóli lé]:re.

hoiáSát felúlrő1 nesk íván úL, a kirségvc?etósnck , laná.Selnöknek és pálttit.
káma]< főfeLadeiává !á]l is:ervezósc. Encllctt cgy TSZ lérreho:ása ga:dasági

ol,ok n]iatl s sit]kségszcíí volt. A felboLllL,tt Szabad Fijld TsZ s.j.tóliildjej,
nelyet ]órészr volt elvctt kulákfoldek va8l, állani tartllékföLdek voltlk
gazdjtl.nná váltak, Ncn volt aki nrírvelie, parlagon pcrlig cgyetLen Loz,
ségben sen maradhaoak. tóLlek. V§,oDt a S,alrad FóLl TSZ, inely jogillg
csak ]95i, decembe(lbcn *űnik Lleg - ekkoLLa nár tags.ig nélküli, s a ri1l-
ténteker elemíj Ráckcvci ]árrisi Tanács a íelboLliásho: vezetií okokaL 1957,

ianu:ldában - egy bi:ottsági vizs8álar D),on,ín felvctt jegyuőkijnyvben a

kövctkczőkép rögzíti.lL
" A TsZ 1956 , é,,i EuzüLlodaüóL a B:'r)tí:qa mesáIl&pída, hog:i a nöú|iteíme,
Lésnél az fuuí:.lúok, a folúengés , uakmint a fonadaLni eseméryek ü,ős(1l kihatat,
tak a puszsuitás llia1,:,Luhsáía EnellEít dTsz elftő é 1] ] 7,000 íDnnios mórlcg-
hiő|a is ezt a gazt]aság iqet telh.Lte , arcnbm a í.bó j, garddsáÉi J<dl$óge!, sem
bníí d tem.lí:ből íedezni. A kEítésrct infuóalktí! hó:amd a |dss:ilitÁf csal
nóueLtc , abbóL a TSZ,nek jöleaEhne nem sruíma7otí - majd nindehhez a jelen-
tés még hozzáteszi - a TSZ bú íenti alal. nliatt hatallus l*lresJ.qer s:enledert
eL, ehhez alonbm mée hozzójánrh di ll, ho§ d Jieíleref/eruá€ a T.sz ].jU€d€lmér

Mindez nen má§, minl a rosll vcrezctt múIt elsií.rtása. Ekiratása az

élerké|relen elsondoljsoknak ós mcgoldásolrrak, de mert felúLríjL semmiké|-
pen seln ]álulnak ho..j, hogy Hallsztin nc lcgycn TSZ, a hara]ülba visMa.
kerüLt párrapparátus hozzákezd egy új tcnncLővövetkeu et (temelőszovetke-
zeri csopoit) Lnegstrve,é§éhez, Ez n továbbíakban, lnivel egy jó1 negválsz-
ton név von:ó lelrer, a hangzatcls "Ú1 o1ec'ncvct kap;a,

9*ű.l-Él: r4:&Jari éLt



A. "Úl Élti'TsZ trDl,eci !ln|],it. a s:.b,ri] |irl.itűl jtkepltt inLJ és k.,rálbr
kirr} l.L.:.rcLaj kó|e:i, Tlqran.k ró lés:e. LolibbLTSZ,tijL ken]] át. qlanl]nt
.]\,, íóL.! iJelenbijl tr]ekcrult s;e!én! entt...kb(rl, kiknek sefuni §iji( i'öL]]ük
:|rcs. .]e ]t)1.| hi]án er! r?6,etke]erl]Én lit],il bi:t.silhitónlk l ]i\aíjiiLct i§,
ii l..n.lil TsZ g!:Jílkilllislr Lleqkl| lrintert 2J0 holl ii]Ll(t, i ]ioLiL.L.L TsZ
].ai;ns éi]L]ieten. a: ekLorL hár:.ín)!:.í: s:ellil B]]c\\,Zj]|jr],.:kI Llt ]],1. i]alli
lllóhá;at. kuk,lrica <rlrót, sefiéní1lr1. .L j:ileti lehén iitjl],]lt. r k.íés:eti i]le!,

'] ll,
A lcgproblémásabb lovábbrá is á
s:akéltelen hiány, és hogy ke:de*
kor nncs ténylegesen vczctő, E:
uób]riaklól, a, - 1958-birn ncgtar-
tott ?áFránialláskor . a kövctkc:ő
elnöki bevánolót oLve§haljuk:
"1957 ősza, - aki akkar ebtok uolt -
ön$illos htl, Válastrorruli e9 o|an
clnóköí, dk1 d me|őEa1l!]sáEi nlnká-

Ao: nem Jrlctt. A úgság eiéri.3l ruúgídáslt Áor.í, gondolrrán, ho§ ís.] luld
rcndben memek a tloLgol,,. A mezőgaibsz és elnók kíjlL áIlnnló ellentétek úttak.
lg1 a: elnril lenondott ás a tagoi mepálaslorril & gtr.úuági é! haftnadik
€lnötil," (- aí, akijelen beszámoLót i5 tarrorra,)j]

E cn ha nadik elnök - név §zernlt Balanyai lmre , czt követően, hol ir
probLóDákLól, hol a kisebb !é9eredméDvekrő] §Zánol bc. Dc nien a rnunka
ndnjávul ú'Ú'jÉle TSZ (TSZCS) lnég róvidebb ideig íllícnD, ntrit eLó]-
je, TéD],1egesen háron óvig ha rnűkö.lik s így _ bár rörténere a kirÁég rör-
ténctéhez tartorik, - nagyobb nyonot nenr 1ragy Haraszti óletében, De be§:él_
jeDck a TSZ történetéúl maguk a s,ánok,

A/ Alapíró cseládok száLna 16 , alapító ragok szána 18
AlapítáSkoíi össztcniler 226 hold . ebbőL s:íntó 116 ho]d

B/ Tov.ibbi 9enéiYi adatok

l9j8vl,]0 xl],Jr 1959vl,]0 xll,]t 196U.v],]]o xil,Jl

TaelL íána inJÉsÉt 21

csnlál.L ki,:ijLlö|,l nélkin] 76

l7
],6

2+

19

19

Ii
11

1it

19

16

A: "Új Éle lilbbi idata sen soLkll vigaÉi.Ió|b]

gk*,/*en r.laá? éLá.

Ar l l] É&, TsZ.ds?l?l l&i?



Á["t l9;? 1958 1959 1960

Tchén ] 1 12 11 13

Anyakocaló88i6
Ló (kanca és heLélt) 1 ? 7 1

Ez a állatállonány nagyon kicsi. Konolyabb, nagyü?enli rnlnkát le]re-

Lővé teíő3éPesítés siDcs, bár Síá]táyvetésné1 a Kiskunlacháui Cépjl]omáslól
segírséget kapnak. Utóbbi kóirségeir dönrően vissza ncm térítendő Lámoga-

rásként az álLaníe.lezi, Betakaríráslro: alonbarr nég kolcsón géper sen kap a
s.övetküel Az eEtás a tennmaradt adarok strlrt ké?,el törtónik.'1

A jegiöbb plolrlénát a] okozza: hogy sok murdenncl prclbálko:ik a tagság

és vc.etőség, de e tenneléshe eLegendíj erő és szakórtclcin n]ncs, Néhány
crrc !taló adat kiilóllbó,ó besláml]lókból:
"a le lerősée 2 700 dnraó fu]r oscsibét óLlítort be részben az inegházbm, részben a
lehénisrllliban /ogton:órl .s ilkeóIban A te]IúistáLlóiáLblő csirlóLhelle un tak
íneg|eklő nleít iab mint Mp ,neí\ét plLs7Lítoüa őket. A,7 ellcnőrrés ren oolt rug.
(1.í)ihetle el a csifk aki akalll," (1958-as bes:árnoló)
'A türélied r"l.jr.n a 98 ,r8]tctnélefes 

'll,egA!l! 
.sdk ] Oo/o-ban qoLt iizenleltet,

!c, A1 
'ileghái 

(é§ dl,idto]i) ,j.rnorlirnci.js lólfségél nen íede:te a kertészeti bc,-é,

tel, baleextr.e n srdltc,íöLl! .ölrsáríeímcjrlall Á, A íLeg/.l,ó tagl"rsrám ós d i.r-
tls:cti si.ll.értelem a jöú ElL:dróG; élben sem óir.olíra ai üae§eíúbt minimáhs
].iÁ6inlilísár len," (bev.lnroLci jelentós a TSZ ]960, évi sa:dálko.1.is:iról)."

Kijvcrkczíí ga:d.sági év I nb.r. .tz "Uj Elea'TsZ S:ánán maLr ninc§,
1961-beLr n]cgs.űnil, nivcl új és nost lnáI va]óban kornoly ternclős:övct,
ke;et alaku1 a ko.sígbcn aZ Eziist Knl,is,, ncL], át!,e§zi a rosszu1 Llííkörlott ós
negs;ilntetett "ÚjÉlct" MGTSZ-tőI áíöldiedLeter, a gazdasási és es],a]]óPú,
Lereket. A: "Ú1 Élc,t" volt elnoke pedig eikóltöu ik más kö/§égbe,

A: "Eziist Kalász" ternelőszövetkezet

S:emben az első kér renneLőszövetkeiette1, melyek kornolyabb haúsal
ninc§enek Dunaharaszri meu€a,dasjgára, aZ "Ezüst Kalási' yóvetkeuet a

kö:ség ieL]es mezősazdirsjgár jdogó és n.gy tagLétszáníl Szövctke.erkénr jön
1ótrc,

Megalakítása a komrinl:at Lé5,érő1 sokka1 jobbai előkészített ntrlt a korábbi
kér kisszöverkezeté Ez oss:efiigg a:za], hogl a 1956,os ióradalom után a Kádár
csoport sok rekinrerben árves,i, a. .1Ltala kivégeztetett Na$ ]nrc ni.Lszte.,
rnelőgadaságra vonatkozó néZereit AZt, hogy a tacaeker nem politikai, hanen
clsősorb.rn a gaiasági suernpontok íigyelenbe véreléve1 kcll megszerven],



Alb! lő]eg a l.i|n)k.-., ] lennelé:ll(: atij lJ:Jíkal tcll |csltrell] \ t*e.
ti;lct Ls lchrtiíLcg l Jroíp.p.tEsíság ki]Iél.iilkel] \jlis:r!n] (A:i: a: os:táLrilil
c.s iLa|Lt fel.i s:.I,e]és . in,l!ncL lij !laplh,. folt, hogl r,:.g.1l]\p!I!,:túka
]ig\.rr i tca'taj ] \:inctkc:ctbeD. r.)bbé nrjr nen] tij§:enl\xl.)
EnDek üegiclelilcD aTSZ n]e!.l.].italjt c€! LrJg! r lros,;ú . lőlL\:itil ,:lkas:
1É:elj be, Lrrijl eLős:ilr 19j9, eugus:tusál.ln li)]i]l aJ. ke| a VB eini]I, e]-
nll rrlrlrllru:L l.il::igben ]i i!i,i.jÁ||n J!lg,]:i1,. ilc c: ltc\.\ró\it tali]'b_

késijl]l) ]9a]a, !é!é]r nLiI áIlljL rá]ék.:lil]i. ljni!ll.rsij!,_.r, h.g] i's.:e]
]. rglt,í.Ló. L]jUk.:jLne fuíl 55...r .t]rli.Jctt, r.1.1L.9 p.Ji! 1ji].lfi,irs loq_
hlk,]:ii iel!ili!.salí l!]lí.ló! nllnkálal," L!!.\e1] elú.n,l]a. eL.n!és:ajen
c_,cLilI nlír rl l{ .:juia akik k.llil,]]l\i9!]i .]r!tt cjurr,ír,1 llrli]r:nl r ].r]lcJ,
rlek :\::: a g,l:rlák ellenílli,a qrln"ul

L]tl]bt]l .!lt,en mjj a.t l5 .lijlel .titi, 'ho!\ i i s:erle]és - nrel\nél e!\te
k.m..nlcbb Ln.lial.DLitij és kén\sllítij c5;kllf,]k.i fct ]]. tr L,]rnl|nl\:!t_,
L3$in].énl fél]e ieté rlrl, s .:t !l.!(Ióstik l l]nácseLnók ]L),a]. ]an!í|i ]6-i
§e;::jnul],lr. 11j,:cr]nt a: eLij:ő ér Lle.ült{róL.]1]:1l.i.rll llc ill rlr:i;g.Lr1l,
5lis1 s]i]fetke:etekl.e lónri]rii]t Á1]olkn. Takin\, s:t]]etú]ie]!. s:i!et.séi],
ir1:1lJll]:l S:lgrrl.eL]\L ís Dunar;F.ín1, Iííg l.].1rr n]j] \:nrct]i.].ir tclcL]iil!i
L.tt i!llk,1,]. L,ila!, DolnsilJ, KliLulllJri:i, S:ilers:.iünt|]ó: r.s Rá.kefe i:
]!r i ],jíid].n nlir.,l||i11 T(rk,r], Haljs:t.:].k S:i!clljillün i. l\njilllilr il.:tr
\.]jr ]]|itr]. E:.:-\i] tclDin,é les:i, h1}!l l]uLlfiáIJ5:tL gril.nLirsrJll r,cLl ri1l_

]r_rt nál njká ir .]Lent i: É! l j c Cri]:;ailsebl.ei telLé|ij s:en e:i'knÉk, i r aliiL i_r

]an!il É]\i1 heleil.en n]|r.l.Llkt l.ehó,].] Al.iú]J l t.elé|ésj rjlill,]:.ril és

19ó! jen[,ú ]]- j] al a TsZ iTSZCs) lil atalls:n s mr:a]aluL.'l
\rlérijl i:.]ikuii, klj:lrűLésen nfíLl i:i\i:i!s.l JnDl ] lilsár, s li]hl)

lrr.L:ht ll:ul (R.ikócr és l,erőíi lerct i, íclr,cnlJ la!^t] L! j: "E:List Kál,is]"
kap]: a legtol.| rlklt lgr e: úl TSZCS levér . ; egl,eJill rnlin;:l e:r - lerl
ie il li;l hatLiro::jk nlc3, harienr r rilllt,.ir rkarrtiLbjL i.!L]la e nc\at
1]glen.sek e:el ko:lliíLésel r:i]l,:tlál nreg a: eLrroki_.t RiLelspecl Ferenc
s:etél] él]en, A] e]n.ll].l|.tl.sel Fa]ri ]ó:..l a! v'!li j,]]ci 1.s]]ct

{ l.still]b litjl nroDban l]en] ir \ c:ctajsall ailá:]rás , hlDeD a: !áLt]a ki,
h.!! ]] ereilenJilen 'Is ZCS_kant. tennelij::i)\ e(ke:c(l.i]l](!1lé.1s:e c:.tl
tl eliulil] ''E:int KaiaLs:" nelniri,],.. lr.gn!ra.lha,:-e - TSZC|Stelr 'teme-
]al:uerke:etL cl_r.ornrk".th!sr üi a ]e!li.l]l t,elé]]ií s:Érelré, (il! éj1.1ir]ií
l.eliri;r nrilatlo:etot is ín ah] l rcl jt kcll,c Dós lLa]rulni! TSZ,a (lenn.-
]ils:cl etke:etté ], !ho$ ielijlriji s:cLcné]<, S r k,]:1..]nti e]ői.1._1k. ]álási és

],,Éll,i \e:elők is fijleg ücl irglalk,_.Iak. \emcsak a: llli.l]ó Lii:ltií]Liclr rt,
.en] b [ni,lig t.li$.n ellii]ltlín n\]lilkora Eko:]]el i 9e;.1ák iilé a: JLi_
cs.Dl,alb I t4.us.l S:i]lelkc],, TsZCs (s:óletkeeli cq\ít] és T_§l . (lll,
rrllsú ::överlcct (rerlLclő!:nfetke:e.] laj:tiLiilau|..ógckcltaibb,:.lI [.lnJ_

.q,,.,"4a-,,li r,-.a,?. éL /.



Íq\,: ]:í.js] Lin,j.§.lj]i]].. .]LnoDd]a, ; Tsla]_i-l]en i: l s:.l.ílr. hnc! i lac i
\.:ctinég lli::ij i.! :n.i,ll l á]Lalhl t nlllLjt,,]c rs.lL ]Jci!leneten T.tílt]j
ú ]t.nr..|l in:lii] i.ali'Jik 3lén\l.g§ ki]:i], gJ:t]lil|,]Ji: c:..\ l..n n]]|L.D,
lr llr.l rinJcllcict n<r. ,Ér.];s|t.l, _{ kll;sag pjnntlúrr prJLg _ lcgl_
Lr]]lbr |c:J.tl.rl ntr a::ai n}tgllt!.llja ! bclé|ijk.t, - hl3r a komínr lrrtá-
r!2ie |:. nt ! tlgság roblrséli.:,\ l]:n:al dlnt Dnj.t, hlgi TSZC]S r:grTSZ
|íljn,c lcnnr.' * "E]i6l K:l.js:", rncl], hlatrl". trnteln áu!us:tu. .]e]én
!r.]E I1TsZcs Ii!lr:ij!aii§i9] T.r lr.Lijs:ól .tke:.ü a-í.p!í) Ll.ret !LseL,

,:c;trnl|rrl.cl nrjr Dnl.lenúl(, n]lt trlTSZ (Nlc:ilrarh,iL.-r TcLncLij S:o.
\.tk.:.tkaLli] 5:cre|eL. l_]e :rl llrl.-r r; a Lragyon Lén!c!.s 1,i]t.r;.i\ &!ú la!.
§,iiLési, a]<á| kLl]JntI ki_.]!]íj].1,] ]r.jt:]Lj:at ailp.l.in Llcnt rllnl r.l;-br. .choL
sennih,en iJal sinc; ''

E kél.ta_.lcn tthí, ielLllrii] a rLcqlc Joltln s c]Lcnlcl, rlj.:crl]ii :.nl
pról.áL. lla: n ke:detl rJrl.iiil(1]].] h!;;,i].iNLlnt ].á! a: nnn:ilrs ]cnnr, csal
,1 tilnk e!! lés:. he]li.Jó l..n:.üiL ).Jehe:.n 1ehe. ! !t;.]aLktil .:::.§ijjt.Di
r kn:.]_i fe tés]r.: néL]r il li):lj.l( t].D } . tann!!(]t] : Lnhtr$ DlisíiL ir c s 1ruJ o-
na, rnig a 1lrak a *:Jr]któ ]]ik(R]nek r ]<,]:ns TsZ stáLLLjl.r E:e]< man a:
elsij ké. é! eleilnrén\.r lrnl túL linr:ese]<,.\qnrl el]errére serrr. 1,",l,;: T_ll
elikfti elsij elni]Ién.:li is LnuDhűt-iain.k \ é!i]l is .jlieliLl i i]eíe:eil n]e:i'
!i:l;3,j!1.]Ln]Lil |.]n.líteni (i]1, tekúlelhe. i nrr llki.úlil le:Jellijli,]!l i

H;l.!n lén\le!Ése. n)iík.\Jíj s:,ú]ttjfn].ii hll!i.].| - bt!r:á.l.nléüt ,--i m n]r3-
.il1líllil, - eqf |ena;:.tL llrrgri.]lt 5 mlnhcsop,lrtrrL. raLaLint egr állane-

,,]
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ltlnJelüe: a; I hol:á úrl.:ik. Jrcgv llrir a: nJrrló teB]éts:,in Ln.gl.LeLijeD
|ag], ]aa k.lruLi, ! j fi t.lteri]lel iJ ti]L.L. nnrt tí:s:elese a: clil;ij TSZ-rkrrek,
L.:cL:5.]0 kita,:telt h.ld iL: "E;ii!t Kalás:" méss s:e!ént,tées:kéDt i,].ltLl,
ND.:enek !é|ei, ke\ é\ .r: ]gjcr.Je, hií1lln aL . n]eelilelij liJisili ú|ijle_
t.k, s né]] e:eknéL is l.ycsrb| u kés:pérl:e A: e]\ii é\hen nlég l]:íról]g.L
lj_!.ktliL ].ehoirt qé|ek cs:ko:ok álLnal c\ik renJ(.l]i,::;ge, 1A: cgrkori lll_
t.illks:elinletigokíllilb.alLrtr9épeliki\eikc:ijk.]ic]ó,Iil|.iló,ck.ó].
luLnisko.st 10, Lij.s.skll:j 1ó, hengel i, \etiigét 1], cl i;Eir. ugvrnclllr
.g\.dcn eg\,:t1.5 ) h\ tr n]cgx]aktrlás elsij éfe]l)ell linvcri]bcrl nlóg a ks|l_
r.t:tr garlálkldá. Dód.f,JcL JoDlnálnek, Hrrgr r kcl]cti Iiha:sa_qck.n. i

Lr:Lllrr'l le]ok.n á lef,:tijJag itrIá Lelle. !.]|Jjlnt.l: clríj óYbcr] a 5:ól.t-
kr:et !e:etaj-.é!e. - Lihi\]ljlt 1n koDán.] illli .}Lj]l(.lt lC]r.lini;ct _ ],] nnl-
LLa i,,!órle|. és:.] nr]]lró ]]cruhá:á-ri hirelr rerr ti,l |::c ]tljf,]l n].g].ól.:c_
Iea,e !a!!.n]ilii]]ár |1nh,teLeker. -s]en]l:rl l k,tr.jbb] lac!tr,ik(l. r.ly.t
! ha_t.nl,'] t]lleiekel ]('}r(:!:r í.]a]ték, - 3 !*eli:jig a,] t.rgsr]q. új itLilctrk, gria-
.j!l beten.le:é:ek. éi lrr3l.n ]eien|iil n]i]t(lkL11] qa|.| \:njrlíl:Lr,! a!

l.^l el!1,1iiotli i .3:iliiig l.1,ekeilésér ig:: r: clső.lvct]1n l nnkac:",,ségei-
le keléi |é[ ] ufull _i te lrin errnel il rés:r r r,lt ribblLr, hogr a hrmaJik ivt en
eln,]k!illiíi i3 3,_Y k(rLilt Rábens|e.k F(r.Lr. ileL\fir a: eddill e]eLnnl. fa]li
]ú:sei !efte il i fe:e(!t. n]ő!e:eé:. Ldcran oúl ]]\ uL, fá]t.:ik i |én:ij!\l
heh,:el és nő. li!.l bc!.,teLe, ahorr\ i:i i: 11á].bl .].]atok nutet]ák

Egr núnkaegységt. jut 196] ]9ó_]

]0 25

Bulgonva tárolási ]övedelen (bénálolás)

Kavics]rán},a ú,enbőI eredő jövedelem

A j,l,e.leLem megkéts:clc:ai.]ése e l,,,bl. lnl]k!] nió! Lrn(s DílaL.ió
legr.n s:é| ni]lekeJé;] Jc .;, s ete i jíríi rc:(ti]k l5 ícllrí\l.ik r fLgl,e]nret
i].Li es! na!\,i:elúen ]illula üe:ij!a:Ji,jg] lulka crr.lnénre, hanenr más
i.lékenlségé, .,\: li)ar+,.r nllnkee{isé! ö$:ct.riji uRlanL r k|\,etke:iík:

a ,15 fotintból
s:jitól:]]Ji ltij,(lDl,.enneléd]ijl ...dij j.\,e.lelem] l ] i.]rú]l
li]1.1.agt.rn.lasbiri.kerlér:ctbajl.|el]ij].\eJe].nr ] 1'orurt

1964 1965

45 43

ó 1oriDr

24 forint

. Jú] .gvúrtclníi.n ne8atír url a: íllattenr-és:téshi'] ni.c\ l)(1q tan\lcg.: ró-
r eJelcnl. u: lrjíL;ctí,es.''

9*-l*,-,,ri 1**"7; *r.



Ámkf fuí AJp.! d.lgoldl

A jövcdcLm]adatok - cgyórtclnűen nutltiák a] "E]üst Kalá§l' ga:darodá-

sa nen .r nczőga]dasígi crcClnéDyckeD níLlik, hancm afun, hogy e vezeLőség

: mcgt.]láLja .lzok.r: heLvi áclottsrigokat (krunpli vc1rncLés bérnunkában éS e1-
l dcLbílnyá9at), rnelyckkcl az egyébkéDt gyenge s:ántóíöldi vis:onVokar e]]en-
], sírlyoali rurlja. E jövcrlelnet - és ü legalálrb anDli.a 1énycgcs ni t !u, hogy
van-a TSZ okosanhmználja fet. Megowt]a a tagsá8i jovedclcn növelés és a

berrüáások, ícjlcwtések kó,t, ]Vlíg ai e]ső két é\öen - csup:in banki hrtc,
lekből Luház bc,lhamadik évrő] kez.lve, mfu se]át eróől, s nóh,jny év alarr
ob gépparkot ho? 1étre, nelbeL egyréyt tiigsedeníteDi tudj.t rnlgjt a gépjl-
lonástól, nirsrós:t partolDi. kie8é9í]:eni tudja a? élőerőt,. n]unká§kezer,
enreLlett el titl szakaJni a 1ovakra, ninr igaerőre alaPozott teone]éslíjl,
igy az "Eziist Kal,ís/ vererósége gépesír, s hogy niily nértókben úily nag!-
ságrendben arill a; éve". íe]]eúrések hűképei adnak," N,íindjárt 19ó4,ben pl
a köverkezíj nar]yolrb Eé]]be§ier,ésekről o]vashatunk 2 UZ Z8, 1 Mtz, l
S:uper Zetor és 2 G 35-0s irakror, 2 pórkoc§i, 5 nagy traktorekc, 2 naglobb
velőgélj Lárcsa géporok, s e a nagy Volunrenű gépbeszerés ettől kcurlvc
m]nden é\+en nesismélla'd]t és Iokozódik, úgy, hogy ]9i2,beD, s ugyanígT
1973-ban is, 39,39 nagyobh gépegység vásáílás rórténik,

Az ereJménvek .z ernbcri tanvc?iJhlck is köszijnherők. Anrrak, hog1
Harasrti - iőleg német fárna.úsú , gaia , lakossága, a TSZ-berr is Lleg.
tnrtott. korjbbi suorgaLnát, íolcls;cretetét. Srcrcncsésen ralá]ra me8 a rées;

vc:ctősége.r he]yivjs.onyoknak ós burlapesti kcrcsletnek megfelelő kenészeti
kultúrjk tennelé§éi is.

lvl]ndhe. kieLégíti] tllajcrő ut.inPartl.is is iánlL, [Zt a] álLatáLLonárry iokoza-
to§ nijvekedése alapozra nrcg, Mndczck nyon.ín jobh ere.lmén],t ho: a szán-

tóíöldj teímelés. EnneL( illus:tr.ílí.íh nóhánt íőbb rennénv e.edLnóNc ót

.!:.' 
" " " 
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]0a ?,l laar ]ó ]

?ó6 1,6 410 l4,?

..f5_1. 6:
430 8.]

l40 18, 250 16,8

150 16 ó

19ij
kh qAt,

1961
kh q^t,

1977 (:,ilarÉ]]

kh q,&h

-]00 ]4.9 25a 32.4 2)3 47..

N)creség-Ves:leség

A nijvéüytclTes:ré§hez hsonLóan aiakult ei áLLáíen)ié§ztó§ is, lrá ez
lnlrlTLdt végig á TSZ lcggyengéLrb !ílthozamú ágauar:r, :1rogy ázt t alíL]Lri
197] ,éíi nyereségljblá:ai is m!tntj!.

Nlenrryiség onkiiltség Bevétel

Bú:a ]]7

,]1

2LT i

Tehént.j hl
]rLhle] h]

!]],[L_.rú q

Hílifi],il]]ú q
Hítrls.tas q

]1.1

]2i 2].1

)120
1i5
5l

250

9]0
650

] 590

1,).9

t/al
]]s

2r]4
] 1]0

l2l0
l40
357

875

288]
1195

+ 11

+ 53l-

A. állarrenyés]tésben, végig eLső hel,ven a szarvasnratha renyésztós ál1, A
,áróé! (197?) tehénállomáD},a 9], A tcjhozanr mell hossrú idcig űfizerése§
volt, azonban csak a7 utolsó évlren (években) vált rentáhiLiss:i, .nikorra a
fejé§t is nryyo]rblészt gépcsíteirék.6'

A lerérdekesebb 1juhrenyósltés íelfutása A jui]raltás iogosultságát cLő,
ll , g,,]|',',,g,l ,p,"-. ,leo,, _,o";

lóknt jó1 éltékesírerlék és egvben lc is tak.rítottík, mí8 a réli idíj9.kbln a
b ,,, , ll--l l,, l ]r r r l,,l

l,,_f_,, rJJ.,, Jl "r, l rrr-_,,Lor , o, "; l|,.;, r rl,,,,r ,l|l ,-.| - l,, r'.,1
io,,,.,,ra- \, ,-,_J ,-tr,-| J lr,rrl-..rr_-;,

-b "-, , ,,l," eI l,J,o ,]F: 1J,| , -,_-
|- ln _ ,_é-_o , ,| ,p j-| -o,1 . t, l, t /| . , ,i
Egy tanyako:ponr a Tcmerő útca,ógéD, a \ir§útvoDaloD tiLl, aholrijbbekkózr
kenő darlb cgycnkélt 9lt íó.őhelyes tehéDistálló, ketlő darab egyenkénr
1000 itlóehes jühodáL),, e$, nij!.eDdékmarh. és lóistálló, esy ]0 férijhc_
lyes seféSfiairaró, egy gabonaraktár, háron heHyománvos kukoj jc.rgóré,

8-D" le , ,| l _ r , r-r 3l , ,) cJ,o p| ,,, ,_,, ,_ ," g- 1,
1, 1,1 -,l l rrol 9"1 ,l ,o,-,,l ,,,, o

.9 4, "- /fu,. li r.-./a llri .+ l", ]al

]968
kh q,&L



Jlnlgn]á\irl\ E9-. ni]['i|ii órd:dl, n?Ir Lúáibdn Hlr6rh.Jdi LúlblrJtbntdJéBg.I iút

Egy istiillócsoport a szigeti lészen, a Dlna.Tsra csatornától kb. sz.iz métcrre
Taksony irányában, 120 híiónrarha és 250 híióseítés szánrára, Egy zöldség-
táfuió rclep J] Alsónéncdi út - Nénedi feLé eső ]reve:etaí yakirván , a Pcst,
niegye i NlEK-kc1 kr]:osen iuemelrerve háíom darab eglenként 15 nérerhoy-
suú és ]0 mérer sié]es 270 vagon fuiogadóképességű Zöldsóg rnktánaL, mely-
he: egy 35 métcr hosszíL és minregy L2-15 inérer széles manipuLációs (feldo1-

goó, vá]ogaró) épi]let, VaLanint kisebb iroda é5 szociális ó!üLctrészek cslrla,
koztak. Ezcn utóbbi épiiletcsoport, má. átmeneter képe/ett e tisrtán mező-

saz.láSági célú valáminr az ipari,ke.cskcdclmi calú befuháuások ]iijzt,
A? "E:üst KaLás]" ugyanis, Llelyke;detben csa| Mezőgazdasági TSZ,kónr jött
1étre, fokozatosan és egl,re nagyobb r.olLlmenneL iparral is {oglalkozó szovet-
ke:erré váLt, amit l97].ba eg} hjv:rtaios Dóvv:llto:ás i§ megerőSírerr,6"
Ettől az időtől ke?dve nál nitr]t E,úst Kalász Merőgadasági lpari Tcrmclő,
s]övelkezerként ralá]ko4lnk a nevévcl. Bár akárcsaL korábban amikor kol
gyííiési h:linozar nélkül TSZCS-bőI TSZ.é alakult át, kó?gyííIési hatt]ro:at

]e]en eserben sncs. ]snrét lelülről döntöitek. Mjndel nem gárolja a veze-
rőségét, hogy fokozatosan kiópítse Saját ipari lrá?sát. EDnek során egyrés,t
íokozóda) nértékben sajár ipa!!mezőgada§ági l avíró-{ennrarró .izeneket hoz
lé!re: ilyenek a rlakror-, ij cépkocsj, valaniint a kombjjnfenntartó é§ ]avító
rés?legck, val.lrnint jóÉszt a bogná! ü:eD is, Ugyanekkor nár semmiképpen
sem ne.€ardasági ]e]legű a {oiynmntosan növekvaí és egyíe erőteL]esehben
gép.sítctr sóderbínyáfat Góderbányászati réyleg) és honokbányt. Még
inkább esyértelnűen ipari ii:enek, a lónrtöniegcikk gyárr(i, \.alamnt a for-
gácsoló l,,, íorgácso]ó Il., , íaíeldolgozó, vaLanint óDtödc."i
t-- ATSZ első sóderbányái aTemerő Utca folyrarásálraD nyíltak. kt minte8y
' 10 éVen át rarLott a kilemlelés, nikorra n kimcniLtek. He]yükön - kilenc.tí:
hektáI tcrjedelenbcn 4-5 Lnéte! niély ó aLakult ki, n€lybc a TSZ vezerőség
halakar relepített, ELlelLett időÉakos vendéglőr nyitorr éS egy ?ártköLíí hor,

J.ivtáIsaságol alakítort ki.
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Ert követően nykoru meg e sódeúányákról és:aRelctre az íl8yneve:ett ka_
vicsos dű]őben a követke,ő sóderb,ínyát, mely későblr nikor - sriníén nlint,
e8y tíz éve§ kitemlclési ciklus vógéD kimeriilt , privatizálran - Dun.irLur zti
legnal]yobb vízl kcniPing]énck a bázi§a lett, A bányás]arnál nar:rdva 19?6-
ban rryílt rneg a aTSZ hotlokbánya, a Budapestfelé e§őhatáóan. Ezkésőbb,
a kozség keelésébc került :it és e8y éss?crű neg.tdás réÉeként a kö^ég] §ze-
métlerakónak adott he]vr,

A Szővetkezel lc8jeLentőselrb ipari rés?lege egv a t.nyakóZpontban ki.la,
kított, Fénrlp.ri ü.en Lett h.lron ü,enágga1, - fénlijn]egcikk as eloxáló, gépi
íor8ácso]ó é§ lakltos ii,enrósszeL.

|, e,r4,.,e., ,,..l ", Á,-r*el r,,-,
hoz,:]rr félké9 any,cok felha§ználáSávai késuültck. Fénipari revékenyséqet
r, orr B, , , 7.1r . .o,,,",l ,,,,l-, l :p, r , -,_;, li

I o_, l ,-l ll
További Lizemkénl n FülSt SándoL (Lna !-öldváli) utca 4 yánr al.tt , ninte8y
30 íőt foglalkoztatóan Llúanyijg uaan riitt létlc Ez kiilönbö.íj belkclcskedel-
rni virllalarok részéle gonb.kat, dís,csarrokat, divatcikkeke|. küLöllbö:ő níí-
anyag háztarrási c] kkeker ]részített.
Ugyancsak á Fiirst Sánclor !tcában működött a mindöss]e nyolc íős ninraasz-
talos üzem, é§ .és,bcn lrasonló profiLlaL r1olgoeltt a Nádor utca 1, Éám aLafti

T.nklói![.1ctd fulll.4m*: Dróqlm Á iómrrn?{ütl

gru/a,brá 
1a.kazr,. é*;. l"ij



Jelentős lrevétclt ho,ott a yajvctkczct s7ámára .Z építőipali részlcg i§, mely,
nek munkáját íőlcg a nagyobb helyi vállalatok verrék igén],Le. Á, ipari rész-

legek nagyon nagv nértékben járultak hozzá, hog_v az "E,ilsrKalász", egy gu,
dae és jó] mííkodő sróverkezetté váljon, melynck bevérelei az utoLsó két
évben a kilr.erkezőkép alakuLtak:

Exréb rirbcritel

l976

]].51],aaL] It
]:.jOi] 0i]0 ft
a-.:. i ] l,trat] Ft

.] sc]c,|otr |l

l9i7
]].!]],0i]a ]-t

l ],0ó8 tl00lt
ól,a-.91aon ft
1],Lr45.at-ril lt

Úe], gondoljuk az a.latok i]nmagukén bevélnek, Kommentár neLn sziiksógcs,

A Dunavanányi Pető{i TSZ

Al 19?0-es évek kOzepén, hazánkban egy újabb a nyiLvánosság claítt a
kolálr]ri técsz s.eivezéseknéI sokkal kevésbé i§neq újebb nezőga:da§ági
át§zen eíés rólténik.j Á nindeddig nénileg önálló és a 1relyi parmutság ér<lc,

keit tijbbé-kevésbé nég képvise]ő, k§ebb !a8y kórcpes nagyságíl terLnelő-
szövetkezetek nagy résrót fclszámolják, tJgy, hogy az általábán c§ak egyetLen

telepulés gazdáibó1 alakult terLnelaís,övetke?crekel kénys,erlel aissze}onják és

nagyobb, több teLepüIé§re kiter,]edő - iemrelési egységckbe szervezik. Ennek
vükségesé8ét a kornány igyekszik gadasági szempontokka1 indokolni, de
- erc móg a tinténetíű§ sem figveLr fel eléggé - valójában az ösMevoDás nen
csupán gadasági haDen sokka1 inkább politikai intézkedés. Mcglörj az egyes

termcLőszöVelkeu etek gazdáinak a faiu óSs,efogáSában rejIőerejét, s ero]ekÉ,
vén vaLanennyite nég órvónycsüLt önáLlóságár,

A. átszelvezésr ne8yénként és jálásonl<ént kidolgozort teNek al4ján
hajtották végre, Dunaharaszrit érintően úgy, hogy a. igcn jól műköLlő Duna-
lrarls/r] "E,üst Kaláz" TSZ-I a ltzzá képest jilval kisebb, s:egéDyeb]r és man1-
pulálharóbb - az egyesülési fol}amat negindulása előn nindossze (Haras;
tihoz képesd ícLc területteL rendelke;ő - Dunavarsányi Petőíi TSZ-be olvasz-
, , be,Vel ,", |,o|-i -l1 .." r. te l ,lmcgrenr,-o e1,1
-:\na,l| | L, ,/, r,l clrtgle. ro,'l.adeleqvl a-

Egyesúlt Erő TSZ, továbbá a dunaharas,ti "EZüst KaLász" TsZ és a kisrerüIe-
ú soLoksári Anny KaLász TS2,6!
E rermelőszövetkezctek gazrlálkodási (munkaegység) erednénye]r koráLbróL

- e8} (a párlbj,ott§ág réSlére ké§,íreft) jeLentéSbő1 rószletesebben is sncrjük.
S e ]elentéS art mutntja, hogy a har szövetkeuelet a 1e88ycngébben gazdálko-

Lc4 9 -,-/.,**" 4 -ká, á, i J. l,



d,; teneljsr.vetke:ed.e ,_.lr r,:to11.1 |.q n ,,i.6. S rrenr a lc,gol.L.en :a:dlilLl-
Jó .:tlrctL.:.tt]c a !r.ngabl.eket. rth: e ]etr rollu n 1ermés:ere\

E] a ii]]lt e!\,.sítés iqL ellLiltclrnűcn;rlLrtlkai céiLal.tlténr S I e!l,e-
sirlés 1]li]lsó iilünjs., l]n,cL Llrnr] a hrrls:r] m]lJ l ..1.1].s.ir] g,r:!lik r iglrtt,
l]g rlhrl:tr1l rr; cgrc,iL]él. a ].ér lcqrerlqeln: és LegrurilLóbb .u e tke:e r, a:
E:úst Krlii] é: i: {li.l Kllj,: (SoLo'tslir) Lirtr]\ 1eíneliil:ijl.:(kef,Jt.IlLó
LeL,lll,:eritét r,llt. Utú]:l.i enjs r,liI lr:h, Llrn]lót .:or ttlc:ct r rsrul'La-
l|ib]n 1:]75. ]rDu,iI el:e]é\ e] L:qr,:cLLc krret]re:en l.e

.{ Duialarsínri |eliiii i.IDeLií.:.!e Ll e]et .::l ]iin.n'jcrr ó lcj.|!ilós t.ü
lerarl !|i:llklJtr.Ltott, eblrijl : t)!rl]tlls,i]f as \ía]._.Jrá:a elfltlesen SJi
h.'ktít a.L]tt, Takill\ 119J lrcktrin. Délelih.l:e 1:;] heklirl. l-]!.,t]!r|.:tr
l.]i! hc]ilj.(, lníq s.!úl.íI ]ri heLl1l ii]],]t(rül.it.1 LJ;rtt L.c l ill:obe

l! !alq],!r!_!J&lÉqj!9!-!:!9_!J44r]i4
i,i= ]|...: }_3!9j!!

-d;T-f ia-iEi-l-i,6e-rú6,:-

]=:l]::,|,j,j
űj-T-,á,.

Á: l dollD.d7d Dnj rl::5.dél jt|.'l.zd úl,]fu _
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Maga a h]vataLos átadás Dunaharszti ,onarkorásában l9i8. februú 10-án
fe]veri l egltőkönv! alnpjáD törrént: Dr, Tre§Ser Pál átvevőeLnókj Fá]taJó?seí
átadó elnök és Dr. Kertész ]mre ]ogra.ácios köZrernűkiidéséVel, n]kor a?

alábbl iratcsopo.rok és nunkakórö]i keriiltek átirdá§ra: I-étszám, munkaiigyi
és SZTK irltok, s?eniéL],teri anvag, íőkinryvelaíi nunkákór, pénzt:ir át.dáy
átvótc1, ópító,iügyek, te!\.dokumentációk, gó}rj,ilníNck stb. Ezck kajzül r.l1án
a niűkódési cügedélyek átadásána]< li§t.ija volt a lcgórdckcscbb, mLs?erint:
",1D rúrdJiri Eiist/,/Lnt NlC.J!. TSZ+e lonatlrol,ó műkóüsi cn}edéballet
u? ílabbi íelsarcLis rrrint aájd ót és ws.i fu a1r &. átJe,Jő elnöll.
1, K|uicsbaL\a, ]. T.jbólí - 3 FaíeurlEaú,- 4. Bognaí üzafl,5, Ldll.ns ülln,
ó Nli^lrf ls mdnomí.€r liieln,7. F'ntöm.€cilll, gáltl^ - 8, Fjmíoígc'soli^ ,
9. y,ózún jáínűnllrnúés1 ké57ítés, - n. Elor íéfiíelület ]!e.elés , 11, É.pítőü1.\llg
ipa kű]l és honakbóry&) , 1r. Kiitn,Jűíemöntes - 13 Texlil é5 műe[Dcig i:;.e!ll,
1 4. Ve§ el, sta|]úrósági j e$7őköD,.)el , 15 , É.pítőipóíi rc!áLe ]ság"

A jegyzőkön)v felsoroija . lőbb íöldtcrülctckct is] _ s:íntó 1294 ha ,

sl,ündlcsós ]0 l]a - szőlő 4? ha - erdaí /00 ha. A körös lcrülctk irinykoron,
értéke] ]].526 ak. Az épi]letek, gépck, állátáll:]mány átadás.lróL külön jcgv,
zófti]nyvek készúlrek, (E:eL< nra nen 1elhetők íel), Eglltn átarló elnok
je8]rőkön!\üen rög:íiette: "hogy a; elnoki mrLnkakorel kapcsolatban késób
felilelúlendő bánnihen kó asbcn a7 átYevő elnók rendeLkezésére á11.""

Níind*ze], Dunaiaraszti rnc?őgúdasági ónállóSá8a végLeg megs,íínt. A. óss,e-
vonr rerntlíjszi]\.etlezetbcn, nelyDek 19?8-b a taglétszáLla 1639, aLka]-

nrazorrainak siána pedig 25]9 tó Volt, a Harayri 8L,dák o1y nórlon ken tek
kiseblxégbe, hogy a donréseklt nég a 1egninllálisabb beles:ólrisLrk seni
maüdt, A nalr,s:ölerkezci vezetősége pedig HaEszti Szerepét fokozatosm csok-
ke tenii$,ek*eil Ezr Féldá,ia a "KozöS úton', a dunavarsfuyi MCTSZ lap]a.

ffiffiffiaös útorn
A Hdi6rt' .r.dúln}.L nír .sak nin. d "j@r.s" Jr.ldi.uel €r.dmén).i lro?pelngk

A helyi trodák, de yánro§ korábbi TSZ rószlcg is Dunavar§ányba kerültek
át, ahol a PetóííL szóverke,er lé$ehotá központj:it, s a teljes irányítás ]nnét
folyt. Há bárkinek, bárnilyen h]vataLos elintézni v,]ló1a vo]r, Dunavar§ánvbir
kellen 1eutania. (Temés:eresen nem csupán Dunah,rías:tiról, de pl Sorok.
sálról is.) lAy a Dunavar§ánytlil ésuakra 1cvő tcdletek, - különösen Har.s,ti

9, uL.1./,fu:lj r?!"r'a.il é /.lr



ú.::ii9r:].\í!L ti]li]'Jasc - leLas:t l1, nrÉrii]Lt i\ja:: k..1rc;ijtLcD.L.L. \.h, ho§,e:
l11 ](i|:őJ!tt - ktrn.llhtt3n H.r:s:lj .r.J.tij ]i]f..1.]L]1.1 Llcm. !!!:! iLL! !I-
JegitoniLk tr,l.bí ! k._.:sére(, |alJ:nll l 30-as érek larén fuil,)l n.!\.l]l.
iLtapité. (tr1O-als li5 ú] jl,És út,) ill..tre tIel.re.iilel k]!likillís keiiiili]r1 hl.
SchlaL:nruLleL cé3 rJe reJ,:pc,li,c) r e:ekén trp,lr órijs] 1cú]e( D.gt.ilti\i
it].!\,is,il],isi) f an:ek i \ ;L]|.!i!l krl:porrr|: r ilJ,lll1.1]i. . llrrl r: rrrJcti
tulr1lolrt 1ilLl,;tr ga:J,iJ.ii \]gr t\n]h;lls:ri( n]n1( lin:n]gcl !}.Li!|itották

A DllntheF::ri fue:i_rgtli:njgrira r.n:rLo:,l .l]ar,l;, .a]lL1l] lijr rru]t t]
eql csitcft TSZ ko:os aJ;rr] l.].t]nc]. De!. s i.\ .er] is [ll rr]l,ti;]r i-rriillc]ll
.] TsZ h:il,ü h]ronli D.E].l.Dii Lten]i húl.(]]jl].trr llr.r:tlltlullr i3r-rll
L-]unrluLas:trt as aIit]lij.]k]L.t s ü1! a .re:ii!i]l,]:j9] t(rD].]i||.] ti]rtaLrik

J.Lr fuíl r litiínli 1 Éa: l ij(!.l !ei]!il]r .1 ]i!nn|.lj,n]l ].\altjrr !ri!!E!k_
L:n. a kinrlrril,-lran Hlr.llrt: ne:aj!r:Jisi! (intarl.tar l]in.jl.r!j t ii*itlr
kiea]L. iI]u!ihalis:Li |.!trlart.rkalt nehi] n)]|Jc:t .] \]$:.r.]|ítLi:t, .!ni .1

lrjit teLefúLésseL sfuél.]l.t ll]íant üel]enré5:nlr] )

Dunaharaszti ipari f ejlődése

1],k a fF:onl,ia!,).trl k.Jfe:ií liilJj ,r]:]_kl:j: l(k.tk]: l !b;(!l\,!k, LieLlek
L]uLr,]i]eFs: ti ié]lődésé l ,] !ilr]ghá1-.dú elijlr és.l ]L,]i ,rlLi.-]ríL.(,[i [i];t 5.!it.t_
l.]k -iulgedenl]] attól, tll]g\ ! kolnán\].r n. r kíl;nlt,] l]Ut!]ltrI!5:t!r !:
il,tíe]]ir.lésl eliíre n].1lit.]nr- : harn]n.irc, K|l.lLir, k!r!:ak]]an tr h!n{nk.

{ F.]il. \e:elij n-jut a5 r lele|il]ést iurtil Klyt]unl _ r.ároulra lesr
Icl,ilkí\rili li]:elségé\.l _ ie]ső1.1. reí.:a5 LralkLll l5 s.!ít.tte nónileg a: iIiJ.
klilikrLjí\:í(, _i hl n.lr is e k.il_.l!.bL. ni!!i|!rét, Je kisk.:ePes n.!\.§iqL]
iIill ii:Énre].. i, iél]g lL]JIi. léli! lrres|.c!].lDL r.]leqiij]aq!FItále]r, 1ik],jIe_

1:l l nlgrIrllÉg L,rrc:ei,1 éi ki,ttrlij u|-],tll,ii kisÉll] if:t!elúlelek.]lr_
ku],ik k] , .]] é.:.jk], JalL és Ielel] llj,r ] k!r:.t. - ü.L\ ek i be]sij leli]lel néh.jl}
::,']nj!r,]| i|a ,]bj.k iílil l |1iLr.r::t11aLiI nrí1l..| l!.l-.,knr!rlLLil.
kúl\ct.t h:t.\ít!tt,ik. ,\ l.\jL.bLJk]]rn .:rn lerijle1] e]hcl\c:(.J.],.ckn.k
Il.gtiL.L,j.n mutet]uk l.e 1el,:pilLls cktlrL 1.rrgr:Jllij!] 1ir]lartctar

A: és:aki ipartcrülc!

l]uLlahala.;r .lkoti legj. drtin!lr]] i|alterijlelr, i: é\:Jki ]|,í$ii].t a
}-luJlpcstrt,-Sollksána l,e:elil út n.Dté,i. illel\ É l s(ú,li:jj] Llt i. KrrDu]rá
ti]]n t.lL]leleD lhtllLt ki,
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E te.ület ipariúzeneiéS ipari-keleskedeLni objektuinai É§iben a le8ko.áLrbi,
ná! hálronl cLaítt is kiaL,jl<uLni kc.dő ipartelerek, Főleg a helyi nád alapan],ag-

ra al.po]va, már a két világhálroú ki],t iS találko?tunk jelenrősebb nádiire-
mekkel pi. a HoLlósy ós T.ln, nád, g_véké.I é§ íííltermeLő 8}.iI ü.cmévelvala-
mLnr a Krausz léle kosáfonó $árLa1 (Dunahamuti Há:iipaii Gvál Rt,), vala-
nint m:jr a Rjkosi kors:úban is k]alakulr egy kisebb hajóéPítő ü]enl .r DUna

E?cn előznényekre, velaninr a Dunára és a ba]ai főútra alnpo:va ]ön ]érre a

]VíahaLt 1r.rjój.!író, a nl]dii?ent, m.ljd e teleput az Autóker telcp, rlc ezen
Itortthe: tarrozik Dunaharaíti le8régebbi ipa.i ilenc § l HEV javitóniíiliely,
níg kisebb ü:enrek lr: lpirmíívós]etj Váll.rl.rl asltalosipari ü:cnte, .r Vnsányi
TSZ kér notoúekelcseLíj Lés:lege. valanitrt a, Át.,la"n. Villenos tlari
S.oletkcuet tesrő ré§.lege, (tss:esen nyolc ksel.bl.€lobll ipali relep).'

A felsorottak ko;ill 1egnagyc,bb a Mahtt Hilaralos nevén a MAHART
,l, , ,LJ-,,. -:, _lur,, .

A MAHAiT Jóbdkrt dr ]960_6 illiedi?n

E, a MJháú ü]ent cgy vcgycs proíiLú kisiEemből lgóL,ben ,lakulr előt]b

hajójavító najd későLb hajóépítő ürenmé, és e,i kóvetően egészen a 90,cs
évti?edig e]en profiLnak megíeielaíen 1s működótr.
A relep terúlere nn]regy ],5 hektárt ólelt íe1, Víuparri réSíe pedig kózel 400
mételt telt ki, így hajók építé§ére éS vízrebocsátására meg{eLeLő teúlet állt

A hajógyártást szolgálrákd iizeni építményck is. Ezek tegnagyobbja cgy hol
závetőlegesen 800 né8yueméreies hangáBrerű épiilct, llt r(itént az előverc,
Lés, Irr volt elhelyezve a gépszerelő rtsuLcg, villanyszerelő és festő műhely
valanini a su ereléShel §Züksége számos célgéP,

9-."l,.*t; ,.,*-gi,l,t



A náSik miDtesy 120 méter hosszú és v,iliozóan l0-25 néter szélességíí nagy-
épiiler keirőS funkciói látort cL Fclsií részén a: uodahelyisé.eek iuenri kony-
ha éS érrerem (eserenként tanácsko:ó]:erem és iizenli gyíílések helye), rníg a
fijldsiinrerl t.vá|bi kiegé§Zíiaí iizenek voltak, Forgácsoli ré§uleg, rszú]os rés.
leg, Külijn épüteier képc:tek az anyagraktárak és féIkósz temlékck ukt,iD.

Az i]zen leginrpozánsaL]b réwe a sóll,atét, ltt cgy kb. 100 nótcr hosszú és

40 méler §:éles réMen tóftént a ]iajóreslek ijss:cs?crclósc, Mclyct egy nessli-
ről is jól lárharó nagy hnjartest!és,ek mo.gat.isíu ú alkalnas torcul,daLu és
kulonböző célgépek segítcttek, A só]yatéí, a 1iL:]llított nógy maguovlopon
eLhelyeert rcflekrorrendsze! Segílségé\eL bárnik,:]r teljcscn me8vilá8itlraró

mU_ -P.--é ,, ,t,,,!, \l;l.",--
bocsátásrjl, paftra húrását nregfelelő motclros csörlíík lriztosították,
Az Llzcrn lrczdctben , ;ellegének megtelelőcn, csik kiscbb Llunkákkal lujója-
vításoL<kal lbglallrozon, rle ahogy terebólvcserlctr (a: iitreni épiilrek jeleD
leírása c$ 19?s_irs benilLtará"lr alapuL), onálló hájókat is ke7.1et gyáltani.
Többck kózt c7cl ronníE - kisebb rotó nbtor.]kka1 fels:erelt - óni,íló folyani
lsujLvol(at, mcllck cgy lésie exportra is kcriilt. Hoss:a|b i.lővakot veve ala-
puL 7_8 ilycD na$u.láLY ké§ziill avcDtc,

A NIAHÁRT Üírlr'<€lég., a D,m Efrópa .jnljJó bóí|Á a| 1980-6 4á|2Ű?n
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Az üzem árlagosan 200-240 dolgouór foglalkoutatort, (öbb minr 70 ol.ban

íéíiaknt, §tóil nilLnkásgárdáva], (]9?8-b.ln pl. L25 doLgozó volt legalább tíJ
éves tórzsgárrlatag), A flukruácJó így nnimális volt. Ehhe?j,ínrlt hogv a dol-
gozok há!onne8]ede Dunaharir§zti lakos (1978-1raD 73 %). A Pestről kijáló-
ké ]1 7o, e lidékieké 6,] yo volt. A vidéklől jövő rnunkavállalók s:ámára
MAHART neg{eLelő nunkásszállást tartott fenn u r:],emi telepLől minteg],
100 Lnérernyile 1evő, ily célú ópiiletLerr 7-3 ágyas szobákkal, (l978-ban ]4-
en laktak e Dunká$,álLáson), de ezt nencsupán MAHART cloLgo:ólt verrék
igényhe, hanen náS Harasztln dol8oíó egl,edúlállók N,

Az üzen rende]kezerr kiilan] ví?i Sportrcleptel (és ijdüLő épüLetreL) s, melfet
-'le.l,Ép|F, P'l,,t pl e,,,_,eÉ,,L lq,| -ll,_.,JtJ-,É.,
neka teriilelén pa osít,íssa1Den taLáLkollunk, § gyakran elofordult, hogy a
ví;re bocsábí usuáIyok, vagy a, ú,emben ]<eletke.err ipari anyagok vennye,
ték a vluet, A kömyerctvédelen nem tartou ott a ivlAHART elősségei kózé,

A e. , ,|,,i,..|-oe|,, ,, - n i' ,q,lP"Te - 
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Tar-n
V:jLLaLat - ber.jldi aLkatrész kereskede]mj űuletág . Duna ulcai .akiárbáiisa,]]
E: n rtcgy .{ hcktáú]yi te!üLetet I'oglalt el, lneLynck Zölne {edeft vagv nyílt
raktárépiiletből állt, kisebb hán}ada bctonozott közlckcdő iLletvc ir.]daépiilet
volt. A parks:eű, épületekkel, íirkodókka1 nem hasnosíton te.ület mil]i-
mális na8yságúra ,sugorodott, A teriileteD a 70-es évek végén 12 nagyraktár
találhátó, tóbLr nint 12,000 négyzctnréte. zált raktáúerüleitel. E? a s:án a
későbbiekben nég továbbj hat épúLcttel növekedett. Ugynnckl<ol c?cnraktá,
Laknak csupán a fele volt rélen is 1üthető-
A felso!.lt envag és kereskedelni iáklárépiiletek nellen egy kiscbb cnrclctes
irodaépúler, najd á bővülést kövctően egl, továblri faházás iroda éPüLt, vála-
n]nl szános kiszolgáló épiilet és eg1 kereskedelnii úzlet s Utóbbi, nelyhe:
egy ktllon eptlerben elhelyezett 500 né$zetnételes zárt és 1200 Dégyzet-
néteies nyí]t nktár tnfto:oti, kiskereskedelni szinren is kiszoLgált vevőket,
A. elsősorben nágykcrcskedelni ielep fő úilerága az Autókel lretóldi lelá-
.jóa volt, amelyik íőleg a Csepel úororokkal felszerelr reheraurókra és

autóbuszokra su akosodotr, valámint Rába-Mann motorokka] feLszereLr gé|]ár-
míívek aLkatrészeit íorgalnazta, E,ekhez később NDK mrgoncjk és c§ehszlo,
v.ik góPkocsik aLkatrészehek árúSirása is kapcsolódorL
A telep b€lső lclszerelr§ége jó volt, Rendclkczett a rakrározáshoz szijk\éges

tárolar é5 vállító eszkozOkkel, targoncákkal stb, De az eleknonos ve,eték,
hálózat íokozátosan elavúIr s a \,ízelLátás is akrdozott,
A dolgozók wána - hoszabb időüak ádacábán - l50 kön]I mo:gott, A íiuikai
nunkások yálná , ez időben ez kivéleles jelenség - alatta maradt a neú íizP
kai dolgozókénak, (1976-ban pl, a 153 ííís dolgozói 1étszátnbóI mindö§§ue 60
volt fizikai mlnkár végzők 9áma,)

l1a ='' ". "l "-4: rd.trb ? i /" l,



BJL.í.kd.L r.lliig Dunalum:d.

Ugvanekkor a: Autóker ttelyi ii?ene éLeS eLlenrélben .r i\.1AHART-ral, elsi'
solban női munkaer(*et üglalko:tan rr, A: álLomíny 8!']l,_il vollnő, § a dot,
go,ók mintegy kéthirfinada dlúiahara§:t],

A Dunaparr . Maharr ós Autókel után - hirnladil{ igen jelelttaís teiülctct
eLforlaL(i iDent a 2, \,ilágháLronit kól,ető idíí§zal(, első je lentősebb, .] 1951, 1953
kóiri időszakbarl állan!]sítássa1 1éüelú:olt ii:erne a Dlnah.ras:tj Nádü.cnt
,oLt, Ez 1958-han még éliizcm cínet is kapoit,

A. i]zenr fe]eí aionban, mely nintee} ] hektámyi teíiilerel íoglaLt eL a
Dunaparton ort, ahol na a, ]VíO-ás híd pillé.jej taLáLhalók, bá. fénykorábln
60 dolgozór íoglalko:tatott később eijárt a: ldaí.''
A hajdan bőséges ala}raDyagot so]gjlrató nádtcLiilcr ! Sorok§.ili Duna,ág
üdúlőterüLetté íejLesztése niatl gyoisan csókkent. A dolgouók is egyre gyak-
rahban taláLtak jobban íuető n nk.heLvct, 5 az ü:eLlet, a kulorrbo:ő rrádcla1
íoglalkori nagyváIlalatok elóLb negprclbriltrik egynásnak átadDi. (l97l-ig a
Pesl tcgyei TaJ;egkiternelő Vállalitho., c?t kdvetőerr a Dunántír1] Nádga:
Jlrság Vállálad]oz tarto:ofr), najd írnrt gazdaságtalanui rernieLíj ü:emer
eLób l97] és 1976 kóir föbbször bezrirásLa ítélték, r.ésüL 1977.ben Yéglege-
scn íelszáLlo1ták. Az urolsó temtclósi év 1976 volt, Ekkor 57,40] kéui és

minte8l 450 gépi alatá§ú nádkóvót c1olgozort fe], A: uiolsó éYberl e íób ler-
mékek] öt és háron cenrnnélel vásta8 valanint íag}vé,lelmi nádlenetk,
(12.000 és 27.000 darab) 17.000 né$íeh!éLer gép] nád§dver, va]amint
48.500 export - dupla rrád§:ilvel voltak. L977 urán már csúpán eAr nunka.
vczetőés 9 fő fi,ikai nu!*áS naradt Haras,tin eg],-kér évig, akik a, itreni nád
learatásáva1 és az anlar.állalatho, történő yáLlíráSával foglalkozrak,

9 "..,b,.á!á rd.áe?, é L á, lli



Kiie|.]] - []urJoss:e ti: fő,eL d.L!óa1 u:enként rnij|.ai]ll i NiJii:enr
s-!ns:éiLsá]]á].ái, ! S.L.]rs.lü út ] ]. s:;n r]a:r a: Á]tllrint V]l];LnnÁ b.r]
sr:]lelle]el le5tőléi]le!e. n]el} ],ileg kil].nr]ófjhle ké5:ítés5.1.-kbqaL]i.Iti.-
,.]. \ lnjs hi$11]ó nr,úlk.jlLi] tlr!l!lk!r]ü l]].l \:i]rerke]eri Ié5:le! Li]]1-bcLl
l.].!!1l i Li]:sérrl]e és . s:._iL. i\.k ].aj:c!ijg llií]ii),1i]r,

l,,-|
1ai . sor.]is,iri lil,)n li]j]lrat,ll, krt 1lr ít.] rLi:lr;c. rleJlek ntonelerc:eLés-
,cL rlLLtre l]]esel n-.lorlk !:.j c lií\ i l l'oglrlk!:li k.

A trUto] n ]i.r.selai ij:ünr.l,:, !L.h, 197]. tc]njl ]_én lele|iill Halis:ttr,l
oss:cscn ]] Jolgr:lilt ilglalko:trt,ltt,:ijnm.1 1ilri nrnllil í]ietókit, []ig:
Diesel Li.;ltg ]ltcgr ]0 iiin.k bL;tolilott nLD]i.it, :irmmel s:lltén féíi*-
nat, elil J: ij:.lr |r(tiL]! .:. Lrt .lsanor]]an lcr re]ós]i.felke:etek a, kor-
rr,;ékbcLL u:clleI l.].:iLc r !g.:t.1rJr ító LnuLrlíltrt.
E sf,i!.tk.:cn ii].lr l:.k k.Ij]]bL Lne!!fuh,i:atlt j].]n:llek. il.kil llet!t\ i ,it

kisL]:eDna, iq\ lcln Lgr:Lin nuuttak rp:Li 1cllcgrt, Sr:rklrl tikíl.b ténlleges
i|ali n:.n ka|al rNtrtte i isut n: Ipenniil as:.n VjL lL:t r.:rrlos és nrnta-
es:lal.s L]:emr, nl.\,r HÉ\'feLsi' De!íLL]]áD,i] a Bj]cs-Z,jlm,:kl lm: l-ij Lir)

lL] s:áD llett 19i?. feblLár,lában ke:Jre me! DiiknJa!ú jc]c]ltan ]1.!]§igLi
híln1 .ldaLiltl egés:en. liosstLlh ,LL.ji! kiélií. k.:eL ] ]rcktíro: tcrulct.rl
.\ ríLLaLat eliís !é|esílé$et é§ i!en ]ó iels:elelésieL ke:rlett l,nnrI ll,:qti:],:-
]i-ien . l) .éLrép|e] - e!\ ]ía !é!l:eln]élerei ílthetal fiíras:.,.a]l]!]kol. .s}
k!:tl his,]nli nar.;s.i!ú l+.él!é|]es !é..:atnok.t. e"! ]]a rrJgva,lm.ller 1erii.
]Éli] |1é!Iilhe]!t, .] hiilELLLiküs nallflé_.sel aLákit!tt ki. túrjt]t]j ]r.,1ié|i]]e-
t.t Iil.:íle( a s:nlín§ l!e!és:i,ij s-.]ili\ helriségetkel.
E:clh,:: ] Lésijl.bieLl]en lolil]bi ij:e.rés:r]..'f\lK níhcLv. ir]il]clle:elii

1l
ii:cnl kc:lell kirl]L!l.i !]]\ r ga:J.lg giIesnés melLÉtt. kO:.l .,t!!N iijs
n tr]i j,].:l.:inr,ili nin,]k( J.tt.'
Euik cl],:lÉre, ü]nt ij].l] lcla$a rolt.;Lcres. nrht a tr{aheLt lagl a:

Aut,]lk,:r A !i-rs érck ki]:.|ólijl !icgr.nl1.]|, h],jnrllal kiLs:kr ltt, s tlbL.
Li.:lrgcs pr,llilríJtri:re..]: l.;.tő \íltaLsrn N !r k.ri]l1, Je e: F .sik lé::Lr9es
eleJnónrctrt 1rr,:on, Ir5 a renJs:erráltj.t a Si]-a. Jrt]:ci] ré!ér (k.:elcí.1-
]le]r:rdlcn) úi!órtc uglal, de nl.ekedése neni iclclt lleg rnnrk r Dérel-
narr sásnal is icls:cre]tségnek. ann e] ke:Jeniíl iogv: lcnJel].e:ert,

\1íg a nLlt.rt:talos u:en eg_rike volt aKáJáL tlin:aI Lj] ii:eúeúlek. a.ldir

l, , |,r -|'\l,
]a!itó, - l hrij:lr L.gragil]b üeme foLl " Ez J i];em l.j:velleniil a hálllú után
ksel.| ]ar ít,j r.nu]]ől (l948.I.an hal]unk eliís;ór Ltt s:elei!én_!]avitáslól),
, ij későbbiekben l.]Ll3nur.s fe]les:.és ré\i;n a Ráck.fcL vDn.rl leqjelenlijsebb

11] la -,.,l, " 
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]i\it,nniilr.hé!a le]lijJi)tt s tolb n]!rt,+a afen.iI. i:üli]s |róúl1.1 kaL]ran-
l;rl.jrL a5la\itli\i üú]kik!t 1é!:ell ]]iCtf! 1é!e:. r\: i]:e r 1iíq)ii(lt&.]e! Lr

.:L'll k.tii]s célt i].lrrtihlik i!\ .] ru.s4ritet| legnrqrobb nliihc]r,a+rlet - r
j!\ ító é: \:ele]ij .sarrlok ki]en. H]]\: jífuű e!!\]c]ií L..io_HiJí\!iF 1\]lr !iki]-
n]i!, ! LIerlelelij §:i.llai aknjkl]1, lakai_.s, e.:tclgrilvos, k(\,ács n]í ellrct,
\J].nnt taLifiílé$Éi r! Ien;leJkc:ctt. U]xrlebbrrl a: aFtried]en L:|lik hclrl

:\ nli:rk.;trcL,; rés:lr.- i: t]!]n.\.:.l. ].ijl\ij l]r;tls mijhe]r, lél:i,dr irka-
l-.!nUrjt,ilit. l.s:l]en !Llm1!l,jrl,r jIfiIó és l.]laj liL!.1ilt]kxt hr.11 il|il) .].
l]ij . |L]i!L iínkénr núi.sl], E lrulrehlé\:h.: k& ikn:ikki] ellíL.ll \:cl._
lin:lginr,é5 6 Lin]l.í \.lgínl lini](,ti k..s]e!\. ii b.r.i.i.:é,ekte] Lésiíl]h.(_
l\lr k.csnilsólil, n](\,et ]tr7j_b.n jL]íl.rrik b.,
q i.l.ir ádaq,]sin ara_6a lí - iij].g íaíi DLúr]..rljlL.tlót togLalko:taro rr , rklk_
.ck t.bLséqe r.inreg\ kÉthiínld] !:,ln]in. n..l LlunahaLns:ti lal,-.s rr]t.
llrncn pesti raqr i].i,. ktlnlélbcli, E: a HEY rulal se]rit.lsságálil iijllint
ils:r -\: nteni .1olg.l:ól l!!!inis_|íírii !.l1iIt,r.!.lloLn DlcLLetl - lel]e;í: iiL
grrll uta;hanak mLnIlil.a !3g\ rl,urkliból.

^ 
o( ll lpár, (or:el

Dunaheraszt] déli rés,én - a DuDa-Tisza csátorna közelében és a b{ai út
mentén települl ipári iizemek kii:iil a leg]elenrőscb]r és legtohb rnunklíst fog-
,] ,.""-. VF a"r .,r rlr \,_r,.\lg,,I

djsi Vál]a]at, ]lletve annak t]unaharmzri ÜzemíőnéDóksége volt,
A Dagyr.állalat euen rés:lege Dúte8y J hektányi tedLeren (a Duna-Tsza
csatona minregy 300 né(ercs Paltkö:eli í5:én) váLlá]a.i rjtsuervc,és eled.
ményeként ]ött ]étrc és 1973 jánufu 1-Vel kczdte Deg nrűkijdését vis;onyLag
szerény köriilnények kózr, ecy a? üdért,taíl vásáloLt faházbirn
E:t ki\,etően a relcp neglehctősen gyo1raD kiépiiir s ]9?5,től ná reL]es
kaPacitjssal miíköilörl Így az cLőgépek, crőniííi berende.ések, nagv nélelű
8épek elhelycósérc eg} vasbcton szetkezetes hangáréFiilet lótcsiili. A gé|é-
szeri ij:emegvséghez rar(ozó nioiorsierel]e lalamint a hegcs:tő és 1akaro§mu,
heLy részórc betonelemekbő1 ké9üli Éelelde, Míg a] imdni nunkák el!ég:é,
Séle szolgáló és toválrbra is mííködrerett Erdár íaház neLlé, egy tol.átrbi, suin,
tén nagynórctíí hsontó íaházar vásájoltak] szociális be.endezések, koni,ha,
ebéd]ő öLtö.ők és anyagnktár elhelyezésre.lj
A Vá]lalir a íeladatokhoz negíeleLő gópparkkal rendelkezctt. ehhez erő-
gépek, eíőmiíi berende:ések, gépjárművek, ví,i jáművek szrillító es:kozei

g,-".l@.J/ r-:*-,íi,/.b l]



* u;cLnDéü].l5é! te!élen\ség. ró!l].rr \:ilosi ó, kil:igl rí:h iló:.rir,k
apítése, i|]. ! DLuIhirJs](] ki:l:ii:cü n,ln í: hrilil;rt ncgi|íti:cl, r.1!:bcn
ne:ij!áiesíli ví:lenJs:crcL ii:.n.l.erése éi fe]Le-.:tése. s lenr utolí l,r]lan
á i]\éJeln]i é_. vi]s].rt]|i\o:iin mnka loLt E ie]a.ian)k a k.[:ek te]res

1Jijs:ilih!n t]]ráb| \]k!5,tltrk. stnrnint kseN.edrek,

lr!.ró.Júh! .Ailíi..M íDMnV íánJ|.11.I!adl) .

Au i]Zennémökség ádirgosaD 200-220 munkaerőt íoglalkou tarotr, zonimel
férfiakat, akiknek jelentős rive külső nurrliákon dol8o,ott, (A HáDsitiak
irrány. dem egéslen ir l'cLót tette ki a,ü,em dol8ozóinak. ) Ugyamkkor a rc;e,
ííségj Bác§a]másiPéter, ii,enve,ető, G.jbölyöS Gálror, veftik,ílis ve,ető, Bam
Pétcr épírészeti, PaLorkai LáS7ló ví,hsznosítási, Balogh Lajos,8épészeti veze-
tő, Koósa Bal.1né 1rodavezető nagyobb rés,r Dunahalasztiakból kerúlt ki.

Közvctlcnül o DMRV telepe De]]etl épült íel, a: 1958.1989 kö,ti iLlős,ak
építasrctileg lecszebb kivitelű iperi iizeme, a TEXGRAF ipari s,óvetkezet
gy.í§,eíí ü:encgysége. A Texgraf eredetileg k§ háziipari srövetkelerkén. -

Dunavarsányi Háziipari S.(jvetkezer néven aLakull - de néhánl íő§ koníek-
ciós ii,enn;i a 60-aS évek elején Dun:rhaíJs.tin is negtelepedeit,
A Szovetkezet 1968-ig ri]bb§égében csak bedolgozókal foglalkozrarorl, e$, a
kolábbi Piac téri (na Bakr.y réri) béreLt ópületben,r' 19ó8-ban a/onban új
vállalko:áskéDt, cgT, az akkori Lenin (nra ALsónérnedj) úron levő nasobb
nagárrházbm csonagolástechnikai sokszofusító iiueúer és nyomdát i§ ala-
pított. Emek me8Tendeló köre íoko:arosan nőtt, ezérr kinótte a kicsi Ligeten

L]4 ,7 " - z /ru* i: 7a x,+zrly i ; /e /e



A T.\gd/, Nlm?li 
'd 

ii.gn€ _ o: oe do&.róL .g1 op.llj.j,dl ]9l!_lr.n

EkkoL, 1973-ban íogott a DN,lRV rnelLctti ninte8], násíal hckt.iros tcniLctcn
cfl új Da8voblr uzen épírésébe és inár l97ó-bm negindithatta ! tcnnclést az

új épülerében, ahol egy . kot viszonyai közt jelentősebb Daglságíl Dyonclát

A Dyom.lái kezdé$e] egvidejííl.g tért rá a. ü,em a: ekkor még rendkí\,ü] jó
befekrelésnek bi:onyUló Nikcccll1enelek és su jgeteLíj ]nLaiyagok gyárLására
niajd késijbb rovábbi úlűinyág íólia termékek készítésére, \.alamílt i.iíjlel]e-
sen jó eredmárvt ]r.,(i niínnyag fóLl8önbök gyáMsra,]'
Az eren ternékekhez kial.]kított üemi épúletelr - háloni üzenépiiler és két
rákúrépüler - nrnlreg} 3.300 Dégyzeünéternyi zárt é|ú]er eg]üttest képeztek.
Nlegíelelij iroda étiilettel as s?ános srociáLis lrelpéggel.

A Tl+Tai J 9ló_bdn ].kpiik tr, impdi.i nllgr l|ijill
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l terLle]Jl .1ltúl nolckcJóst. a5 a; ú] lljlafiilctcl iiinhe heLle:ésér ko,c-
n:i§r Jixniill altán i §:ö!ell-el kij:gfii]ése {ig!, h.!! a 5:ö\ctl.r,1 kir]
;utir, Dunara lrn ivl.ól 1 lala.:nra ttLep-ullln Llt, alrl a nerr,-.l.b.roLuLren(
l. nclés i.t!!]r, Eí ki-.\elijen i Texqr.l elfé(eltliien DrLnrhlla.:tl cgrll
naqrr állrlrtír j r jlt. ]l:t a; r sigítinc h|gl l9i7,t]cLr n]ég nre$ jsáInLta [tal
ljl!. |éti me!.irü!i:at s. ah.L 3: e]si-r kF k.n{el.ias lésJeg dol9orl; kc:i]cll
|:l ti]\ctiien.: i]:en] !.ri.s.j!i.rcJn(l]\ci nl].ie.\ li: é!i.r elréí.]míjcLr
i.\ekeJa:rőL tanú.korltal Ehhe: ho::á]á[LLtak a DoJcrrr, til:j!.s, r]\1i,
mullrhe]r,ek. i: Éq_!niiG:ik.§ 6-t(il ]4 irlí]! rarró nrunka (kl,i,tcl L.rl l
Nikecrll ri::lcqiíl rlh, llclr haLLoLn Llű.:ukbrLr tclnclt),
A hétrlrl.k illpmat,.s felles]léie, s i: h,]!! heLri nunlrLch.tin.:lc1 t.i:li!
.it.tt, \!!r:,lli i n]!.ltr\j]ltl,],1.1t. E!Lcli.tt i \e:elősé! nen:,illa!il cL a
.siik]reit t!ut!laf.!.agí és .í,lkent nulkarúL]alljsi ké],essé!ií l.]L!,]ajk
rLielrll:,j.írrj!:em ]\.s,]$Lerúelés] ]Jii.:rkllan a doLco;lL iil\:rilr eléne:
LS.] filr. kLLnL| rlllltcgr Si' %-a DulrhlLls:tr t,,]l, (as.k l,éháD! .p.( i:Llb
.:,r|..nl]el ]íí kt ]: Li:enrl.e B,LJll]esllijl.)
Á: ü:.J! lüfu\íl.íi _ien].g] Pj], ijtrlnlq}sag rc:etií. Entr !,.]rinrn.], 11.1ll
l.\ e:eni és BakLLc: aj_!ij:ií. NrkeceLL Lés:]er le:etij roLtak,

]tés]l.eD á Telslai, lés:ben i l]trlR\: üi]!i]Lti. tlitr]t.g] ] h.ktjros reriile-
tct a trlLglelt 1.1i;s:,JLt]an .l: t\s:ligo \illrLnl, Tr]r r e:elék \'áLLaLit i, .;,inú
s:erelésle:erőlag. íoglalta eL A: ilen ne!! te!ül.t.t rrtrtlrn csrl ksebl.
ln(l]téLl.erl hasl.síl.tli, (]srL|in rikliflerilletr]ek. LakikrrclL tLirolriteliiie-
taDel. góL]l,]..]k, !urltig(l!.k r!:LirLlJL]Li].rlc!.i|] ]]ihenij parkiLójjnak
hasláLta. E:rk nrcL]en Dé! elr kEebl., áni.Lrcn r.]]lgií m,nkáss:áLLi:t is

iiruuon c'eri]lerirl."

l.]a]il+ln t(riil.t L].gr .JLl .§,!a!cLa Lrt - T.rgritrólnurregr Jr'L] llitrr,
r. ó:,rLr., Ei].sl -Z: ilúls:L\ ti, l,+i, il.rrl, (! fij út.lü]!i ú],]!l.fi) nriíli],].r
l teLcpulóurl Ioull,c:ct,;cnnvc:i]st i lcr igiis:elnre:ése l D!eit 1.!ti]bL,

rrln)J,)l,-.k.i Ltene, t EGSZÖ\'-|est nellei E|iiarL|.n é; \1e:ő!a:Jesá!i
Llq]l$,ití s:óf elk*et i\]tijdé]..
j\: i]Dttr.]. e:-r ]L]0 naglrcünétel JLlfteNLetí nriíh.llvel. r s:lLksé.-es rntolei
1..:.j.litrel, !aLahn]l ki\el.b ]róJihel\sé!qel és kis:rll!áL.l hr]riqikkel il:e-
mei é5 r.!1.5.n las:itctt ras és llrmínnul ontrúnrt,kel.'
\ll'í],i]ilé\e i:.ni.en - úi\el elé!gé t]airLlr rechni]<ri|al J,,1grll:]rr - erijserl
Le1.!ijs:.j]Lll.:i:1\(1\lilt, ! !: ii:cn cl]cn nrilr 19ól, ,]ec enl.É lében Dóg, !!nt
i tl.i.]i.|.t {]iLrl kalá_.: T_\Z meLLé]rú]eme kelu]t t]u.ibiris:lili e!íDást
irr.lk,l lln::ll, Lel nr.n]|i.. ]9,,-l- n\.rín. Terr:ics VF, rrrk Ljgr enge-

.léLre:te to:ibt,l ]]]iík.j.ia:él. lu rarit a tc.hrl.,|óg]in. tnrrek a r ál]alllLl:í.
\ e:eLaji i::aL t.il.\ eLeqet. 1\.q! e s:enDfe:íjl.b -\ álrjtla:l leiIti$lták- : lttií]
keilc a: ú.n]Je.,.]. trL,!!írl!!] i]Dn (iltl !\jrtá:á\el togl!l].,]:(,tt. sijl
nrerr ].i és biJol f.\ijk.le rolr inrnte$ 30 alLlrn.l,i L],. Ea iJijs:ak.sen !lss:n-
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lé.ij íg],.: !:(.] ban,itéséhe: k.:.l.tt, DeLr nem biurLLll i]elen.sénrtk
Urab| liltlko]áJlu]lint uJu]t ei a s:jnJétolt bófíta! a: f.ilhátónn elínoJi'
le\ecin:.l!]!.:a5 cll.n, meh !éqijlb.Ied[iéDlte !e:erell. A óO.is é\ek k|:c_

|an. a L.-t_r: heh|e _ ,r Lo:sag ek]r.r n]j. cgvaltclnűcLr bcL.ij teNLetének
s:ánríló l,ij ljt] .a\n] _ telepede11 ij:clr ! égllL § abl.iheg,,,rr r: irren1 tcr iiL.n_r-
jég.lt as ú] r.LcpheLlel lrrc,cn masánrk K]!kuLrLa(lr.i;.] kóL;rtél.en, igt:
nDteqr 50 ti1l t,_.!lilk,,:ata teD.s!l ,1tLn.Deii]es !r arapirortn [\nrhrl as:tL
1|ali r]:eltc]n.k::lini!it. S l,jro:j,r-k,lrrile:elréJelrrl l:cnLpcDtlrilró1 -srLk-
iégj:clii liLt

Á L$obb bdjt (ko.gó§?nnrró' o]úró b.irlirl€ri'iEfl, or ÉGsZÖv úúnd. B7a,bú

A keleti raktárkörzet é§ á belső terúletek ipari iizemei

Dluiaharasuti hannadik iperlkereskcdelmi teriile]:e ar Alsónémedi íeLé
verető út LegkúLsőbb részén helyezkeden el és fokozarosan \,álr nagyraLrárak

Ehlrez a kezdet] lépóst a Ezüsr KaLás? tette, melY a már kor:lbban L,e]nlL
tatot burgonya és zöIdségráló - majd ovtáiyo,ó rele!ét ia építerre kj, a? cklor
nég kevésbé lijreaLmas, de 8épkocsikki1 jó1 Degközelíüető közút nentén.

Ehhe: késób bváblri rakrárak táNultak, nrelyek Legjelentősebbjét egy
200 vagonos , ! kor viszonyai kilzt modern nagyraktárt _ 1970,197l,beD
építerrc {el és L9?1. jíllilN 1-én nylto]:ta meg a Pesl-Koülárom-Nógrád ne-
8lei, Elehniszcr és Ve8yiáru Nagykc.eskedelmi Vállalat, Ezt késajbb to!ább
bővírerre egy ó0 vagonos kisebb .aktáml, vaLanint irodaépületel és klszol-
8á]ó léresírnényekkc1, konréneres únü fogadására is Jlkalmas nlkodóLán-
pá\,al.

.9....4--,,t; 7.*.L"iri át; ll7



A íorgalo zönét .r rakárbarl a: alapverő élcln\iszerek adták , cu]<ol,

lislr, száraztészták, konzcrv tijmegirú - v.r].minr a kisraktámál egyéb l.egycs

ktskeleskedelni iink, A hlvi forg.llo nennyiségberr ádagosan 50 vagont
rerr ki, Á szállitrist,bcszáliítást clsírsorban hat salát nagy tchergépkocsi rala-
mint eseterrként az ug\-ietek fállítócszkajici lállák el,ü A niunkj§lé§ián a

leJaLlarokhoz képest neLl volt tírl Dagy, 25,j0 ló, 80 ú/*ban Dunaharavti

A rerUlet harmarlik mgyraktrira e TSZ relep, és élelnris:cr keltskedelmi
nl(tár uún, d egykoli - a niai Piranis áruház helrén talállrató - Hosszúhegyi
Al, ll,, ,-:óo" l,a,o, lpl -7 e, '. rrl
t,íroz:i§t L{jseblr kiszoL8áló irodák nellett nrhregy 12ó0 négyzctméret aLapte-

rúletcD egy 60 x 18.5 néteres DagyEktár szolgáJra, E na8lraktámak a: é|ítője
a )lX. kel, Lakásépírő Vállalat volt,

A 9a?J iü!/r.l4ln fugJiirnl.s]tei iiía]i,lr

A úktár válto,ó erednrényességsel .1o1gorott, Jellegének ner,íeielően dón-
tően }raL.lckozort borokar forgalLla;ott, 10,20 kö]örr váltako:ó munkás
1éts,ámnál, ülgykere5kedelrni jeLleggel,!]

Műkodése arrnban érezherően nenr vá]rotta be ! rernénveket. Több§zör is

törrént tuL.rjdono§ cse.élődés, N4iküben a íolgalom nö\,eléSe é ckében a
nag} raktár előterében nagyobb - sokléle iralteméker ]s forgalnazó , kiskere§-

kedelni üzlet js működört, egés:en a 90-es évck köuepéi8. Ekkor a rakrái
előlrb besziinterre működését, ma]d átadrá lrelyét a 90-eS évck végéir épúlr
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t lcLcti rlktúLfor:er tovlíl.t,] crrígckilnt lott Lérre o Sa-!s alek eLején a
BuJrpcstL Csltolj;ásr \]i]1.1ill JtrLlahala_.:ti teLepe. klrerleniLl : |e:r-
1.\ógrli.l n.g]ei E].lDs:er Ke..5k.J.lni \:álL]h, riLliijn!lr J S n§:éJ].rkí|t.
A tcLef, DeLr eLsín.rban .:lblJlrnn kié|íleí lik.có ét lir.ló teli]]eü.] J!,t_

_Hú].tt] t(]b| mü]t ellheLlíü]!i t.NLetel i.]g].r t el as c tctLjletrn r]:íj.or]lan a
torel.e]itechnot,jqiánrk rnlgicleLi' ._rei.ú]. il tí:}r.l]ó:ltl lil,:cLclóst. c.rre-
krt, c.,jriteLes:e]<et és lir|.í]ló.lar l.er,ne]enL:l t:ll!ltJ]<, Kulon t.lneLést
liLl ioLrtanak Níű]rijJé\iíail, a] 1tt d.l!.]ó]i ::j.ljt,j] atr5:ctat.lóriíl,,e:e-
laj]rail snjL1ol t(r!!i].bi lé§:lcti:cbL alarrnl nlnc.cnc|, Ug),enÁkrrL a tcLep.
,r L.ulapest i r álLaLar rés:ckaLrt _ tú:étle i r.nlJ\:.n jltri.t, .an k.'saíL.]-, ár\ ettÉ
e s:onT:éd.s élelüs:er.aktaLí F, milljn irtfuk atQyílLllrt! jt.re.,e:ések
ele,]nrénfekénlnre!s:íí t.

Ncll upLln ] kihag]]. Ll]etle
k]!c:itaj iLtjin, J. J ki\ras.n beLul
j. ]at.c]a,tt.t !i:cLnck a: Lpir!á]-
lallt,nr. E:ck tol.b*lgr csrk ki_.el.|
nlBfs,igiL LteD !!it. egletLen na!l,-
r Li]lalatL,t a sútiíiIilli li]li].(.(
les:,{Dlrr a, Lhói.l]it kó:sé!ihkIco
]_1ts!ll ::ele!.e és ]elenli-iiirre n]i.rlt
kLllo] kieüeLle! fu!tal]!L iu]J t]c

A kisebl. u:Éirek li]:iiL a: e!\]l lig_
no.tenebL. NL! e sa]ál i.iejél]en J
t.chDika .sú.sát i: ké]\ L;elle. i:
1l)li9.1.ti. a fó til 59 :]:in] ..(l
létesíle|, _iZ.lt íaÉP ( le]ies rcr Llll

t É|nij]lnli s:i í(is(.(lr.rL.u a:
Ll!\,!ile]!é1!\í.:i] \'i]]. Il L\n!,
hlla;:ri] ilUt. \l]ll 'r A: ijljn ].i l-
iiile! ürij.iL.it..l] ::.rarluck tűlil
,\|r1 .,,ll l.Lgrr,L.b .g\ la(űhlialiL,
1.l:ij(g.t:orLlLl kat,."1.ntént ia-
t)Lr .a:,\:.nnat.r L1_lgfsí!ú ]]é|le!
n].l ic]l.tt, D.LfIijL e iL]trá$L

koletke:iíLel ir,íL: \1inJkL]t nrunkarerenl l]mah:,ilt, ! nigf tis:trsí!ú::!.
,.l-,,,,'l,

hukas:n] és kmtrlt gépc| nlell E:e]rl]aíl a: .tJatt.Llolgo;il tcleLlltn i6. nríg
e nulikál eLLenijrij k.n,r ,]Lt.Ie mben ]] qé|. ll]cn. rJaticltoLgor] 1.erer-

Á siÁMGrP kgiondi.i.,,rk mntlPnru
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A: ü,ern piofilja l),ukkárt}ás ádaLröguírés v.lL, S az alaPad.lrok.rr rartalna.ó
Lyukkáúyákat a rov,íbbiakbnn l lcsti kö:pontba szál]írották és elektfulilkus
s.ániírógépek se8irségével r1o]gozrák fel, A géprerniek ncllct a. egyéb helyr
ségek irocla, nííszerés: suoL]á, ,ocilLlis 1rclviségek . a kozeLLen ntgv.lsírolt,
rúLoLdati telken pedig egy eglelíjle ki]usználatlan E ért ilhiz rc]r, UniLblr
eredeiilcg egy üzemi g|erinekjlltézinéDy §záln jr.r vásáloltak
A precrz, nas_! iigyclLnet kíváDó ii?en ugFnis jcllcgzcre§en níji úrem volt Á
Iyukkitya gépeket l00 százelékben nők kezeLrék, akik két nűvll(ban doL.
goztak, ól:trrkén( ríz pclccs pihcntctő VüLlcttel. Ennek negíeLeLően au ü:cn
78 dolgozó]e kdzu1 mindijssze 9 \.o1r félli, akik technikuskénq műs:e!észi
illerve kiscgitií mun]űk|1r (éjjcliőr) Iáttak el, Mind a nók, ninrl a férliak
C)0 '];-bán Dunaharas,tiak r.o1tak. HároLlncgyccl rés]ük rórsgáldá tag is,

nivel a fllL(ruáció a/ i]:elnberr mininrá]is voLt. Nen így.r gyennekáldás. A
henerts években , s fiílcg cz inrlokolta ! gyermekinré,nény céLj.ir| vett
íu|r:izar - lrús:an volrak a dolgozók kilzii1 GYES,cn. Enellert az uzeniLen
nűkodő briglidok mnldeg}ite,lel.rj.ínL:iskénr - gyermekinté.mónyeket, óvo-
]t,r.or p l l

Az iizem lí-t]]enót é! rnúIla íoko,atosan elvesztene jelentősógét lu új rend-

strű és nenr lvirkkáitya segítségével dolgozó számíiógépek negjeleDésével.
E:ért n 80,as é\.rized végén meg§:űnt Korábbi vezetői Beritn Vnléria ii:em-
veiető, valanint C]soldíls cér,iné áS Nyilasi Aldrísné rnűvakvezetők voltak

A TEXIRAF cgakori AlsóDénedi út 4,5?ám ilirri relepét ne8viisliroLva,
1975 végén kezdre meg működésér az Üve8i|ari Szijvetkeiet (Blldapest
Baro$ utc.li cég) Dlnaharasurj ijzerne,'j Az üzem a szulGégcs k]sebh épüLer
jlJ]irkílás.k utáD - l976-bm - speciális Thernolhn hő§:igetelő üveg gy.lr,

tásra téú ál, mel}er korábbJn egyedijl a. orl]sházi üvcggyár gyárrort, Az
ílrérés beváltotta a houáÍíírajtt reméDrekei, ezért isnételt ű7enirővítésíe
.,ll .,,c ,l o,1 ol|i.,t"a ll il
., Fó l olr-l, ,,_l ,;r_. . ,É1, a_ , Élao\e., "_J, .p,ll, , he )c,

klPó üZern, 20 és ]0 fő kótti nrün]<aváiLalót tLLLlott íogLaLko,rami, A 80-as
évek ko,cpón .r. üzeméFülcl az ekkoL nllkuLó és miíkódését ke:dő - KORTE
váll?lar eLső telephelyévé \.álr.

Duüh.rr.r§Zti be]leíüleLén talált otlhont, még 19ó3,ban a vasúrvona1
kOzeléLen-a Rákócui ílt 2. száLl aLatt a MAV Ferelrcyáros,Taksony ](özti

sz.]{a9ánák kalbanrartáSi felügyeLajsége, Ezt e ii:eLnrésu l , pályanesteri rak-
tárt, é5 ii?emfennlirrrá§i és okurjsi céLú épületeket-a MÁV 15 éven ár
mííkódtette. E|lor, mive1 ai ide tarto,ó Lnntcgy ]0 doLsoróDak csak cLc-

nyós:ő hányada volr Dunaharaszti ]akos, Sorolcára helye:Lék ár a .ák-
Lárbázist, Ezt kiivetően a: ü?cmi,oktatási épűlereket kedvc.ménye§ ár.n a

kö^ég lerre át és itt elakitl]tta ki később a ]. s:ánrú áLraLános iskola, (1l.

Rákóczi Fclenc i§kola) napközis orrhonit és kisegítő iskolájái,"

1]a :) -,. z./,3 la.ll rzj,/,."?i, /é r,



A behelijleii LF.t]t] i];.mek k.:é rlrtó:.tt l L)inntö,]i |)óli T_§Z l.at]Y
Jáno: lrcr }c, ileí] trln?ltcsl]iroltje. nel! hír,] i illílló lLiís:akr esoport
ú!r,e]l i.(é:(É il el\ e !!lnak ].j:ishelvct l.Lon

Knf, er]enú] i Da]::; TsZ iroJrii kl:elében .{rll1 ]r]n.i ]4 i::n! alJtt li-
tcsi]lt DuDahaFj:t i ec\ et lc] l, tr]igánn,h]J.nt]it c\aj ]L§]|!ri J. misLs qr'il-
!:crű L]:eDe. a Sel]irl iéle |rllcttn !!íl, A: ij:cnr !: 191l,r: órtr:cJL.crr Léte-
§iilt. i;ko:Jt,!en nnlel.Jcn í, Lés:ltn cs r]iJl nulk!.raivcl ra.;b.D néhán!
b.s.gilő .loL!,rli mú)kas,..tl, , til: a s:oc]l]l:tr r is:onrol ko:t ma! é||en
r.ltillt, .sekéLf s:ánrLj (i]| út ne! nen] L]irl!.ló) r.lcgcLl nnkreLin,eL . .t,ll-

glrltt De a N.Jem r:él!.apek selirségé\.l nag§ .lréí.lníleE nenr Iisú:e.
Di. h3nenr e!\ kiset,b 9vjl kapac]rísátLllr Ll.gicl.Laj lemcLést i.Lrt,lnr(
\íe!.l: i]:e.rrés:. e!\ b.]sii keriréstle]rjLas:tra a naqroL.b cslLj.lr tuia].jon-
l.aD lerij l.k,lhi: (hj:rk) nllLrr -.n.|k uJfaljLr, nnt.3r.10!] né8f:et-
üétel i];s:reliil.(íi l]e(l|ít.tt telúlelel ilr;-hlt.].'

1 seüdi ]tjl p.ful,rs]ár or Aidn} Jdn6 ,tdüdi

Dunaharaszti nagyvállalata:
a Dunahámslti sütóipari Vállalat

A: ed.li8 íeLsorolt 9ánlos kisebb és néhány nagyobb iperteLcp nellett,
nelvek, nind a Mahart, inind az Auróker, mind a DMRV egy,egy niásun
műkódő anyavállalar lrelyi üzemesységei voLrak, saj:itos hcLyct töglalt a
község]reD Pest neglei IV, szánú Sútőiparj - később Nyugar,Pcst megyei
Sütői}ra!i Vállalat.§
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A vilLaLatnak ugynüis nen csupán üzenrrésiei re]epültek Dunaharas.rira,
hancm a kozpontja (anvavállalata) s, me]1, Haravt]n kezdie meg nű]<ijdé§é.
még niDt cgósren kicsi Sútőipari \,állalarocska, Később pedig aZ 0r§zá9 nláso,
rlikáamarlLk 1cgnagyobb - é§ mindvégig H:]r:rszti 1lletőségű - sütiíipari váL,
lalatá!á nőtte ki magát. Eiérr ft,gLir]ko:unk tórtéDetélcl a töLrbi Duillrárnszti
vállalaténál Lé*leteseLben,

Níaga a kezrlct még 1951.íe nyúlik vissza, nikor négy koLribban iuálló
helyi péknester - Berényi Jó:sel KelteneckeL Ferenc, Polgí Jóuseíés Rot:er
MLhály - negérc:ve, hogv íllirnosítás várhaió , nintegy íél éwel a: oruágos
Lnéletíí állanosítás előir _ Léüclroztiik a he1], i fóldnűles yóvetke:et siitő rés}
legér, E: aiután át,ette a].1lLanosítást követőeD a tóbLi péküzletet , pékniíí-
]reLyl, a ]áús ekkori ]egn:lgvobb sütőipari vállalko,ását hozva lótrc.
Tgau ez a heLyi sütőip.rj válLalkorás nen talthátta meg sokáig ónállós.íg:it,
nreíl 195]-ben a teL]es sütőipart mcgyei vállalatokba úerve:tók (ígI a HaDs?
li §iitödéker s), U(óbbiv.rl .lzonbm Dunalraraszti négsen járt los,,ul.
RöviJe§en killerúlr ugyanis, hogy oly időszakban, anikor nég au nírastnrk,
túra so]< helyen csak ninimálisan kié|írerr. Alis van a falvakban telcíon, az

úlhálliuirt pedig n.gyon rcss,, az e8lDásrói rá\.o1 eső óliáSi szánú kis pékníi
heLyt egyetlen n]egyci központlról ]ehelerlen jó] ]ránvítani. Ezé!t, úüabb

kónyszcű :itsu clvezésre keriilr sor,
A ncgyci vríllrrlatok helyeft, nregyénként sütaíipari trösur:ök jönnek létre,

, 1, 1 l , F|,, ,dF, ._U | lJ, .tI'(,elo l'., , ,

19 Lnc$ci trös.l .tlakul, l-től 107-ig Sorszárnozorr süríjbari r,állalatokkaL,
l,,l,,,P,, lgp\JdJl ,.l,, ,r"l pl, O-,,

ígv hét - a megyci trövthóz tarL.ró. §ürőipa.i váilalet alaktl Pest nregyében,
E:eken Lelu1 e (66,0S S:ánú) Durahansuri süriíipari VálLalat, ilLetékeségi
kóle két ]árás!a - a Dabasi é§ Ráckevei jánisra , terjed ki, Mindez a:olrban sméi
csak rövid éle]:íí. Aí áts?en ezé§ek nem szííírick meg, hanem |olycarndnak,

i\,1indezek n_lonán ]9ó], okíiber elscjéve1 a nóhíny éve .1ég kicsmy,
majd a dabasi váLláLatt.l lörténl cgyesítés rrtáD n,ír közepe§ Du.aharasztj
Súrőitar] VáLLalat - á Pest ntcgl.iIV, s:ámú Siiiőipai Váll.]larként a bldai
]árás si]ríjijtmen]ek itvéleLévcl siitőipari Da8lvállálattá aLakul át. Az ekkor
máI ij tiibb minr ]00,000 cnber €l1átáát bizrosíró Durrahara*ti vókhc\,íí
vjllalijtot a: orsuágban nlgyságrendileg egyedtl a Fővárosi SütőiPaIi Vállalat
inúlj.ir felül.
EZ cglbcn ]eltetőségct ad, éS k.ite]ességéYé is te".:i a kó,lontjávai tov'lL]bra is
Dunlhilrá§:tin úarndó v,íllalatmk a ipaiigi íejlesíréSt. Kilép az fuldigi , .l? clsaí

v:]llaLirt] negJlakulós óta, né8 nndis doninám - ksipali technológiá kclctci
kozill, rnclynck adataLt a: el|ori első nrérleg_bewánroló nég íFy rög?íii:
"vlllílbnalk 81 lelmelő ü.emeg]sáeael, 2l srd].lrolffal js 2 mof$diilemnlcl i]ol-

golt].. "
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i .ili.]].]li :. ri]t.;r j]jiiilli] l] jr.iin.ri,(i.,]r.,iinljj] llir..ir..]

EléIt ]96.1-1őL D.,J.rrrl:ilrisr prgr:llrlr u it E: l kirlctL ,íkl.en nrég
.!jk i: errkeDeDcés k islliílrcLrek .$:e l.!ltn|il (i l-.clrcnLrl L.jL trll.]-kenen-
.a5, de üég min.]]! iiig\lnrfutls iii]eg Ltla crinti J]L!|]:t] É]rsélel lélre_
hl,:.1sál ]eLenl] Ri]\]Jcs.D ]alrt in a llo.lelni:jLás ken!élglí1.I lélrt,

E: nrj i] 1!i:gr](j ]rjnlitása il.tt tartanik. l966 Je.e!]ber _1]-(l\l]nr.d]
Dera1 n\u.Jí]l.] nr.g! és hel]é( |,lg_il.li J.]_ref fes:] il K].e\e:(l!c nunt
s:ifuír;, nrhl i \i]].rhi 5:á!rá. sk..Dcsas ijs:ilban liillén]l, A kl]i|.lnl
c;r,ekLor hl:lrr tr clctéleL i lijtiji|al í.]Les:tését e!1, iJire cél.n]I!:,lt!s
_ jLl.mi |é.:Ékl.iíl i']nrns:ú,):.ll - 1..Nlrj:!nnr]. ül]inili E:ér l: il]eLijlcs
ün]is:leit.lct ]un(,.lk a sL,iil|iri ei|.k é5 L-ete1l.]e:ések h:].i !}.jril;.nr.lk
lok.:isijjT és tcj]c;:ta5íIe rLlilílj!. ]ri]].Li s:!Lsé! s:elírl kLjl]]]l.i] l]..rl(ck a,
!n[!1 9(i]Ck, L].rcndr:ések ti.rirLí,liLa r, A Dln:hi.il:li \'j]]; ]it !.:.iai:a-
lénel úrdcllc, hogr c:t r re]]c:':t.':iLcheri;seger n]i]\] .j ]..F lj l5 hlsf,Lilre
trlír iL i.jlcsla,.l!a] ] él. i];Ltt i Lnalnk hil.nl l1,n In(!].r nlt,jlt! fáLLalat
ecL Llrtcsrn kcrr.cL.]. n]n: l]ű!: nrllLót r hi: l].,.i],]is 1l.Lra.;tr cglrrrlga fua1:l
LL!\lrNrurit. 1ó.] Dill],j ]i]rtrn]t.:eIe: 1reg l t]oul]j:ti5i kcLct]:őL Emek
il(]]DaLr\.kalt nrIlelr t,1!].1] 1itl i l\' .:, SiliiiL|rri \:íLliLit a ]Iíi]n]
1.njJlan nt,lLc rrr!1 lelr,]r9irar 1r,l: lrttrc. lnrltck krl:irL i t]!l,ihlli\:r].
i]liítn-lij ]r;+, Je.enll.!. 1ó_rú ]ren:l ir:Jri.Lr,

E:en-a Tenrerő Lltc.L l .:án:la,lj _ ]]1: Da]r]sa]lrn (toh]. nlnr err lll,
grrl ho]J!r,i) le le ol i|nlt lrírbi. J k.\.ik.:al Létesitmén\eL é§ her.t_
!]c:asek kelúLlek illaJíj!. E!! ]6 \ ]3 lLatcres ü:enilijéf!Let, : ken\éqir,
m.lleD beLúL a ken\irt.nneló l.n.]oi c9í diAes]r.-isé|. ell LL]l]\ !inn_
L,óhiti' 8é|, elr Jtln!] gljltnánllj n.gvkcn.n.e, .1 keLesíii k..si, és l iI
k.n!éttárcLó L..si J!lgl.lt]tt, n]í! i |aksutcLnéOfek kés:ilésér i .i:!jil\:n]gi|.

g"..r'. 1:i r..kk i,, ,ái ]]]



1 alitomata tés:uosztó és

góLnlröllítő, 2 ké?i osztó,
gép, 7 kiseblr teljesítnié-
n]rű kjfli formáró gép, és

2 rnagvar gyárü!ánfu ke-
nence szolgálra, E gépso-
rck lelke e§ íranci,r in!
portbóL szjrmazó .lagút
r€ndÉe.ű ivlecafenn ke-
mence volt, rnely egylés]r
á nehé], megterllelő ]atá-
tos nunkár, a kemence-
nL]nkák LegneheZebb]ér

t(t|e en l ]k' \z^t! le legl
iigFs vető§Zeíkeu elrel ren-

Clclkcz.tt), Másté§]l szljmítógép}rcl lezérelt teclrnik,ivll dolgozott, A írancia
iDPoltgóp mel]eft, a tóbL]i gép nagya illetr.e lengye1 gyiirtmányú 1,olt,

A kenvórgv:n tciülctén kapotthelyet agépkocsi slállitó}..ük yalnnint egv
kmebb adninisztrációs részleg. A Harasutti léresíret]: kenvérgyáI látta cl ugyá,
nis Dunaharas:ti lakosága DeLleft Atsónénredi, Gyál és Taksony korégcket
(nintegy 50.000 en]trt), de slállírorr BL]Llapesüe is uámos DagyL,o1tba,

ABC áLuhrizbo. A kenyérgl á! .lo1gozLiinák szána 75 fő volt, s:inte valancnv,
rryien harmztiak. A r,állalatvezerőség etn felLl] még nregharif,ott hclyilcg a
kenyérnár niellctt két kolálrbi ksebb, ÉkséAet iS aho1 osszcscl hatan dol-
goztak, A kenyélgyártó1 és a siá]Líróré5:legrő] függedenii1 kiilön óFülctbcn
kapott helyt a vállalari kö,pont nrely.z egykori Kiss Zsignond - nia
]endras_.yk utca 10. s:ám alan helvezkederr el és nap]aíikbaD iS itt talí1l1rató.

nbJo n ningirl.n.n.ili ai 
'] 

dllldlúra.iD kn)j,r]-lrbdn

Á ,nlhld! n'nuboltoi .a_] /€

E] a kö:poni - kiiloDöseD
ha a vállalar nag_lságához
vi§uonyítluk kicsi, Dind-
ö§sze ]00 négys,ógöles
telken he]vezkedik e1,

J1].,L két nen] nil nagy
irodaapülel és egr barakl
éliilct zsúfolódott ijss:e
EDnck cLlenére ]ól ellália
afcLailatokar - a rn]ntegl
700,750 fő íj:i]<ai, 100-
l50 fő nen ii:ikai doLgo-

zóv.ll, 35 tennelőijzennrtL,
s mintegy 50 s.akbolrral

l].l 9 -,-/k fu,, rd/z..? . tlt



niji.irJő a5 h$5:ú jJőn át lollan]ilns.r]] lcrjcs:k.Jaj nng[úLhht isl:rntásár
i\lrllrlc:rk nvonLjl a ]rl-éres - Kji]jl i.laJs:.Lk]]án - a kienelten 1er,lelenti]sebb
\.1llrhte Dunlh.trá.lnek, és ].gtrut6Jl.b tán,)rató]i ] helris|oí és k!ln]-
1.1lLs tevékentségnek, Enleilctl l98ó,8;-ben elkés:ilrer] seríl fall.r1.1li]rtírle,
tat is, l DosiaDt leilis.l.rNjíul .: .a)L!íil
E:.n n]ltéDeriteltolr.:js:íló !.latai"r:eri.l 19,qó Jecrnrbrr ]1,r:illapot.lr
r órc alapuL ,l:s:esen lrall nlc t.nne]ií ú:e.re \ .m i ví llrlrnrrk, nLc li,ck k.;ll
]1 ir,lraLlatosrrr telnrÉ],j rlJe! ú:enell \ég _ t.l LíL.|i lrat cgvig-tane-
Jikii:cnr A r :iliaLatL protl lt ga:.lagitia, Ilogr m rn,Jo l nrí ,iitin}.elL rrjllJLJtD:i]
tob]: s:akir:Letet 1mnr;llltot) u:emetrer il\rlahars:tn F,l. Li nlt). E:cn
LnDt.{L:]etek i lel]es !j ].tláti telne]és kij:el ]a ''i,t .]. kc5itLl.

Na!!nn ]eLentijs a rrillalat gélkocs]plrIr]a ],j 1!!ó,,1.(c!Lbcr.,b.n,
Nlli.le:t i Halis:ti ]<i_.:|ol]t. hér fur,ábl]] lelüiclt ij:cnj\.:ciinJggcl trLin!ítút-
ta. .{ !állih. le!íontLu]]b fe:etijt ]]edi! P,,lg:llJi ló}.i. ig!:gntó, Fr.\,
FeLerlc, ic, helrertes. Nanieth Tán,\. ti:rnrlL],i lóLnirnol. \IaLló -{ntrl.
Díis:aki tijtrérnijk, Liril:ins:kr Lás:lr1, iőlilrlrrlij vo]t!k. Kcttaj ln,ateléveL
ralanennrlerr H:ras:l ] i lkrll,L

Szolgáltató ipar és kereskedelem

A s:olgíltató kisipaí

.'\ \1rc.ilt]t(i kiri|lrt üeh, . klrltlen la]<os:áci (k.mnrlnáls] Éllijlísi
tekllti tchJatrúak l1'aras:t]l rllőrllegesen i ni!ánkisiIer relenLelle,
Flggcdcniil anol, ho5 Léle:ell nú:5:.Lgáitetó i|ar lelén i s:inelke:i \]]k_
1.1 i.. e: 195i]-e. al.k|en mrgalrluLt Dlna]lrras:ti \ e!!e§l|ir]-S:ii\.tL.at,
nna.. E: j 1,i]láL!t (fálhlk!:tí!] a ]ban mhJen ii]|im] tí (]!;]tí .ll.na|.
j...:!l .s.kéLr L!t.;jmnr.l, i; k.rés s]:]]<nribi.. (itiíis: ís c!is:) rtg:tn
l:.]Ejlrjtó i|!lt teféken!\égct' i5 ikisl|ilónrl.rL n.rn l!J1.1 h.l,v.ttc.ít.Di.

Ilnt].: t]]n!k eLLenére li].únt. hogr bír a ll:Jlr haerfi]linvú Dunr-
hlhs:ti nasánkisl|all i Rr]k..i trlő::.k,; irnl]L ri.:b(nl Dah'Lnr al,cs i|i|
|ilirik]i Ln,jll.ÉléSe elin.D üe8cr_tlílotlJ, n:t nlg,eLn slLeúlt 1érLeg ieL.
,:iL]r.l,]ii A hin,in.]s .]vck e]e]én r: .jjLilló kislf.rlJíjl 5:,ín] Dé! múrJi!
Lilr k.rill] {e: ]ól il kc\.stl.b a !ér l iljgLil!Lú |o:tr kr+.arcs ]érs:ánr), Je r
kE+]ir lriljul ]él\|,]r]tj!in. .{ n.\ el e,ia, lr.l lassen F. i Ká.l_i! k.!s:ak n]íi.
]ik é!ri:eJél]en lsnrét lrc!l1.]ul,

l966.biú n]íí ]]5 .l heL\i ksl|ir.,n]]( s:t]Lne, ekik ]? s;akmábal .1.19,_.1

tek, lijler. §:iljó, i.J.j|: ó, iu al.s s:ikn)jkl.aD, Nlin.]haLrom tefu]eten a: +.a-
lenleJé]|\el íende]lc:ij[ l:íru nlerh;rla.lta a tí:et .A, tdn],::ekmál.an :-4

-bJ-.l *,,2 r,, ú^,! / é/. 1, l]i



l|!r!. t.ljlbiró s]inl.s ]|irág itrhb.h _ futr]r l lén!kéfés:, íL]si..1r.:i.!,,
ia;ckás, !(i]L,].si]:\ító, L. llciinaj kof,n.tikt5, }ílellá:ó, tetiíiiJaí LIDJ-
osj:c cg|,.g! ri]ir.nll ta|vrcltctr nragrit, U$ anc].k.í \i]nns ]e]entős a kE!
palosok tlLrktu.lc]rllia L:. 19lS-biLr |l ]l-eLlkaí.kiprlt,Llclgrrnekkorl6-an
fueS E s:nLltcü(lt r|nnlket'

Eí k(i!.raicn , e ]i-es ér t[e.1l-.eD a iolekeJés ,]1lrsul .]i ]i]7!,b.n i k]n,
parcl k s:rfua lrrlr l03-ra Daj L]slaDcsek nnleks:ik i kLLprrl ::ikn]ík s:in]l
i-r i]ss:esen j]-I!, A Lr.!r,ulIás. le]len,lú]é_. éfe (e: á: lL]!I!!]l \:cnrFlljit,ó]
néfuiLe!: !iiL!,:tó\ í:] 1976. Llrkol ecr, akkor éLet]tLír,j lcLlyc:iircn,jelle:é.r
k]hi§ áLr l eqlctlcL1 é! iLatt 5+-en \ áhinak ki ú] rparcngrJ.l11r,

(ú'p.í' lrdlgrlidúlljr

A, ó| ,|LIp, ..l ,r ko-eLr o. ,r| "" - |gr

]976-ban u ekkoli felnéréSek és ipafiestúleti aclatok szerinr: lakar.sok ]4-eD,
|Llvarosok l8.an, fodráslok, festők és villanlszereliík, kőműve§ek, és s,abók
§iaknránkénr L0-12 -en vannak. Jelenrősen nő az autójavítók száma iS, ez nár
har, a tíz éyve1 koláLbi egg]eL sremben, visront csókkcn a cipésiek s:ána
(mí]dössze ijten vannak nár csák), a többi 9akmábaD c1olgoít sirna vegle.
sen alakul, Így hábn] vrgy tiibb Lisiparos dolgo:ik, ar asztalos, bádogos, lií6.
ragó, burkolci, parkenjzó, üttő, TV,és.ádió szerelő, nűverís:, galrnrában,

Ennél kcvcsebb 2.3 kisip:lros folyr.tt ko,nctiLls, cLlkráy, drótíonó, lakástisl
tító, srikvúkés:ítií, ülegcs i]lctlc líc!, cs:lc.gjlyo§, kovács, k,írpitos, glinija-
vító, ká+)Ltos, kályhjs, kos:o.úkés:ítií, szjgeteLő, retőfeLlő, níím}.lgkészítő
mestcrsógeL Eglfő§ sza]<n:ik u: adott időponrban: a bogn.ir, béíűrégelő,
íuekas, lilnnyon1, hegeszrő, kéziíestő, ké:imunka eLőnyonó, óíj5, s.íj.§,
textilhulhdék feldoLgoaj, tápélí:ó, tömítésLéSzírő, ve8ytiytító, vattacukot
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Késijl]b i dtr-.s élli:e.ibÉn . . ..1]:!,ig kisebb fuérrékií i.,r\]js,r .il(rlalc_
i kisl|iro:.jk s:ín]i. ir Dn!ánki:]|1í ünLnál Lileij]]sil.b me!ílélén, l,i]t.tlc}
tél.en ln\ jhb j]ij ]990le,r mrljlLrLparosol s:in].r h.glir:.1íli a ]ai],ár.l_.jl
:rn. hogr r: r s:ínr ekkol hijrl\ 5;lkL]rár i)lell tc|. Lrin.. li,:lctcs aJatLurk'j
\íinJd1.$rc n Llur],J]ans:i] kLulu.k 40,ri: at ut.nr lnssen elélil l hih,r_
lú e li-rr t ] lit;:jnLrt a! e s:ols.j ltetó D!!ánl ]\i|ilr ! ( jJítltaglkat é_. ese r el kil l t
xlkaln]l:.ll t]c!.gílijket és Lllpur tariu)rikat r L.clcj:íüritr a n[te!\ télc:.r
enber ]]]g].r]ko:t!lí!aLt bi:uít;r hellben, E: nLír tclDtétles sa]ár hel}j u_
kal.í:sl ]elenr. _ killonlsen. h. ho:.aLs:ámí|!L ! nln .l].niíli:he lij s],imLj, i.
Léte:ij (]|.]rcjlgcJi]} LréLlrll.lo1g.,:ó) "klntJl" Lprríi;.rket,

A kiskeresked.Ienr

A krskirc,keJclcnr nLlrjdoni heLl,:eLe 1riró,:t io.iítoí]r e ki-ti|erinil lü
nenr ! nag:inr;.kt.]r dnn]i.j], 1ranem a k].l.rcsk.Jelni er:lséreket iernlirtó
ílh.]i líLlrhtok LlLcíe s:i:jfctkererek, l,gyanckkor e ireLli lerÉs]reJ.]eijI.
nig},]n.rő5 L-ei)Llást !!;lkor.l Du.lapst kil:cl.ége és a |esl] i]:lÉlek li]ür\ii
elé.h.taisa!., E]éft e t..lÁ l.1rras]Ljsi .iLk.lct áNiró ,i:]elek s:inrJ Ha.ns:ttrr
],1\ ]1 k.\.5.1.|. mi! i m|lJ.nnaNi ;:i]ksa!].tekÉl l]]:1,1]ló t.r,]trllLl,

]

I l.j, ,,: _,, l
\'í]Lrlt,:.lk]:rrltlru Ir:t..sil]j]( l:.lJ:é! i5 griin.]L.j teIén. i Iia.i irl]!]t,
!!L n]ir].y:i]1.1.a! kb]<elesLcJók. úLii§ i(]l!.1aj]< ! 1ij eLL.i!.j1i,
Iiéi: (tc,.L.b.n kltéNe.:ckl.: a regJéli KskeLesledeLmi \jllilil. ! !a,:5
i\.k lc:.i.téLr l] élel ].:.r, né!! h]\ !i ] t.]l\]lt.l ii:enrellei, l]:.l [!:itl
h;ir|u kérnriis:ako_. . lcqgcl i-1,1i .nc 191iúic ú1]1\i 1.1n') ij,Irr.r.:.tr
t,!:\b!h 1l..]t.nkéDl s,9 Jol!.iúl) ,]: e:ek lés:l]en-e!éj:b!j] ijkLs:.tlráL')
r.ni]!:.rlel niiki]dnek, .i't l kor élrlna!:'nak nlertelelii n]!.]}l]iítij L]uLt.]kkaL
L. l!, l nliL]J]< náI s:ele]fc, .\ ].i]lil,rt Iir;cIe: ler\sigl] iii]tt ch.la,t tr ii]!LiL-
l.:l]t.j] !:Lttenle]r i]il]ir !t, -1 liil]t ]lL k§e|hel, .\] iru. ]jtí i óa_I ar tL-
:..]L..L1 n]k.:,t iiii-.gi!]lt, e 70_e: (1\,ckbÉn !]slj]l rll:il lLclirítil i(]srk r
]r1.1l r]lel]íLis.lii1l ! !DLra]r \]$:dta|ij f.niri]i,) 5lrú.]!lto| ]r,]:,Ll, r;lL
rgl cr len n;gr,,ll b ;írlJl ran, i l_.] !n úti L]gr.l rt LoL l hú.cLlitjssaL trrc v "
]etbln jólil (ij|L n ]rán3s: l]irrl LLis éteil|l::cr nnJtt (beLsiné!e}, \:g} ]
ll.i!ább !]tr]ijséqi ]],is:Lruk i:.].aj i5,]0 é\ |e. r.!L k.\a5]]é ka|hatók] Ef,]rt
i L!k,]is]j! ecv .is:. Irc\tle i nirg\ l:n.ilcsii]ú]. L,! r: L.cr;I híE:iruéll.

.{: éleln]§:e..lht:n nísii lj:l$aL]lalata ! Till$n, Áié,,,.ér! l.n].,]
E:.k kó],il 1 leliele ti]rc]]l.. s egvhrn legn;g1,]bh il:lct l 19i3tan nregnri.
lott 1'i.. réri a]lr!.ar-l,:etfuéler.r lDC jnl]r:j:, niclrnek csak a.r0-;: érc].
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végén akad naid komolyalrb veFeny,
tár§a a Fő úL -MiDds,enti út sarkáD
épiiLt újabb naey ABC, A nesnyitásr
köverően a?onban még mí]tegy 15

óvig, a Pinc Éri ABC Hara§/ri vezető
nngyiizletc, ncl), aZ élelrniszerek me]-

Lctt .rz ABc áruházak jelleguetesen

Vólcs kínál.tti skílájáv?l rendelkezik.
Enrcllctt, cgy a bejáramál levő kúlijn
ii?cmcitctctt bolrhel],iségben na§obb
értékíí níís:al<i cikkeket (hiírógép,
TV, fusógóp) js án$ír, sa]nos a nyoLc-
vnnas óvck kö]epéről a? ABC áruhár
a: anyavállalar a Taksonyi Folrlnűves
Szövetkczct beLső problémái miatr
leronlik, Áruellárása egyre rosslabh,
\rektése ls röbbs]öí prob]émá§sá
válik. S Llikor a: íli venenyrjn Al3C
jobb vezetésíínek bronyul, nenr bírja
a ve6enyt, me8vűnik.

sorb.nla] !i ABc óahinát
A: ánl|Éii. c/ihnnín úr Jolrb.

.{ rLrhLi:ltr.]l rcclcs ipalcikkct áMili l..]tokl.óL ! |.stDr.gl.r Rllr:iltl
kskeLc.kcJcLrllj \:jllrL]at,is::t:eD ] 1.ll,lt ú]eme]tet.!! r.nlt]úr!,.g} (i|ii a,
rc,lrcs ru]l:1;ll] i]:ict.t," \1D.lLirLnar a fií út és lL,ónóIl.Ji rjt t!lijlki-
:isliiiL err L]Lnhú: Ll]:.L

Á j!íofl ülljel iúLllt .5'b rlí út aj Dóild G]dlA) 
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Arul.an c hároLl L.oLt niinde!!]ke.n]pj. bilrclt bellséet,en, Licsllr elrJri
és kLcsulr raktáltetilettel mííkiid]k. .. .iruk(is;htiik öls:.tét!,]e is ]n]ijbb §irL
a ntlilenrr:pok srrkséglelejl \]rlg:llir (can.ik, goLlbok, torirlko:iil, hurt,
n_!ál..l.sóhb sltafa.l|iík a. nlhlialc.érek). Ni9!o1_.b, konolrl]lb Luhá:rti
t es:el:éseil Llúrahalas:f] \ rjsrirló ko;ruséee. Bu.lapest nasárrLhá:aiLarr, ::ak-
1.o]treiben elé!ill ki.

l luhá:ati l.DLtnknj] lúuvcgt.cn narr,l]rb f.rgalnal l!nr.]ítinil ]e - !
|a|ilblit ktr,éteLélel .i: l|lr.ikl KLktleske.leLmi\'állelat lr.Lr]ei, Á halla-
t]as éfek eLe]étl léreiiil1 Fií útL Qymíis:ali b.]r és 3 h,]::á tifio:i] !,lsLLd!!l.
leiinrí]l . lile.i míí\:ik] .iruh.i; Lit]l.bi !á].]aq, vál.si _.:nt|i l.í]$:tékle]
l9ós-l]in nríll nleq eg1 Lor:illl.i krebl. lasl]nLr he]r,én. E: el ú:]eI nall,on
!1.rsi. ]ell,Ll.Ir A tl(§.rr.. a\ek k.:epén.l.ír e]efe ]eLeDtijs lrktá.F]
í]l!ll _ mál . s:.nF]éJó. tcikckcn há:aklan ]<énl,relen ki".eciti' Llkrá.aket

\ i]iJl ],ri;i,i]ii]r,ir l ljj,n:L,ll ] l] r],.: l l il L : ]]. i ] _ i] , i] r:lll|

Usl inc.ik ná,^!ii!!aln]l b. t (ónt üuLt).1ft| a fai tlli há:táíás l 1_\]Lr, tijLer
rr.tlknu'tra k,lncenrrj]rr. l\iíg r L]l|iI a.r itós:eíhnil. e ltanátitún ki-.]elél]en
DiI kieiett l .enlIu.rknr:clL.a]l 5 .; aI:ií.]L]ll. ailet!éb[. nriíLi].1ési lehe|ijsé!Éi
rnrtt r |3|ú és irós:er e lít:n: tcLles ciklLs llrrr r ki]réll]en il..íir\ s:ú!
\.naLti Ennél csal i ki]lt_rrcltiLtris LreLt:ere l,s:rl.b Ki.n[e:h.ll]i n]..s.

.{ te]s,]fuLlak.D ].í\ ijl n]i! kat trlfik.lrlkel ánfíló kisel]b b.ll r.ljlh!,,i,
,lL,lfuin. i i|-es é] ek li.:cfatől nrb! ,il:igu:]er és ln.gín :i]lJsé!l..ll ]s léle.
sill,
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A rcldség és gyiinólcsbe§leÉés lecíontosabb forása.lz cgés? ldősz.lkban á
HőSók tele melletti piac, lneLy VáIto,atl,iul szer.la és s?ombatl napokon úZc,
nel. Ugy, hogy a nyolclanas óltized náSodik felélren, mikor nár kezd erő-
södni a kiskereskede]ein a tanács e8y néhány üzlerheLységes bódésorr is létre-
ho, a piacrér Hősök tcrévcl érntkező oLdalán. Me]d a Dó*a Gyórg], úri
oldaLon, a nagyABCncllett is megengedi néhán},hason]ó kiselrb úz]ethelyi-
ség, (]ángossütij, zóld§égcs) létesítését.

A rú:eiőanyag v.limint :], épitőanyag e]látásr, - végig az egész idajszakban -

elsődlegesen a TUZEP, valantrlt főleg aíífőola] terén a Taksonyi Fó]dnűves
S.överkezer és.z Asványolaj \ráiLaLat bi,to§ít1a,
Tii.clő.nyag tekintctélreD a 60-as évekjg a hagyomjnyo§ rúzeLőanyagok, - fa
ós szóD,.l kurre.s cikkek. A hat\.ana§ évek kö,epérő] azonban - oszágos
kanpálry és kedvcznények hatására. au ol.]kályhák használata váLik álra-
Iánosri, Ehhcz .r tiizclőolaj S,r:]Lség]etet az Ásványoiaj Vallalar kezderben
!no:gó "olirjLútrir] " a községbe heiente két, késíjbb három aLkalofuDaL kijóvő
oLaj.lrusító gépkocsiva1 butosítja. Ez azonbirn a növekvő keres]etet nern
clógíti ki. Ezért 1968-ban a iaksonyi szovetkeuet egy nag|obb ola]kut.t hou
1ótrc a Nónecli út elején, Később az l970,cs avtizcd végéig, a íűtőolaj eláru,
sító helvek s:áLla négyre bíjvi]l, melyck közii1 a már említctt n.lgy olajlút a
kd?5é8 kolel néúmi kózéppontjjban, níg a háron kisebb á kö?ség h:lrom
kiilónbóző Pontján: aS?échenyi urcában, (li8et)Soroksá úto11, ( Felsíí-laLLl)
és Kunn|, Zs. utcán (A]§(ríaLu), E t kölctőcn a nyolcv.lnns éytizedben a
folrlgázellátás bevezetéséig, még tijbb kicsi magáü eljnlsítóhely is n),ílik, A
foldgá: ber.eletése aonban íokozatosar ,:]1rogy á 1r:iLózal kjépiil a íűtőol.rj

T.vábh él a vsíltáLlolnás rediletfu nűködő Tüép hegyom.inyos lii:eLőan}:lg
reLep, Eu ninden szempontból jó hcLyen fekszLk és bá íorgaina tüzclőany.tgbnn
, .l , ,,lÉL: ..l-, ,,,,1,1 ,,,IoIpp,odl }!8 ,,dirul(,l ,,'

ProhLémáslblr a beLsií ópítőanyag teLep helyzete. Ez a nyolcvanas évek
közepéigir Fő Llt.Me?ő lnre ílt (Mindszenty út) sarkán található. A:az o1y

heLycn, ahova a nagyobbrészt vasíLron érkező áru! pl. cementet, nesreL is
előbb átrakíss.ll kcll beyáliitani a rakráíakba,
EmclLctt c tcrülct sokkal forgalmasabb és mjs jellegű csomópontja Duna-
har*ztinak, mlDt ami, egl nagy tómegű árukkal dolgozó kereskedelni telep
s:án,irá id.:iLis lenne. E érr a Tü:ép eur a releper eladja élelnrnzer ártüá:
caljár,t, s kikajltózik a korség dé]i lé§zében . Kiíály utcába, arnelynek kol
nyókón c: nLőben a legMgyoblr építkezése| i§ íoLyrak.

-al, --/fu,. li J4,,*-ór' J, {"



A vendéglátóipai

j rcLrJJglriti,il.rrL erfsélel, (ten,]úglajk. ko.ü,ik. Lta]bo]r,ll ) s:írna t
cg.ls: ős:rlban kil;cL anlos 19ól,ó]_bnn ti:cLlh,i.ont a5 19Sj-E9 k.;t
t]:.nnaP,!,ti:.n.t.' E:en lrelii] t,r]l cg!,nó\.ke.lasi i.liis:nl nLniLt! 197]-jaj
ki]]i r l.r]Jaqlalk a. ltall]ollnl \:álrtt til.neLkeJik:]-]1-re. r na]d a 8i-as
i\ li:cibcLl bllat yl55]ac:és k,.\et]{.:iL,

A Vendéglők nénlileg (nagyon
Lassan) rnodemráLódnak, s rncg,
p.óbálnak kijzétte.terésr is Lrj?
tosfuan] m]nt pl, a kö:ség kii:_
ponrjában levő Betérő vendéglő
(Fij úr l)ózsa oyötgy úl sarok),
Ugy tűnjL< a:onb.n, ilven érke,
uőhe]yte kisebb az igén) .r kajz,

ségben, s inkább csak a? úil rt?,

anii jobban ntcgy. A betéű ven-
dégiő al egyedúli talán nely ren-
tabilitáSi goD.lokkal kiisukö.lik ar
iÉlr árusíró helvek kö,t.

]97a jűn[ a Bdélő loniií!íj
- n+h.tóen Jidá) ldl§dld (ll bn\őOgl)

]\ te.i.jg]aík 5:únjunk mél;él]ijJé\ét]cn, rlLcne nutséke]t saDten lalIásá-
l.rn ;lrcpct jrit.:]k, lro9r l alaorennri r crr.lógl,Jt olv ri1lomi reD.léqliltil r ália-
].l !ic) ,]i\etkcel i]:.nielteti, nrel,!nek k.irpnt]a ! koaígtiJ] t,ivli faD, Í!\
e:cl Lrjni,ítóL c.el tnins:erijen lórajJLlck e fe]Les:lésseL, s neLl urves:táLrrak
.rincl,ben ! ILuls:tifendéÉiíló j|!lL.Bl,sage]<be, A tanács, \:B 1e:enii s:t\.
tin ncnr tartrl;naL l l enJégla tói|!rt n uldenké||en ii]lesíeni l íl,ánól kij:é,
I:: ncgmitatko:Ll ai.b r is, htr v.llaneLl,,k \ eD.léllij nen] i kiiJ.(( enge_
.tllrDtk Llegtileliíen niíLi]JiL, I$s; húií\,é !i,!\ eriísen l]i.!is.l1l.tlj\j
r:l1rk a:t Lernuí]sítrk. vag! iiLr:.in!]!isán nagron h.n]il i.lé:kei]é\ek(J tcs:
! \'B EnDek eleJDénleké.l,.]ííiik Lnes- ]9ii. ]Lhnrsjt,i. .r: egiétlkLirt
nlgy rnúltú,,1e egrte kétc\CbL] híúIé lí]ó Hé\ jllün.is\.r] s:en]t].]1j ll,j::!,
k.tr \ en-lé!Líj. késiibt)ieLbcn a verekerlése]ri_ll hírhcljtta !jh f\!Lir|ó, (trlc:ő
I, \ ,lP ] i

Le!li]t]b |j!l]]énr.lt tr]!1gserri a ]rirltal!: rigiJ.llhci nijk. ő fcDdég]alk,
hanen r: engeJéll1el ncLl ren.lelke:í g,ir|ran |útcs crcJctií Ltrlrket áLrritrj
:!!k.clnjl ,]L.:.jk L:.k s:ánár lü.it.!tr! , t.b| tlLcatn\ifu b.clulik, : a:
eLl.iijk !ili lij]Jeler| §tkoli ténr. \'B \lgv i.&i(5rilé5.kei FarLc!, nefi a
bnüín\os;n \]\elleJii lis:.!ek ii]l.g ]l}.. h.hckríjl kcLiilnc| cl,j Enntk
e]]enére k.8 jl}il.t, lriint.téseLtiíL r;gr icl::rinioLó ]ita:kcJaj.klij] Dincse-
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A: .sTres_ta-ik és .!klás:.]ák s:ána a 6a-aS EO-J, aY.l kir] nég_!. K.iluk
kcttőt .l l-]gef Iless].1l és. T.vinisa |le§:ó. - to:e|.s ":intíí.!]irís:.lián|
el],ít,nsel J I]erl Deq|e] \ie..jéglilól!.rr \'í]h]!l niik.dtetL. \1íg .l i];lrnr.r,li}

.uk|á.;,]r, l \l).-ííi]il]r. kö:elaben lc\aí Cergelv iéle cukrásrla {19il,ben
kapott Lliik.tlósi engcLlillrt). j.il v.:ctctt n gjn.(kjis]da, \'.ilJ.;lika cnLick
Deqíe1.laícn iclü]n]úlj! [ :Lllr!! ii:Lct.kót.

DuDalural:ri tí!\ah i.lan;J]<L,Jr lcgcli;Lrli;bh - egtetLen 11,.t:tril,!ú-
re,LlégLiitó LtJ]j c!}í]gc, á FalLlt ko.i}.saj .;Jka,.].n1 (.rl:jiható lepLú t|.55:ó
BeL-.i' s:atcLl bo.coJl:.t1 tcmlúrrl, ;crri..:c]rako:jsi Le]retiíséggeL, hos;l|L.
ntin,atartisr ijvcl (cliíL.L iO-ig, náid 1]-it] ig\cks:]k néni iővát.si s:ínt
h,r1]] i ki.fé.] élfiél-.e. Á pLess:ót kerlet|en e:.{íús: i]:ene]teti, kÉsa]L.]] !
tL,].r]JrlNok t.ib]]su 1áLrorrak. s a lepLta, (L.l:i;bl]]eki.en CluL. ]9,) Ió5]
L,.n ér§:ikai s:ónko:óheL1_!é is f,:1ik

Lakossági s:olgáltatást rég:ő területi cí]vségek

D!!;Lhii]s:tt é]eléhe: hó::iiitr.:ik ,óbb nir,en sa]ls:]Lt.l.í rálliLet, Lre]f-
D.| |.l:n\ iellem:ő]e, h,-.s] leri]leri re!ékenliélet [ íolltJt, l-]Lúrrhiti.:til.
[]Dt t.rijlch l.:l]i!]thiL, Lo]].kei]és] .iimó|onll]a teLepult lnrél rége: ec1-

í,:t Dula]ulls:l]r c]]riró n]|i\ri,:I tcrii].Ij_jiti\j eiLitti tefa]<..l.agcl E:l .
.on l: L-]TP is r T,rli.jl]i,:!\ cl]ie:.1 t] ltj.

n: (lr::Lills trlirlúkIil:t,ir l]!niIili\:lj ilók]3 1:ló;. .]í], \ ]i-é! nr,'Lt

Lltg, ! L-],]:lL (]llrgl Ljl ar7, l:i.] ll:r]] :r]il nlatLitr:jN , l: ekl,-.li diíkl.en

Ar oTP;iióL d 7ú{5 á?kbft
_ .: elt.1.!L{d 30 &ben Lnilil"g lljg ürltúdl
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Il].ia]l.*as] ]lajr..:: ]dijl..n |it kó]iérrlÉ. - l\nj.l]]!r.|:ril r Tl].lhl11,1li]rgv_
h.j..lIJ. i\la]|$,i,irtr.i Dtuurrr.;lrrl tcricJt lL, . ctln.| ,,.|in óli iLtlilblLr
óa!'l i!l!i,:íLn],it l.=1t. É,dll.: ]!r!r kúu] L.úáLt e] rr. ].r:tlsítlrt Llkos:ági
!i]ít.'si htt.Lck.I NícLLé]r.rL nlil]ia]]t |..1l! rés:l_.en k.]:retLÉnnL lé::l.ci bi:.-
trrliL1llsll útliD n li)ln\ék i(.lli_i]ttlj s:ehén\eil is a,]tralnu:la ]\: illic.s
J!l:-o:ii lat:afu] ü e!és: ]Jií::|kbiL1 ]i k..i]l !nll. ]\ rj(iknl ri.lt. ir]nl li
it.n jt N!!1 Ln ol ila'k|e:.liirr|iLllít.tt1.

A ]'ollaréb@ftl.rd 4 l.E tiübs:ór ú ilé],rll
A/ A Jú!fi6ltk ELját - D/Á nrol.lda6l!.L !ér;n

A L]unaharás:li és VjdqLe TalaÉkyaivetkeet - s:htén kóúetkó,ponti
, !.e ln,l jJ"ll: D,l, , ,,i,Lr, lal ,o,ioa To oo, o --.,
halmon is lc rt.trtott kirendeLrségeket. A s?óvetkeer nlLnkáját 15 tagú e]ső-
soóan Haraszti lakosokbol áLló igáZgaútaDács iráDtítotia és 6,225 fős raglér-
Suán)nal a nteg}e 2] ta|aréI§zöveikeu ete közii1 Da8],Tág.endben atizedikvo]t.
A fiók saját modenr banLi feladatok ellárására wolgáló előbb eg], ma]d
két§zlntes óplletga Fő íLt 1]0, s,án alatt. a kózség centrumáLan taláLt helyet.

9 
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Terülctí jelleggel rnukildöt( a Pesr.Nóg!ád ne8yci MÉH \.áliaLat

Duruharaszti telepe, mcly rószben a ráckevei, révLen a dabasi járás egy

részéDek - 1.6, s?fucsíém, }.apír , hulladék aüiag beryű]téSét és has:nosítá§át

bonlolítona 1e, A válLalat eg],níútól alig 200 éteríe , rle nin.lkét csetben

a vasútáLlonás kö:elében két raktárrelepet tártott fenn - a Dózsa Gy. út 71.
suárn aLatt és az Anrlrássv íLt elején. A hulladókgyiíjré§en kíviil, a Háras?ti
lakossás lés,ére is éúékesíterr proíiljáL.á tarto:ó áfuk.rt, LloLso,ói 1éts,,ina
all:]gosan húsz körii1Lnoz8on. Saját szállítóparkkaL, ,négy lehergé|kocsival é5

rakodódanrval rcnJelkezett. Sok bizonánrost, - sz:iDos ernikei kiseblrséghe,

tllto:ó begyűlrőt foglalkozraton.]"'
Ugranc§ak ]:err:]LeLi kóTorrnal rendeLkezett DurrahD.ir9rnr a PeSt nieg}ei

Kónényseprő. Cserépkálylra Építő és Gánzerelő VálIaIat, meLy az egész jílr,ís

tcíilctén ellátta a szúksé8 yerinri kéménltisztítást, égeréseket, Íiisnyomás
mórast, A: épiiletek has:ná]atba vérele előtti kónény felúivizsgálatokat,
DlrTobb gjzbelendeié§ek kénényekbe való bekötósér srb, A kirerrcleltség

adninis:trációs kozpont]a, a Kosuth Lajos Llica ]3. §zám alatti épúletltn
folt. ós . jjíáson beLül 12-15 kénényseprő szaknunkást fogtalkoztatorr.

Mnrdöss,e néhány íővel dolgol(i, de járáS] srintíí ingadirnköu vetítő ilodát
tartott ícnn a Dózsa oyörgy úr 1, szárn .l.tt a Szenten lrei Vá]osga/dálkodási
Vállalat. A: iroda a Ráckevei jálás tcrülerén eLaclásra íelkínált ingatlanok
é!tékesítésévcl, c§eréjóvc1 fogLaLko:ott, Működése kú}ijnijsen a óO,as évtized-
L.en volt jclcitős - évcntc átlag 500 tcLek és n]inresy 4001ráz , .rdás.Vételér
adniniJüáltn, hirrósági jeLleegel,'"'Későb.\ a kótelező ing.d.nközverítés
negs,űDésc utjn, a helvene§ évri:edben íoígalma ]ecsökkent, mald ai iloda

Hald:tim rclcpült a Pest megyei Temetke,ési VállnLat járási kíen.
delrsége iS ne1_!hc, a iáráS (és HaDs.ti) terülerén - 19 települósen - öss,esen
24 ravataiouó tartozott. A kirendeltség kóz!.,nri irodája a Rákcicli Llron

rníjkóLlörr. ]tt volt n közpoDti na8vraktáE váLalninl kl]szoúraktíLr ós a jjrjs.
ban lraLott szállítást végző két gépkocsi telepheLye is,"]

l]át a korábbiakLan - Hara*ti villanlüáló:aránál rnál foglalko:tunk .rz

ELekrrornos Mín ekke1, orr rtn erneltilk Li á Lllnaharaszti kireDdcLtség

köEcl ellátó reYékenl§é.eér, holott el alapján, a 1rarnincéves idős;akban
nagvon jelenrőS reliileri kó:ponr. ]lletékessése DuDah.r.szrin kí\,uL nég 13

tclcpiiLésre terjedt ki, s nemcsa]< a ilckeyei jálásho? t.lrtoló, ríjle délrc íekvő
r,,p "e| .,d": ,. ,, lpp ppF,
Többek kii1 p], ocsa és Dabas, Bueyi, AlsóDéncdi é§ lnálcs is a Duna,
haraszti relep feliigyelere a]á rarroott,"']

Áz elmondotiak e8yüttesen jó1 murarják, hogy a kó,LeLedési csonópont
Dunaharas:ti, a Kádár-korszakban is jó ideig - niincl.lddig amig, a jáLá" lcgn.l,

8},olrb léLek§:ánú retepülése marad, (§iji rés,ben auutln is) . nasyon Sok te.ii-
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leren megőr]i a korábl.an ki!ívoll Vezeri1 §zerepét, Bár hosszú rávon, kulönlj,
se. a 70-es évtiued végé|ől (]akosságszán fuknrtctébe. S:iger§:ennniklóS ar
1980_irs népszámLáLá§]ror kerül cléjc) már éreuni lchct, hogy ir telü]riil leale-
ntényczctt vi§sz.slíílá§, Iasarrlmsan (és yeLencsólc csll nlőIegesen) nreq-

úii 1ijlődé5ét, Többször cloío LLl, ho$ váLlaLati egységck átkilltonck pl.

' L Lnohaf as iti {,áíos i.ls od.í-\.l

In{rastruktúra és kommunális ellátás

Útháló,!t, járdák és terek

A tenilerileg óliási kijisóg tcrjewkedésr és liatalnas lnkosslgnövckcdést,
aZ egés; három évrizedes irlőszak alatt, a infrastrLütíLra lrőnilése csak ras:lc,
gescD tucltn kövelni, Az chhez Sziikséges anyeg] eszkórök felett, a ]á!á ilLetve

lgy llaEzti a? cgé§z i.lőszaklran, a járási ki]zpont Rá.keve éS ar ipaii felleg-
v.ltkóDt kijclajlt, ma]d kóüetkó,ponti rangor kaporr Sl]getszenrnriklós ne1-
1ctt eg],űjt.t nostohaeycrek és e,t eLsósorban au intrasrruktúra sin],1ette nieg.
Les.ánír!.r a két állami tat, a Budadapesr-Baja 51-es főút DunaharRs:tiD
ritmenő yakayát, (Soroksári út és Bajc§y-Zs, úr) r.a]anht az Alsónéniedire
vezető kdartat (bclső yakas,a a Dózsa Cyör$ úf és Némedi úr - ez időben
Lenn út) a többi íltról annak a községnek teL]ett gondoskodni, nelynek ene
alie volt pén,e. S czért d ilsszesen ]2] utca 6_8 %,a ]Ut cs.k szilárd burko-
1atho: a ]0 éves iclőyak aLart,]l
igy a telles 1igeti részeD, e Petőfi letepe. tijbb mint 20 utcájjbtil cslpán a
Tenietőhó, vezető Be:erédi urca, egy ]00_ 400 nótclcs szalraszr, níg az elLen-
o1dalon a Rákóczlligeten 20 náL több uicából, csak a T.íncsics Mihál) utcn
és a Rák(iczi úr egy lé".t (Szaba.Lság tórig) épúl ki s:ilánl burkolattal. (Ezck
esyúrre§en sen élik el a kél l(ilolnóteí.)

Valamnel - de csak mininálisan, joLb a helyzet az Alsóíalubal, kt a
Teme!ő úr, me]Y a Terme lijyóvetkereti KözPonthoz vezet, valamint a Bakta)
lakórelep épíréseko! a K]apl.ir ut.a, továblrákisebb be,ezerő rés:.n]l a Ma$ar
és KiráL} urca, ]Ur küLönbii]ő rninőSégű Síilárd lrurkolathoz.
A: egyeJilli betonozorr vagy as:faltozott uralrka1 eLfogadlutó nértékJtn ren,
delke]ő kijzségrész a Felsaí,lirlu, ltt nár korábbarr a 60-as években vilárd bur
kolafur kapoft Meuíj intrc (Minds:eDty) éS Sü.nfe]d (Ersébet) utca.

:' *,., r',..,,.l, k {/, i/a..lr,. !]5



A Mezíj ]mre ílr e8}ben a] 1956-os föLdrengést kovető őszakban írz ehő szL
lárd burkolatú új úL Ú abban, hogv sikerült kikovezni, jeLentős s,crcpet
já§zoG e társadalmi lnunka, }r1, a fuvarosok (oszesen 18 íuvaros) a tanács
nyomarékos "]rére]nénck" ele8et téve, tá§adalni murrkábaD (azaz, neyeD)
s:áltfuorták a vasúrállonástól az építkelés lrelyére az alapanyagot.]i

Mellelriik, a ?0-es óvtizedben - a HÉV renix (]avítómLüe\,) épírésekor,
- szintén nern köóégi pan:ből - hanem az 5l-e§ drar ideigLenesen kikerüLő
L]tként, rés]ben áll.]ni, rés?ben HÉV fnen9írozásb(il slilárd Lurkolarot kap a

Petijíi ltca és a Kiss Zsignond {enlnsyk) ulca bevezető lésze. A l, s.ámú
(n.l Körösi Cs.,n)ir) iskola épitéSekor pedig a: ArirnyJánoS utca, Továblrá, a:
orvosi rcnrlclőhil: vezető l00 méteres ré§:e a Darnjenich utca.]l

Ígv a Fclső,íaluban, de sa]nos csal ebben az egy ko:ségrészben (ar álLani
utak átLncnő rózcLt is Ltszání§,a) a s:iLánl burkolani umk úán}€ eLéli a 20 9ó-ot,

Lne\, eLrben a: idŐltn nrár ors:ágos lj§:on],latban is elfogadhatL1 arány. A
tóblri íit a Ló,ségben íoldút, és á]laporuk - a legenyhébb kifeje,ésr hfuzná]va
is - csak rés:L]cn ktlégítő A {oiclutak . bár eserenkénr e ránács fó]dgyalLtvaL,
sóderozással igyckezetr némeLyi]<en segítenj, javírani - \,égig hepehupásak,
gó.lróSek LnaladDú - 8éD ánníjvekk el cs:rk rcDdkíviil óvntos.n járharók, Ennek
oka az n, hogv a: rrtcákban lakók a gödrökct, kótcs órtékíí útjavításként -
gyekralr építéSrölLneLékkel, ká\ü.tsahkkal töltögetik, s c: g_!ak]an níg ros$ab,
há reszi járháróságukal, A 91lá.d utakiá1, a ?O-eS évek végón, 80,as óvtizcr1
elején, a vízhílóíat kjépítését l(óvctő gyatra íLthelydJllít.is .ld olot nagyon

Sokáig íá]ó Pontja a kii]ségnek a bctolozott j,irdák .llac§ony szánra, RésZ_

beni okir, hogy a régebben (kót h.lboni kaiZt vagy móg clőbb) épírerl járdák
naey része reljeserl elhasználódott, nZ íljjár.laéPíiés nódj,ít ped]g (erőíofjsa,
it) nen rirlálja a köz§égyc,ctés. A h'iború utá]i első járdaópítóst .l Srr.,nleld
urcait pl. öl éyen kercs.tiil csak teNezik, nikózlren 1egalább háron alkalon-
ll)al },álloztát a VB:r techDikai ne8oldáSi elképzeléSeken.
A; 1977. óvbcn vógzen utcafelméréskor a tóbb ninr 70 kilonéternyi, (két
oldnl.it s?ánítva 140 knlD./i) údio,, mindóssze 11 kilométer glalogjárda
taío?ik, A j.ildík kiépítettsége viszont nem a Felsíj-falLrban, hanen au Alsó-
faluban a 1egjobb, s ugyantft ralálh.tó az összeIüggő járddzakavokon űL a
1e8tóblr Srólványjáda iS, Oly, egy vagv két-há.on ház előrrijárda, ahol a ház
tdajLlonosa neni yárt a kijzségrc, hlncn a po.rjja előtr, sajár köLrséselr
magánelő]rő] éPítetr járdát, Így a tel;cs utca lgyan nrég sáros idóben aLig
járható, de 1egaláLb a hála elő( mjr ]]i:ndes . utcaré§z. Au Alsó-faLubm 9],
a . olJ LJl , , , , , e , 

, j , , 
., , ! , ',l e'óll lJJlJl ',,-o,

váliy járdát a íelnáést Yégzők,'i Ez ! kiilönbóZet a köZségrészeL kö,r, öSSre.

fúgg a-a] is, ho8y a Ligeli leíületrészekcn a legóbb a: olyan újonnan betele.
pederr és kevésbé 8azdag lakos, ir]<i ntég alig,alig érli rn.rgáénak a teLepüléSt,
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\íi! a: ALil-faLuL.aD élajk (.: arl]lL,Innk s:áüin] s!áL..k), Jc r Frlsit-ialLL
itis:lfFe]ijlele]r] lalói i:, ruil l1.19rolárrr,lsan _.a],il]ulnák é[tk Hansllt. s

emellell ],_. ]in is jl].tl |n!r!L]á!
A 1.irJi einlir!J,]!:i] ! l]1-.Lcr enis éi l:eJ \ ijlr,:,:í\l h,]:, .\ knré!\ e:e(é\

nre!r,iíl]l 1:r : tilrm:lt LlrL]rel !\,]lsnlnj t!Jj].l ijrL.(i]íla\l sói].jt a5

cemenlel :;l r:lkrrk utcrilrrak, lurésr{lrk, ]]]o] x |ló]L r'rj.]]j] !$:c,
ii]!!ő l,jí]iélarén ri1.lnil Ennek.}.n\ít ti]ko:ru.!l rjltlljLUssí }ilik !
jál.iil é|nése ], n\!l(vaD$ a\eklijl n]jr c}n§lLl J:!Ll i]hLl !\ik.] \tt! !
tanácslln, leLet-e ].ijlagL IiN]i:ljss. ;r: utrl lurrJkit .Lliirn ti jt
él]ileni S ]lrl(njltjct nreLrik,_JJrlJr.rpla rlriLJrit, A: cLtole.lltt n.r.Llin,
i]i\!1iI j.irlút i|ít.Di c:ai s!]jl eíií|ajl lclr.t Ka5aíb]] .liiJor,LuL, 1].] i l,in]]-
él]ílan. ucg!:i\ !]]lt .\,i kel""l iÉll]i.trrúlljfr scho1 urs lclcntkc:ii, íL;-i a
llj"ilk ollatlnl.ítr].ile ls !J i l.níi. trrr\Jgot E:t kúl.tar.n i s!úrrlli ]jL
.1ripitó. cLcJnrjllL,]l.]nt a nrL_]l.\i.l\ alti:.Jb.n t.\]]]] lunt ]a kilonatlr
n.Lg!1]!br.'::t tjL.J.liDi n!,1li\ii é|itcll l!i ! Jptt. llrir r .:aL.'rtrlcLl
h i r] l l r . r agr tlLi: c,l mart rrefu nrnJ ]g lLcgtii.lij nlnají1!.L.cL1

.{ ::iljlJ Llrr1.,,]atr1 ulak és . ]:j],]ijt htiiLrri tiL!n!s.n n: .síí. i.lijs:ek!k-
b|E tr_!!a..tar. a].ipa.lÉkri: el!e:.iaj.r!tlui! ulreni: a óa_es é!.ki!, Dik.r i
stloLnicl] (nu Er.aL.et], Llt.jb.1l.gl.sín.í:.s3toni é|tiL,]'.sek a: lrn. inr]
nig a fi]áqháb.Iú e](_11] kas:últ, S e:ek leLinr]nf. _ rends]erlelenijl ki.tl]n_
te{(rtr - nl,íLt átk.k nen] kar.csck eLYe:eú]i ] h]rlelen :í|or(rl eserén ].:f,jlL]]l
fL:.l Le!áLál.b ]0-]j ól\ kj]likui DóLledéses leliiLerrés: aLrJ, rh,ll kélreJcl
úrr:i ]enni e taná.s a nehé:,igckcD E:ek kii:úl is l lel]iijlt !.Dil,)l ,]L,)],i .
NanicJl L]ti \I-{\:aLLLL]iró .lho1 a Lc:ítlrLL,l s:al]s. salil hL):lí !i: tenJi:el.-
\.. e]toüi a vi:elnle]ijkel, lllcLlkol a: e]ul]író|in i]ss]eg.,íjli_i és melil],'] \ í]
n,üe!. kefulő úlakn kénvs:critL, ! teL]es kijllekeJé;1. A linác§ lijt]l)s:i)r] tllj_
L.i!!Ió álé|irési ]rísér|el utaLn, csak a n}olcr.lnas é\ek Lil:e|é.. lló:l.j
L]r.t.!r lir] .s.|icéLc.;lfuDra L.aí!itéséie] - n Ljrrj ]cln] .r ploblt]lllrjll. B:ir
Déhi mé! íg| ]\ eliili,rdLl] ]-] tilá". áfrirj9] s]ijn.t rclJkíri] narv::ipoLok,

,\ 1el]es l.jr,he: hú::,italr.:ilr, ell iittcknrta, t |e.llk hcir:ctaLől r, Á:
:JólL jJii\:úbrn Hin.;rlrnlr négv larkla illcí. tele !aD, A: e3lkoli Iia.

P \ " . -i j

résíi Hősok ttrc, a: oros: hijiirk tcL1' a NlÁ\:á]t.üái e]őrt. faLamint a lire-
tcn a S:aboJsjg tér (T!Li|ín ,é!).''

A: ekkoLi Piac tér rerijlet( rnnlcgr. nrástél hold. ]tt ha!Tomín\..!n
tor.íL.blr t kit nap a s:erd.i ós ::olnb!ti, a pi.lct na|, De ullanltt Larr]ík !:
.rugus:tls ]0-i L]úcJút, ami|or sjtlrs:iruslk, nrutan,ánroso| LeliL el: rerer. s

kasalL.b a téL:;űktl a:álta], h.g} c ó|ul téL a: eiső köTégi neg! ánlhá:. illel.
rc őLegesen eel posrai tliegítő a|üLet.

9alu,laa*i: l,aaau"áa- l]?



,\ l'i.. t!énrberétele Li!li]ni-.sen J s0_!. i!(llje. \jlil egrle erősel.bé. E:en
r rrnács llerontálla]r,ln i]ló cljrLsító |5:tIl,]k litesúésé\,e] |ról.áL Se!íteDi,
,'irlll,s e:el r élLiL is llk'jL| ultiíL a ]rtli:ctct. ncrt h]bj,lln lerle:Éllek. Tljl
s:ilr.rk ígv,r: jrLí]k, lilr nrJn.ll r::.:trLok íc]in jn\]úl..:jlln] E:érl

rulrrrn L liiilk relep.incl rjLrLikkal anl e] íLlab]: hcllct i.,g1.1l]1.k el
1: r5 irk.::i J 1]i.c ]lc]rlrlfifát, hogl a nl(l.lanas ó,.k ki:cr{tiji rn,:g].,
iiurr]r a: l l]rrlnl . ev]rraD kiJ.IítlretetLen e l.detíí ,itrl1 a1 _ ijg}.|lidaí "tú] ri,
l.ik" r.. A ]]:!is:l]!ri(, cklorinilre1 rrere:ve.gtlnita "KCST" rrer "lcn,
rr cl" p,lcc:] r ílik. lh,ll nlrnJrn nlrgkeplrat,; aLln l KC}ST o:ig,,Lb.ll tl1:11,

hiú E: i hl,,iiag .:liLláLe ruru 1l:s:lo:, nien l1csó|.1.an 1ut Linlh,l: Ilc
nrrLt r prrc trri]lctllcg kr.Ll.itor,tt. sok ál!: [nI n !:oLns ]D! Ha;!L l.r|t
r.,:t i!an!L.c mL,l ::nrin Lé,:1.en egrfalta lLac tén( ríLL-k lqv l krllrillt,llr
üintns:.íj.L1 t\illri]íi iIií.l]k t.lc. ih.nlen a Tunrl .:oL.r,lt inag krfib-
l.an) riLut.ik .l r:l ak.fi.t rt]nkletették és hint le]l.iíLt l5 .h!.i(](1.1k, ql.í-
:LlLtj lnDL.rL] lo]rl.LI.!r Lls:k l s:épel kiaL:kítltt kol elrlLi liijf,i]tal i. t,

riL.i!hjl]]li, l]a],!k ,:o]].,ir a], é: ] nintelr kéts:i: i.lijs sf,:L. fu ,:. .n]] j.|rr,
!nlt]l t |!lk ]cl l+t,

9 k e./ela*/Ji,i kJ k É"k fu

]1ei .hn6ún dükloi d Zc_.j fu.i |1.1n ElsiJ pídhillDtÁ d pid..ir r.n&réjái?

JoL]b a írls,t ! ]úÁV állonáS előtti 'irr.s: hősók" terénck. Enrrek karban
tartására, niDd ! Párt, nind a tanács VB odafigye1, Enellett óVenre legalább
két alkaLonnal, , á|liLis ,|-én, a sociaLsta rerrrlszeLberr a "íeLszabadulái'
naPjáD. és a novcnird ?-én, t okróberi, orov foradaloLn üinepén - itt $rt-
ják a ko:ségi ünncpségeket, s ezekre ismételten rendbe hoz:ák e.r a krsebb



Álúi 1950_] 990 /nj:r Lsiöbliú anD.ek iinnelJéAü , d io{]ü,lri! .nhj.,nii.
1 ÍndA]ar) Hlnlrk hre nÁddik fu/rft \!,alt

A jóval nagvobb (lná8ya!) Hősök tcle, a, eklror] po]irikai v]s.onyok kó,t
sajnos végig nosrohagyc.ek merad. Alig-alis 1!l rá pénz, A párt hcll,rehoza-
ralát nen tánogatja,
Ugyancsak elhanyagolt a régj ligcti TLLlipán tér is mclv ckkoriban a Szabad-
ság rér nevet Vjseli, CsLLpán néhánI kómyékbel] prüióta család gon.tozza
nómileg.

A kö?nűhálózat {ejlődése

Az infrasrrukturális közúűhíló?atból a harmjnc évcs iclőszak kezdetén
csak a villanyhjlóZat kiépftelr, Ennek kiépíreri§ége !.onban ronlik: mivel a
Dovekvő igén|ekke l, a kó^ég rerjeslkedé§ével ósa Lnkóhá?ak szánának nö!e-
kedéséveL. báló:irrbővítés alig,ali8 bír lépést tartani. Főleg az áramiq]adozá§
Dagv, s a megíelelií ícsuiiltség elérése, a he&enes (1vek elejéig 1egtóbb köu§égi
telr:ilerrés:en csak ílon, A VB illetve ranácsülésekeD nen eg],S,er re9ik
szóvá: "so]. a ldfusr a úllonlra, tq ball genge, a tilla') lilTál, a!a.]tr|)ií&,
hog] esercnlién. mJg a 1údiólól is zd|ar]a, lehefctl,:nnJ .esrl. "r'

Nirgyoblr villd]yhálózati rekonstLúkció csak 1976-1ran kezdődik, rnikor 22
úl rrirrl\zíomárol á1lomás bekapcso]ásá,al .]?r€ növekszik a rran§zfornátor
álLolnások szána, s 40 kilornéierLe a 20 kv nng],reyúltségíí ]rálóraf, Minden,
nek révén j.lvul az áLanerősség, eBylren egyerlen év alaft (l976-ban) ]4] csa,
1ádi házlt ka}rcsolDak be . kényszeú vánkozás után az áEne]lárá§ba és 210
é1§]akai áranna1 Lnűködő i'oróvíztáloló bcka}rcsolás is tórrénik,]]

9)."./-,.,,á "á*,bo-*- i]]9



E t kovetően mát egycnlere§ebben nij a ráköréS a háló:nra, é5 ar íLj lakó,
negyedekben loL),.lmatos.rn történik a tran9foimáLorok teLcpíté§e is, Ugyan-
c§ak fe]lődik a kirviláeítás is, 1978,ban péLdául a? Alsó-íalubán már 216, s a
Felső-fallüan és a ligeren is közel ugyan cnnyi közvilágítáSi lánFa ég, Ez bár
L<evesebb, nint a fele napjRiDk kó,úti 1ánpatesteinek, nár négis köZelír ar

eLíogadhatóság határáoz. Az l99l,es kai,séefcjLesztési Lanulnánytcrv készí-

tői az állapotoklt viszont uzal wnnázák "A telerúlás közvihgír^a d íőbb
utcóLút leszáfrírla TagJan l.Lrcson1 sínoorulom nrgoldort, A birton§dgol ]tölle,

i<edés nnrnnál stü]cighrát ekgítl lii, Ar éf,én]c§ ehírÁotnalr nen felcl neg","
Nincs ilyszerencsés helyzeóeD a relepiilés a telefonhálózatta1- E? végig aZ

egósz idii/akhaD kibfuhaiatlaDü1 alacsony s?ínvonaLú, s iLj teleíonvonalhoz
nagy prorekcióval is csak ritLán 1ehet hozzrijutni, Némi lrővítós l980-köiül
ta]rténiL( csupán, aniko! S,igetsrentniklósú Crossbar renclszcríj telefonkrll
pont épül, de ez is nndossze l]0 vonalat jelent. kö,ségnck,'1 A ]0 éves

ciklus fégén . i990.ben teLefonhálózatilag Dunijharaszti a DagIon gyengén

e1l.itott telenúléSek kóié tanozik A bekapcsolr eliífizetők 5:ám:] mjndóssie
43ó. ez a háztártások s,ánának nindösze 7.2 7ea, De ebbens:ámban benne

van tobb nint 200 nem ]akosági releforrlona1 is.

]Vlinde,.]z infrasrrúkrlrrális releíon- hiány a telepuléslcjlődésre is v6vllrat, A
hí|kd?lés állaporáól aZ 1991, évi lizeni)r éves távlari ícjLeszlési telv ismétel,
Len csupán .nnJ,i( kö.ij]: "a lelrflűlé\ teLeímelláíoíísága minimól(" .

A lcg]iagyobb a] előrehaladáS a ki]zii,enii íí?cllárjs telén. Egy n.lg|on
hoss?ú , óbb minr ríz éVes vajúdási iL]ószak t,iD - ú]közben teN,tcrv után

úr:]Letett és rnent iüstbe. 19?1.72-ben sikerult eléni az 50 o/eot ncehlladó
Lelépést a hcly] Ivó\íu Társularba, Uúbbi eláéSe a?érl ment Dehe?.n, mert
a kó,sé8 állandó.n nóvekedett, Ha egyik nap nár,nár 509ó kórúl járt a s,cr,
leiettség, a? mjsnapra .l lakossjgsuám növekedés mi.ltt, ú]ia csak 47,18 9ó

Lerl.]5A valkó,rnű 1óüci]or.lsát az is indokolra, hL]$,1970,ig a kólségheDnin,
dössue hét malyiú sú kóZkirt léle.eft, (Ezek is gyakorta jaYítás alatt.) Á
lakosság többsége pcdig, Dngv nitrogén-nrralnú, kónnycn íe.tő,ődíj nind-
óssze néháDy nétcl núL},sógből szánnazó, egéS6égteleD vizet ivorl Utóblri
kiilonosen a 1iisgyernekel szíulára voir veszélyes, (életvcaélles), MiarE
hirtáleserek is tórtéDtek.

A lérre]ijtt DlLnaha!$zti lvóví: TrirsuLat, mely a Fő út 4ó. §:ám a]att

vásároit relephel_vet, 1973. nárcnrsriban kc:rlre meg a hálóuat kiépíré§ér, Ugl,
hogy a: i\,ó\,i:et - nesállapodá§ alapjáD , a íő!árostól (a Fővárosi Vi,művek.
tő|) vásál.Ita, Dapi 5000 kölrnéteres kontiigens határban :ilLapodva meg.ró

A hri]Lrat hos:át kerletLen 70 kilonrétcrrc ten,euték, később azonhan a l00
kiloméreres hoss?úságot is neehaladta. Ennek nemcsak az utcák szaporodása,

rlc az is oka volt, hogy a Fő!árosiVí,niíí kö.séghe: kó,eli Cscpel szigetikútja,

:r.a -lz...J, t úk. áa,. Jn:rL



Ar iüjUi.\á,ru - Dndrlrdrd si![lr -
ÉíálLaó íőegéLe épná Ló.]Én

ahoman a kózség vízeLlárását re .ezrék,

tíllságosan nagy va§ é§ mangánf.rtalma
niarr nem rldott esztétikus vüet adni
(erő§en bamás volt a vi.c). Így pótii,lag
egy körel 3 kil.]nateres Dag], átnélőjű
gerjncVczcték kiépítéSe is sriiksé3essé
vált, nrelpck ererlnényekéD]: mfu ádát-
Só (tLs,ta) vizet kapott a telepiilés.
Ugyancsak clhúzódott - az elelleti iervek-
he: kópcst - L€szben nunkaerő, rés.lren
anyághi!íD!, réSz]ren tervmódosítás.k
lnjati, az ivóví:hálózat építkeíéS s, Az
első ütcn l974,]ren. a ll. 1976 elején,
míg:] 111. ütcLn l97?. végérr kerult áta-
dá§]rr.'i Eut követőenvált a HaESriivízeL.
lárás nornálissá. A hálózat üzene]rerőle
a Pc§t,ne8yei Ví7 és Csatolnamű Válla-

Nlindehhe Inég hozzá kell tcfuli a negépírerr víuleueték háLó;at sok
kívánnl valót hagyott nnga után, (A, é|írő vállirlirt inindcnütt a l.golcsóblr
anyagoklt óPítette be.)A víuh.lló?atra a? e]sőrjkijtések 197ó,ban ke:rlőcltek,
éS a 90-es óvck kc;detéig vezetókes vízzel elláro(r Laká§ok s]áin.r 32ó2_Ie
erneLkeden, Nagyon nagy szánb:ln óPült kö,kút is, - iöbb minr kérszí].'| E;
azok suáütánl is bi,losírott ]ó i!óvizct, kik - íőleg anyagi okokból - nem lép,
tek bc áZ lvó!ír Tárí a$a.

Á tanácsi ciklus utoLsó időszakában kerii]r sor a gjzkö,nií kiépítósénck
megkeudósér€. A gázr - eLsődle8esen konyhai fő]ésre, kiscbb nértéLben
iii őszolrákná1, áfoly(i rends?eú víznrelegfuésre , csJ1< a fóLlren8ést utáni
1dősakban - éS palackos gáz (bután eá:) íonnájáb.tn kc:dték elő,ör a kö?
ségbcn haynálni. Ekkor létcsiilt a: elsíj gázcscrc tclc}. is, nel], lakóköretben
l&csült és a lriztonsági előí.,íSok miatl csirk kollátozott meDnyiségben tárol-
hatotr és forgalmazhatott palackokar, Cáupalackot csak kiutalásra kaphanak
a szerencsések, § a gá. haúnálala csak lasaD te.jedt. A változást áz i9?0-e§
évti,ed ho,ra, mikor L97l-ben a Pclt-neBlei lParcikk Kiskereskedelni
VálLaLat, e Fő úton, , BajcSy.Z§, út 51. s:áLn alatt - a: itreni telek Dunáho?
kin],riló Leghár§ó részóD negnyitoru új 8ázcsele teLepét, kr rnegfelelő
védőrávolságrB a beépített Lák(iteniLettől nár jelenrősebb nagysáerendben
rakrározharon paiackokat. EzeL eg| idóen tölrb ninr félefen kaprat új
gápa]ack kiUúIásr, úgy hogy eserenként tartalékpaLackot, vagy nagypalackot
(11 kjlós heLyett 22 kilósr) is vásárolhattak,J'

l.]1



Ennek el]erere l97?. kozePéig toválrbra is akadozorr a gázellátiis, nl]vel a

Ph. gá, nen cslpán Duü.lhanszlin, de országosan is egyre népszerűblré váit,
és a terüleli PeSt környéki igények negluladták a Budaörsi elos,tó kapac1-
,,,| oi7,l ., J.j eq,l-| - i.?l ,pol

closztóho:, Ezbá távolabblól, de kielégírő Lnemyiségben iudott 8úlalackot
Szállítani. Sutisltikai adatok strnrt, -196?.ben (ekkoftól sueíerel a PB, gá7

ellátás a Statis?tik.ti adat.rk közt) 2805,en, 1972-ben 40]9-en h.lsznújtak .r
kó,sógben paLackos gázr, S a nyolcvanas évekkdzepére a palackos gáz ellátás
teL]esé vált, bjr gijzal való lalűslíj(és em jöherett nég s?ób.l,

E.érr iS ke,dődött neg a, os;ágos iöldgázellrit.ls kL§zéLesítéSéDek úszeként
a hams7ti gá?köznű hijLózar kiépíré§e, Ennek első rószekénr á nár nűkodő
Sorok§ári fóldgá: áta.ló teleptőlegy Dógy kiloméreresNA 200,as ó bánxnyo-
náSQ kiópíre[ \.eieréken került a gá, a Dumllaras,ri gázfogarlóig. (Ez a

kö:ség éSíaki lószórc tclcpült ) A: inrren kinrduló kö?épnyonáSú eLosutó

háló?.t aarún 1988-1raD ke,dték kiépíteDi.
1990-ig ar önko.nányurti cikLus kezderéig a kiépiilt hálózar lios;a kcre,

ken tí: kilonétcrre, a íölrlgá:ra 1itl]Llt h.iztartások siána pccLig rninlegy,100-
!a nóyekcdcti, s a gazíákly.r végi]] is l988, októLrer 19-én gyú]r ki úDn€pólycs

keíeiek kirt a N,t.lx Károlr (Móra Fcrcnc)utcában, S d etőgá?t kapó utcák
(11/a lLtcm) a: Eótvós Károl},, KöróS] Ce]na, Móre Ferenc és Vörósmáity
urcák voltak.:" 1990,ig a: öDkornány?.ti időszak kezdetéig a háLózar ]0 %.a
épiilt incg,

A: inframktíuális beruhinások kaj?ül . 30-éves i.lőúaLb|n, a LegkevÉ-

sebb cliírelépés a stnrrwí:elvezetés terén tóúént, A sienn)vicsarcmá:ás
bjr tőbbs,ól s:óLr! keúlt s?iiksígc§égc, sohir nen jutott .L foíáshiány miatt
a.ldig, 1rog| negvalóSíráslival a VD konol_varr íoglalko::orr. A n.ximáLis
etedmérry egv 1'olyékony hulladókleraló léresírése rolt, nrely a ko;ség és:.ü-
keleti ré§uén kö:l.etlenú1 a honokbánya najr1 L(ésőhbi Szenéttclep meLlerr

Létesú1]: Ka,ettá§ iiiepírő lendszeré\,el negvedsrá,adig megleLeLíjen ki is szol-
gáLra a rele|iilést. ].le hor.lrák ki a szippantó kocs]k, ahá:i cniés]tőgödrökbajl
kiúivlttyli{(t salakarryagot, lr,íinde drága, és cserenkent ha a szipFntó
kocsi csij|ó8ött, , e, elég 8yakran clőíordult - korrrye:et s:cnnyező is voLt, De
meL1 a úcünlvíicsáloma hálóiar és a szenn],víz tisztíó lelep kiépítóse egyiil-
lesen kétszelesc 1ctt vc,lna koltségben .rkár e gázhálar,át, akár a közii:emi
ivó!íz hálóuirr kié!íté§i ]<ól6éséneL ilvesLnire Dlnaharesrti, Llcm is gondol-

Szinrén az nírastruktíLra LéJét képczre a rendszeres §u enél§zálLírás. E,
ke7detLrcn,lííleg merr nnldenkinek fi:etnie kellett éfte, erőS la|ossági ellen,
álLásha r:]tkóuott. Ennck cllcnóre is. t?nác§i akamt 8lő,ótt, úivel aVB t.gok
tellescn, a tanácsragok pe.Lig róblrsé8r:Lkben á §zeíle.err szenóts]ál]írás |eve-
:erés nrellett voLtak.

l4] ll aa ./l*a: l; ta a t:rzl,,/,;.l,



Ígv ú.'g ncm trllcscn is renJs:crc:,llgiiLtatáskéit. míl a hárvenis é\ ek .é_
g(il n.snlult , Llagánrll r :rr o,oklrL éS kefésbé h]g]énitU: .)illnt |lirló:
torsikklL-rr_rtilta s:enéltsvíiltis, _\ tel]es len.].]ér;rultrll csak e kil:tr:,
lr!,igúL sil] ]i]ri-,1-es j].jnil taná.slenJe]ekt kinltajcü trrJ!h n]cg, NlLkcr
(g! Lne!,1n!álLaL]r.:ól bí:tak Lleg e ielaJrnll. 197.1_tól, , hcti c.lrs:erL 1árar-
tal-régLele:en teret n.,elt e s:erre:err.:cmrt,;rillít,is, 5 c:t ! e Da!án\ál]il_
}.o;o két ;r]tkocsis tralr,llaL valanrlrr egr krcgítil Ll,a. Llc:n,aL vére:te']
[: korL]\.:itl,é.leLfir! s:en]Fjnllr(i] ni|jinlkbtrl Llcm tijliik.,kDak. iie,,]el)1.1
Iip hl trr.tluk. Haras:ri rrltt l: tlső,:l_un 1rn lisitcltpLi]as ahoL a s:erre:err s:e_

nlatlfű]rés ne!indll1, s hogl,e: a s:eúrét!!ií]tas n teL]e-t k.:sé!er ér]nrerre.]]t
á; lJaúk is i]if,]n\n]jli. 19i-i,.1É.enrt]Cr ]l_an e slenéts:álLirá"J.a he\.i]l
hiL:tan.li]r s:ínri 1.+4í] valannr rnlnte}. ]a koat]et, l s:emét.iír l]es]eJés
fis:oDt nrí]ilfé!i! g,]nJ niuadr. ,\ lrlrtrlE nrglln rrehe:cri srlkott h,l::á.
1ro!! a::emél els:íllílij!|nrt ii:eni LeJJ 193J,bcn p.1,lt_r 1elentés kerll n VB
.lé, h.!1, ]:ja Lnk.ls Lu a kr;:séll,.l. nlc\,nen n:etL a s:.néls]i]lni§i

A kő:lekedési in{n§truktúr"

Dunaharnszti s?ámára a földnj,i és alvóváro§i helyzeténé1 íogvá a kozle-
kedé§i ]nlinsnukrúln az 1966,- 1990 közri idő§zakban elsősorban ncm helyi,
hanen a budapesti bcjáráía 9oLg.lló közlekedést jelent, Jóvirl löbbcn kij:le,

]obban odáíigycl ara, milyen ilunJl]araMti "aL\,óvároJ' körekedasi helr,ete
Budapcst l'elé, nintsen ara, hogy nenlryire kiépiilt a kö,sógen belúli helyi

Ezcn időszakban Haraszti lakoságának LcgtöDtosalrb és 1egtobbek :ilral
hisaílt közlekedési e9közc a HEV. Ennek rés,ekéDt, Budapesfue és vis§za .
kij:sógből DéDikisebh évenkéDti nenetrcüdi inga.iozások mellen, a hann]nc
ér átlagában, naponra 90 köriili vonatpár indlLl. Ugl,ankkor a 1etélé Sziget,
s:cLrtmikLós (auról]yií), Tókó1 illeF,e R,íckeve irálryába kózlekedő \üt:lt_
p,irok szánu 70-80 ki]uajtti, neLyeknek kcvesebb Dint fele kö:lekediL egós.cD
Rácke\.éig, Ez a]r § jelzi, hogv Dunirh:rl$zti, (éS e vele kiizlekedésiLeg cgyiitt
é16Tak§ony) ná§odlk íaí ki],lekedésj iráD},a, aCsepelAufógrar jlletve annlk
8váregységei,

S,ünet a HEV közlekedésben alig van, A 70.es éveLben Pest ícló reggel
] óra eLőrr nrdul aZ eLső, este riividdeL Z óra előrr érkezik az utolsri s:ercLvénv,
a reggeli órákban iLletve csúc§idő§ZakbaD a pesri villanos forgalornnak neg-
felelő, 6-10 percenl(énti a vo.ar sűííség, a ]áratok indulása,'1

l]]
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menetiJó s:nle !: e!és: k(]F:akl.en fáll.:!tl!n!l ]9- la |el. Irt néni

\i\\:iesésr ]eLeDt.rt, h.!1,] iO-es é,e]< eLe]én, n.!.:ii]ll.tc]]. .] i.1.]ig lÉn.l-
.tr.rc\ed ki]]lekeJij mü]d.s;:e ht]:: fel. meletide]í:s.L.cn,!r;lt,,r, Ki\érLel
tij.tinl g\.r\f,l1ati s]elehén\ek beillnísjrl i:, nreLlek c.lL ] hclrel illt:k
mrg R;irkeréig E:eL nrenel]Jeje i1l.rcrLllr I'e=ri-il-HaLr.;Lilir. JC kat é\]

U!\.neiL,-1a Rj.le\ei llnil, . HFY e: ]Jől.eni Lelkor:cíitlcnct F ::r -

rrh,ónrctkt] ellíl-.lr \.i]l]i, Kijlinri\or L l]u ihir]saiiq teI]..1al ,:JIi!:,
aho j ! t j]iiiil tnís \ 1nillk (i .:enkJrJre] illerfe giidnLLií, ,!n!L J njl kr:aL

|.r,i]t ,:crc]\ar\eil btllr:l rit I]llr]r:t .L bcljlrlk s:,]ma ;.rLLaDltLg scD llJ,l-
ko]nli, tliLl.]) ni|l t]]rq.]rlr l ]rir HE\' .jl]rni1-1l :lagt Egr,l9ió,irrltl-
i]ímL!iLí5 5:.r|]l .ilIr l+,!,la|r. !]|b.. L.cr j.] l,n n]i,].l DLlnJh!IJ,:t] Kij].ij

Irr:gr,,i]L,nrj.) nrrrrt] l]!n.lhJr.§:li |rl,i; nleg:]llrlhelr li]LglLirr, L]ti1,1.il :
HE\: rr:ctií,clgL: i9ól,brn l)cgrtóI]jlid, nt].t n]erjl]óhil1,.i !l.g.fjrlt.lnl .
csak krmllr .r1l]n:n grijlti, (ó|ra.lu nrjL . .j] as : Tin.i., tl]l].l.]|an, i jl1l,

k,]:ásl.I..ina]r\.]..].l!r:llJillr(g:u.g.il]iiIAt\llahaLa.;tr11E\.il]olj.
i.r!]Lniit.ranítr, hog\ i:.!.l].rr ! T!h.üi lcli;l irke:i-l he]rli]:L ltti,lus:

,l

Bl4nl$nllj J HÉV,íl! llr_d átL eie]ói

Á ko:\agen beliil .l Llctyi .ruóbu§z ronaLak yáma kctrő, s nindkerrőt
végig a nevúkbcn váLtozó (Mávaut,, Akov,, nnjd Volán) állaLni kózLek edési
\,állalalok üzemelterik, E.en ltLLlL . a liget íelé közlckedő jálat ].4 kn hoJ,
vú és 7 negáLlóval rendclkczik. A nenetidó irr tíl perc. E j:irar édekesége,
hogy idóvel váLto,nak a végá]lornásai. 1964-1reD póldjul a járar, ekkor még !

].1.] .|:/ -.- } 
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MÁVAUT 5015-ós já.ata, valanivel hosszabb é§ Dunahara§zri Hajógyjr és

Kisfaludy u. kozt kozlekeclik.],9 kln ho§zú szikas?oD.l' A niásik a Volán járat
(korábban 16. M, AKöV ) hnahars,ti.Takony vonirla, a kö,§égen belül Z
ki]ométcr ho§Szú, s nii! óssze három negállója vm a ielepiiléseD. ltt a
távolságot kóíSégen heliil négy perc alart reszi meg a busz, Lt koverően Tek,
sonyba átmenően visz ós hoz utasokat, Egv harnadik helyi járat - 1984-től a
]-as iskola negnyitását köVetőcn, lényegéhen iskolabus1 ]dőszakos járatként,

A ki]rségen árhaLad a Budapesr-Kalcrcsa, Burlapest-Bácsalrnási és
Budirpesrj]ömsöd távolsági aúróbls? járát iS, Ez átiagosan nali 12.14 ]árat-
párt jelent. A távolsá8i]áratok kó,ü1 a helyi forgalom siempontjából cgyedül
a dijn]sijdi járal hoz ná8yolrb számb.n utast. EDnek oka & is, hogy e, a féLig
helyi-íélig távolsági auróbus:j.lrat, az itteni főbb re]epúlések - DöNijd é§

Kiskun]acház, belterületórr lralad r.égig, s ezérrnépszcíi, lvlíg a vclc párhua,
rnosan koJckcrlő vonat vdúrállonás.li a telePulések centrunáLó1 4-5 kilo-
méter távoiságra vanDak, így a MAV vonarokhoz, e telepú]éSeken (álLornjs-
hoz) külön helyi]árnlot kell közLekedtetni, Míg n buwok eleve akoré_pek Fő
i]tjín hnladDnk yégig.

A ]VíÁV jálatok, - bár két M,iv állonáS i§ \,an a kii.ségben - jelentóségc
a ki]Z§ég szjmá.a kicsi, Á vonatsűríjség ugyanis Sokkal kisebb, nillt a HÉV-e,
a ú.g}alt időszakl.aD naponta 10,11 vonarpár közlekedik csak, A két.illo,
máson a helyi MAV jeeyPéDriári adatok gcrint, e8yűtteseD is csak hevi 16-
18,000 íő aZ ut.]s,]r (Ez időben MÁV időyakos jeg}-pén,rárr Haras,t|a]§ón §
iizcneltet, noha a csak negállóhely.) A kij,ségel érinó érdekesség, 1rogy
ezen időszakban nem a nagvá1lonáson, hanen H:rirs:ti,.tlsóD a Dagyoblr az
utasforgatoni. Áz ezel a |iimyékcn, a MÁV-e]só kó,elében lakók, i]ler\e a:
ltteni záltkerr (h.bbikert) tL ajdono$]< vanlára, e. a egátlóhcly .t lcgked,
vezőbb. N{lnden m:]s kór]ekedésj es:kö. felsrállóhe]},e - így a heLyi allóbusz
járatoké iS - míiteg./ nltísfél,két kilométeres gvologlás§aL érhető csak c1 Lí,
s:úkrőt. A MAV DuDaliares.rin átü}enő vonals:akayát ]977-78-Lan viila.
rnosítják és a villaLnos felső vczctékek kiépírésével eg}ide]űleg a: álLomás is
ílj világirásr és relefo. ki]lelrendstrr kap, Sőt , anii elég ritkáD tölténik neg
. ai á lloná§l grálogos allll1álór ]s re di]e hozzák, kifesrik,r! Dunahar.szr] köu -

lckedése s:emt.nt]ábó] inl<,ib]r csak kurni,un jcllcgíí, a Bt,lapcst,Dómsö.li
hajójárát, mcly szombafun és v.ls!ímaP 1-] ki!álrLlutóhajólal érhri . kö.

Jeienríjsebb a i]elsií lözlcke.lés s:enrpntjából :] kc kprir. Nagyon sokan
eutl kilzelírik nleg a HEV áL]omá§r Ezt segíti elő, hosy er álLonás kótlében
- attól minte8y 80 néteíe kerókpár negóríj nűkijdik -, úely kiilönöscD
hétkOznapokon bonvolít le nagy forgalnt.t, Szolgáltatásár a hetveDes évek-
ben nnpoüta ]00,400,an \.eszjLr igón_!be. Közülúk köue] ]00-an her] (vijgy
havi) lrérler fornrájában,

]' 
","n 
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Á hajűllnÁ.nilor núg fudt hAíál.nl

Á belsíj f.rgalom sremponrjábó] - a teljes taDácsi ciklu§ idején , a _qépko,

csi még nenr játszik je]entős úereper. A köTégbeD levő gépk.csik, gépkocsi

tlilajdono§.k s:ána a 60.as évtized eLe]én kéts,:1: llarri, S mé8 a tan.lcsi
idős,.]k vége ielé (1990-ben) i§ fé]etl cfu!án.

Postaszolgálát

A? iní.isrrúktúráho/ rarroz]k (bái más cíns,ó alall is íáigralható leDne),

á Postni ellárás. A posrai szolgálrarásr - a tanácsi cikLus alarr is két postahiv*
tal végzi, á? 1, számú íahsi Piac Léri é§ a kettes suánú, ligeti, szabadság tér
(TLLIip,in tóI) ]. szám irlirrli,

A kettő kö]üL végig n íilusj volt a nagyobb, LáL l9{t4-ig csupán egy Fő út
közéPSő részén, a DunaliLöli oLd.llon egy rnagánhá,ban mííködörr kor]áto,ott
heLyiségge1, 5 cs.lk czt kövctőcn, (l9ó5-ben) kerúlr át a Piac Érre,
A Fiac téli épület kc:dcttól íogv.l önálió posrai céLla késziilt, 5 pénztárabLa-

kos felveviítcrerumc1, vezetaíi, íőpan?tári, tjvíró és teleíonl<czcLői, valamint
.Somagmkrári, kó,besitői és kiegés?ítő hclyiségekke], Eu lehetővó tene. hogy
.z 1-es sráiníL posta|ivatal a posta valanemyi iiuletágával íoglalko:zo., rníg
a 2-es posrahivata1 csak kiilrlenények feLvétclót és korLán otr posti]forgalm.rr

bonyolírorr Le. Utóbbi tár$,i feltételei is s:erónl,ebbek. (Egy kisebb üJelhe-
Ly§égbíjL kiaLakítorr lrérler,)

Á kót feh,evőhely hétki]ul)ap 8.] 6 óráig, szonbaton 8-1Z óráig vaD nyit-
va, Utóblri s]onibati D_litva tartás. , ar ijtnapo§ munkahét ált.rláno§sá válá.
sá"aL - a 80-as évtized ele]én szűDik ne8, Vasámapi nlitva tarlás nirr.s,
kivéve a teleíonügyeletct (n 70,es évek végéig ké,i kapcsoh§ \,an) és a Posta
cLőft] etn ú§eletének résuér képező segélykérő teLeton'"található,

.!l"-,./*t : 
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MnrJehhez néhány további adar
1977,ből. A íelvett és kézbesírer leve-
Lek hevi darabsiáme jtlagosan ]0 ezer
v.,Lr, A havi híIlap daLalrs,án ]02,000
kout mozgott, A táv]rirt ka:Lresí]:ések
Szán]a ]700 a he]yjés tiivolsági rejeto._
bcszélgetések egyaránr 7000,7000
kó.úli. A nyusLlí]as uialv,iDyok szána:
(19iE, rnájUsábijn) 3]85 voLt. A h]va,
ral áltai kezelt iakalékbetét áIloniáDy
ninregy 27 millió A postai elkal-
mazottak s?ána 19 lrelső \,alamint L5
küLS.j (kéubesírő) .lolgouó, Ezen belu1 a
lór,sgárda irgok s.áIna 6. AhivaFlirí
nyítója: Soós ]Dréné hivaúIvc.ctő.

A po§la éliilerél 1980,8/ kózr Itl-
újítják. Ezcn íís:ikban - trlőlegesen ,
az épulethel kot], egy a Piac télen
íelé!ítelt lahí]ban kap ]ielyeL, E4el,
újítáS So!án kefil beleuetósre,/a tele.
fonnál Gossbar renrlgeL (kézi k.pcsoL.ís hel!€tt olszág.san hí\,heni !!tom.r,
ta Crcssba! kóípont), melrnck kiépítéséig - . l)lnahairs,ti kij.pdrír ké,i
kapcsolásos rá\.bes.élő szo18áLat k]te.jedt Sagctvcntniiklix, Taksony,
Dunavalsár-iy, DéLcgyhá,a rerülerérc is. Au íú köTonr áraJására - imrnjr
Szigctsu entműóson - 1980, dcccnlrel 29-én keriilr §or, Ezel a Dunaharasni
távbes.élő kiiuponl mcgszűlit, S a v.,Lt trivbeszélő keelőket postai nrunka-
kóIijkben s?intén átheLye:ték,'" A posra - a poslirgolgál?t eLlátás.r ncllctt
lranki s-lgál(.iist i§ végzett E]tlelsősorbaD az oTP Dunkájár könnlírerre,

Egészségügyi és szociális ellátás

B,iL Harayd íejlődé§hez hozuátaúozik a: okrarásl ós kultuLális fejlődés is,
e ténakórijkkel - mive1 ezr kiilön fejezetberr Heinéczy Károly illeNe
Dr. SuűDvi Jó6erdolg.,ták feL, , jelen fejezerünkben nem íogLalkou]k.

Az egé§,séeúsyi ellátás lejlődése

Dunnhlrás?ti cgésuségúgyi eLIátá§á - kivételesen olyan rerület, m,:Ly hosz,
5lú évek árlagában neln romlást, hanem foLylmatos javuláSt mutat, és ar e]lá-
rot§ág képes követni a lakossági é§ a te.úleti növekedésr,

A flsfu új ílJílúinlk ! líjhful
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Ell b,:lill r: elllíli. ! tlLlli.si iJais:ak ke:.leti érerl.en kialakíton kol:et-
rr \ !.i r.nd!]erre é|ül, Ennck lorynt]a a kor:er rr ro-.i renJe]ij, nel|kerlet-
b.n n: [r:\'!ct ltclj]lan, a nro:ival §:enrki]:r] hí:l]an ki| heLlet é: Dér\
ollo*lL LníikoJLk A: lnos.k s:en]é]!c ilJ]l.ln \;ii1.:]k, Leh.c:kf ]srrán
Dég e óO-Jl Jr.k.lejan felijl!i:s!iló lijor!,| ]rs:. l\1o]ljr \1íi: nrugJí]1.1
Dr!:!, niíg J,n].:§, \ 1áIt.n ran,lsan rncgbrtcesl L ] el 1 9í]+ ,] 9a.6 ki.:t T h e l} i
on,t]si kjl s:lni. t.liesen kicserélijJik [k]io Icrii] ! k!]égle új .r.,]slétt,
Ferelc; lurlLt, Klvác: trlalJi, K.\i.,. L]\.jr!Y i! l:.].(le ].t\i., i L]!lln.] Lk

]!ós fé!ét] kn| nclrbi:ái. a: el§ií q\.rt](lo \,,s (sr,:e]cl l\1r io] r;.'"
I\eLé|ésukkeL Ég]i.lejii]e! árs:ene:]k r ]r,l.jIb] 1]r\!j] hljl(i:i1.1 él ]9a--_1_1.il

h.i ].i]l]et niik, ik,A lnr:elek nij\.](]! n]l]].ll, (]]l.jlin l]ii.i]lisl ]elenl l:
ii, h.!r ] k.reti!lfos.k lnellé (]9a]],tiil] (9\ l t.ele!Ék hí:! !.nil,]:ilsíl. és

i: ú]rek.ió:á: elr lés:él elliró \:ilké|:.tt 1j|,j (nrií\ér kerill. laL3nírt híü-ú
l,r\.,; iJnrhiiaÉr.ll i\ ilhlmlJ]ik ] b.l.|r |}]l\jrnifli\] ieh.lio]rF,

.\ k.ré! no\ekeJésé\e] lilé* talt a knl:rrl ,trllsi len,lÉlij bajliléte i;,
n]ei\ .] EBél.et ut.íhól, . nlún]i}\tr, kót r (Dlc]ij!:(,bí\,rl lÉnJelle]ij él,ilel_
t)ijl l k,.tet,-Y,!si ]ér:ínr ni\.]i..k!., |itL.rii] i l)]n]].n].h L l.i l] i]in]
!l!lli lj] é|ii]É,l]e ltr eqv llagr, rrl.igos kl:r!ntl l.iItr(,]]ó l]cl]i,a9, ],,.\!\i
.lba cql s:.lkren.leJi; Lls rgr kliLn l,eláL.rtí l,trnrrllrrcti rcnJrli; lrp 1lc-

]vrt, Á::jt]rI ril:és 1 9l i,L.cLl tnlt:Dlk, -t ekknl ú]hii Lcnrlc:ik a lor:ctr .lro,
5t hltiL.ol.rt, l h;lt ]{i]r.t koai] ]<.ttaj i:.{LiLi-flL$l. (DL fcLcnc luJt ri DL

].,]l,aL lllu]l lijj].tc) k.ttó e f.L.ó_fiLusi iDr F.Letc Lj,:]ó i: ]]r \írJrr
Nl:nnl Llr:rtr), kcttő p..JL! x Liletik.]t:et (Dl Kor.its Lirlrgr L]i ]]l S:aL.rj

trlikLas kir:.t.], Tr|clku,. hlqr I\. S:ali \1ikbs nimlkllre rgl salll:]1rtrls
1.:Leset trlrtlc:taL.cn éLetét ,es:t1 1 i!1]\\'i]!]].llónri1, Nlo:L.cn cg1 b,c,i,
Li]él el hinelcn .rrl.rilnalanul e]ére I;n_\,:n Jó llsi:k.l,ist FróbíL Lik.rii].i.'"

!rq!,!r! !!"4r ly\9al D9}i44!pi191]f , nín dld @ínií.fu],lií.



A: ,ij renJeliil]en ! r.ni]e]éii idij, E.] ],ic, JóLLltín l1,tajl 1!-ó.tiits tart, D.
::i]kség s:elint ! \,iltó kór:etel .gln:Ls belegelt is ir.ad]j|, A] holl e déli
trlís:ikbin ]:,]: ór.r ]rill is ]erlen É.Jelér, (!ak tr 30,!5 a\.kb.D.ll.lkul kl,
lukor ! kol:Ctck s:,ima l.tibtr] cg,-lc1 ni;, ]9i9-19so.ban megli]llén]k . 1í:
é!r.e] k,nált]!n ]9itr_b.n jta.lott . de hs;rllkónt ::ijlLrrk Ir:onvuló Lri.]eLí'
lj]JbL biníi!:s. A. (l-i]let hjfni Udy!| ieLé fui|ténő me!n!{i]llisjvil é§ li] é|ij_
lcl.:úrn\ építésé!eL ]'
E:áLrale!!lé;:l .i\eL5:ik ! !árik.:ó teriil.t.. \Iáslés:t]rét ú]ebt ,]í!sis:.tj.
léle,!] i!:.g!ik.t,..]k|enJeléic]ir. hthál]ál], !ihnlnr : k,.:rntl lctJc_
ló]]. kÉúl át á t,]rnNn.] ,.:r,lgálat s. L l1.lnrlat rkkr,r klr. Llr.Jern ko:lolti
iiítév l: crli,: úpi]lrt. Néhán! iJ|t.r: cr i.tőlrenibeteciorg:Lomrr: E: lill:c_
tenlant 19i?-].en ]..l]tra|] |!:.1!t moig L]eLlnrllol kr:llilr !rln,lot
.k,_.]Tl i: i]k.h,_J]rnl,, me]l ellen e: évlcn !Lk.ü..]el..nes ]]l!.tsá! is aLa-
krllt LL,gr lllicn crc.]rrénnlel .]iíkijt].rlr etóL ninc:elek aJrol

A kirr.:g .:;Llinn$L .iLátíse i h.i:],]r!!st eLLiitásnáL mtnd\égig ke.lve:ill
lerlcl.b. :T.]epeLó,en l.eLii]i lcnJcll5.s:ll Léf \:ik.f\..] iq.:,rtljr. , u,j§!j,
!!á-t]al és !!ennek!] ,]g!:L!:ár - ian
Ki:i]luk e Dajl]l,j!\ís:ali íerL,1(1!:s e ki:ehl] ]ele|,i_rniqií, (]s.L hctcLrkant
kals:eli és hel\e i lin:ct oro:i renJc|ű, nLig.] llelLnelnr.si lendelés l
li-.rr.torro, cLhti. Ien.ls:el;l k.n,.ti irr. r brL Iri:ir1.1.] |ijr:.t trrcLLctt
l9;j-ti]l nfu h.llo,n c\crn.koN.]si kú:.tc i5 t!_!aLl.unl i .,!emekil!,].i
:!án6:i li. H!r]s:trnnk I!a: e]el ki]:üL ke:.1etben Lelr.j méc |elijlletlc])
]9;i-L..rr - J: ec!.l]en Li]:s(igi gycrLlekorl,ls il) Küi.. Zn]],.]rrn|] .,]l
nLa.ita] lár]e eL e lrál.nr q!.mek \..si ki]Ect.t, i]!!r hctL kat :Lkalnmn] r:
;ls,lll]u,i:ollkcri::t heLti:égétllr rcnJe1, lreri kér rlkrllnmrl : Fel.ii_tah_
L.:n (a kor:etonl.si rÉ.J.lij !rernreklertJc!ij].1L.cLr], i-,.ti kil !LkeLmnril
feil]q. l]!(n _ (]),:1lkir: !l.ii ,:ilLJkcLcs:tL:en, E:en.l!s] léll:,inr]jjjl]\,
úiitt-i.]iilecesen-.si]kkrntcnL is kellerr r g,,cnlckonosr cLlritj. trlh:tárár
] éfes l,ín ttn.k i!: íLl_rNmJk . ].!:au]tetÉ_tÉ ér;lekéleri, é. hl:r krlrlr,

ljlli$ak s:.lnl hí:at r i..lrrrlt 1tanírs _ [Llt nllglrhttijseD kt.st lakásl llil n \ J
ki i l\1,:!e Ll\arBl iLt } esúlil]nmlnhJ: k.:e]i lé;:én (OT|',r cl,:,ru]:rn], Lrelr.
1aluL ls _tegít mÉq.ld.n] | !..i]lénríl,

i\lii !:!|.! t,]sl .u]ieLés s:enrlrN,ib|i] . k('-s'c jr]e.os:roLt,lll, a: l9]].]_as
i\lL:cJl! e!l.és:t a ]irj! r.n.leLői!lé:É(tl.: _ S:LgcdrakD rlírtele| - nljw
lés:l BLn].r|e.||c: t.]toa]rt, E:e. b.]iili saleüaLfui lenJelii l; l1i el il r.unU_
il].u, 5:.Lna:.eti, uloló!ill, \.!L!Dhr tr]e!g\i,g\j\:iti r.nJ.la.ck.l, Dí! r
|.sle!:_réi]eti n!!l _§ZTK r.LrJe]ő i sebé.:.tl f]Llmint bí! és nenri heleg !o._
.l.:;si ti]lij,]rlokJt, ug!áL]ekt,-.r. ti]lE-!a!!áS]ali \:ikrinJelé\t ! S:ig,jlf ut..i
gógckLLDika aJt:. -\ n1,llct.rn!s é\ ek kii].latijl ! s:akLcrrJeLések .lonrij hj-
nl,edi ílker'ill j |ij\liLő !:irelhllfur r.ndelijle,

9,./**x "a*,"*,l.a,"



A kórházi beutalá§ok régben a budápesti klinikákr.l, részben a ne§ei ielLe-
gű Seninielrveis kórházba torténtek, niely eg],lren, ha|rs:ti - szi]lészeri kórhá-
za is yolt, Ez utóbbi külonösen azért bírr ]eleniőSégse1 mert au otthoni (laká-

son iörrénő) s,iiléS a 60-as évtizedben gvakorLarilag megszűnt. Szcmbcn a hi-
ború eLőrtive1, l960-ban 145 kórhá:i suülésre rnár csak 7 otthoni, L9ól,bcn
161 inréttire 6 otthoni, l9ó2.ben nrjr csak 4 orthoni, níg 196_]-ban 1i8
kórházi SziiLésle mniclóSsle kér orihoni ÉüLés e§etr,'ji E:t követően a: ottho,
ni gyemekáLdás logadás - a nagyrirljn rnég eliííordu]ó yálatlanu1 siirgős ese-

reker kivéve - ne8s,űnik,

A szakon,osi cllátáshoz tartozik - de jeLlege niatt mDdLg Ls kiilön keze]ik -

a fogorvosi ellátris. A helyi fogolvosi ellátáS 196]-ban lndul de teljes vélew
ségben csak l9ó7,tól Llűkodik, anikor elkészirl a Dózs! C]yörgy úr 25, vám
,]árri kiiiön fogás?ati szakre eLő. A rendelő íelszerelóse , bár fogróntgeline]
még nern Lendelke:ik. nodenl Valamennyi beleDdc.ós és gép tij. A két
ke:előeglség csehszlovák gyáltmánvú nnpolt berenle?és, Á logászari rende.
lés folyanratos, reggel nyo]ctól este nyo]ci8 tart. Ezen időslakon belirl a len.
delésl három főállású éS egy meLlékálLá§ú íogorvos láija e1. Dr, E.dcy Kalalin,
Dr, Borsányi Gvólgyi, Dr, Hecsenak Aranka ]llerve Dr. Meleghcgyi Lávló,
MunkájUk.r két fogá§iari asszisurens segfui, A fog'slati rendelő egyben bizto,
sítj.t a rends:eres Fko]3 fogászatot is, lgy rnhden éVben, valaneDnli kisisko,
L:js fogorvosi vizsgálarra kenil,'"'
A íogorvosi §.akrendelő ]9E0-]g működik a t)ózsa Györyl, úton, czt kövctaíen
a D.rmjlnich úrcai kö4ond rcndelij bő\,ítésekor átkeriil az épiilct új s:jr-
D)ábá, lhoL kél önil]ó fogás.ari .endelő Létesiit, s a fogon,osok szánra is
növekszik, Emellen cz a: ílj rcndclő nár íog.lszati rönrgenr is kap. SuóLcsíti rr

fogászati ellátást, hogy HaFJti össa,köttctóst épír ki a budapesii S?entkilálv
utcai s,ájsebészcttcl i5. Inell,fogadla o: imen bcktildöíi prolrlénáS eset.ket.
Ezen kívul Llég h:ilon (Buclapesten illetve mÁutt dolgozó) fogwakorvos is
níüó.lik a körsígbcn, valanint 3 Llagán íogtcclrnikls, ákik munkáiukká1
kil:vedenu1 is scgítik a fogPótláos ellátást.'i'

A tovább1 egészségiigyi cllátás.,k kö.ül, a megelőző ]elle8íí rúdősríírcs, a

?0-es évtizeócn yált általáiossá. Ú8l,, hoe], a tanác§ gondoskodorl a tiidaí-
szúrési ltlységriíL (rcnrlszernt a Míívelőclési Llrizban) elvége.te az adniDiszt-
úciór, níg a s?ako.vosi ilLetre szíírőáLlonási íelszcre]ésr a Rácke\.ei Jáási
Todőbeteg Gonrlozó bi:rosírotta. Á kó?Sé8]reD a szűrés álralában a tavm:i
hónapokla esett. A felnőn lakoság idé,éS alapján na|ra üólóan keúLt
hehí\.áya, Lníg a? iskoLásokat os,tá\,onként e iskol.ikból virrék a képeú]./őS

szűrésre, A rends:cres yííléS ere.lnéDnlel is járt, ntlnJ a feL]erítetlen esetek

§uánra csökkent, mD]d a ténylegesen rartósal betegckszáma is, kösróDhetően
a koni szakaszban alkalmazorr 8lóg,/,ító-me8előző tctípiínaL"'

]5a -|r., -/,. ta,Jj,.i* *. Jn *



RenJs:eresen rég:ctt a k,j3é!len i l1i(k.r ci ]Li.L1,.l Ki]r]] jj!Lin\ n.Bc_
Lí:és] .dl].r] ilil.s Li:]Ct.lL]él, renJéglilrl lclvLkcl, g|rmLlk rntLlnanrckl.cn
hi!]éniili cll.jlaj]:én, Illanlll el]j.( tinii:ő nrcr]ttclcJéset cseten. lakál
ienijtLclrítisscl, riJiíoLt:lsokhl,

A: e!ésf,éliiglhi]: t.lltla{t a !!ó!\::.rt:i cLl.itjl i5 l: elfetLeD !1ó!\-
5;e!tá1, l9_\l-]. i Bi]..l_Z\. út :.] \:iD] ilitt. .:t klilctijd] ] D.]:sa (i\nrr\
útt úié|tl]e,lren nrLlijili]tr 1 I\n r hll .l:tl gl.ilq s:.lt,i x]álás Le!ii!\,,ll,
g1,]grs:ellíl3i kn:é Li.lo:ott nál i Brl,q,ZsiLrn,:kt L]trn Ls _{] igi:i l:!í,ln
!:.íife]LiJéil iaIl.irj ! Da):ie ljling] iíl úl !1ó$s:cfiit ltLé].lléie ]Élen_
te.te, n]el! ]sJ ié!l]|tnétel atiIrejijlctt.L.l.detiles F q!,i!_!i:etliLi .éll.]
é|üll I1e.n\l1ij\i !l.ix r nelle 1ó L,.]:r: grú!''ts:cn.iIr lrj:a trtt.:.( li-.1.1]

na.-! éj l\,.]i]]\ gró"ls:.rrakránrl ll1rt ugl.clca slt ifal. né!\ m nl:he-
Lrt: qLórrs:erlií,:ílií ].rllrrrl srh A: jtlrgouliL nagi.,l.L. r.]t ] Dlnai]elii:r]
.!ó!!s:..l:jr.I j:.l]a|!ijl].nín\i , i].ir. i Dl]:.i G1.|!! alrn eiélle i l6 iiil
Lltób|] in\atiiglint ncLlc_.lI r t,il,_:rós.:lltili ]ilLellel, hinen] h,-.!\
múlt J.]l\in]il.si. Lj:]cLL{cs !|ó!}\trlt:Lr cLLritta Tnklll é: D!ni!il\in!
!ró!]\:er(ir] ljin!iqi ul]felelér i5 .{ fe]etií !1,.!!s:eté§:ek: Jl \1í|.1.1Li
I'éi.l, ki\iit]t,rc.hc L]I S:ahli ill]k]óüa ft]Llal

D,ndlúrAin \.,'iathn étúárll Jrl ni mB_]§ft]spnid

" ,,,o3 
"

A Dózsa cyór8v úti gyógys]erLárépi]let íelalrítése után - nely a rervezet-
nél kirlóDlrö,ő hiányosság,:]k és telvezé§i hibák Lnian kétszer hoss:abb ide]g
artott - az egvik legnagyobb aLaprerLi]etű (encletcs) ép.ilete 1ett a kijzsérnek,
ot szolgálati (glóglsuerész, Lrede8ógus, kij]ris.tviselői) laká§al, Az épúler
szokatlm építési StíLusa, kiil§ő képe eonhan vcg]cs ío8ádtatásra talált, - eg}€sek
r]icsérték, nások elLlarasztalták - sokáig építészeti viiaténia íoLt a kó6égbelt.
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A. cgószsógúg|j cLlátás egysajátos ágárképerte a vé.lőnői cll,ít.i§ (védőnőj
volsálat).LL' EnneL clődje a két hábolú kó:ri óssíesen e8.1srenélyi foglalkoz,
Laró steláDia aDya és Gecsemővéde]mj s]olgálat Voll, A, örvenes éveklreD a
kl]rábban önLéntes éS jórékony§ág] a(apon működií §zervezeteL folyamatosan
á]leni]ag finatrzílozorr szotgílraássá bő\ítctték é§ így jött lérre aZ anya és

csecsenő\.édelmet elláró védíjnői háló:at, E. l9ó4,ben úir négy védőníjlel
és két ónálió tanácsadó] helységge] rcndcLkc:ett a í.rlusival é§ e tigerivel,
Elíjbbi . a felusi tanácsadó . a ma] !.j]osh:i.! udvaún. t.rnj.shiza épi]lercso-
porr e8vú]:resében, annak Tpal1f !tcai melléképilLetében kapott helyt, mlg a

ligeria cvárköz utca ].§zam aLatt, a L<oűbbi ":oldkcres1" (SteIán]e szolgáler)

A védőnői íeladatki]r .zonban ncn válto?ott, A vódiínők kijárrak a ]<issyer-

nrckcs csaljdokhoz és szükség s,crnt 5?akt:n.lcsadíssal, c§ecsemőgond.ráy
ban scgítéssel, ahol i]rra voll §?ükség áDyatcjcll.1tás meg9erlezésével, tá|s,e-
reklrcIstb, rjmogarrrjk a kismnm:iLat. Míg n tanács.ldókban herente ].l aLka-

lomnirl iartoíak ált.Lános anya ós csecsenővóilclmi, heri eg) alkaLonmal
pcdig terhes szakrendeLóst, továbbá (19ó4,1reD) hevonta két a]kaLonma]
gycrnckorvosi s:alrcnclclést, A védőnői korzetek yána a ]résőbbiekben
növckcilctr, Az 1968-,irs ko*éskrónika ná! ót, a7 1978,as pcdjg 7 védőnór
illetve védíDői köl.ctcr enlít.
Ko7iiliik nógy á íaLub.rn és háLoLl a 1igeten Létesiilr, aLli arra utal. hogy a íla,
talabb, gycrLlckekct naglobL aránvban r,állaló családok, trrkjbb :r Ligeten
talállutók, s itt szülctik aránylagosarr a tóbL gyerniek.
SajLros a Yódiínői üolgálat ugyanolyan liányokka1 kü nrinr a gyennekor-
vosi. 19i7,ben a hét védőnői köretet né§en 1áttak el. (lga: 78-ban úir kél
ú]abb védőnő íoglalta e1 a helyét), de a rcljes iérszánot, csak a n),o|cvanas
évtizedben sikenilt elérni, Akkor amikor nár a gerneksuiilctésck (gvenne-

ket vállaló csalárlok) s;áma éppen csijkkerrni ke:dett.

Nen a védőnő1 wolgálatho,, de s,intéD a, egészségügyhöz kapc§oLódó.n
niírkodótt a niásik ksgyermekes családok védelnében 1étrehofutt inténnény,
a Lolcsőcle. A bóLcsőrle , ahogyan aróL mfu írtunk - nég .t? 50-es évek ele]én
jórr lérre, Ke,detlren kisebb ".1eméLyzerlel és nasy.n kevés böLcsődébe járrr

gyernrekke], egy bérelr házben mi]kijdö(, Dunaharayti alvóvárcssá v.ilísá,
nak idős,akában azonbán folyamaro§an biíviih.

1960.Lan (1960 június ]6-án) eg| .kivérelesen niár nen államosítás
hanem váSárló ílrján Llnác§i rulajdonba keriilt . kim.ndottan bölcsődci céLra

lil r",1ul- "l 1, l, É'eF,K_. U "_ | "0,_, n

y" "ril ,,oo Jl ,0P."\| edl"r-í-7o ,r l,_.,n ,,c oo
kaporr jeLentósebb - osstsségében 1 njllió Fr fejlesztéSi tánogatásr, Ekkor
ópiilt íel - 197ó-bm - eg, ú] lét§zintes épiile ré§1 ame\üen Dégy gyermckíog,

9)ula./za:rn *iata"&ia,l5l



lalkozt.tó és néhány kisebb tereni, syernekátvevő káporr helyer, E:t kii\.er-
re ]977-ben . régi épiilct reDováláSa, a kon}ha jiépítése, mo§ók.,ryha lére-
sítése a közloLlti íűtés beletrer:éSe. EgyidejűLeg a bclső bút.,rzat js negújuLt, A
g}ennckck kiili)1] bolcsődei ruhát is kaptek."'

A {ál,, 
'j 

bol.\d!]. a5 J bijl.\iidÁet d Ko$!Ú |d]dJ 
"&ihm

Mindennek alapján a bólcsőde féríjhelye nicgkótszere:ő.lött, 80-E Dőtt, A
ténylegesen felveíek szánia azonban pl. 19i?_bcrr cnnól s talbb, 98 volt. A
bővítések urán a ]raras:ti bölcsőde a járá§ lcgn.rgyobL] bölcsőrtéje iett.
Me8íe]elr a kóTég tervezctt alvóváro§i jelLegónck. Ugyanekkor a lilcsőde a
kózség legdíágább, aráDylagosan a legtöbL] anyagi Lifordítílst i8én},1ő
intézményévé vált, A 80 íéróelye§ bö]csődének 24 dolgoója, alkalnurenja
voLt, akiknek valarrrivel tölrb mint a íelc rendelke:err k ilónböző gyernek-
gondo:ói, ápolói srb, egészségúgyi §.akkóp,ettségge1, A bölcsőde e|kori veze-
tője a 80-.s évri:ed elcjéD Pócia Gé:áné aki ]0 éves rólzsgárda ragságga] ren.
de]kezerr, Rajra kí\,ül vis,ont elég kevcsen, niDdös:e né8yen voltek töró-
gárda rirgok, Eu je]entős íluktuációra utál, nely valós:íniíleg, aZ igen nag}
Lét§Zám ntcllctti nágyon alacsony bólcsődei fizetésekre vezerhetií viss,a.
Később á gyem.kildás csöklenésével a böLcsőde kihasználtsága i§ csökkcnt.
A kisdc<lck ós gondozóiar.inyit még jobLan rosszabbodotr,

9-.-l,,",,t,"t*a*r',a. li]



A szociális e]látá§ siélesedése

A §zo.iál§ eL]áijs as gd]doskodás a harninc éles periódusban e kiiíség-

. el]yrés:t a gvermekek !óclelmét yolgáL]a (vevélye:retett $,emekek, alLa-
lii gondo:olrak, Da8ycsaládosok),

- náS!észr az i.lősek gyárnolíúsát, s:ociális ellátását vállalja íel,
\ , , . ,,l, , :, ,lo Io , _or oL - -rP ,yU P!, -!Pl,

A gyerrnekekné] a vcszólycztetettek szána válrozó, de hoszíL évek átLa.
gában 50 körüli. A körégkrónika pL, ]9ió-b.n 5?, rá egy éVre 47 \,e"quélyezte-

tett gyerLleket emlír, Legtöbbjüknél a rosv családi kóriilmények a veszéLyez,
tctósi okok, lralos sziilők, vagy gyermekkori bűlrö,ésr előse8ítő koD)e:et
VédelnriLk érdeké]tn a 19?7-es évben pL,35 esetben - a veszélvezrcrerrck
kijuel ké(haímadánál kcrült sor hivaralos intézkedésekre, Fáftíogók kijcla'
lésérc, níg 15-er-i .111anii gondo,ásba kerüLrek, (Négy esetben viszont meg.
Síi:ínt ai állani 8ondozás.) A köz§égben á ievelő9iiló]l&ö, kiheLye:eí állrrini
gonclo;onak s:áma ebbcn az évLen 49 voLt,

A kéSóbiek]ren - aVB eLé került jclcntésckct íigyclcltbe véve - virgy ntás
nuratók.rl.pján bíráltík el a veszélye;tetetrséger vagy iénylegesen is lomlott
a családok vocLrilis helyzete, A gyemckck köziil 1987,b.rn 200 íő (ebbőL

cigány 78 fő), L986-ban 2.]5 ftJ (elrbői ci8ány 8]), l989_ban ]00 fő (cbbő1

cir]ány 9] fő), tarto]ott a hát.áDyos kóiüLmények niarr ves:élyeztetettként
vánoD tartottak kó,é. "ó Ez erTben ir cigányság ekkori helvzetének nenjavu.
Ló, sőr n]kább roszabbodó áLlnpotát is jelzi.

\4ás telnrésuctíí goMoskodá§t jelenteft a nagycsaládosok védeLme, ahoL
íőleg anyagi rermé§zeú rámog.tt.lsró1 volt sZó, aZ cgy főre e§ő.rl.rcsony kere-
Set kiegés?ítésekóIt. A kóAégben ]evő röbb éven ár rámogatott ó§reseD 15

nagycsa]ádhóL tíi c§alád íészcsüIt csetenkénti gycrntekneveLési segé]fben,
valanLnt öt n.lgyobb, legalább 7 gyennekes csaLád kaPott e8y vagy két gyel
mekle reDdszeles neveLé§i segél|r, bár cnnck összege kicsi volr.

A] egyéb okokbóL scgélvezetek kot, (u trlőSebbek t,inogátásáúL té§ííbLr
szólunk) yerepe1 a komegben élő hadioa,egyek, hadjárvák és hadilokkantak
tánogatása, Gzánlk 19i7-berr 17), vakok veniélyi járadéka, SolkJtonai 9ol,
gálatra Levonrrlt.Lk szociális LámogetáSa, Virlarnnrt ki]Lijnbözőokok niattilend.
kíviili segél}ek, E:en si,gólyck téDyle8es értéke és a tónyleges eLlátás nagy,

"áglencljc 
na ntir nchezen énékeLherő. De jelen sorok írójának irgy tíínik, e

siociális SegélyezéS szílrlon.rla val.nnn cl $cngébb volr, mtrr napjaílLban.L :

Vonatkouik er az jdí\ck iániogatásála, s:ociális ellátjsá.a is, mel}nek ge,
rtr]cét a, 1970,cs óvekig a pénibeli szociáiis Segétyek képezték, valanint az,

hogy végsíjesetben ii.eeek napkiti otthonába utaltak be, évenre 2-3 rel;esen
időS éS végs:iiksógbe kerú1]: elLátatLan idíjst,

.9 -,../".,o, * t :, 
"; 

*l i ol o /aa



Komolyabb javulást csak lL: 1972-ben Lnegindult és a későlrbiekben rolya.
marosán bővüLő szocijlis gondo?ó háló:ar létrelötte jelenrett, Ennek kere.
rében egy nagy lér§]ámú 40 íős társadalmi aktíva háló:arot hoztak léríe, egy
fíjfoglalkozású gondozóDő (Bachát Etelka) irinyításávaL, melyneL< tagal nem
tLil nagy tjvtelerdíj ícjében a: idősek olthon:riban hrizi gondozó szolgálatot
látt.k el, EZ néhány óven át komolyab6.1D scgíteit a; irlősek ellátásán bár
cseppet sern volt ptoblénaLlerrtes. Elég gyakran volt öss?cütkózés, íeljelent-
gerés a gondüó aktívák és gondozotirk kózt a s?olgáltaiás szélessé8e és

minő§ége miatt, E:ért cz a gondozási {ornr.r vógül iS a vártnál kevésbé lerr

sokkal jobban bevjLt a, 1977. Dyarán indult kijuérkezteté§i akc]ó, Ennck
keretében az első évben csak hús:an kaptak ugy.n kijuéike:relésl, idővcl
a:onban ez a segítési íornia nhd álralánosabbá vált, A ké§őbb]ekbe. .rZ

akrívák fogl3tkozralását isja)rés.t a: ebédel széthordjsa jelentette, meh egyrc
nagyobb szánú - a 60,.ls éveklren már száznjl tijbb - idií§ konit é]intett,

Vógül n legjclcntíjsebb lépést a; ősek ellátásában, az Öregek Napkil,i
otthoDáDak a 1étrehozása jelentctte. Ez a s:ociáLis háLózar kial.kításjvaL
l972. decenber l2.én nyíIt me8 mai 1relyén, a Barthyjüyi u, 2, szánr llatt é5

épúletét Takács Sándot ós relesége Dnsnyi EÉsébet adt.t a kö:só8nek ily

Es] jad!$ ]llo[r Ji.í[.n itÉlúl .\ jlslr^.l,!l/t ]tljj]i]ríi[ 4 nl'..l.!r

Az iclősek napko:i otthona 20 fóróe\es inréménvkéni indul! és délelőtt 9,
től cste 17-ig Dyújtoll ellitást. A: otthonha felvertek .sekély íéífués 1ijó|cn
vagy teljesen ingyenesen nn! i h,ilomszori érke.ésl kirpt.l(, v.l.n inl íii]dési a5

s:óEko,áSi 1ehetőségel [nclleft rcnds.eíes ono§] vi:§Eilirtt.n ós Eondozói



.]llit:nbrl] rii:tlij t.t, ígr' .,.éLkuL. l,n!\, .saLáJ]uknil .Lí LliLtikl,cn c],:a-
h.ltrk l llnr, unt r s:oiiálL: ,_.rrhonrlkllr beLrrrItrk, sr]átos :ondlrltt kor
nl,e:et|en aLi.ii. '.{:.)rthói ten.r.ítij5jl s:].t(] l: e!é\: ki]::é!. anniL nrnl
.lei Ll]eme falld],iln, Je rLrJtrI r:glril] alol.nllorll ij. r\ ke:ile.] hú::.s
]és:átn nintelr], Ii élig.]ij.ll rrjlto:rtlrn. Ka,ajl.!.L lrvll1.]las érr]:eJ
ü,is.dik lilél.en h.::íé|iri..tkcl ]!r íinl. n!fck.J.n. F-grbcl ::: t]ilik ott,
hona let. ké:ő1.1. n hirrrr]i,,. Jrllnqa b !: ii!.k t:i!l]!!tj!|nrrl ]l f-
el.éJk!h.lil. iktil,áii intcrr ]|t]!]lr[. Á: ltthln Lr.]saj !:l.út, |!a]]E.: |.gíl.t,
te, h,-.g1' a orrhon]r.: egl kiíl.[. k.rt i! tlrtlTtt, ncLvrt l lclrt ]rriik grllr_

Az öregek n.pkó,i otth9
kapott, arnikor !9!f,j!il
/-

A korálrbiaklren már slóba kerúIt :r Teme&ezési VálLaLar. rninr teruleti
kolont, de a Dunahans:ti remetőkraíL móg ncm esert §zó, A VáLlalar keielre
az ]íaeL]ra reDetaj kivéreléVel, a LluráhaL:rszti új és (inkább c§ak papiron,
semmint gyakorlarban is) a rógi tcnetőket. Így a hábr,ni utín megs:űnt ligeti
lp ,,i,ae) -, -]-_,,e|Jl ,"8,| ] g .l ,

ltt taláLharó ninregy 200 5ír kóveinek nag], részér a hatvanas évek köucpére
rnár jzótho l|jk, vnlanint u8yaDcsák a temerkezési vállalat gondoskodott a
nónilcg j.,bb sorsú volt falusi tenerőlől. Utóbbi a Temető út középső részón
c$, idcig bcópíteden tenleten húzódott meg, de késób könlöttc már tcl,
jcs,kedctt, a Blktay 1akórelep, és a IV-es óvoda. Ez a nia m,ír "Iógi" jcl.iívcl
illeLett tcmctő l963,b!n Míínt neg, ekkor volr a uiolsó sírJLádás, lníg n,
rnolsó tenetés (hozzátenetés) 1969-ben történt,

Ezt követően et R tenető iS - gyo6uló iranban . §rintéD a, elh yagoltsíg
solsára jutott, Lnive1 a hoz:árarrorók kegyeletén kívü1 SeDki sen őlizte,
Felde!íteden sírkő 1opások Ls akadrak, blr eselenkénr áz ezze1 kapcsolaros
pl.bLénák a ranács iL]etve VB eIé keniLtek- A falusi remető beráráSát köíe.
tíjen a Telqí íLt va§fton !l!r.4,,é".!9!!9!9._!"!,I!!en - 1964-ben nyíLt
, Ér _j, - iPq , - Éq ,em.lo

Arúj lenetőr a \,állnlat bekerítette. valamint két , cg]enkénr 100 umás
kolunrbárrum építésóvel - a hanvasztásos tenetéSek céljía Ls .llkalma§á
tcttc. Bár , miveL a kolunLáriunr gyorsan kezdett betelni , a ?O,es évektőL
engedélvc;ték, hogy a ham\.asrtásos Lünákar - kózverlen hoz,,itáfto:ók csetón
- a sírokba i5 betegvék. Ma nár g a fonna t álralánosabLr, A tcmető é!üIe,
te , ravatalozója - .lZ 1978 é\,i kö,ségfelméiéskor a krónikábaD - mint hanri.t,
dik oyi.ilyú feLűjítáíá SzonLló épiilet voLr szánba véve. Eztkövctően kér évre
Lá, renoválták. Belső íeiszereltsé8ét is megú]ították (2 szenéLycs híftő, dobo,

.,t o-o .p - ". -É eco.k dJJ|--e, ol,t i,_,,bo
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teüelke:é_re]< lelr_.nr,llítlnrjra i5 alka]nissj vi]r MnlJehhe: úég e!).t]cn
stiLjsjiki.J.1 , li):nigkraDlLilól, l91-7,bor ]i1 trlLrt|, tilrtant,5 J:.!1-
há:i s]err.rrijJJ,rl !aq:.tt temeré:ek ]iij.t a ka];sag ln]laLsi Liss:etéteLének
1!e!a. . in]l . Iltl]li](u5, leli]lfulíl!s, et I ng!:]iku5 a5 bn|tiltn s:eltnrtású teme.
lés \ 1]] . i.:glajlt, Kbs:,inben. é\{rkaDt tí:en ,rLuL - a]radl i:lee]]le. n.:._
1énr6. \:ótrh;ln51. a5 j.h.!i:,i s]er:.It:nl1 tenret|e:és s Hlcr hínr renct,
|e:és 1i]Llénr !!}hitr r:crtlflis.rell,:':(]ra,.], iftit nlís 3Jil. E.en új ,c r!.,

, |- \ l.. r -
tlilt.s.o beé]]i]lij lórrrY.lkl_.eLi tés:en _ na_! a teL]e: .enLlel 1]eé|ilé§.:]ijlt _

te nel ijliin ilés] t$ii].t.t lenDie , ].irai8t.;.ié_ ek.

./?/urig"-rr"rer,/<i;ligagarás,kólbr:ronság

Dunaharaszti a Kídár korszak állanigazgai:isi rendszerében

Dunalraraszri a rárgyalt l95?.1969 kózti idős,aklran, államiga,gaiásil.g és
köziga,gatásilag előbb a Ráckevei járáshou tartozik, Később pedig, rnikor a:
,íllánigazgarási reformok során Lózigazgntlsi v,íltozáSok tórrénnek és a járá-
sok Llegszűnrrek, 19E5,tő1 a s,igerszenüniklósi kór:etko:pontltz kerrll ár,
Bár az utolsó VB ll]ések egyikén - l989-ben, oly dontés sziiletik, kémi keL],
ho8./ a község kö:verleniil a megléhe: tarto;zon.'rL (A 90-es évti:edLen rerv
szelinr kezderL(énr négI ilyen kiemett ,rész]ren onigazgatáú kij:ség elakuIna
Pest megyébeü.) A létrejóvő ijnkonnánFati rendszer eir i tervet a,onba:r

Visszalé.ve a jáúsok ]985, évi ncgszútlreréséle, az á$,ervezés yégül is,
nern teled ki az:iLlani éler mjn.len területéle. Bár e legjele.rőscbbie, a
járáSok megs.íínése ós felválrása kiiEctkö:|onrokkál végbernegy, Dc ckkor
nég csak n jár.is köri8aigalási apparáiBa va]aminr ir jí.j§] pártbi:ottság osz-
nidik kódcla, A.cndőség lnég néhány éYig (1988_ig) .l biűság ós úByés,ség
pedig tartósan Rácker,én n)arad, Ráckeve ígr, rneLy j:inskóZpont u8yan nár
nen lehet, ige,sá8srolgáltirtás rekiDterében mcgőúL ré8i ve?ető yerePkórér,
UgyaDí8y Ráckel.éD maíad a (járási) Földhivata1 is, A kó?iga,gatási s,érosl-
tís, cszerint nen azonla1 ós Detn minden tcrülcten kovetkezik he,
Mtnrlenesetre a statiszrikai adatokat fig}eleinbc vave, niíg a volt !áckelei
járás t€rülete az l980-as é!inéPsrámláláS idősz.lkábat 582 rrégy:etkiloniéter,
Iakosságwána kereken 101.000 közigazgir!ásilag pcdig 20 telepuléS Eftozik
hozzá, addig a szétos:rás ur.íD a |ovetkezőket iátjuk.L"

, z?/j ? *. ló. } l,. ?.,/. u, hra.áú. ki. lr]



Ráckevénél naradnak a következő Ráckeve na$ko?ség kö]nyéki (eLe]lú]és-

ek (dőlt betűve1 a nagvkoxégek) Ró.li.o€, Ló!év, Makád, S?igetbecse,
Döm§őd, Apa], D"m!afsán), Délegyhjza, Majo§háza, Ktslúnldc]űrí, Apolka
srt8e.§ienifuí/t n, Szigercsép, Szigerú]f.Lu,
S:iger§.entniklóslio: kerüLnek Szigetsuenmjklós vátos és városkomyék tele-
pülései Dúnalralaszti, Halásztelek, Szigethalom, Taksony és Toko1, s össze-

§ftle a kóverek,ő képer adiák:

EbbiíL na§kozség

Láko§áeszárn 1980

Lakoságván 1985

RÁcKEVE

4;.' 4l k ,

1.1tcl.pi]la.
j te]eIiilés

414i9
10.ó49

SZlGlTsZENTMIKLOs

]i6 rl] kr

59 a9li

ó],l:?

Azaz a Ráckcvci körzet terulet és telepuléssuán szemponrjábót negyohb,
nnt a tr,liklósi koÉet. SzigetszenüniklóS kóüete visuoDt mind lakosságsiám,
mind népsíírűség tekintetében, de á fejlődéSi tenrlelciáklr is l'igyelenbe
véve, Ráckeve elé kerii1, nely végső fokoD csak igazságszolgálraláSi éS föLdhL
\ li ," -r , n-3 ,rrar rlorabLl elobb -3 ,

Mi.dez a Válrozás természere§en érinri Dunahara rit iS, His: úán!írá§a a
hagyonányos köziga:gatási központ RáckevétaíL átkerül Szi8ets,entLnik,
lóshoz, § a kér já!ás&óúet irányitófestülere, (Tanács VB és Pártbizorlság)
nenr reljesen cgyíornrin ítéli meg llaraútit, .rmely 1970-ben nég ninrllét
köízetköipontnál Rácke\.éné] é§ S,iget§ienrmiklóSDál is nagyobb lélekszámú
telePülés. Bár a kielncLtcD ke:elt S?igetszcntmiklós 1980-barr nál 1akosság,
yánhan utoléri illetve lehaBl,ja Dunahara9tit. Mnrdenesetre, hogy Harszti
nagyságrendileg ily nagy, az sem Ráckeve, sem su igetszeD]:niklós s?ánáía seül
előnyós, S ennek hátránya Ha!6zti irányába] soks.or megmuratko,ik Küló-
nöScD akloI, ha valamjl oszt.lni kell (Iehet), é§ aról a iá.ási illctve késiíbb a
kóíeti kó,pont dönt. Erc példa: Llarazti sztinrára sikerüLr a községvezetés,
nek L<ép!iselői rámogalással egy mélyfúiisú kúr kóLtségeirc íeLsőbb támoga-
tást Szer*ni, rcnéIvc, hogy a? nclcg vi?ű lcsu, A fúlá lendben Dcglndul, s

már{ár a Dele8víz határáig jut a fú!ófej. A Saját crejéből feLti]lt arté:i ví:
2Z,25 íokos és egyre rnelegebb, anikor F\,ábbi fírrást abba kell hannt.
Ráckeve ishásonló kút lúrásába kczc1, cle arendette,ésle álló pénz csakeg}er-
lenkút teljes befejezéséhez elég, (A jáfi§kijzpont kíLtj.] lesz ir. ) Haraszti í$ a

. /i;*;7*o,1.. lz:qa:y.L"l, l*Lrk".r,



s|..r6:]!e.en rérúi .§irk cgf ii]ig e.kéS:till enlhén lDe]e! méllfúlású klilhi:
]ut. Ln.l]l,.l !\Jkorlaii]es nem nll mLt lcateDl, l ]] iok koruli lirtó:i r i:,
Lei.jtii,Llranéscslk!ékonrnblrnLgáIben,h,is:é\óil.silrDlnjlil._.lvjk,

Egr; Ll.nLl píLJl Ráckeve áll;rlr t:lnogltlissaL s;á:]. rragv.rirrenJben, l
Deilé:lf]ti kóTnrri ]iiépít.ii kí\,áDt s:i!er:e.rn]i].ló\ |eJig ere; ll.rgt,
iálre.llttr t!| ttjn].gltlist Liljsé|íLíilc. t]rnnhlras:ti e;el s:enn]en .ss:er
i:jnrogJtí5kaDt liirLntr1. é! i];Ltt tí:. oLc.i ktr,lte]e:é:i] iiilJs:!nles'!rir!).;.,
]á.].s Lakái" ér,íléiéh.: lup egretierr i]k.]lountr] (ra.:l.:_..] tclsill.]: s:[tíj
|é1\:i]e\ ] h.,::jjáru] j:t,'

E;eD e \ iss:asa]líI.1 l\isoL1 a: seor hl: rjlr,l:ist, llogr lnNlíl tr íra,n: a\,.k
!é!én !l\:|ig.sln Ljj!ói meghaljr.]]]ak a tclcpülósck stlitus:.it (.gf Ldeig e
koriLL.L.i na:ti<o:sasek h]\.t]losln (nét csil ]rii:sérel] L\nahili\:li l
Rá.'ke!ei]ílá§ aln hílln t.Lcf!lé!ének eg}i]l., !].]\ elsijl(1]rl ],.r| i r:.].li,
listl rinl.:rLbcn b L]lll,knf,égi ü]lgot ú!1,. h'l1_! 'rr Plsr nlsri Tll,ir,
],l/]9ii, s:rimli hrr,ilo:rlrirn] Dln,ll,.r.l:.l1l\rlj:la!!j trliilj ítj.i J: i.irLl_
tlil:.r nlúllllki a iogl/,trrl mil_.-a|cl ,r \1rgo Foruilini trllilll:li,Palr1
k,nlnrr ] 

"'j 
6/]!ó9 s: |.rj] ii.lli1(l1 .Ll!íloll' , '

E j.!nL il.|ján 1.L.b kLsel.| kércést]eu bir J.DtaJ ]og9al, K.rógrn beLLrLi

h.ió!ígl ]og.!ítrjn] !L is.-rrrrpinak, fl kia.lhet.]1,é|i.iiien!.JéL}.kei].,
Delr'ek eLij:ő]e! ! járjsj t|njcsho: rlrro:tl]r,

A kó:ség po]itikai iránvítLijil a Dunaharas.ti párts:erle.et

DuEhxFsíi knsé!ilin!ít:Lsi ( k.:Sé$e:elé§i ] le]ijdJ(;Lj1 L KiiJjr.cnJ::.r
iJi-is:tkjb;l. lagi! ró,:L]en a |ílls]e\e:.t ,n trllgfar sa,.ie][te \,ítnk.ls|írl
.iuuharas:ri s:el,e:ere, jés:bcn r llunahali§:li Tin..: iíl]. el, h.,i.rll,i]n
eh\,)] ih.,q| l:.] |lírl|illaD e]é., ]:.]r5::1g !lj5 t.l.|i]ks.D tr n,nénik,
.t k.t,:.Ne:.t k.:iL a lenács ].nn. n: iÉnr.ifis] iel:Jnrl].r;r h].lt;]i,s.rn nlcg_
1á]esíntt 1e:elijs:ei\ 1kor !!ak.tla.i s:.rúrt lr!|en Dn.icn cL.,]L.b.ig::
ílllmpúrtó ]b]]ól I c|k.li ilkitl]]jlnbiLl ii Fr:irerr eh,l.iji k]]nJllrl. b,lsr
]r:|:!íl]kl]an ]: IjsZIíl . lirj!,láLu 1e:e,i1 er.]t, ..r]ki I!]lrlr]i.tr lrLinr itti]a:
E:en h it,r li j \ l l .j l]jlis:en,e:e l H iü.:ili l, él .{ k!l.Dl.():i_i s:en ek !e:er i]i-
r., 1e:eliíjl]lisú l]eJs:I.|r];L]r! san.r Leen.jii t l1].j.,jL.jg!]. r ! t.r p:irt, a heLti
|illb]l]ttsjg (i1](§. lLntk ne\éb.. i !.,ií1-la,tts.ls ttrkála] tes: el:ókénl
la..LJatL,t, Iga: e: kLenrelr ,e:.ti]k.s.tén r lekiitjb ú]lelc]ilkr:nl llrpui. r pirt
ref]sle,i n]úlJen].i s:jIn,ile néN,:Jó I]irll.t íhi_gI'is DéLkú] seDki, semfuil],en
§:tnü(1l, bk.L:n]úl, *i]taLtrlrlí] ljAJJilmt s:en,nél nÉm lehe, jelen(ilr.bF
L]l]::I.ri 1.eto]tii !e:etií \1le.rsll.l. (áLLamil ].ltLi]rt.tJfc i!, .5nk }.,iíjLifáha-
lrásal leher hirkir lehclesreni, ilr r hclrr prirts;eLve:et-a: ,iLraLe Lí,il ]
n:tl \ c:.tőkd] k€res:tiiL - .]iltií ]]rí.,Ir:ist gr a|,_.r,ll r Lilnih.].s](i .s.nraLl]c.i-

-.li!ír4!:.li,, /,iEiL?-.úa ln<blt *9



:\ nislk.:sagL p,iF:en,e:et InLlr]áDák ne3iil.laj.rr i!l:jlló |írlhá::aL l.D-
Jelke:]k, s:nte J k(]:sé! nrémni |ó]}ttlá|arr e l]ó;g Clilrgt rir ]S ;:ál:
;r]:rtt, _i a: élnle$err egr na!r, ]il] iL-r iii; raná.steliLn, .gl k]it:rnj.nelen],
Til]Ljj ] és JJfuiDisalí.]ó: str l.i, kiegés:ílő helliégek r elarilnt cgr grnJn;,li

f |.i]tJnu L:íl a k,.:\égi rln,i.$il l]\ób léis]inr] (]9ii--l.en p1, 1i trgLi) ti,_
tiilcl, l l]lnjihar.s]l] |ftll]]r]tt.jg ].i!!ítil. élén - 9 tatú, plin VF-lcl
(!.]sr.h,Ijló l.i-tri.igqtl), úe]\ ck ti9j.l] ]ii]]iil éhín!an, e]5ai!.I]]nn tr |.iIt
tltktnil, nr] Jen trlijl.e. r.!i,ri ,r li i.\ \'égr.,hljló t]i:.ís.igDek b .{ |íí lLt,
iaLn íi]ggctic ilea, \1!.]i.jjjt Ijtll]..Ll!u:!ltlénl leLiijL]l. r.,ilt5:.rfcL j]t.tL

nelállapitott ]l]elé\é|| ]jliil .1,. a c](.*ig hlgr Haras:trn r pjltltlílok
!!kk!t D:k|it]t,ln lijll!rl.]., ln]l]t Il, r l.fi;i( selrli-.kiik ragt YB ntkli1,1k

A kijaag |illiikirL.:: ].]r(-.. $.nrén\eL urárr l155-taL lillJcl:t,]rle]!
Kis: Lrj!:, !Lr]J né|jí]! ar]g 1]n!].] l-,rjOs (i-ik Hans:tlal) n,|l,i kisiíl]|,
l96j-lajl .só.:.n i l:jr|i!]l !r.q:]ijrü.tó!aig |],ll!ít Ernij. \ILnLil:nl] t ti,|,

sí,bl. s:cNck rig]g nlrgclóg.Jcllcl, l9!ó,b!l]hljs:é!iján-is.*l].a:(lrt|.]l
táln:nitr n 1 ltr] r.:t i |.i.t]]Ltr]tt5j9 i larijl, L ..t r n] il,]r Rí.le \ én Ln.g,:iínl I
Jjr;:i Páfibi:(,tt,jg. ! loriLl.iri jjiisi tnLlL ]cs: Rjrkere !áFL f.ilttitLil].
nig a: ekkoLi Ríc'lcrcL priLtnkiLral, I,íucsi Lj,:lóuli lllnlhara::tn kcles-
lek helret Úg),, hr,31 (a:.,]\,é]]kint lcst.fsab.ti l.rl,,.] lrolrir Errrií kll
kedve:néDnyel nyugdíjaz:ák llletve szánára egy kLsebb keíesetreL jáló fé1-

líft]rnn?pJég _ ld.rdnoi idlrmb.
d lul,an6 é.tk ele]ln

napos nyugdíjas áLlást szervenek.
Egy tervezelt helyi kisnríteun
élórc neve:ikki, ahol tov'ibb *ol,
g|ilja ! nunkásnozgalnat. Ú$,,
hogy ho:zá k*d a pármo;galni,
heLyi Llunkásmou galrni an_lagok
gyííjtéséhez ós így heLyúrréneti
nrúzeuni helyctt gyaL<ollatilag egy

pártarchívunot hoz lérre, tr{ucsi

Lásrló - aki s.inréIr nen lrelyi
lakos - negkapja a Dunaharas:ri
párrriikári Méker. S únen cs.k a
pá.r íeLbonlása illctvc rcnds:er-
\,áltás Uán 1990-beD távo,iL.
DunahanMti pártitkárai ugyan-
ckkor a kóísé8 suerencséjére aL-

kalnra,kodtak a kozségbcn ural-
kodó toLe!ánciához. S bát |erir-
hrrák a lelsób utasításokar. arru
lii.--kedrek De zaklassák fe]. Ha,

JÍ-?*.,ra, la,y-..-u4 k y'.:./a).l,



lrs:r] likl]§íg.jnik n}uga]Dát Bil r |ijrt crC]!t, nunJ.n lLkebnne] kihing-
:L]lrrl:rjk A prirL lrrockkot nl!\ li;í.l.ttcl ,i5.Ltctcn rrtelliLr]ai rránr!]'
l]rencl r,lhak LlLu.LhaLas:r] r l;:llr lltllan Korrládri G!!Li. Gát.s Gé]!, i].]l
]916 il lqíl_L.rl ill.íe B.l.s Lr!i].l !(L { l9!i-as érekl.en hulrr el
.1 1].nthlll:tjgl iila.ek ne!}|JilcD|énr finnil, _i r ]]jrlbi:! :|i9 llglIi
,rjrll 1.1grlL.]: tiqreLemrlt] .]: |t.án1,1]in \e\r]el .:.li(r] ](i;:t, nnlt !
L i.|i.!lr|ok n tnLr j.n]léie1.1]
]\|ntli|rc]rJ]taL.i:l]tls;!íukirla;.ine!}eJ(.\ni]siíliillir|,J.at:Lrrir.\']]
ri]é.e]liI rnL:lil]:aL. A: jll .]l]!Llg:!tt* álrilíl,rn rit]roít,,rtr( A ljLt \:I
rrlr a9l::r;orLlarr LtaLnns j. i,..l.s s:li.l_.r],r i]i],].irl t].]r1 [.rul .sek !: ilIa
]]]. 1.5.lh.:

lliili!.tl,!: i:l i.ll-.!l..]]:, ll ]rnli.i: liiifi,, tr-:iJt

{ f|:l'gL tjLtnrulka r l1]lí]]bL!k]]]n e: eii|i]e .].|.k n]ulr|.il:iL arrii],

re:ct rlijk.l.]L]< l N,lahrll]í], !: Aufuikeí]él,. Sijliir|j]r Yjl1.1]fui1, tésób
|.JLg i TEXRi.Fiál és l)\{R\:,néL i:, \ ililn]nl.r lrJagJgrLlkn.iL,-tefule.
r]].E |.JLg !: Als.j-faLll].]l, Frlső_talul.rrl él .r ligcrr. LJE\!Liciik 01iíkl].1i]rl
pr]rt alaps:erle:er a remi:lij:;o etk-ellHr ]5 E: i: nláp);.Ir,,ta]b!n kési1||
19,-s_tLi] i:eI,e:etILes jt]{.riiL.rs"r]e!.ntirrl r tnL.biTSZ p:lrtalaps:erre:errel r
DuDaI3 §ínr i |álls:eN .;. d]e]
-{ fetsomlr p;rl ih|s:.r.k élilenr] lluntjlilói. 1r:táskonilről hileles lJll
.sek kelés nrirJJf 

'enl,Illene]r 
ti_llec i it.]llietajeD s:épitetl)]e]enlésÉk |] .

l.,ilto]<talá:i liia,]l!.Jn!k hntékLlnr§ígjral, :] ttrLl]|.:ij lendii és r.nlLj úreg,
|.:;aLéiekrijl ..: a].,l(,r ta::t!É!óL iktrftlj|fuar], üeLlek a páfi Lelsiiéleté|.
t e]ar_. betek!]lésl Delr . Dai.{rrnji r nkLj]lb mert i:meti. r]ri]r e: Lli_ile. J]
éLetl.el ragr munklllclrukon ér\él)c:iiLDl _rrelette| l,_.lnr. alknrk lis:t
ketLerr renn] é5 ililettLőJést N i(nr oh teniol1,arnlk,t. s:"lli iíunn,lo].

-7fu 7. * ta, * 7.7.zz,, h.l..a"fu ?



gyűlóscken, értekezLeteken, meLveket lekrhosy egy.sck talán szelettek, de a

rólrbsag Unt, V:lgy Urá]l Ugyen, Lle melyeken a lészvétcl, munkahelyi karLier
juk szenporrtjjból még]s ajánlato§ loll, Úgy líínik a Pá.t hclyi ve:előiis ére,
téL és nrdták cn, mett nent egv§Zer etiííordull. hogy ily 8liílóscker, érrekele.
teket vencléglírassali§ igyckc;tclr keLlcnrcsebbé tenni, a PáLtházdr bclü] le!ő
eLóadóternct.]L]ófogad|isokra is igirrvbcvt<ve,

A Hau afias Nép{ront Dunáharas;ti §reíve:ete

A községve.ctésnek lés7e a Fla;alias Népironr ]llerve annak Dunahanszti
szerve:ere, Fő tcrékenlsége Lés:ben, a négyóvcnlrénri ianácsrirlas:tások lebo-

nyolílásá\.al korjosi szerep rés:ben pedig a köziégi i]nnepségek, n]cg,.mléke.
ué§ek hivalalos úen,ezője.

i\,1inr szefr.e?et jo8ila8 (papíLlD) öDálló, Sáját váLsztoft vezctósége, (el-

nökc, drkála) é5 na8l,kóTé8i bi,ottsága vai, Ug},anakkol e8lértclnLíieíi a
pártbi:ol.s:ig, illetve a párt inreDciói alapj:in nrűködő íelsőbb szcLvck

iilnr!ítjsi.rla[ áL], E$.faira oly s:ervezer. aLle\nck a neve alatt a: MSZP,
valanliféle denokrácia lár§:atát keltve, prólrálja befolyísár nijYe]ni,

Ehlrcz LalcsoLódik a. §, hog], vetrői, eLnókei b,ír áz 1960-a§ é\,rized eLSő

évébcn nisok is berólrik . HNF eLnoki tsztet, ( ígl l9ó3 -ic Sürő JánoS, majcl

j]]izArlAs \ÉPliloNT

,, 7,. 1Yé,,1i:i9-" 1_8 l

A H.?r1,6 Nétíínl állat kiddrít iqqotún]
_ d9-b.n d .,jrgdnlrni nml@ jli,Im

e:r klletőrn ti!\ érig D.ü]éD
I1 ikL,is 1e,tiiLlií! a.: ) len.ls:el!ni f.Jn-
!ó!u_i]k, a: i,.. rerl a I]-e. tko]r
]!i]!in]i, DDr Tjll]Dlel Iü!e nnj.i
|]sjii I]]és. 5 LrLj!]l É]\ijs. ,.,] S:ér
fir]9\i \{ihíLr csrl rLkrlr ri-lrii l.t e

t].:§l.gel, ámihr nljr Till]nler Inle
il.!r j.sÉl11i]k ]rcLrcnrrlrinr) ll]en e

c.j]l] lllés 1nes!.L t.ü]|i.. \t] l;g]a-
1.1i]l !rj! ].lr,]tijs.b]] iur[(liL liú1:]k

s.l]ítL]: ]e!,-.:1á: ugnnilLor, hogr

Díg a 1lNF ehlilker rnndLg pr]rll,rglk.
ad.lu trtkirr]lrk k;retkc:ctc.cll 1:i -

rol kn ilrilct ]elairrek a. r iL]r::talal
nrer, Rcnl::crnr s:inril pcJrgóguso-
ket a I l\| cllilk ira:gató rko]:j]jl rj]

\íaga l L-]ulllhrra-.li I lN)l .lre:et r
meg\c lobL..]n niiko.ii] 1lN]:- l:crr e:ett

ko:é trrt.,:ik, ki-.s:i)nh.lő(Lr ! nili
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hor:r,a negr,él.en ecLe.ltlrillrlnn Irlr:el] l]]]]ti:jgok!t l, 1.1..ho:, 15-1j txs-
!3L a: Álsó-. éi i Fe]sil,í.llul.ai r:llm$t :L ligctcD, S L.úI c ktrr.tL 1.ia,tts.irn|
giak,lllllllrl irni]ló ótct.t Denr é].e]i, J. Latreh!:li:u]r ]ehetijiérel i] irli.
hn!\ .e\ ijl iel]j r\:.ij]r]5atr,aL ésTe\ érclck, ]evisLin,k éli.e::eneI i: il,_.lr re]e_

IiiLés ré\:l.iíl i kijragf.:etéshe: ír:; a heLrL |,1:eri inlLsi \i!\ ligc(i Nrr,|L
Lénril ].|1.1n .] ]iil.:j t]c k.IiiLnek

]\.lq\ki]]i!] HNF l_.i1_.lr:.jq. 70-e5 ér,ek ele]ériíl i{ ijs]\...+5 t!!ú,

afpen e!\|eesé.) htjgY n ké:,'i.l.]c].|].n. ! tálácsrlgi kor:ertk ;ir. J :kitj,rkoL
.n,k]iÉ.rÉ\ck]i,tr ]93.1l35.i.e. . tc]raj]]b !ín\íló s:er\e].;:].lar] i 1511:
léls:in]l] l;Lt|i.: ]ir.L].Llil:isa n]É]lclt !1ijltenek '".,\]i] i HNF kij]f, n b.o,:ljst
tali] jk j. j lr,i.bb]il k.

]\ lij:nl!i ii.]r.|5a9ek s:er!c:a!t ! ll\F és 3: \1szlrúe!.::lri.g!!]|i:
Li.:l A n]urlínl!:gal,Ii iifi]e|.k.t , eLsős,]lba! n,-.Y. ;-i inr]e|\aE-ct ó5

kL]s:.]nj].]§t . ,]rn l(l lrijJ enlLélnriírú] a |áí s:el!e]i, mi! j d..]]e1] ijlrrrcL].li
nrjr.]l]§ l5,] \]§.trlgL.:rls ]a,] ia: a]k,ltnán1' iliel\e l1] ker]lar itrD.L].)
ten,le:\énv(rnlk ::.r!.:ése . HNlr Lllctéke$ére.lj l]rl.:| lk

A I(o:,ég k, Í'\ i\ lU,

l]rjl L'lunúara::trt minJ Ríckcvc nrnlJ S:igets:clrtnrlklór n!:-\sj8áho: és

lirlíshrn L:ll'ogloh l:crer.k,]réhe: kLfcsr kilretke:etscn trjtta.bc i;olit]a, esr
lére. silcrula lof,aaiel lnég]s .laítllbe ]!m]i: .r: i.\:jsgríilas i kil|! iselő s:e.
n]a\at lllctő.n. l9ótt-ról .ógv cikLusnn ker.s:li]l TirjrjLl\L Ba],ú]ét - a: ],
]!kola tnnír,it !ls:áq!!íílé5i kap',6előlrel ielirlik a5 !rilas:t;rik nreg.tj
Kn riLus:tásában s:erepet iiitsak, hor! meglilcl !:okmk a (:nts:tikri) kore.
lclnaLr],ekliek, nrelrekre r p:irt a: oíi],ige)iiló! te3]aDlk neslj]is:rjs.rkn.
ki]li]n is figrel. H.g! meclilelaj s:ánrl]:n ús aríLnr]:an Lellelek r kéi t]se]őL
kn:t. neLn páItt3!!k, il].n,c nirk és éltclnnríqi bg]a]k.:ásúák _i i.]]to J
ltíck.feL i:ilá"rról e.!r ilv :tatis:Llk!] ie tatcl.k s:e nti Lé]r!iselij tij]Ji5ót
].í\,.n]]ák meg. DLúehilr.rs:tL peJa!ó!!!! c5tk á 1ála:Tás,

TaIránfllé m!]l kórlFeLij. hlír n.o1 fiselvén sennri ]elenlií: ltr:tílg.t,
!\,Da!\ohl] tir:éle(i,iLh,a núl.s, lnt n,j.]._.t i.lni n:!lot]b !.i])?iis!t tiiLn.-
lat.is s:erésére. négL ele,lnrén\c,.cn knfcs.lóJil he. i lij:sag.t cLőr.vLlií
rrrun]<jkhr, llven .: ]\ó!í: Tírnl].t ](]treho:áia. ; njJiwlünt]akos Spofi_
s:i!et Éhirllése, s ilt cgI alté:i lLjt ]at.:ítéssel -e hel\i (Pil. la.j] ÁBL] !ir _

hí: léüelr.:jsJ -és h.rt neü.su|i| L]unaharas:ti. Je Trksr:nr, L'lunavar-
5,inr,. Déle!\,,l]í:l. \1iljúshita kél\i3. aj]c is. eLíjse!ili h,x! e teIer,!iLó5.k t.L
né::eies ki:l\l1ijUknak DurJtll,jbb Durraliaras:rir re].nL.ik

,7í-*r*.ta /üar.!at, /i,z/,.|*,,a?



A kózség Ta!án),inét kölető kétvise]ő]ét l985,ben n1jr más kóúlnónyek
kö?t válasirják, cle ő is sziDtéD - beov|ía nialt - dunaharas:tii, Ai 1985-ó3

átsíenezéskor UÉl.rnis, Sziget§renrmiklós és kor:ete ltáckevéói fuggeden
öD:ilLó képviseLői kdúet lesu, olrán .t,oDb:Lü, .hol kettős képviseLaí ]eLölés tóL

szAvAzzAT0(
Á llAzAFlÁs flÉPFnoNT PBOGBAMJÁRA!
ország9dlé§i tépvii.lőr.l6llünk

Tariányi Béláné

Tdróli 
']iniié 

|dl6:tÁi !Llnít].,

Szisetsu enrrnikLósi kör.erben így Polgárdi .]ó6efet a Dunaharaszti srékhe-

1yíí siltijipari rállalat iga,gatóját. s eueníólkónt a SzigetsíeDtmiklósi aulóg]ál
ve,é!ig!.gDtó]ár ]elijLik. E válas,táson Le.mévets7cIűLeg Dunahar.ts:ti laLos-

sági dóntő úbb§égben Polgrirdi ]ózsefer űnogatja, níg Szigetszentniiklóson
a? ottanj igaz8ató az első száLnú jelajlt, s.l párI]ar.ban a többi község 1akos-

sáNánaks:áva?d adjáka nér]eg nyelvét, A titkos és inmár denokratlkusnak
mondharó válas?táS Polgá i ]ózscí (ós veLe Dlnaharaszii ) §]kerét hoz7a,']'

PoLgárdi J ólel hálás is, Az általaYezetett válla]Jt a rovábbiakban kieme]-

kedően legíőbb táLlogatója a katségi lrasznos kezdenényezéseknek és sport,

A tanács

Durraiaraszti tanácsi az adott idősiakban az LLtoLsó ciklust 1eszámíila
végig 78 t.rgú El egyhen azt is ]elenti, hogyá tánjcs ki]rzeti bcosztá§a 25 é\,en

ár nen változoll. KNótcL najd már a: utolsó 1985-ben ke:dőclő tanricsi

cikLu§, mikor kor:et ószevonások, és kcttős jetölések i5 törlénnek.L]]
Egl,cgy tanácsi ciklu§ 4 é\,ig ta!t, bár kiscbb - áLtalálran lé1 évnél nen

nigy;bb - válásztá§i idő}ront cLtolódássaL találkozurrk, Ísy ranácsválavtások
vmak 1958-59,et kovetően 1963,ban, 19ó?.ben, ]971,ben, na]d L97],]ran,

197?-ben, 1981-ben, és ]965-ben, A melválas,tott tanácstagok kö,ül ]eg,

hosv,irbb ideig (legalább hírz óvig) Bakó ktván, BaLogh Lajosné, Barok

..,,!**ta /i.i?r,,n !, la.&,,b,.*



ls(\ ín, Boldí§ t]én.,., Csjkl l1lé5. (]sehi L,i::l., (]s].kc ]ó::.1, Dí!r\é\ ] Lís:L,i.
hjt. ]n].i, F.har ],1,}cí, Hltrljth Lí\:],]), LehÉ] ,\.Jjí, La\.1 l.al
t]bcrtLank AnJri, \a!) Bóláné, Nig1, Li\:l,]], S:érrohri LliháLr,,
SttDk.\ ].s ]i:s.í as T]]lu]set lnnc rlltak (ilnLí.:ia!.k.

.{ trnaLcslj!:il] j).D re]ejltctr al1,1uatrkLsnn Ijrtr9!,i1.1!t is, ,r r]lili elő-
ír;í.ok ugr:n]s lt.Lrl:tLh]|r! e]ijre n.sh3rjío:lLik. neh, (úrjl!.n) l1IsiJJ l

'l
tagl ú;pin nellle;.alt,ég. nLatl k]\jL!sí.lliI ri le1,1lret rl.s:alttirrlr r
],-].lLtsé]]et. {.n]i cglbei .r: ut,llsr] crkhrsr ].irirc l.i:r.s ].gviLli5íás1 6 icl.Lr-
tetr] s:]l]tc lchetelleJL !.h. 1 taDá.:l.gL iluknli.n] u!1,!naIk.,r. t,lil.: elkiil-

cik]L:i,nILlnt H!!_! l nttii]r]k! Lnil_len l:rnrponoklt rrtt iigl,elet|r, erra
|é]JJ, ht]s1' l9l]-;6 ki]:1 _ ar ekL.l.] tlLtkltLjLi(] lri!tt ]!i; elelaI nril .§rt

i,j+ nil ]|i - }.álrli! +], |írnrn ln ltl ]j _ ]t\ é\e]r lhtiL .r, ]i-a.t] é\ loa{ti
5;, Dlugdi]il ó !!rrri.st!l,

Am].. lr],ú] ].!]obb.D úgvch e lárr,.r; a: os:tj]r.:crkclt. h,_.gr r nul-
kí§|]g _ Leq.liht' ii pl|ú.n , fé!i! lal]]bsél:llLll lrgi,err a ri.j(!taq\á! $li]_

I ,,, l ,, ",;,l,_l
|u: mnl;i! ]a, alte] lséqi 9. llkálL]r.ltt 16. el]l,ét] ; trnácsti!, KiUE-Ióan
ke!é. l is:lnt a n] e]:i!!:ihsj qi Jollo:i _ D !r.]i 

^\:c 
] tij A i]ii|,i]tslig, nre i!

]9jlll.e! is i !.l§:n 1tá§i!,il tiú]r Ir, n.sl ün ki!ánl hel.F(loLóJn i 1 rl, )]L
likíl.a I g\inekk.r t: ..ele.let] í!:-]elkn:|il ner]eli]léi, ! ianf]eleJ i\lal-
k,]:i, ]r.hett, aú]Jcnk.l |.hctiíré leü úh ,_.:]1ij l!,:crk.:e li §,i(]\:tLki kiah.l,|,,,|1|r,l
ie le.la5.1 jle mi].. i] j]]óL

IaháL:tag fulbű kúl ]9ó215 !á]]úús iLLLjlhől

/.jrr,,r"áí, h"/f}dl?ú? ].45



A ranácsiitósck s.ána á küdeti aro-as é\.ekheD. évi ó,E kiilt \.áltako:ik.
Később !,iszont c§óLkcn ós ;t 70-c§ najd EO-as éYrizedbcD 1s, irár l.eál1 a] évi
négy, - negyedévcLlkénti cgT, rcfulcs t.rliácsiilé§re, Enellett nlL]nká§norlaL.
nli iinnepk aLkalLná[.ó1 elaííoldlil ftílcg kitüntelések adoLnányozásáft rend-
kíviiLj iinne|itanácsúléS, s a ?O-es évtize.ttőL rcnds:eresé válik áugusztulzq-
nak a megunneple".e. A diszesen íelpántlikázott irj lenvé! ness,egó5('vel és

egv,kr1 pohánli 1-.or eltogyasu tá".ával.

Al éres Lcndcs t,ilnácsúlések a Leg-

föbh esetbcD .1ólUilín hálonkol
k*drnnek, ós áLtaIrjban ]-,{ óra
hosslúsásllak, Á irj léma nin.len
eserltn a tan:icsclnök lts;ánolója,
illerve a VB titLiár á]rali hai,iroze-
tok s e]őterLcs;tósek fu eqs;avazása,

E.ek ne8vitat.i5. álralábaD foL
rnjls, De kiscbb jelentősésíí rés}
kt'rdése]<Len egv,eg! laná.sra8i
jaYlslnrol - a .1enok cia ljtszarár
keltlc - s]inre mindeLr ii1('s.n ello-

sadásla jiv.sol a tanric"cLnót. A
nasI.rbLr jclenrőséggel bíró Lóu§égi

ii8rek viszonr nfu a VB ü]éseken
el.lőLnrl<.
Á t.tiácsiilések a nvolc!,Jn.s éyek.

ben glakollatilag Dlilvrinos.lk, s a:

ú]éSeket, lnjr neD a tan.ícshá:jn
1ranen Míív,:lődési Ház nagltctlé-

ben tan]ák, ahova aíulu lakossígjt is úeghív]ák. (A kuliln megh.r,óval nicg,
hí\ottak, kúla]nóscn 1re kijzll]r.]ú!z.]ttak e megjelcDóst "kótelessésúkLrck"

étik), Ígl ezen rlőyak tanricsülései gyaknn talugyűlés jcllegíjek,
Sokka1 Loss:abb a, ncgjclcné§i aljlty .r. úgyneve:ctt tlnácsragi bes:áLno-

lcikon, aho1 a tanácstagoknak köÉctcnl(énr vá]asíóik cLajtl ketL (kelLene)

bcsz.nnolni, a korség i€l,erőL, mukátuloól. llyen bes,áDolót rnn]delr évben
lcgaLíbb e9 alkalomlaL kótelesek a taLrácstlgok kndediklrcn tirnni, annak
.1lcnórc, hogy ezen a ]ak.$ági lévíétel niDimális E,ért is, ált.r|áb.rl kér de

.sctcDkénL hánnn{é§, tanácstag e8yútt talt ugyánazorr tercrnben ranácsta-

gi bcszínolót, de a gyakorlar, hogy nnrlcgyik ]elentőlapoL1 kiilón-kú]ón
sajiitjaként ]e]eliti a. ósnérszáDot beLesu áLnítvn a rneg]eleDt tanácslagokat s.
(Néh! még ez sen segít al alacsoDy negjclcnés] szánon). Mindehhel ho::á
ke1l tcnni a tanácsragok naguk senr lelkcscclnet a bes:áLlo]ókén, nn,el
litkán va. érdemleges mondanilalóiuk. Encuctt á taDácstágság e. időben

li.nl;rjéíj ú!aí!\ ?i]-il

Jí.,,,*,-t,, k :,laxtlíj /"úláá,,r,



anvasilng icn dotált, Fizetést vatsy-. tiszreletdíjat ! ranícstngok Deni kapnak.
(A fizctsóg tőleg a tanácstagi nnináLis haiirlont s .r. cscdcges ö$:ekötleté-
sek s:erzése anii kamaroztatlutó.)

N,laguk a nnácsválls:tirok a tanacsrcDds:cr hatvaDas és hervenes évei,
ben egvértelnííen a denrokrácia p.ródlílj,it jelentik. Csak rnegtndeuctt s:a-
y!:,ísok és nem Yálás:ttisok \1indiq cgvctlen jelotr len, .kit . p:irtbi:ottsá8
javuslata alapján a - Hi]at'ias Népliont javasoL NyiL\,ános té:fettótcllcl el is
tgrLdnak, s a jelólt meg Ls nyeri lhszolírt íolénriyel a "válas:tjsll Emcllett a
s:ilv!:ásra kötelező el eDDi. s neí a s;!va]ás 3yakorlarilag nvíJt Durralra-
ravtn soha, egyetLen jeLillt sen bukon nieg. Sőt arlól sern llilh k, hogy a:
clD)ert S.aYa?áli ará.y b,iLkiDé] 90'1,,n,il ro$trabb Lerl Y.ln..

Válto:ás csak a Kádrir-rendMer íelLla ,ísi. feLLazírási illiis].kjbi]1 a 60_as
óvti,edlreli van, E]rkol clób csak hárcn kor:elben (a? l981-e§ !ílirsuráson),
najd á1]:aláDos érvényűcn az ]985-ös tanácsi íálas,táeD, ilnrdenijtt L(cttős

;elölésre kerLli sor, E: az az e9tendií anikol átsze^.e1]I a ranicstirgi köÉete-
kct s, s dok s,ánát 78_re145{e csökkcDrik, de e.ekben ún]le rniJtdcDiift lrét
jclo1iet indítanak, Igir: a párrbi]oLls,ig ekkol is ügyel arra, hogy lchetőleg
haorrLL1 adottságL1 (íoglalk..á§ú, I(orú) ,enélyek Legyeick á jclólrek. A Leg-

$akoribb, hogy Lét,két kL]rábbi tDrácstag méIL(őzik nrcg cgynrással, arnir ;
tanácsragi kör:etek csökkentésc, összevonis.l lchctővé m tes:. Akadnak
usyanekkor bír lds úámhan új jcloltek is,
Mindenesre ezzel a .eDdsueíel Du!]]arasztin ls ncgkczdődik eAy iclpic]
denokrarikus átalikl ás. Eliíszór törtfuik neg ugyaiis, hogy nen teLlesen
előle eLllijntijtt válasíáíóL, a ].vasoliak mel]suáva:js.óL v.ln vó, hanen eLő-
szór. 9ocialisrá vivonyok kö.t, valóbán válas:rás toúénLk és a két jelölt
ki]zül a néps?crííbbet vá]ás]thntják meg, Eu ni. e$óItclnűen ]ri,otly,)s i.jkú
megnércttctés, Lné8 ak]<or is ha korlátrtonak a választáSi lehetőségek, s bal,
Lrlnkoly csctrő1, ahol voros as Dagyon neü V.iú .rednény eserén . ha kö:sagL
veuetaí bukott volna meg - á sza\.azatolrat kiigazíiották,

A: c?cn első, ténylegcs tö]rb jelöltes _ választásoli nyenes ranicsragok
nélsola: Hajkó Gyölgy, Nagv Lalx, Kocisa Béláné, Csáki ]]lés, Dr, i\lLhálcz
Pál, Licbáu Miklóí]é, orbók JáDoS, Dési Éva, Takács ]nréné, Dr HeInócZy
Mát!ás, Lévay Gyingrné, VokLlrré Dr, Kaltenecker ErTéber, Lehel AD.l!ás,
Huvár Csaba, CSáki Jó^ef, CáblcL Pál, Cáldi 1ó,sei Vach Sándor,

r", ,l,|- V,,,, o.,rrr,, a,1 ,,,,, 1" r"
S?épvóLsyi Mihály, Csehi Láüló, Sándor ]ó4el oöbölIajs G,íbol, Fürchr
Emő, NováL LáVló, Alro!]ai L|r]os, Lla,ai Bé]á, Fodol Á1pádDó, SáÍárJenij,
Nénetli Jánosné, E.er C]yuLáné, BoNoslstván, BUláki lstvánnó, Kiss Ferenc,
Ko!ácS La]osné, FehérJózset, Mikó ]óTef, Tillinger Inre, Hü}!íih ]stl,ánné,
Lori]rcz János és Hala§i Ká.oLy,

.Ézli.,, /?1?a.rk L,} /-4á2b,il la,a



Kö:iilúk a nég_! illetve nyolc éwel későLbi inimlir ininden lekintetlren
demokratikus el§ő önkolmányzati válasrásokon, 1Z-cD ind!lnak képv§elő
jelö]rként snétclteD, vállalva a negmérerretéSr és 5-en lcs:nck a ]<ét cikhrs
valirnelyikéhen ténvLegesen is megváli§zfu t( ijnkormáliyzati képvisclők.

A ranácsok nűködéséhez ho7ára.bzr.k . ranácsi biíottságok. S?ámuk
har és nlo]c kózt \.á]rak.iott, FeladarL<ödikke] - iiss]erételükke1 legbővelrlreD
ir t.njcs l/1986 sz, rendelete Tanács és Szervei, Szer\.e,eti éS NlííkódéSi
s:abálltatáró] - foglalkoln, A: ekkoL] sz.abályrendeLet, rögziti a tanácsi
bizollsároket ne8hatálozva a:ok r.gjain.k s.áúit is. réSíletezve jLrgaikat és

Lrnn.riiws úid.Ml?l na§_liinli lullrdl&iq]r,n

08' .,,, l ,,cg,l n ne, qF,d B-,.,:
(] fő), , Suánvizsgáló Bi.ottság (] íő) , Suabálysótési Brottság (9 lő) -

Kozségfejlesztési és TelepiiléSlendezés! Bizottsá8 (5 fő) i\,1űlelődésiigyi
Büottság (5 fő) , Iparlkeleskeclelni BEottság (5 fő). A Büott§ágok iinál-
lóságe ázL]nlran nas]on kicsi. Nem cslpán á páItbtottság javaslaraiL hanen]

ir körzei]<ózlont íelülríjL kinYilvánírolt vélenrényét nég ekkor, i !ártpolirika
liberali.á]ódásának idíjszekában n el kellerr fogadni.

. //;,."7-,*, ,r;7:7"ny.sz,, ló,k .hfui



A végrehajtó Bizott§ág - vB

A ranícs és e kö^ag o}relativ vezetője cbbci á, őbcn a; országos vo-
kásokn.k nreglelelijen továbbla is. VB,

Tigjiil, és,.l.i]kat ! párrbtotlsjg jlvasláta (felsőLb s:eNek kiváLasíá§.)
eLa|ján ,l éVenkénl a ianács alatuló iilaíir l.álaytják. Eserenkénr, ha a lel_
sd$ s.er!ek.e[, (]jj.js, kolzetkij:lont) ú8! tets]ik] nem várják me! á ciklus
,,,"",,ll"",,i|,,,,,

a Dlnáhárás]li nrricsclDokök súíiíblren vált]ák es],mást, mint |L, a |jrtal,
kárck, A: egvmjst váltó ranácselnökoL a ]0 él,es Kádár-kors:akI].n:
Schú]kl] lstvár (1958,67), Fijl$ Cllo:őné (]96? - ?].ig), Ad! lslvít
( l97l _] 9E0), Namcdr Jáno é (] 980_1987) és Fod.r Anta]né (l987.1989),"'

A VB tagjauet s:ánra a ciklus nlőszak]lan változó, A 60-a". évek ko:e-
péig ]1 taí, crt kjvctóen . l9E],ig Lilci]c lir, na]d isnét l1 fő, A VB rag]ái
. to] s:ok:jslDek Lnes{eLeLő'en pronrnens Harawri tis.tségliseLljk, TSZ e]-
nilk , vállalati vc:ctlt, skole igirugatók, stb, iLLetve a páttsuel\.e.er mt]den-
koli titkí.a, Encllctt, liory a §Dti5.tika kívánaLmekál s kielérílse: ir |jllbi_
:ottság iig],cl P1. a Dők, éS. páftoDkivuliek alárrván i5 A lűlijn hivitll vcic_
ti'] tckLntélLvel nen rendelke,aí VB tagokúl elsiísorbiln , pütto§ {'cjbóltrrtar
s.nvlzást 1.á!ják. Fii8serleniil, hogy esetenkárti lio::ísajlísokkll, javaslatok-
Lral vLszonr kezdenénye:ő, javaslat ter.ő s:erepct is, r,.íllaLhatnak.

A VB tagok a hatr.alas óvtizedberr: Scm]kl] Istt,jll, Vln]rcgyi iúítyás,
Michai János]é, Kon]árhy Gnrla, cálos Gé:a, Vatga Fetenc, Ríbcnspcck
Fcrcnc, Wa8nel JáDoS, K.]llír Gcrgely, Tillinger lúre, irj, Mannhcinl J,iDos
illetve a későbbiekben, ntlnt ílj VB tego]r Fiilijp C}őzifió, Polgár Ernő,
Baclacsonl,i Sándor, Béki JóZseí, Steffel ]áno§, Ki§ Lirjos, Fajú ]ó?scí, (atr

l967-es váLavláskor rrr]ndajssze ketien: TiLlinger lmrc as C.ilos Góra nalad,
nak VB rasok a ]iorább1 1i958-as) garnitltíból.) A ?0,.s óv.k]rcn VB tacjai
(]tt aZ 197?-e§ ]rrónika a ío8lako,ási adarokrt b ncgadja) 197]-tóL Ády
]st\,án, (Lanác§elni]k), Tillinger Imre (tanácsclnok h, i5kolaiga?sató), Dr,
Ne8yedi Lásu ló (nnácstítkáL), Foigár Eítő (kóbógi párttitkár), Balok tsrválr
nyu8dí]ás (Si]rij]pari Vállelat nűüaki ign,g.ttó), Bírta Géza (JáráSi Fóld-
hivaral vezerője], Fajta ]óőei (E]üst Kaláy TSZ elnoke), Koósa Béláné
(DlVlRV lrodavc:erő), Göbölyös Cábor (VíztáBuLat elnöke). E lista alapjjjn
úg\, únik, hogy a VB o\, módon 1s kö?iga?8atiási szerv, lrogy a legíonrosabb
pozíclókat bctöltaí helyi ye/etőket íogja óSS,e.'li

A 80_.ls óvtizcdben a V}] tagj.iri 1985-től a kóiigargaiá§i váhozá§oklt
kóvetőcn Nómeth]ánosé. Tillingel lDre, Fa]ra Jó^el Göbölyös Cábor,
Hazai Bélt], Kiss FereDc, K.ósa BéLiné, Lehe] András, Dr, MiháLcz Pál és
Sánd.,rJózset Eblren a VB-ben k§ebb szereper játs,anak, ninc§elrek úgl, röbb-
ségben nint koLáb]raD a helyi gazdasági, társadalni §trvek Vezerői,

,,ű-7,.*t-. l.k?zxr,ta /;xlqzn/,r?



A: ekkori VB vjlas:rjs érdekessége, lúgv a Llegválaslrásr megclőuő ]8/1995

sz, ranácshatározl tban: "a T o:úcs a úg,-efujtó,bizatság lárs.ámát 1 1 Iőbefl áLld-

pí|.td n.g", de nz e.l közvctlenül kin eríj váLasnáson cs.rk ]0 S7emél| neve
kcriil lel a úla*tcllapra, 

" 
rrcm rudn] kinek tarrogntjtik a 11. heLyet. Dc el

jclcn eselben kevésbé énlekcs, nilveL a VB tágok kö.tüL( a VB elnök ós

clnókhelyerres válsu tása teljesen denokrttiklsan - titkos s..r!azá$al - tóL
taDik. (TernészeteseD csak a nár negváLas,tott 45 tanácsrag kap a VD r,á-

]lsu tIson szavaló céclulát.)
A VB té]adatkóre a ciklusok scrL:in aLapjaiban nen vtiLtozilt ug_vanakkor

ílgv tiínik az iclők folyanán íoko:atosan ntégis bíj,r:]1, legalábbis a tárgvalt

ugl,ek ós ho:ort határozatok szána , errc utal, l9i?-Lcn pl a holon VB
határouat,]k s:ána 55, nikózben á VB 28 fő és 21 e8yób napirel i Pot]tot
tárgyalt, 19l15-ben nár l09 napircndi pontol, ebLől fií uapltend 22, egyób

napiLenr1 8? voLt, níg a hatálozatok szánu 14,3. S er a tendencia, a 1as5íl

nóvekedós a irnácsidíjszak végéi8 íolytataxlik,"'
A VB trgok dotációja, (tis,leleílíjá) Dcn §meit, AVB elnök évente esy

alkalomnaL kap ]uralmat, s ennek nagyságát (áLlaLáLran 1,Z hónapi illet,
nénlben) a íchijbb ven (járás vagy kor:et) eLnöke hátároz:a meg,

A Dunaharaszti Tanács slakigegatási s.etvezete

A szakigaigará§i §zervezer (köznali értelemben i Lakosság c szervezetet

neveli tanácsnak) a harmtlc éves korszakbarr, továb|n is negszokott heLyérr

ij Ba]csy-Zsilimzky út l5Z. §zán] .r]arri Tanácsh,í?án (rz egykori iildesúr] kav
rélrban) niííkö.lik,

A, épi]Let 60 tiís taD.icstüméVel és 15 egyéb célokat szolgáló hivarali
helységeir.el nrandéktalanlil kielégítí ,z ekkoli hivataLi igényeket, Kihe-
lvezen (nás épulet]tl elhelyczctt) .,sztál!ai, csoPofijaj a tanácsDák nincse-

Ugyanakkor a Tanácshá:a ]obboLdnli meLléképiilcteiben van elhclyc.,e
i: 1, v, Á]rá]áiios iskole egy révc, a baLolda]i (llar)s utcai) ne]lékéPúlciben
pedig a falusi tldkerevr, eg1, naj.l két nagánlakás, valaminr a rűíoLtószeúár

és az MHSZ (Magyar Honvédelni S?övctsóg) heLyi csoporrja kap otthont.
UtólrbL 1.§Z ké§őbb a he],ii kismíueun (I-Ielytórtfueti Enléktár) orüona. A
balol.tali mc l|éké!ü]efekben elheLyeen kisebb szervezeteke raná.Si szakigá,,

gaLási munkát nen iavarták, d skoLa vis:ont, a nö\.ekvaí auróíolgelon és

parkolási nehé6é8ek miaLL igen. Ezéfi a tanács előbb 197.},ban egy betono-
zoí arrtóbe]jrót és autóparkoló]: építeti ki, !na]d a szi8onián Verr taDácsi ud,
valtól, egy kerítéssel ieválaMtotta a: l.,s:ánrú iskola céljaír s:olgáló urivt,

Lilr .-Íi,*7**.r,:,. lza7qy-aa. /",.r'dr"úr,



A tijnicsi sz.kappar.itu léts:ána válto.ó, illetve a kö:ség.ijvel(edéséveL
párlruzamo§an nő, Igy l958-ban még húsz fő aLntt1, l9i5,ben lnár 25 fós,
m.jd 1989,jg 3l lőre noveks:ik, A léííink ó5 Dők arán)át iekiDtve a nők vé8ig
absrcLút többségbcn vannak, (A ](ér vilá8háború kozött trié3 íolditott íoLt a
heLy:ct.) A tanácsi c1o1gozók kiju| a kajzéÉokú s,akképzenségge1 rerrclelkezők
szánta , órtvc alatir arokar, akjk cg,/sóges községi szakvi6!áL, vagl pénziigy],
anyaL<itlyvi csctlcg nűszaki s]. kv iu sgát tettek, - mhteg!feLe (akésől$ielben
!öbb, nlfit a íclc) a? it]: do]goóknlL Felsőfokú áLlenigauraiási vagy Jogi vég,
:etrséggel aonbm a flútuációról ]ijggőcD, ]e8íeljebb ha 2-]-an tendelkelek,

Á dú.Jiú:d /iíli]lilülnl/i hJmiiti.d ji§:.

Ug]anakkor a fluktuáció ncLn yám.rrelii, Ho§ai éve k .itlagíLr:rD, nég a
nlugdíjlra nrení]kkel sen tilbL évente 1.3 fiínél. Legglilmbb.tn.t s,akigá,8a-
tás éLén á]ló tanácsritkárok váltoarak. Cvakrarr azórt, ncrt nchczen jonrtk
ki a mnácseLnökökkei (ilycDkol minden esetlrcn l tarrricstLtkárok távoznat),
llossrabb i.leig, tí, évig egyetlen ranác§ritká. §cm töltöttc be c.t a tiszlet, De
8yakori \.o1r, ]rogy nregválasztott, .;s kinevezctt tanícstitkár !ántLan lecse-
lélődéSe miatl a renác§ válaLlely csoporrve;etőjc varT íő.lőadó]a rolrótte be
eí a povtot, A] egymásr köveú tanác§titkálok Sorrendje: ]9594ót - 1965
április 15,ig tvlrcha]Jánosné, mikor is schnikli ]stván tanácseLnilklelszen_
be ke.üL és Le},álljáI(, ]rára Lanác§ragság na8y viták So!ár o]y nrérlékbelr rnelLé
ál], hog,v VB irgságában akövetkeuő válaytáSig negnrarad. Eir]<iiveríjen ntb,
rir árként, Mészáíos Lajonré lárja el á VB titkári riszre, na]d 196?, novertt,
ber hóóI Béki.]óócf 1esr a VB-rLrkáI, aki a egéúen nyusdíjbe lonuLásálg
1974 végéig megrir.rja czt a tisrrségét, Utóda, Dr, NegyedyLászLó 19il2. ].nU_
árjábln neln sajár eLhatátozásából rávo.ik poszrjáló1, E,után másféi évig Dr,
Szilágyi Józsei a tirn:lcstitkár, m.jd nem egészen két évig Dr, Ka]oc§ai Csill.r.

,lYi-?.*.t;" *,+.g.?.aa, lrr1*/.".r, L7]



A, ő táíoziisa scLn elóle várr, urína - mcgbízottkénl -.l., Pelotaijúdit i8a:ge-
LáSi csoportve?ető lárja el eg! ]deig a titlári teendőket, M,]L] l966

" "j ,,D .,,L .,,B -rl lo ,,,L,rre
rik tel, milrán az új tanácsclüök Llagáva1 hoza Lncgyokott munk.ltái§lLt.
Vaígáné Dí, Pető Teróii:jt, aki a7 ónkonnányzati ttősu.Lkig illctvc L990
!égé]s lijlfi be a ranácstitk,iri,jegyrói tisztet.'r'

A sraki8az8atáSi s:erv lelépítése ugyanakkor a kor.lbbih.,z képNesr J|nak
ellenére seLl lirltozik, lro.ry 1970, ápilisábm Duiáhiirs]ti jnnét n.glközség
lesi éS egl-két eserben \,árosi sznltií hatósági :iga?ati 1'clidatoL|t (jogolQl) b
kap, E:r kilvetően a sza]r]g.zgatúsi s;cLw.Zet munkriját kót alkllonnal s:u,
bályora hosuabb tálon.r talLíc§, Egyléút a; l/19?]_ns 5.júrú, mjsrés.r ij]
]/9Eó-.]s s.ámú lendelettel, dc n:rgrobLr cltórés ! kót rendelet s..rbál|.i kö:r -

ir ki,]§égnijlekedéS ellenére sinc§. A s?ákiga?gatáj yógjg háront csoporlbán
úií](ódik: igá{atási, Énzijgyi ós építasii§i (nííszaki) csopott, melyek köziil
a legn;gyobb lérs.ámú !z igazglt.jsi csoport, sokrótií ós egy]ná§lól eléggé
e]lérő leladárn] - így j.],. t.Jtto,tik kiilóD,külön clííadóvaL, íőelő.rdó!.l, a

- g)áiniigyi, öróki\ödé§i, tariási s,cúődéSeket, kisajátítási ugycL _ á ntczóg.l:_
dasígi, bittokvédelrni, SZTK és honvédelni előkészítő, valanrint nlunka,
iigy.k, , kiilön iijelőadója volr a ko,úszrasági, ke.eske.leleni éS ipari iigyck,
nck, - a niívclijdósi és kulturális . a s:ebál)sérrésj, és hatósá8i Lrizonyít!ány
iigy.lrrck. Kiilön-külön helységben dolgozon a rirkáisás, a nélessé8 D_!ilván-
tariás, v amint ;lz iktató. Nagyon szépen felszerelr lrelységct kapon 1976,
ban az anyakönyvczó., tekintettel esetenkénii leplezeitatív lcladatnirn,
Á }.éD?iig)i csoport két kiLlijn árdataként nűkod.tt a koltsógvctósi as rl:

adócsoport. (Öszlétszámuk fele loLi áz igázratási csúporténak,) A |ón.iigt'i
csor.orton belil cL,ben az idajben á jelenrőseblr feladatai a kóltsógvctasi cso-
portnak rolrak. Ez végelte a herlhá]ásokkaL és feLújítáSokkal kar.csolatos
pén?r:l§i feladatokat, valamnlr á1 intérnénlek ga?dasá8i éS kolrsésvetési
e]lenóféSét, -\: adócso]roLl nnnrkj];r ebbe. ir korban, a későbbielrné1 kiseLrb,
bát a.lóneneL mfu ekkor i§ bilven ilijdíak

A lcgkisebb önálló csopof d áLtaLában ]-1 főS építési-műsaki cso}rort
volt. 1.1e a: éPíiósi eDge.lé]},kérelmek nlré]ése, (e.eklre a járás jo8kórénél
fogva g}.akLaD Lrcleszólt) a lekharási engedél),ek nregádása, teLekmegoútást
jóválra8]ó határo?atok, sth, tlrtoztak, "' A szakige:rarási csoPolt nlDkája a
rendeLke:ésre álló irarok §.erjnt kielégírő vol(, keíés fellebl.e;és történt, s

negközeLítően a7 u8yinrézésben siteriil taltani ir ]0 napos határidőr.
A szaki8egarási nillnka mnlíjségér (elfogirdha(ósáeár) segíterre, hoer a VB
évente 1egalább eg1 alkalomm.l nep]re dre rííu re a siakiga,gatási pe.v mun,
kájár, s ha hlbákat ralá]r, nen mandt el a kritika illeive esetenként a íele,
líjségre v.nás sen, bár errnek komolvabb kovetkeznényei e§sler sen voltak

li] , í;;,,t7* **, *-.,l"7. á,,. /i r r' k h. k?



A @ú§ §dlz|Frrfu.i,"i tzdai a 7a,.\ é|eL elrjén

A koztcndészeti f eladatok cllátása
DLnallJrd.zli ko/hi, l.n,aBJ

A halósági lcladatok eg} jelcntajs Észér, -.zok.t útclye]<ről últalírbm csak
niDr renJészcti L(özlend \.édelrni tiladatoklól bes.é]iink - Dunllrárasnin iS a
rendőrség látja cl, Ezek nrel]elt a ycLné]yi igazolvjnyok, a górjjtlrLnűvezerői

]ogosírYánvok stb. kiadasa ezcn ős:akhan sznté a járási kupltárryságok
haáskölóbc tarto;ik, níg J kö:.cn.l éS a kijzbj.tonsíg rórlclnc, íőleg korzeti
vagy hclyi rendőrőrsok feladata.

A Dunaharavti s:ernpontjából iLletélres rcncliílkapit,iD},sás t987 l,égéig
lláckcvén található, ezr kijvetően a.onban a jáúsoL negviintetése é§ 3 kör_
.erkö:PoDtok kialakílá§i utá] a Síigelszentlnik]óson kialakított új rendőr,
kri]it.lDysághoz tarbri]< Dunaharas:ti rs, Ez au irlc talto,ás időben éS ulán]jrá§
tekintetébeD a Halas:tink stránále ke,l!.:ób. Bár a Duna még íg| js válas,,
tó,ona1, de a hatásLöriLcs illerékes rendőrka|itánlság]ro: ,ezető út íclére
IövidiiL.

Anti Haras?ti s:,ínála .zonban nég :rnnál ]s lónycgcsebb, 1rogy hoL van a
k.lPLtánysá8, a?, hog} raD_e, nűkódik,c rcndaí!66 e köTégben V.gY §cln,
|- -, o,,l -.-l, ,+. r-| dPl-i l,,, , ._ ;,l U_,

mint ütindcn Budapest kórúli nagfotrb aggloneíiciós tclcpillés a Budapesrríjl
](Ltiltottú egyik kedvenc lakólrelve, de nagvon sok lendgeden életíí albérlő
l,agy ágrbértő kcdvcnc tartó.tod.isi 1relle s, Ez volt a; crka rógcbberr, hogy a

J6x.,7.**x,.,1;.17"1-s.t,,l*L.a,,ei



kóaégbeD, nrár a H.]nlry lendszer ]dő,:Jl<íűan is Dasyobb lérszámú .§endó őIs
működött, 5 jó vagy legirláLrbis kielégírő eredménnycl. Haraszti l hátrorLlt
koverően rováhbr. is, va8l, még jobban nint korát]lran kó?bi,ton§ág s:cn-
pontj|íLról lcs?ólyeu terelr telepilléSek köu é t.rto.ott, UgyaDc? voDarkozik al
aLvóvárosi idős:akr. is, bár e yerettö ck N8íele]ő lendőri e]]árást kevé§bó
kap mint korábban. Rendii.íüs ü egéS? ]O,éves párt.illani i.lóS;akhan
(Krlilárkorban), hoL működik a kóaégben, hol Den (Lltólrbi időszak a htrs}
strabh), Fd]g á. 1956-os esenréntek után nagyon g}orsan negalikul újtról aZ

Ísu,.á. 195i, júnlL]s.jLraD a VB felé jcleDrés hang.ik eL, nrs:erint ir hclvi
rendó,ús noi]lílisan maíIödik as cllátje a íelallaát, s ezt tiivetőcníl$ tíu]ik
c rcndaírőrsöt teljesen fel is fejles:tik, Eev L9ól_cs júDiusi VB előtd ]res:ánb.
LLi szern]l a rendő.san] 1] fő van atLQlni va. kik köziLL ] főskolán van,"'

Kit év alatt azonban $,ijkcleseD ,á]rozik ir he]yzet, 19ó3_ban náI o]I
tájékoztatásl ka| a VB, nincs rendijről§ ! kö^égbeD, s csrpár 3 krlr:eres lárjrr
el ir re Jőr§ógj 1'ci.L.latokal, .kik ! S,igerszentmikl(isi íjrshiju tijrtoznak, .ü.,1
ójjcl_nappal iL8},eletet tnrtaDak, Eí LövetőCn h.l},ilc8 a hiát]}t pótoL\,a, a
kor:er] rnegbí:onak Llellerr ii|]((htcs lendőlök hevonasálirlpjnbáLják ícDn-
tartaDi a köíender, E tóIna czt kóveiően rcndszcreseD a VB as,reláLa kerú] S
a hell,i megbíuott r(n lőIi]k kö.ü] l9ó4-ben SnLda Pál fíj!örzsiírme§tel, l9ó5-
bcrr Pótcr János tór4ijrmcster, majd l9óó,bin Bányai Zolián őrnasy, jáLá§i

reDdőIkapitány SrárnoL lre a lrllrend hcly:etéí'l, eLég sirainas képer íesn,:, {'

illéuetúnk az aí bcs:alnoLójából v!ló:
"Dmlvíus.ú a bíiníiaó.és li.nlpon.]álrdl e8 ii Icgleúid tftbb teTübí. A jőá:büI
eLl<ltetett hííncselel.mullel< kh. 35,15 %1 nt k|jwtil< .l, .rl aionban fu§ siálo_
Lé]Lbon nem hcl"tbclieL, lwaefl mÁill lakók",
Sajnos a 9onbrú nc8á]la|írásokon túlDenően javlLlát - lendajrő§ij( .l
kö.ségnck ncLn ígé! Lén\eg(.bcn e: a ]<ed,ezőrlen helyzet rniiad lcm tölrb,
Lnini e3],éytlzeden át, s u 19?7.es kö]ség i'clnéréskol az állaPotokal a króni,
ka a kölet]{ezőklrcD rosziti,']'
"A ]rö:súg állandrj ftnaőíőís;el n n f.ndeliicli't csi!án kh.!íi nrdjí;otídl, d
sJg€ls:.n.miltlósi tenürőrs ag1 lnebó /<illcllelen lror;erl csoporqnoal, nellcl
nincl álhndó il.t}ll.r, Elérr a hdl:er iaöilis, csd].7en&leTes őrj,ífdioríj r .l]d a
na.qo6b rrós;uJ<or esclrlrer magelópi."
E: r lrcil:ct tcrnc]s:erese. n kö7Sé8 vezerése számírl cltbgJdlratltlan, S a:
ac]onheLv:erben a \rB, tiLLlosarv. a jár:jsi és Lne§ei kapltán],TágróL iS, filsőbb
segítségel kótt és kapoll, A FudapesteD stkelii ForirJalnri rendőrcTcd
nuPoDta két pá! járijrt binosíroft a községbc, m!]d , 19?8, jírnlrirban a
ki]Zséei KMB csopo.t e3! . a gélkocsiva1 tólréDő járőrózést Leherő!é reiő ,

s:olgtileti gépkocsüo: ]!t, Síí a toYábbiakban isn]élelren hnllunk, két
aj!*énres lendőli csoport negaLaku]ísárcil, nclynck tagaL heti .1-4 óni
ijn](óntcs s:o1gálatot vállalt.k,

l?+ :iÍ*g.*a,, **?"7.1*.,!i,jál"-,?



To!,1bi.L aJat li]i7.;ljlnjl, hogf a hel!] K!lb. (kajE.h mcg]]í:.rtr) c$|orr
httente háLomsu larl üglcletel . B.rj.t\,ZlllN:k\ Llt ó]. s: iloJájíl..n
cl.íjs,,rb,u a mnrs:o]L liL,éreléle. {KcJJcD és suribatol n-]:r!. illeL\1.
.sün]rrókón ]+.lij] i§,Lg )A hel!l K!lb. ciNlt !e:e|ij]e _i:uJr lrrji :rj.:ló,.
Ké:őlb s:LJi l'í] .jtk.rL]] R;cle\ar(,. ! hell,,i Knrt] .$I\ft, i!o.]a) ,c:c-
tésérBel!.ridn]ór.lI:á_r:lósr.;:ljt.\'BeLiíllié!e.ké.t]jctcntó!óL.ajLn!d.
juk, h.]rl . he]\] ti:lIJjfukrl ellató ]cnJaj!:a!i áll,)Jní.v 5 iij, !!. cqI íaj iLia-
lú|al hián1lI llnt,:llv.ul vacr nli,. ok Llian. Nen nlegi:JcJil r Krnll, heL\sége
,cLl, me]r Lennlort ilLi|.lli. yilrt, isaletek ettenére.: i]l]kant.: r.nJajr-
sólle \elf : .rlnlli\őrjé|]re i3 l]cha: s:áirílini i n]rnjk.]h.hl lnt(lttiéseik
Diall..A reniiir,:ac ! na!! lé1,:jn]rL,1l1,1 i::il |róbj]i,r r;oll,rrtcnr, hoql
Bel!n]inn ]órci \i B,nek iJ.I t]( !:tjLnoló]i ::et]nl . i le!]i.]liI!§tr]]L. ő]..n
eile ]] óri(i] il:;ne]r 5 L'lLálr relJ,:rrt. ]árőri]]ésl \:er\.1.k. Jlr,gl.c: rrLr;
b]n .].giníanrf,. I hán, hónil|ig (ir iq] f,úrI.],)n:í] lr l aliennrk nnc..

Nen] s.!]ít L]uDlhJlasíi he Y.ctaD. siíl Dl:jbb ront íajlrg kc:Jrtl.cn, hl!r,
a s:igerr:erltl]l]l]ó! Ke|ilinv5|i!, neL! l9 s, légón ]i.:Ji nr.g nmLi]át.
Demc;ik h.]g! nclr nl.] adn] .e Jajlijker Hira§liri tlancnl ütl]L.b sErit álb-
mín!j .]{ iclt.hósale Hirl§:tiróL Ls etls: b.g!.lkorlh s:cnalriri]hrrr,irrvr. ]

.\ k.jJLirl kol.;lk ul.lsó iJő5ra](.1l_.an, arrnyrl.al torténik nélri j3!!lás,
h.g! tlrli(s.]nok bejele t], .]: l99a, mi]u\ ]1,i iiléseD - má]U: l7-éli úrcg.l_
trkLrlt l tlunalraLas:ti OJl\óJaj K(,, i l.L$|ís L.i:td]sá!áruk \,éJelmr:r., a
len,]ij],{! scgítasile \:ilJn]trrl a;t E. 1r.]9l ! ].al\.tkc:ő hóna|okl]an á re J_
órséE b.lült.:lk á Tan.i.sh.i;.] udl el.in le\aí n.ll]|(r.uletbe. De e: nrél] nn_
Ji! iJr ] ser:lt ..ndajkjs, ! nLil |.dig Hárl§:l] necTo] s:c Lctne Csak a kilr:er]
n].gbí:ottJk klpnak ],]l]b h.lrtt

A ladőréE épnbE o Fő {lfu . u.linhijn] miiú En&tn l .JdL íélis ldn i'hAn!i/lt,
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A község gazdálkodása

Drrna|araszti g.lid.ilk:]d.lsn a szocialista időszakban (s ez nost eeész az

1950-e§ évektől taltó 40 éves irlősuakra vonatko:ik). cgészen ná§ aLapokla
épu1 Lntrrt akár a ]<ét v1l;íghíboni köztí ncgelőző, akár a, l990-es években
keidődíi és napjainkra is jellenző ónkornáDyzati g.tzdílkodás, Az L !iLág-
i]á'ború eliíll a kó,ség rendelkezik fijleg egyenes adóLbói - a házak, lOldek
urán kivctett lózsógi Pótarlókból , s:ámazil jcLcttaísebb sa]át bevételekkel.
Olyan téizúgri forásokka], melyeknek bevételeit, sáját di)11tései .lap]án
nagyságrcnrlileg mLidosíth.]tja ós auokat s:abadon, ana és úgy lu*náLhat íe1,

ahogv azt ]ónak 1átja. Ugl,an* a heLyzet najá 1990 után aZ önkormány,ari
időgnklran m]kor a heili adók váLnak naglon gyorean jeleDtős ós szinrén s].r.
badon felha;nílható bevételi fL]rrássá, A yocia]ista rcndverben azonban a

1rcL}i íoíá§ból eledő és heLyi dontése| alaplárr íelhasznílható {orlások Dni.
nálisra aPadn:rk, suintc tcljcscn eLtífunck, Az államikózpoDtosítás pén,üg_vi,

i,:lói]gyi srenpontlró1 is tel]es, s ez csak a hetvenes óvtruedében kezd o1dódni
tgy, noha a: 50-es -60-as i0-es években az állan íedez nagyon sok olyan

kiadáSt, neb a szocialista leDdsler előtt najd t.ín is község], egyházi vagy
n.uán íeLadar vo]r (Fl, oktatasi rnűvelődési, egésuségr:i8yi kiadások), u§an-
akkor lis7ont csak Lnutatóba hagy nieg wal.ar1 rendeLkezéslj bevételeket br-
tosító litrá§. a re]e|üléseknek, Ek]<or mind a Levételi, nind :l kiadási olda-
1on nelctsógcse kicsi össucgeklcl találkonuú.
Bevételnél pl.: 1', cbadó ós ,tlísvilssál.til di (]9.000 Ft] , - útneú ííi &ték sítésc
(1500 Fr), - malolr óelarel (3 2aa Fü , ]riaci dúnl ( 50.000 Fi), kiadáSnál:
-.lnaruat jí nepíLéykbÍejcráse (35,000 F' - úíroh; e§enrufuílua (]600 FL,)

- ltö§égf.nd.i:si rÉrté]rí€ (6000 Ft), A bevételek és kiadások szegényessége:

egyértclmíícn a kózség .1lt.rL.lnos s?egénységéről is hes,él.
VaLanennlit jayu1 a helvzet a 70.es évek6en.'11 ltt mjr nes]elenik, n rt

íő lrcvéteLi íoúás egy heLyi ldó{éLe§ég, a KÖFA (előbb kijzségtejlesu tési
ho:,ájáNláS n.]]d kó5éqíeilevtéSi adó néven), nrelyet réS,ben nagaursze,
nélvek 1ngarianiik urán, ré§,ben ü,emek, vállalatok ercdniényes§égúk, nagy.
sá8lendjük áL.pján fEctn.k. Csakhogy Dunaharas.rin er a sokhelyc. tényLe,
gesen konoly bevételi folrásá váló helyi adó beve,ctése csak keveser Se8ít.

Saj,ítos cgyedi helyuetc mi.rtt, s czcl kapcsolatban az eg],kori iratokban az

aLábbi éltékeléssel találkozunk.l'j 'Drna]uraln alrcsoq beuétebireL a]a eg;1,

rÁ.i, io€] di 195ó,os íöulenlén k]letííen, de a 6a-ü éaek építkqési dönping,
jéflek idjén is, a leglöbb lekóhnz 15,2a éves atúnentexjs.. Iapotl, s í§ liörlégrei
lerltév s:inre senli sem íi:er, nístásrr at al olr, ios] a Dú.,ahgia:7n ihemek dbntő
Tésúnel, n^ tekfnlisen uan q anlatállalata, s csak oáa fzet. PéL1,1uI a milkndos

|argaLnú Autókerűl.kaesel,lr KóFÁ-l (iór§ógre]LsrÁ aÁóü kap d kö:oé[, minl
cÉ} cÉ]holdas fuízríji gardal agtól, wg) aüzó csakai:rulltól Íg a íejtEsztési aLLf,oL,

lusat nem l,,rp a klrég /clsóób cJLsot orlos íejbsrlésl, í€adltíorl itl.sili" ,

, -:. l,r. k2 :?a7, k,,le l.r}a,1./,
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Hogy mennlire k]csinyek, erre kil]eden aclet: _ cgy a Hcl)törtóncti
Enlékt;irbán negőr?ott ]9?3-as, a lcjleutési alapokról sió]Li megvei kjm!ta,
tás, niszelinr a kózségl'cjlcslési aLapok nagysíg! tcknrtctóbcn Drrnaharaszti
nagykOzséga harmnchatoclik heLycn í1l a negyéberr, mikL]zben Dunah.rirszti
lákoss,ígs,án alapján nagysrigrnd|en a rizeclilr Lcgrragyobb tclcpulés Pest
nie§éhen a városoknt is beleszámíNa,

A közsóg gaiasági hel1,:erc, gazdálko.láSi lehetiísége ezt Iaiv.taícn DeLn
soknt !áltorik a §O-as évti?ed[.e!i Sem, bár ckkol nár a sok esetben hizonyrr-
lanrLl reali:álható foftnok mellé belóp-egy fejkvóra rendMere. alirPuLó
állirnti |jno8ltaú- illel-e lchetőség n},ílik és 1l t:ri.ics c7t ki is hasrnál]a,
(i/1985 y, ranác§rendclct) egl, helviieg kinlLnkált telepúlésfe]teslrési hoz,j,
]árulás (klcFülésícjl$ztési .dó) bclezetésére, Ezen íendelet.l.pjín tclcPülés
fcjLcs,]:ési ho:zájánllást keLl íi:etrri Dunaharaszti közsóg cgaf teriiletéD:

A/ Abóllcti jogvnzonyon aLapulil 1nkáshas:nálar, illetve
B/ A s,eméLyi tulajdonoD alapulLl lakásharnálat. Llletle tartós Fóldhasználel

Urí., (!] e]síi esctben é!i 420, m,iso.lik esetben 600 Ft. |]eiósi kötc,
lczcttí]g, ez a, évi m]ninál 1ovedeLmek kb Lót s;ázaléka).

Ezel e. ádóval gyákoLlatllag kia|a](ul akésóbi kommunális adó adóáLnP-
]a, S ir kö:ség tónvlcgesen olv furáshoz ]!t, nelLycl szabadon renctelkezheq s
naglságrendl.en s ]elentít.

A: ennél ]s komoiyabb be!éteLi íorrásró], arról, hógy ij íej]{vóta , a?a: a
lakosok s,fula , aiáp]án mefuryi péD,r kap a kijzsóg, az adatulk niár s;oLlo-
fubL], ]tr a közsés a rovábbiakLren negrövnlítve é[i nesát

A starisztikni hivata1 ugyanjs íi] nódszerrel, - irz állirndóan itt lakók, a
1.1kónépesé8 pontosírisávil, s ebbe mr;j ncn tarto:nak Lele nint eddig az
ideil]]ene§ bejelelrtóssel i]:r Lakók , cgvetLen év álátr nd]Lili§an csökkcnti
Dunaharm:ti lakónépességénck a s;ámár, igy au 1984,es Pes]: nes_leiStarisz-
tikai évkónyv Éeíint mé3 t6872 l lakoságwám, Míg i985-ben .z ir:óvi sia-
rsidk.i évkinrylbo] már c§ak 15862-ben harjroza nteg a 1akóné}rességer, ]'!

(á saját köőégbeLi népcsség nyilvánrirrtás szerint \.alóságban a csijkkenós
jóval kevesebb, A tennéS,eres íogylj§: szúLetések és I].lijlozisok kij.ti kulönlr-
ség mindö§Ze - ]5 fő, Az clvíudol]ási küLónbö:et pedig 200 alatri)
Csakhogy a bevezetett új s:ámítás, ntiszerint nem (ekinlherő íliáDdó lnkos.
n.k, , ! lakónépességhez taíto?óDak - a:, .ki ni.is tclepülésen ottani Laká§ban
ideislenes be]elenréss.l rende]kezik. Harasztira nál rendkí\,ú] h:itrányos, A,
1rr élők Lóziil sokaD azal i]kt]Ll:.1k najdani Pesti L.rk,ísjogaikai bi.tosílani,
hogy rokonaikhoz, ismeraíseikhe: i.leiglencs pesri 1akoskéni be1elenlke:tek,
niég ha nern is laknak ott, ho$ Fl, .il tulajdonos esetleges e]llijlálo:ása, vagv
más olI .sctben, ha a lakjs felgabaduL, ők leevenck a 1akáskilltalásÉ jog,)-
nrltak. S e:ze] . sratrslrikailag . mír nem rartoarak Dlnahanszri lakónr.pcs,
ségéhez, s a tclepülós nem kap ut.inuk fe]krótát,

Jí;,,7,*,t;. cd.ialrzáb_ k j2-1í4dr 1ii



Mili]euek al ú] szahjlyok i.érr is súlroshít]ák a kozsóg hcLy:etét, merr

DuDlhnlaszt] .u l985.beü elfogadoft Vll, öléles re.vlren sen kcriiL .l lelzár-
kórratáSre 1iijeliilt rclcpiilasck. nug_lközsagck kö:é, s ezeL Legalább újalrL] ot
evLe (de ha ícnnnertrlna !: állanp,í.ti tclgazdrj]lrodás, vaLós:ínűleg nég
royái.b is). hlitr.inyosan negküloLrboztetett telcPiilf s narad.']i

I4nJezek után , Dunaluraszti ]0 éves ga:Llasjgi ]tely:erére ]eLlem:aj rál-
s.LlkéDt , állj.]n itt Dóhány iclézet a V]] otéves tcrvkoicepció kó."cégi vltáiá-
lró1 a 1egilletékcs.bL].ktől: Csáki ]llés tanácstag (198&nil megyei tanácstag,
majd negyei VB tag):

"sr.rmoílí .( d ,dn], Ao8] ]tö.séEihlk nefi\ lgnlL a íeLlóll.jr.drÁT.l lú!d§.,lt 1]11g1,

ltorsjgcl kjiá, A liolrlepció,iidosírÁd érd?ltében kísérleter lcll tcnnla PesL aie-

n.l, ,r§eleln,Pld +0c0 ideiglcnes lal<ova - jelrnrós r esrfus.,gc l 0lto1''

Polsá i Jar;scf orváe$ííLósi kópliselő c|hc: hozátewi,
"Dua/urtutti .1 d íö renga\ óín l hliÍilas /€l_,-:.Irí k.rsJ.q.| Jto..] ntrtolii..
I]aroharm:n Acb:ctc súl_,-os, eübőla leh:etból csalr a jalosságqal assteíogta i,_s o
ru§e segxsjgJlcl l.Aet tikbalni. Aici}oóth aznleiglencs lalrosolr f§elmen ltílrjl
Áag]Áa rnian - 116, 1 5 millió ldinl.t {€jtít d lij:$g, e. pcdlg lgcn j.l.ntós ij$ieg. "

Néneth Jílnosné t|rLicscliaik nindclrhc ltóg csirk annyit fűz ho:zri a fcJtett

"lio§ D"ru]rdr4Jid m;;Tl ncm t.riilt í &kdfltói.d.óra ja,tAolt dg]kj?§ég.li
klt , en,e nen tudok uáksrl drl i és rum ij áf€n. Ebben a tlrrirsltn a Me3lei
ldn..5 r.\ ltefu drnrúrl l.(1

]elen sook íló]a úg./ gondol]a, az Lltóbbi hílrom idé:el, S el eliítte lcvő
ré.rJdarok poDtosalr jelzik azr a s;onorú perpektírát, mely a nesteNór]cscn

viss].szorílott, alvóválo$á degradáLt és a ]árási,kór,ct] kö.p,]n&]k aLá reLrdelt

LllnahlráSrrira \,á ]a, ha nen tórréDik ]990,1ren c$ olv váltás, me1_! úi ícj,
lanl(.si lehető§égeker nyit l!eg, az önmagában életkélc§ nagykóaég s]án,ira.
A váltouí§ról rés:leresebben a \,áfus$ válás é\,tDede icjczetiinkben s:ólLuik

. 7í."q-,,. a,. k- i.,?- a, k. l á lr n j á?
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1trí mÉgei íil§lik.i évlinr[.L l9ó0-1!ij0, Yxlxorh DLMhIbi P.lg]nmefr.l
Hi!3ral DéF$ér n],ilv:lnfuiió 3dxrx1 rl.pj:jn

l 19ó0, ]970, ]960. ali néPs:ánllilis. Népnr.:rxlmL xdi,)| ] tctr nlrlyel *a.§likxi
él,]...wek, l9§0-!990 1llJmi]]r ])unih.rJ\ai nél]c$ag nyil!:1nlnú JJlfu L

.1 le5ll,irgyer Lelél.í, L)LtrHh3]:*i KóíúgTanj.si].k ttnixllll 7]]/J-6 196| iehi,9
Dj \ " l , . j,
Re]rn,ih in{efúglas.L DU.jhi6ni Hehtij.éncn EfuLaLúJ,narlirJ

ÓPMLxxIILI]L,nahxrisíiT3ni.súntni.véq..h3r.;bi:.niigi].rr:ólrónrIek]96l7j]/h.5
] Dunil]3n:li H.]vi.dénrti Einékúr Duan3| 3:ai Nnd.]asi Fí élet lrlülvüP jhi3

B PML l}n3h.mín Nigy|ij}é! ú.tni
véRreh3]ló l]i:oü§á! ulé\leP},:(ik.^|rei ?]J/l. -6 ]9ó2. ]Ljn 14

9 1977. éviL.TarL króni|a - i. ndal"A lúo$á!''
rI- - .,, ,j ,, l

11 lIVlL X{III DunJúfffi Ló;c iaa 7]]/á_.1 ]!r9. évL i&aiGiLlai je!l,ó]..ú!elr 1959, J]t, l i,
12 FIel!ió]É]eí EnlaLúJ 197?. é,1 lrelYt.téneli kúrúi] . TeleFLlé59e*É:er l0.1]..lr]xlak
l] Fdrmá.$ vE ic$:ólrinlyvek. _ 1960-]9i0 PML X{l]l, i]]A

]970.]!79 Hclrr.nénet Emléktírmi]ínm }"€&_ t980l99o Pt)igármeíel HivaEl inútjrn
14 II.lrrirIan.ti Enlé|ráI DUtralranslj íl.a]ános r.ndezési tene ] m h].a§]dar.k
lj Peí M.Bl.istitisai].al é,k.nyvek] ]960- l9!o L:üóhá és Lká9&l.k

l - |óJ l| | n- l, ',JT3kács l;N.in Tii.alj telePe,.rő tá]éLúfulásx
1? Il.]v.öíín.(iEDrléLtáI - P.í N,legFi Levél.íl l977 éVitij}églíiil€ 48.i]. oldi1
18 1980 él |a!símt.il15 - L*ahí:és LJ.í§blisaihi iJitol |inrtei
l9 PMI- _ Hebbíéneli Enlé].tfu l9ó4. éVi helytóíltieti Lrónih 6],.ldil
20 HEL],nítóneli Enléktár: Dl. Hllúé.zy M, l'Jó8_ó9 évi, 1977 évikónrkák, é§ l98B évi

11

z2
l]
l4
]5

2É

19
]0
]1

]]
)4

3daigyiijtés, illdne 1999, évl "\,lirosi 3n./3g" aLapjín
HclytoíénetiEnlétúr HNFk&sé$hnxdó 197].
Fo YxlDtí VB idgy:í'lr.nw!| 1978-]98l. Enléh:lr illetve Pnrárn.í.íi Hi|lll] ir|ír.
], ,,,, ,,,l ," ,,,i
PML xx]l] Dunúmsaj Kólég Tüá.sinxk lriiai VB űléJ jÉgPőliiinyf.l 7]]r'h - 9
PML . Dunihirsii I 9l7 óvi l.aégi t| ónlká. (plilyanunkl) - kiiatak, pftLot - leÉde
ILctv. Helttoíénrti Enllakúr 1987/88, évl króniu eli'Lésritő rFta .Lirlián
PML _ xxxlll Dunahan§ai TináG irlF L 7].]b_9 19ó4, ]]anlis 27, Hclytntaneii Enléktár
,] , llll\, ó,oj,,o , gJ

lNlL - i9?7. évL kijzséskróniL (Pál)aNtnkJ)48 - 52. oldalak
llil).ü]LDtn aLs i Tmá.s mtx . 7]]/3-1 tanacsütéü j.gy:ók.nyvct 19j9 d..,]i
A: 19?7-éri ]..aséekLóniL]'FIk.k" c r.,ezete ah|jil
tML - x\]I]. Dutáh,ásai T3ná.s iratai ?] ]/a-ó l 96l aus6í6 17,
Hel}tintén.n lmlékft ü.li! lrlbi , Bu.:Ló Jáno: EI-MLJ kir.fuleliség v€,.tij iiléto:b.ísa
DlnJfums á]Blá|.s reíi]-{ésL i.NaneklrlüliLsgálata ]991 Helriofténeti lnnéhár
TináGülé\ i l eePőLöDr v eL 1!80 - Polgánneíen FItralaliraúri
lN,!L.III]I DumnausaiTa.á.s i.arxi 7]]/a - ]I
G.bijil.s c]il.í,i:ii6 liri elnij* ijlako ntís] alaPlát. ]977.s króni|á
DMRV Dum menii rcgi.n:jüs vű níi L]unJnarjí. Ú:.nfőlnéLnóL:é,!e tájét.a3rás _



Js I l1')f iírsulai ta:gvűlés i h..:ánrrl!ji iLPlá] _ ELnlét.ár lkh^,iuuij! srekrrrs Nl:nrín]é gá:..r.e tÉlÉI]lÉlrij iijékotúsa 3lrlrján - lmlaki:ir ithlv intn1
40 'l'aná.süléj legfőlinlyv.L l9t]6. okfól.L _ Dún.lrxmlT lolgirmeíeri HnJtJi irl lirJ
.]] |]\Jl-\1Il] DUmh3ll\ar -]'.,ráit mlai 7]]/iTeúü \iijc!.:őkn|}aek ]9/l9.49 s: nltán]:Jr
.]]l]],\e§ea!LíJl]hIi.íitIrlríjék.trísiililjín.íNilcLl!i7éYlkí(fii].jbt'l(59.,)
1] DL n.l]tr| 3.ai T3ná.s Vl] ].!rrőL.nfl.k 1182 úr lrj . l'olqíl ncí.r i ] ]jnbl úí n3
] o , ," ,,l 1,1 _ i
]5 l)nll x\]ilDunlh3njliTani.s in[17]]h 61961 nír.iüsi Fni.iii]és jeerzőkii||!.
.]ó MÁVA!]]'itróUs: m.rctrcd (l9ó1) 5015 j: Dunitrinnti H.]óqlá -Knlani!U.
17 DL rah.].§li l977. iYi ltúril.iil _ fui.;oiing} ílloi.jslón.t ríiakoax.]i§a alá|ját
.18 DLül].l.§li l97i. ivi (óniLíii 6ó oldnl
49 1977 avl.,]ío]., sorn nnróné hn il\ezeiij ]97s júlitsi lá]óko .tó ]c $lG. aLa|ján
50 v!jtg*ii[.n1a.k l98l _ Kutjü]s;lr Tib[ hiuuh,r:etó l,es:ífuolójx. 1!8 L, nán:nf hó
51 lI,iL xlx sivctlc a* _ Dúnha![ai na:a,_!&1sj!i s;ii.1cü.k !ílil]]r4r

s::ü1.1 F.ld T.íNtós;.!e,t.zéLi cs.p!rt üatái ]957
5] tlil \§ sr.,ctk. eL_ DUn úls:ti l{ruóg&ls.lli s:óí.l]ic.lek rafti]]]1.

ÚiÉl.r Münqú 6á!i s;.ydtdzdr iát"i, _ 

^dndlpol5j t\ll }iY-l_ L\ rxhfui9ii sz.\úLeat!.]]]]/. Uj Élci l9r5 !'!1:ái:ánaJó kij:síilé!

51 l\1l Ixlll Dlnxtrirrsai TJn:i.r irltji 7j ]lá .1 TJLl.ilé;i i.gFnkőnFet ] 9rq
55 l!1l ]|\x DLLnalrnrsai sajv{kt3tek ]]]/. Újél€1TsZ int! L95lj.L96o il]eúe VB-nÉk

56|ML\xl]l,nnd]JrJsiTá.ácsúatliT3|á.sinésijclv:ijkijnyyek7J]_a.1,.'.iL1)59,6a
57 |ML Ixx- DunnhJrlsíi siij,eit.:eÉk mRi]]] 3 ] l]üí (aliL: TsZ iriLii

A]3Lulí.i jegr;ű!ú],v
5il !I!lL xxlIl, DLnú:BsaiTiná.s ú:rai'l'. ra.sijLén lelFijlijnlvek 1!ó1 7]]_i 6
5q PLI xxx. D fuhará\ai s:ijreil.:etek -Linl(3ljYTsZ ilatai, vd.ióséEi iilés.L j!.!y,

:ijkijnyveinek !s kij:-]}űléj je9f:íjli]nyv.k (l961-196] ) áhé:é5e iLili.ln
6a lLlL xxx DunJhJI$íi s:ijverlereret Lini Kilás: TsZ iIJrii ]]].i.l f.:.rősé$ úLós.k

6l PN1L xx\ DumhárjJlisrnvetke,er.L Erin. Kajás: irltri]]]-J12 Ko:gyiilal j.grőkónr_

ó] (igr/.íiltés a: Eúí ltn]ií TsZ é,$ nénegt€qim.ló imEilajl és ten i.iriiLll lIlL 
'(X 

2 ]] n ]
ój l)!Ilra.a§a 1977 él kiónilii].]. \,tc,őgaalxsig, E:iií{3lá, TsZ !4ó.1jl. oldil
óó t'M]- xxl D!|3h. msa1 s:óv.tlcctck Ea6, (alás múi \íéllÉRb*:ánLnók és Én,iri.

ó7 Dü|alran§T l!ii, óvi knnrik.ij.: Ál Eaist KaLís: Mr, .i i|, s:in,etle;er ipiri tBvéLcnl

ó8 l ikáú Enő: M ezii9:a a§íg1 s:.!ct ( É.lck P.í m.rrdb.n L985,
, l].rőfi \1GasZ DLmla6.inr ]4l .liL,l
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-űoktatas D45 etőx

A na nreglévő iskolák ko,úl legrigebLen a lalusi alsó tagozat helyén
működöi]: iskoLa, ami au akkori kánr.,ri lakással egy épiiletbcn hebeikederr
el, Itt m,ír l882-ben kér tmelajs a]úiskoláL.aD íoLyt az eg|hí: .iltlil szen-ezerf
oktátás. AZ iskoLa a plébáDia kölr§égén épiilt, de a fennírftús a kd,ség feLada-
ta volt. A 1eányok szárnárá ]9o8-ban iDdult meg az oktatís. Ekkor a fiúisko-
la helyen (annak Taksony felöl] oldaián) felépüLt egy 3-] tantemes aiL1 iLlel_
ve Leányiskola egt épületben, egymástóllóL elkiilönítve. Afiú iskolát rov|íbb-
ra is a egl,ház, rníg a leáDyi§]ioLát a? áltam műkóiltette. Mivel áz egész épület
n] c8yhá, relkén épiilt, aí e$hri. a ]eáiyiskolábán íolyó neyelésbe-okirtáslra
is belestrólharotl, Az í8ykia]ákult cleLnis:inú oktatá csak l945 ltán 1rlrkuli
át. A falusi lésu násik Fkolája, a pol8ári, a Virllás ós KaizoktatáSi Minisulcr
segítségével aLákúli neg. 1920, §ueptenber,l.én Jnonrlta ki a heiyi kép,ise,
lőtcstiilet a po]gári iskola íelállfuá§:it, s ev\.e] L]unaharas.ti hanarosan ir kör_
nyék oktálási lrOzponqa lett, A mai városháza (volt Foldváry-{éLe Lastóly)
épiLlerének toko:aros átaLakírásávai, lrővfuéséVcl 192?-!e aLakuLr ki i 10 tD_
terenből é5 1 tomatc.embíjl áLló iskola, Az első igazgatót, Darabánt Andrásr,
a minisuier nevezte ki Az igcn népsleíí, nagy 1étszámmal n]ííköllaí poieári
iskola szinrén 1945 utári aLai<ult át.

l906-tóL kczdett benépesúlni a Rákriczrliger és a Perőíi-relep, 1908-Larr
negalakult a "TeLepesek Egycsiilete", rnajd llódá a "Kertegyesiilcf'. Egl,ik
legtonrosabb tevékeDy§égük eZ iskola mcgs?eNe,ése volf, Az Lskolakótelesek
yánrir n tcrúleteD eLéíte a 40 {íjr. A róLlai karo]ihs §kola niesze volt, a
be]jrás ross, idóen nagron lehé:ke§, c,é!t t901, s:eptenbcr 1,től negnvilr
, " l - -- - b, r -5 , ,, ., , -,,
beni Lévő Hőgle-iéle háZban. Az ehő tinító Schrnelhaus] Dáliel vo]r, A
köVetkező évtren a je]entős talu](ilét9áni nhí K.lon.l Vilma tanírónó veze-
ré§ével indult a köyetke:ő oítály, a Thokoly utca 1]. s?.1m elatti hálben
bérelt tanteremten, A Kertegye§iilet S,orgálmana áIlandó iskolaépü]el
]:elépítósét, nielt a két teren is kevé§nek biuonyllt, A parcellá,áskor má.



kialakítonak egy iskola céljára aLkalLlas nagyobb teliiletet, de az iskolaé!ítós
egyre csak híuódotr, Eklor egyLk nap a ta rok 60 mezítlábas táskákkal íe1,

s.erelt gyerekcreggeL Pesrre utaztak a parlanent eLé. é5 a: éppcnülésre óssre,
jiitt képviselaílnek előte.]e§zrették "Iskolát kérilnk, iskolít kérünk"
líván§águkat. Zichy János iL]etéke§ akkori niDis?tcr meg is ígérte !i isko]át,

s még egy állatkcrti Lirándulá§r. § vendégi]L 1átta a tánulókat.L M,ír.t, ígéret

utjn 1 hétte1 LncginduLt az i§tolaépí(ésseL kapcsolatos tevékenység, Sch§jb
Cvula állanritkár cikós7íttctte egy 4 ranlermes, fóld9iníes, Lapostetős isko-
lJériilet ten,rej:ít úgy, hogy arln emeleret s lehcssen későbL] építcni, A
tovább]akLan a kilzsóg íoglnkozotl a] építésseL, ke7eltc a kiuralt péD:t. stb A]
iskola igen gyorsan feléptilt, a nógy tanrerem néhán| éVjg elég is volr, 1921,

teD a: egyik rerenben az újonDan szervezeli áLlani óvodir kapott lrclyet, úgy,

hog1, a szemhen 1évő (na rcíorrnátus templom) épiilcrében 2 másiL r.rnrer-

net bóre]rek az iskolá s?ánára. Au óvoda csak egy évig leherett itt. merl. ie-

renlc újra s:úksér]volt n tanlLióléts:ánl növekedéSe miait, 19]6-ban mir 400
diák s:ámáre ráltott níG?akL,an scnr eLég a 6 reLen. 1927,ben elkciődik a:

enielctrjépíiés terlezése, 1928,b,m ícLópü] a s tanteines. e§élr 1re1],iségek-

kel i5 (1ípcsíjház, foda, tanácsterem) bővítell é|iilet. A háborúig (1914) cz

i3I is Dűködört, a 8 terem válton Llűsza)<ban eLegen.lőnek bizonyult.' A
Rákócziligcti Állani Né|iskola nen pus:tán csak isLola volt, A ]akosá_g, a

"KenegycsüIec'nn)dig ú8y teknrtett iskoL:ijáÉ, Dint sajár ilkorására, a
nevelők törclvéseir elkó]csileg és aD),agilág i§ rámo8att.lk, A miíkedvelő
előadáSokát á közónség nndig zsíLíolásig mcgtölúrr terenben né:te végig, a?

iskoLa úétnvitható kettős rernréL.en. A karácson1-|a rlnncpségeken 60,80 szc-

gény tanüló rés.esült cipíj és ruha segé\,ben, hogy lábbeli hiánlában nc

hiányo.,aDak télen irz iskolából. A tejakció sc n]ai ódet, Ivlir akkoribal ada,

ko:jsból jö]:r ös§ze i pénl, hogy 50-60 ús7oLuló rantló kapjon naporrta cgy

A két világlráború kö]ört a kirségbeD mííködijtl még hébcr (:§]dó eleni)
i§kola a rsinar]óg:jban, Az ]888-ban épúlt Zsinagógál e hábom \,égén ebus,-

.,)/. "/,a.t /rr.' ",hll



(a
- )skoLil, u halnrú utan

A viLágháborLi után a nagvar kóuoktatás is gyökelcsen átalaku1l 1945,
augusrrúS 16-án au ]deiglenes nerteti kormán, niiDiszterelDóke aláírta au

általán.§ iskoiákíól szóló rendeLeret, E rrnrlelerrel a népiskolákLó1, a poLgári
iskolábót és a gimnj:iun aLsó négy évlo1vaníiból 1étrehozták a 8 évfoLyarnos
általános iskolát, A: általános is]rola ettőt kc?dve kótele,ő. (Eddig a nélisko.
láLan 6.14 évesek, a polgáliban 10-14 él,csck, a ginná,iunlraD ]0-1§ évesek

Az áLtalános Lskota .1,1 él,folyama alsó, lctve felső ]:agozatként nílköLlik
azóre i§. Au atalakllás folyanatos, ]948,ban r,églegesen niegvíínnek a pol-
8ári ]§kolák, ir gnn.á.iuLnok 4 évfolvlmosák lcsznek, az általános iskotát
vég:errek tanulhamak itt rovábh, Az általrinos iskolákar állani tolvények,
e8vséges kólponr] előírások, tanrerveL( 5l]pján s;enezik niirrderrhol, rkoLa
óSsievoná§ok, poLgári és esyhá.i iskolák íoko;atos megs:únLerése mellett,
l94ó.ban .z egév o.srásn v.narkozó, kötele,ő kö,ponri álLami fanterv jeLe,
nik mee, Au egyhízk S,erepe ir] oktntá]ran errőt kerdle évtuedekre foL<oza-
t.sa. háttérljc üorul.

A krége&b' Áioh Ar .r]|fi iii n Loia étri. t ] 9ó 0 kijrir. Má§ d kn}ntih b€úrd.d I ln6.'L.

Dunaluraytin au jltaL,iDos iskolák rnegszcwc:ésérő1 a Budapest vidéki
Tmkerúlet Fijig.rzgatója rendelkezerr,' A helybeLi Pedagógus Szakszelveuet
]alir§larár! kót áltálá]os §kola megs?eNezését rendelréL eL Az 1, s2. általános
rkoLa a faLusi karolikus tenplom kömyéki iskolákbó1 alalrítarrdó ki, rníg a IT, s:,

. 
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riltalnlt ].krlll ! lijkó.:]] lir]el r]é|lj].o]j] (]t:lilleil.óL j\: L:. rt,,la s<-
!e:ésé\ Él KeI.::l Cj.1:,it, Lnír a IL:. rskoLa.;clir].ir cI L]seh Tn,aJan l,í:ta
)c! J T;L.leriLleli Fi-iig,r:!i(,r 1 fuegtría]l1.Lnik lo|l. rekntitl.clr ll .lllll-

sin elr,Lllf k.il.tt Dűl.\]nl] x ranllikat a i.at 15|.1.1llircrélek megtelelően
l,i]lcn ejos:rmi a L.riilnljilrl l i,iilt.jin ír ,la1l..q. ijsjl . i iLi,ji.l\ 1iirji1.1t
,Jr,]]Jl. .l| ) 1 ki]ra:-L.cLl triiil.j.lij !.LlLgL lskolít nc\eliilesltiletél.ijt kéI ú]

1Ésltilete. kelLett killnkinii .1.- n]óJ , irrr]1 nrúrill.]l ij1,1, ii]l.í !.1.1l idlil,.nt
Ia1.1.,nar]ai §iJt.trúj nl]gli]L,Ií blilt,\ífJrl tli.LjLal J k l]ni]i]rlí r,Jl.jilÁii
n.l.iiik iilil]}.J.iojiíJj;],,ri is !!L]d,,sk..t]enek. (-{ lcliij lir.:ill].n a tan-
ljl!\1rhl }ijli.n s:3k.§ li.ir,]l liiílüljl, n]i! a: edJrlr néprskolr]Lb.n L,:

nem í,:r roLt.) .1 rli]]lclcla] !:ali!s taDlil.llát.ttrr]! (1r!].kél]en a tőili:rntó.:r-
ü1l .:|.t!r.laínJl ka.rt llt J üní!]l .i .j].5 nlli)ll.rt .],Jii l] ..!.]il, ?ndl

nlpr1,on p,:Jr;1,1t l nísri l.L.lil.]l] ,]lii]t1l,ifu]i. {:,l::tiLrok::rlrL::isir.: i.
li-jfént ]e!aJrt, c r.]lilrll|rn ll rs:rrilr.,k j-'-,\C,.,\ iJ!lrim. j5 lt r,llx]L]lnllL
n.íl.lt .. iftr li j. h.Ií .l| L]l.níljjl J: lli1] ,-.J,-.

-\: á]te],ifu\ r\]ioljk s:.n,cis. n.qt.,.ú.il., l].lt]il ! kato]ikus rkolr csak
]94SrLlán]es:!ag]e!a:].s: sl.lalés:e E:t l!e:.ll!.q.! k.ril.eli l']1a ianu-
,iI ]]-iJolunrenlün .n]cllL.en a: rLriL,bj ti]s.lllis rés:let s:erlpcl:

1j ] lI] !i lili.lii!. k.r,lillj ]!L,ir
j] ] l. ll ,illeljnls r].rli.l
] r l JJ s: liil r]ólr_. lllh
ia] ] Ki]:ij!i i|.t
]7 ] Álllliil ril1
]9.{s-ban a; eg!há:i skoLáker is ,iLLanosítottlik. : ]]]. s:,.iLtllrinos

KJl,]1l]i!. lsk.ta me!::in]l. i: l s:, ]\k.,li rés:eként L.űk.Jolt t(\.itl],

A tanonciskola

]9]]1.cn Lij tij.farrl, s:!L-:l]l.:t! á tej(!].]sk.lák níLo.Lasat. l\l]nJtrl
,]l\in leLe|!Lés, ahol a tanoncok (iparosoknái ip.at vagv lereskedést tanrt
lik) 5:jDri eléíe a neg}\enet, ilnonc]\k.lil kóleles lélállítrni (1. 

'ennlilli-ni. A tanoncL:koliLk iLltalá]-.an Liron o.;táli,osr( 10 hónlfi! hetL 9 ilji]nn
l..itil(ik A nDllól illllil]. _t ele.]]. .+ lolrált,!!l .l !]ú.i]lnr ULán

ílllak l-.e tnnlLr.ntrk, és jártil tlLloDcislol.Lb!. Dunlhrres:rtl Ls.c,lt taloni,
r.k!lt .-\ hil..ú Ltánielsii l.nirási é!l]en, li]ljiló1.1lr Llslrn nerr éne eL a

t]DuLót s:.tn:, i 4a-.t..5ák ]3,an jratko:trk be, Je e: á ]éts:áLn a hcl\at..p
n]ili:iLásál rL r.].ntijsen níjtt. {: iskoLa nel,. Du!.1llrls:rr ko::égL :ilrllrúos
LLiD\i rIi..sl:t1(-1]. itIi]l.j \!lt,l]9elen i liikli.:itr, ij s:íll lllll,
A: 1 !.1ói 4;,.5 tT n.:\ b.Lr a hlirorn os:tjlrba ll rir 4 5.en iFtko;t,ik bc A t.nílas
h(ittin] é§.sutnrt.,k.n lo]!L. e]néLeti k.:isn.I.tl t|ilg\ik reitrlásála].,1 lrat
tobbi nJpjlin J n].,jtcrclrtL]1 talrolcLc,Jtak, tlnnlrák ]een.lii .:a[m rjjukr r

]s6 .Íl/t/al a l,;l,+; -k;-



1ríelyek voltak c s:aLnrik lIarasztin]
Az akkori feLvótcli napló szcrnl szíícs,
.sztabs] nn]taay]:alos] tIiibútorá§ln-
]os, kcrcskedő (a haDg./asi]vel ke.er-
bci), vilLan],S;eteLíj, gé|lek.los, kocsi,
g_váltó, féúls:abó, nőis:a.\ó, fóllifor],
rís:, nőifo.1ráS], auróstíelő, rnotors,c,
jtlő, kőmííves, cipés:, iényLépas?, ía-
s:obr.is,, henteyDés:áros, Mive] :] ta_

nonchelyek Haras:tin voll.](, .?aí a
íelsoloLas átteknrtéSt ad a köaég tjt.r,
jcdt s:o1gáltaró iparáiól s. AZ 1 

C)47l48_,t5

irdatokL.aD 17 fő S.elepel, kovács, üo_
butistaí s,akná]rkaL kiegésziil\e, A
tanrLlók nem csak ]raraszlirk vllta]r,
rDás telepiilés eleni vaAl polgár] i§Lo,

. ljiból F jótrek Haraslrira szaknr:jt
Ed.dlJnn .L !J altn,,^l,L,* 

_:;;.-"-- ,,l -e ,l n,
. H.]úyliser, Kiskunl.chizij, S:igcicsép,

S,íri. ocsa, Tijkiil. Pestszen]:er:séber, S?i8etsienrniklós, Kispe§t abcír,isi nap-
lók ranúsága §.erinl, LIaEyli .r polg,ili és a ranon.skolival ckkor kóüet-
kö+.onii szerepet jirs:otr az okt.iltíJ tefulerén, A rrnulók otrhon laknak,
kivél,e a más lele]rülósrői érkeziíket, kiknek nagltbh rés:e mlnkludójáná1
lakik A: iskola ige]grtója a ]ráború után Jánosi Gábol v.li A] 1948/49_cs
tmé\,ben már 66 fő iratkozorr ir hjrom oytályba. Hogy rn]r raluJtak, arró1
álljon irr á] eg|ik os.táh heti rantárgyi óras:ám feLoülisa] H]l é§ clkajlcstaD
l ón, mjndenn.pi ](órdések l óía, srúszeNe:eri ói. ], egés.ségtan 1j Lnaglar
D},e]v és iiu leú Levelc?és 2, s:ámot.is i, rennés:eltan ], legytan l, ipari knnv-
veLés és köLt§égvelés L, s:ab.dkézi as nértani ráj: ], alkalrnu:ott s:abactkezi es
néfia i íijz ] óra, Az osirállzá§ L_iől ]o-ig lörrént, a rlai 1_5,tcl s:enrltn,
1949.ben. rcnds.crváltás .z ip.]Ii iskolákat § elélte Az 1919/50-es tanév a:
uto]só éve a trnonciskolál.ak. Az iskolákat tö.véillilcg mcgwiintetik, a
nágyüZencLíc épiilő iparifunuló FkoLa ve§.i át a tnnonciskolák s:elepél. E
tanév Harnljíin i5 nag!,válto:ást hoz a uro]só óvrc, Au jskola a RákLic:i úrrril
a BJjcsy Zs. útra keúL, irz 1, s:. isLolához. Hút:]it Lnfu Dem ok]:atnak, de új
ranrárg! a Politikai gaidaságtan. Soroksáron gondok van a tanonciskoláv;L,
euért,irDnak c8], ré,e az uioL§ó 1949/50-e§ l.rnévct DlnJl]alsztn\ al ilíeni
rano.ciskol.iva1 társbérLetben ícjezi be, mint .l .nint a Mul*ae!őrarralékok
Hiv.t.l. 9l, s.ljnrú tmonciskoLájn,' A rente§rület ! kót iskola l08 rarruló]ár
okiatja ei&or. A tanévzáló vi.sgák be{ejeuiélel 1950. áugusztus 10-énlánosi
Cábor iga:gató az iskoLa Z23 dL] térelszánú lcltril anyagát átadra Glásser
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Gyór8vnek, a: 1. sz, jltal:jnos iskola igazgatóheiyettesének. Ezze1 a: skola
megs:űnr, PoLgári iskola n.il Den voLt, igy Dlnahela§Zrin a köZépfo]<ú okra-
rás l962-ig, e gínnjzium negDyitásáig lZ é!íe megríinL, EZel együft el!e§?
lelíe a kó4ég köí:eúö.|oDriyele|él ir] oklatás terülelén

Á Hunyadi Jáno§ általános iskola

Kc:clctbcn, niult L s:, rj]ta].ínos iskola elakult meg tóbL, nár Létező és a
vi]ágháLorú eLőfi is miíködő isko]ábó], A róma] katolikus íiú népjsL<olát
állanosítottúk, a polgári is]roliL mcgs:iintctték Au:illanii leány népiskola, a
katolikus fiú népiskolir és a polgáIi a]só néel, oszráLyának öss:evonáSá\.el aLa-
kult rneg a nyolc évíolpmos á]relános is]{.,La, Néu]iik rneg kicsit ré§z]elescb_
benreztafo|,amatotl

A n]ei álsó rago..rt épiilerében mtí]<i]döt( - egymá§(ól a kor §rellemének
ílcgiilcLőcn tc ljcscD kú]ónvála9lvij , a3 tantcnncs katoLikus i]ú nópiskolaés
a s:tr]rén ] tanrennes áLlanii lc,íny né|isko]a, Az oktarásr és az skoia fenn.
tirrtisjt iju előbbibeD az eqlhá:, |. utóblriben á. áLI.nt íinnns:íroztl
Bonvolította a hely:eret, hogy a: cgész épúlet egyhá,i telken heLve:kedetr el,
A katolikLrs liriisko]át véglegesen i 948,bin :jLlaDosítorták vagyoD, tliuLari és
t!D!n!tLg tcknrtctében eglariLtt,

A mai feLső rago:at hcLyén' íl8vneve.etl p.}lgjri i§kola nrűkiiJi]rr, me]y,
ben 10 élen íelijljck tanlLltak, Az iskolrn-ia]r 10 tantcnnc é5 egy tomltcLa]c
,.]1i, NéPsze!ík8ét ]ól ]ellemc:tc, hogy nég i941-ben iS DyoLc osziáhálra
514 ranuió iratko:on bc, }re.lic Lnér rendíjal i5 kellefr íiuerni, Ez a l.né\ ir
háboru Llian csak ot lrónrpos volt, vi*ont a; 1945/1ó,os, a: Lskola xxvl.
tanéve már lende§ lanó\,volt, lega]ább is al oklerá§idokunenLációk s.elinl
Az iskola fcls:c..1tsége, skolakéni váló íunkculilása clcutc sokszc,l cs.ü a
szá]Jék s:intjén velón]lt lncg. A hálrrú oko:ra károk, a {eL"r,eteLés néhány
ieíijleten s:]nle tcljcs hián],a az okt.tást ijlig,illig lcttéL< Lehetővé, tili szcn,
rncl nazvc kiscbL csodánijk tűnhct, hog,/ a, oktatás 1945. s:eptenbeLéLen
méris meglrdult. MegDdult annak ellenére, hogr a: ors,ágos árlagnál m_
g_vob[, iúr órte a: iskoLál a: ]944-bci itt húó.ló íLontvonul ós a: Lskolába
telepített karonai egy§óg.k niati. A |o]gári iskolábalr 1915. ]ánUljr]ába
s{v]et lijl(:).ai kórhár műkódölt. A: iskola Lrcrcndc.ósébcD nagy káfi
okozott az r, hog1 a híboni fége íelé a kó,Sér nagy rés,ér kitelepíreték, Jz
iskola gadátlan nlara.lt. A né]külij,ő lakos§ág és kijlona§ág a: l§kolái íelszc,
relést, bútor:atot, az ab]ak]<eretek jó rós,ót s?athorrlta. Eg1, korabcli jclcntés
így ír a polgári isko]áról: A: is]rola híborris lestesjge búuzatbm 98ó/o. Az
lodal feLsgelés, a kol1vxirak, a szetmak ioo%-l,an megsenmisrhet A: al,_
I!1k]kícíek sao/ta, aíkúk 7a%-a eltí|nt, ,ll.,g: haynltratatLr"
A nétisko]a helFeie seni volt sokkal ]oLb, A polgáli é|iilere o]y métlékben
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o]8áLódott, hos], az §koll a: 1945/46.0§ fanévben szükségtir teünckb.n,
nagánhrjzakban is tinít, De tarrana} a tanévben 15 értekezletet, ami igen
írtcuív nrmkára utaL, Az clcdeti épúle.be teljesen cs.k ]946. nrájusriban
ki]LtöZik lisszi lz isLole, a raDításl aTnban jól jellenzi eg_! 1946. sleprenrbe-
ri jelcDtósj se?xm!ÉL n_"-ont1'Lljí..].l'Lnk, íirlalmk, a.zíabkó|]liinl, lréhcglót/.,
talLunL, nntmk nüB .{ ninistái mban ,, í |Olgári Atol]i li$osiníl] d pol-
gmi iskaLlúll ad Wbní ke|.s.., d nérs]Olat 

'§.5rníl1 
csal a ndprsioldnrrJr, a;

áltaVans i:kola PetLig, m.l] sem iJe, sem oda rr.n nrcozik, íeüzct néIlul áll_
M,irpedig ai álra]álro§ iskola léterik, e hivlt ok ak,fu ákarják aká! nem, végül
is fel!á]tjij ir nlísil( kettőt. A: eLcni népiskole eionnal jln]ános iskola 1ett,
lníg a Polgáli kiíttó rendszciren l948-b.n gíírik nrcg véglegesen (az egésu
orzágban), Ettől kezclve a faLGi isko].ik teljes egéSréhen nrál nriní a. l, s:.
jLlalni által,ínDs iskole nrííködnck.
Az i948i49-es ranévre a hellzet noún;]Lj]ílódik. A: éPiiletek helyleálLítáM,
a: ablakok pcitlísa biutosit]e a nornt.ilis taDítás táIgyi feltérele]r, legrlribb is
ak1<oLi Venne], N,íert n]á lo1tak (e8y §úon üvcgcctt) tantcrLlek, ahol a
tanlLlók ]eüLhefrek a saj:it niaguk álrrl hozott székekrt, a s:uLrrk á]ral hehozotr
padokhoz (1Z0 pal hiányzott ar iskolából), aszL?loLlroz, bcfífthcttck, a toLb
tcrenben csaLádokúl kOlcsonkaporr kílyhákba, stb Mégs ranir.llak és
tanultak, A ló tutclemben e: idő iiljt 2,0 os:rál}, t.n!lt (volt dalutári tRnírás
§), 26 tanfu 687 ra.ulót nevelr-okirott, Úl tutelem a ]rábolú előLlihe.
képesi n]ég nent épüLt, lisnrt.: alsó ta8o:atos iskoLa megkip]a .r háboúlran
elpusumlt kántorhkás telkét (168],Len a kénanrernles lniislrola c lakás épLi-
lcróben indult,). Késíjbb jtt lrőliil a "kisi§koln", Áz oktotási hely;et rrormali.
,álódá§át m!!.tj:r .z j5,1rogy a fóhaLóságok 19.18-ban nrár edalok.t, részLctcs
kirnutatásokat és staris,tikákat is kének: a V]]]. oslhilJas tunllókíól, oznl<o-
ldL ébúlEteiek hebíeáLlít!üalól, d beo§i|o,i .ínó D| i5 srdkizil:át íett ínnílók aid-
taióI, a hitúnóúl,. í.jtóldlóL A kinlúaús ..9e§ lóOalaina't s?.írúdl1üit ösliP
gelri /rell és nnüan sritgeÁ beú6a nélk l íeleh§ég terha mtllett azannal ter
jesle /}I ÁioatalonÁol,t
A; l918_as helyzeter ]Lil jellcn?i egl korabe]] jcgyzaíkönyv nólráry pontja:q
-A polgári iskola megs?ííDő oszráhival k.LPcsolat.]s intéZkedések,
. Testncvclósi tanerő igénylésci ílttóról tál!r..js. a Biir.§ilnyben,
- EAységes pecsét h.sznáLáta] údiókéSzülékkcl való e1l,ítíls.
- A kóvctkc.őklrcn a 1egfonlosabb tcmivaLó a padok hestr:ése tes:,

Néliánv maiszenneL igcncsak Derlepőadat 1949,ből a? alsars §koláló1]'i
A tmleíllel , ,,ihgíkisa ).,) 10,.s l ag] óC,al i!r;!dl lóf.árilr ( a mai noma ennek
tíuszcrese), A íollosó/<on e$-c€] áső ig, (20 é§ ]0 nles iotyo§ók, délutáni
taDitás is folyik|) A Lell-Á jó kubm lm, de a lxtpuk hirlnlo:rrrrl Kr'it cso| al
iskala leLkén kí,.)ül r)ur, w .C . ai éPnbüőL 15 nie ún. A leán]oi ,ésrér. srók í]ó
W C. nem megJeleh el]Ia,J€!élí, rnert sr€les l§ íolli 
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195O,re már ]ur idő az i§kol.r szakíclügyeleli e]lenőEéséle, termés,€tcscn
a kilrri§táLyosodort kors7cLLcnrrck rncgliLcLőcn. A egl]k szakíelugyeleti jelen-
téSsk.int:'A!i§Loli&liora.ióil.níszeíűek,dedíejhdőszoáalinnusmkhucát
é5dsz9ljeLLll1iólaLwhb(In^á!:atjobbmkeLlú§4lti)Jníö?nie....Utíinőfr,jcsd-
bat léíszilna 140, Leíqcsabdt léts.ámd 12.6. ]dan],a]j: bchatds ai ,jLtölőc\ahdia

1952-ben egy, az iskoláró1 cl$Ser Gvó.gy igazgatóhclyctres jltal készített
jegyőkolyv az rkolabővúlését nirLtarja.'] Az aLsó tagozat ó tanterernrnel, ké!
folyosóva1, cgy szcrtárral, egy nevelői wobával, egl kanráv.rl. egy h]varaLse.
gédi Lakása1, cg_! réei éS e§ íLj nellékhe1./sé8gel rcnilclke,ik A l]a]csv-

Zsihrs,kl út 112, sz. alartiiskola (fe]ső tagorat) 7 fiúiskolai ranrerenlnleL (+2

folyosó). 5 leányiskolai tanteremnel (+ {olyosó), tonatcrcmmel rende lke/ik,
Au iskoLához taltozik nég öLtoző, yínpad, nevelői szolr.], iga.gátói irolla, egv

§:ertár, e3y tonaszeltá!] 1efuy és fiú melLékhelyiség, Az iskola épiiletélrez

rarrouik eAy roba-konyha.kanrás síoLgálari lákás is. Nem .z iskoLa épi]Le-

rében, de az rkoLáoz tanozik nég ekkor a Ba]csy,Zsiiins:ky út 108, s: alar-
ri óvoda éS kózsé8i napközi otthon, Eu uglan csak eg], tcnnes, egyéb ki§zol-
gáló helyiségel&eL, óvóníji §ar]gá]ad szoba-konyhás 1akás5a1, dc igen nagy
lerijlet rarrozik houá a háZriimb belse]ében, ninr M isLola gyakorló kenjc.
(A tejiiter ]ré§őbb iskol.udvat nélen isrnert, m. már nagánhá;ak találhatók
.] tcmlele., a Fő útróL való bejáratta1, az i!a]testiilel úeLLett két telekke1,)

1953,birn, a, akkor !nár Hunlar]i Jjnos általános iskolábm még nlr.lig
sok íels:erelé§ hiánPik, Egr .kkori bútorigénylés aáatai: 100 ab 2 Jiefi!ryes

!,ad, 1 6 neqelői e\|íal, ] 0 §lekfén) , 56 5rét, 8 tábk, bordtisfalal . u tomatetetn,

óe." A? indokiá§ suerjnt J kérsuernélyes pado|ban általában hárrnan iilnek,
pcdig a pad kOuépen nyereggel van elválasztva, így csak egy taiuló nti a

hárorn köZül egyszerre ími, A ternek többségében nincs taDári a5?ta1, így a
irnár sehol nem nrd ími, es:I(özöket, naplór ler.rkni, Ebben az évben elkés:ii1
miiden abl.kra a nrásodik keret, most .t? üvegezés a gond, Az első keretek és

!. ajlók ir háború óta móg nrrndig ncm lcnck lefestve, a há)rris pótlások-
j:r\,ítások a faLakon üteszcLós híjljD nég nindig látszanák. Al alsó tagozat
19z6-ban épülr Leányiskolai s?ánlya mnrdcn esőnél beáiik, a ke.ítés hiánya
miaü nehéz az épiilet ől:ése. A: iskolához tano:ó óvodában s kevés a bíLrol
zat, de kevés a íéúhcly is. Jó híl visloDt, hogY GLás§er Cyörg] ig.h, nájus
13-án írr Levelében cvőes:kózóket és edényekct ieényelr a PeSt me8]ei
Tanács oktntá§i os:tály,ítar1, "Milel a: 6liol.i n4tó l,i ofihofl crak móst liíesiiLő
d íőré§he! slrli§éges edán]cl peaig cs.r]. liegésríásTe slorubúl,., rert a lLazsé{iel<

AZ i§koLa úremesen íejlődik, anikor 195ó, januát 12-én föLdrengés Sújtja
a? iskoL.lt. Áz épüIetklrok sírlyosak, az iskola cgy része fél évig nen hes,náL.
ható oktátli§:l,'' Ujjákellen építeni 25 kénényt, ehhez kapc§ol(idóan az elsó
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tngozat tetózetét. (Ezekct a néphadscFg tálsádirlnr] scgítsógLéDt végezre el,)
5 terenr lodéncserérc szorulr, egy náshol hérelt tcrcn vclgleg használh ara riüi
lctt A, egvik épégbcn Diaíadt tc.emben a Kö?sógi Tanács a: oTl]-t hclvcz-
te eL, mi\.el aonirk órrulere is hasznáLharatLan lett. Nagy kár keletkc:cn az
iskoLa fek:erelésébcD iS, ])l, n kénia S]ett.il teljes vesyslerkészlctc negsen-
ninilr. A ai]li]rengós a cs3]ádokRt is sújtotta. A kitendelt kornrinlbiztos a
pcilagógusokrt egyób Lluntál.ir Ls i8énybe vctte, nekik kellett ösjzcíni a hej-
lóktalanrrá vált gyerniekekel, Sok ianúló clkoltö,óü nrás le]epü]asekre toko.
nailro,, de á két áltRlános LskoLa robb niint siáz 1an!lója Visegrád,
N!8l,nia!.s, Dlnirbogdánv, lronáz, Bldapcst, CegLéd, N,gykiíns diákoftho-
, iJ , er ro.,gl,, ,_ , ,l li- 'o| ,,, ,7 oei,lP

nes rkolábrn kaptlü neg, dc sokan mji óv végére viss.akijltözhcttek Az itl
nandlek részórc ! Meryei Tanács a két iskola tanulóírak ös§Zevont kolle-
peráláSijl j.valoLtn, A, iskoLa sok adonínvt kap a heLvreállílj§hoz nis isko-
1áktól, tl, az ó:di ginnáz]lintól pén,r, a? apaji iskoláról palokat. A foldlen-
sés srervezeii v:jltüást is hozott. A nnlnkák koorclnráLáSárlr . Mcgyci Tanács
Pén,r:ig}i O§Ztálv. a: iskoliI(, óvodák és napLo,ik rés:ére iebruár 23-ál ossze-
vonr ijnjlló gondDokságor léresírerr, niclvDek nrűkijdési hclrót e 1. s,, i§ko_
1álran ]elöLte ki." A napkö:i ideiglencs helyisége és egv tmteFm már nem
volr helyrcrillítható a ninls:térium vizsgálare S]er]nt. EZért a mini§ztérnlm
í8életet tctt e3v .1 helyiségLrőL álló új éPüLetszámy é§ iapkó,i DeAépííé§érc a
jelenlegi (.pülerhe. ka|.solódva, ha a helvi tanács Lljztosítja efe a Mijk§éges
telket, Sclrolc: Cyulaakkori isazseró kéréSéle ez meg is törtóDt, s az iskolához
csarolíjk . n)a i5 itt álló nnlkózi rerületót. ani hár.m küiön tclek volt akko-
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A ranároL § saját házaik leDdtetételévcl vam:rk elfoglalla, segélyt, Ltnd-
kíviili s:abadságot. a BékekOlcson rovábl.i jcgyzósének elroLlését kérik, A:
órodjban s gondok volrak, A s:enréLvi elLentótckct, a *úfoLtságot csak

fokoztl, hogl a: akkor már két Lerem egyikét a Tanícs igénlbe vette a

böLc§őde .él]aiE, mell a bijlcső.le épijlere has,náLhatadnn lett, aZ óvoda é|ii-
lctc v]§.ü]l Dé3 has:nálheró !olr. A ha]léktaLan óvodások ln].r(t a 24 órás

nyLt\a tarrá§r a belend*é§ sírrvli nrel], so| eslkói e, alart cltűnik, Éq} da]ka,

knrcl hj].r összed(íll, _c.egedre kiiltö,öí, ani a1 éjjel,n!tp|li ii:eme]éSr

to!ább nehe,irette. A hólcsóde tár hónap után elkolió,ik,. volr lőjeg]iői
lak,isba tcs]ik ár, SZeplenbene norn.llizálódik a helyret,.1c.l:56, oklóberi
eseniényck újr.r szétloqjc§olji]{ il Lrnítis menerér. N,íoSt ! politi](i] esemény.

ek szólnak bcle az iskoLa életébe, úelyel iga,garóváltíú. tall:irok, egy óYónő
távozása nchc.íl lneg Még a: lc)r7, ji.ujr] ranres leti aúe]{ereten is Boros
Déláné Dapkóziv*erő éitékcli ,z óvoda heLy:eLér a vcrető óVóníj "iafiós
távollétc" Lni.rtr 1957,tőL a ]árjsi Tanjcsró] a Me8yei Tanácsho: keliil a

ktr]evc:ő 1uniságijogki]r, így suemél),zeti üg]ekben egyLe lcljcbb dijnrenek,'
(Csak 1990,ről keriil az igazgitó[ hiráslö.ébe a ]rinevezési jogk.ir ) A: §ko-
1a tonaternót elrkormóg nindig ncn ho:t.ík renJhe, a íóLlrcDgas rni|tl úég
Dl ig hmunáIhatrrdln. A no.L icLlijítását vis:onl eikezdték, á Pcst lvlegyei
]r.íouillzeni Vállalat kérte (és engedélvt kapott rá), hoey 150 db s:ékat a
háron nyári hónapra a hmználaton kíviiLi tonateremheD tle\eze c1. A
ranítáSt e rantclcLnhián], neLlett kmyaró és s:llijrköhögéS jáNái_! i5.avar,

]a. A kó!e&e,aí tanévtől donLran töblr Po:ltív vill.zás tófiénik. Az óvod.r
vettését Llorlng Fcrcncné vcsri át,5 óvod. jtkijLrózik Dni Dó,§! a]y, Liti

épulerébe, aholhelyerkap lól.trl Ldei8 a: Lskohi.pkijzi]e is.L\ Sclrolz Cyulané
Uljn a: §kola új isazsatóie hoss,ú időre Csíki lllés Les:, s az rkoLíbln is
étílkeiés kezdő.lik a Dál kolál.ban Dapkózi calj.í|a kis]emeLt te!:ilctcn.

Cúkj ilkl, dz óiúh Lrrjruúeblr ;rurója , fudinlok koloú

.r,/,/ál " 4á1,,., -1,r.



Á loíl.ternet 195?. okróL.erében §tatiku$k viTgálják nes, nolembelben
máí épít]]( is. 1958,ban az skola eriíreljes íejlőLléí]ek indu1, Erc szúkség §
!ir., Incjt ! kijvctkc:ő éYekhen a Ii]]sóg LéLeks]áDa és iskoLáskorti lekosságir
i§ ejót.ljcscn nő. Nő a az oslLáJ1,ok szrirm, ugyenakkor csökken a: egv os],
talvbxn oktltott tanu]ók léls:jüt!. Níinde: a lljli(,allan leremszin] úlcllcit
egrre tóbb dólutúnL okratán,voL1 maga !rán, anri a 1,or kö\eteünón\cinck
egyre kevésbó ícLeL neg. AZ egvéL] dallLtálri teremieények ]s nőnek (pl. tan,
fol_ranok), ígv clkcnilheterlen volt a: iskoLa nag,lohb arán!ú ]rővítóse, A:
alsó re,qozai má] 9 tcrLnes a? áll.r!.,sításkoli 6 tanleremmel szemb,.jr, A íCLső
ralozalon rncsóliil a: i3érl né$ taDtelmes étiileí§zjmy, i 1ij.őkonlháQl iS

, l ,q,
isko]a ós töblr óvoda is hnen lQpjá aZ ételt, MegépiiJ ; po]]techrr]kai níihciy
kijlön n lejivoknik é5 kú]ón a liúkrrák. Tijbb lépcsőben bijví(]li, ko.s.c.ijsítik
e: .L§ó tngo:aiot F. Az étüielck ko6:elű világirjst kapnak, a vrcsl.lokk
niínlkét ópülcilrcn clkészúi, .z oLljos padlói<el kic§erélik A {iítési rcncls:cr is
k.r§.erűbb les., ir s:cDeskályhálQt lokc,zarosan olá]kál,thrjk yj]liít lcl.
]962-ben au iskola keLetein beltil negllclll a gimnizilrmi oktatris. ani íLjra
lerenlrián)t oko:. A 8nlr]jzjumlól Lnég les: s:ó L{iiLilr r.jczctbcn, Lie itt Szót
éíJenlcL i: lkkoli igalgató, Cs,íki ILlés s.ervc:ő nunkájaj aki né]kül i
köróPFokíl okta]:ás nenr jöfi volDe ]érre, A gimn,i7iun l969-ben köllö]ijtl új
épiilct]re, ísy a; áLtalános iskoLában 1970,tő1 bcvereihetik e e3ynríísz.]os
oktatlist. l969-ben ví:veetéket sreletneL ir tunirri szobába F. A köyerke:ií
évekbet] Ln,fu jur pén, a szeft:iuk, Sren]éllető c§zko:ók baí!ítésére is. A s:ak-
t.n.nok s:akuknak niegtelelő, ors:ágosan is lr]erncLkcdő s:íDfonalú vaktan-
t..ncket tudnak kia]ekíi.uli, sok egléni ötlcncl ós Lnlnk,ival esésiírve ki .
ncgléfő éS 1rő\,iilő oktatúsi es,kó:öket. Eruck crcJnényeként ]97].ban
L.cve,etik aZ ai(iia is leghatékonlabhnalr tartott és ma is ko§:eú y.klin-
tcrLli rendszen. Tobb, a tanrLlnányi rr.unkft kiegés?ítaj tanllLóki]t miíködik,
Lle\elr ko:lil kiemelkedil a dl. S:njliL Gfolgyné \.ezerre Tfiriság] Vi].óy
keLes.tes csoPrl és a dr, Helnéey lvlátyiis vezette honismereti s:etkiit nntrL
lQija (A Dunahaíaüri Milzeuni Fü:erck is vaLahoL e rakkilr rnlnkrjj.jnak
töl)tatása,) A sok munLárrak erednárye is van. Ebben ei t]őben i. bkola
taluLói a láíj§], megyci, né]M o§Zligos tanulnánvi rersenyekerr igcn cred,
nénye§en szeíepehlek, sok 9ép hcb,c:ése1 térnek h.Zr, A] is]{oh Vi:iílitorij
csa|en i gimná?ium e3y ií]vezetőjóvcL, Helmécuy KáloLlyal első hclye;ést ér
e] Zánkfu, eg} 1r:ilonnapos o.s.ígos vesenyen, Az iskot.il j|ír,í5i L..j:biskola, a
me3lérijl ]s k.irp csctcnként felszerclóst. Sok a !erí(ő, nlagnó, lcrnc;liitszó, al
e8yéb kísérleli okt.irtási es.kö,ók, Kö.lreli az a]§(i ragoz.t is fu,jlődört. 197l-
]ren újabb ] tantercn épiiLt, a nrost Llár 12 retenhől egy, -az utcaírorrton a
Takson1 felolr tclnaszoba, A WC nég rnindig a: udva]oü tllrilh.ttó, ar iLj

mellékhelllsóg ós ko6:elű nlosdó ópiLlere. belijli ](ialikít:i§liu 19i5ien
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keliiL sor. A lil§ő tago?:]t udl ará. 19?6,b.rn egy fahá,at S,elclnck öss.e, an]i

nint úttörőotthon a: irttöók ós progunljalk rende]kezésére áll. lvlt<g ebben
au ér,ben a nííhcLvtcrLletiez kapcsolórlóan íclópi]l egy ifjúsági kon! vt,ir, áDi
á kó.ségi koiyvt:il fiók kon}vtáraként iizemcL. Szintén ebben az érbcn a:
j§koLá]rl], keiil az E7i§tkalász TSZ nííhelyternck Laögölti reLke. aDeheD egv

é! mú]va Sportpálya 1é]:esilL. ]977-1ren kerult kialnkításra mntegl ]00 m]

bebno.ott udvari so.akorótér, és ekkor keriLLt sor a tctós.eikezete§ rés:ének

].vírása, Az iskolában esti okntás r folyik a r1olgozók ó]tirlán.s skL]Lá]álran.

illerve a surőip.alL vállalat léSzéle S,eNezerr siitaíipnli §]akmlnkáSképző taD-
folyam, 10 nappalis osztáLvban emelt s:irrtlí nyelvoktnt.is 1i]lfik §zi]lői igények

óvDyitó, éVzáró, baLLagás éS a kanevál ar eAés, Nko]ál megnozgatja, rer-

Lnasrctessé teszi a EnlLókkal aZ iinnepek Sie!ePét, A i.név Yégén reDJsrere-

sek á,.luióhúsios ors:ág]árás.k. 197?.lren a íiúk s.rnnir 496, mís a lár},oka
]5], A liúk slánia nrn en év{oLyarrron nagasabb, nrint i lánl,oké, 19?8/79-

LrcD öss:eg:ő vi,SgáLat kés,ült az iskoláróL, e koveikc;őLben ebbó] idézurik íel
nóhjlty megálLaPírásr, !

EPulctcLL:itorr:sác:
, !: lLsó l.golr épiilelében iomas{bál eLakírottak ki,
- kobzcíjsítelték ir világílá§r, nindcn ópületbe lrevezették á v]]et,
- elkés,üLi ir: úttórős.obir ós egv korszení ké]iiabdapálya ,

- tető.sclét végeztcl, elkésziiltek .l kerílések nindkét iskol.íb.rn,
- javaínj.ít a. oLajo§ p:rdlót cseréjét mnrdenho], ako.Ponrilíítés kieLakí-

tísát, a !.rdok cseíéjét-javírásál, ir úblák árfestését.

. a s:aktaDtcnnck a "jó gazd.r" bcnv.,násár ke]rik,

. a rántesúlct mcgfelelőcn kalrcit, stabil, lelkiisne.etes niuntár !égez,
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A7 l9st.es ga,dasági jelentós ar FkoLa egvik leenirgyobb gonJjinak a k., y_

ha s:ííki]$égét tekinri. A] credetiLeg 400 adagos lonyhán gyakran 600 főrc
fő;ftk, a feLső tagozaros g}crekek napköZis éLcLnczósórc, cllíltásriu egyáltalál
nncs lelrelőség, A pn]lrlónát a feLsijbb s:crvck is clisnreLik, de a teLvezett
eneLetráé]rilésből, l Lorrrha e:et adagosra valil LrővítésébőL eróta sem lerl
semni. AZ i§koli;r kovetkeiíj évt]zcJllen gyakorlatilag váLlolerlin!l
níjkódik t.válrb, a lej]aídast a kó:pont] íiítés, najd a csaünáás jeLenii, A
90-es évekltn . r,nllólétszánr csolrkerrni keud, ani ar okrarás ninijség]
]avítását, kíséller] okr.tási konceFiók m.glalarsíráSát is 1ehetóvé tes:i,

A: iskoll öss:ctoglalLi!44_a lárossá váLás évÉ]]§]]-]

Tanár
l6

Felső tago:at
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Tanító NaPkö.is nevelő Ö***"
15 6 37

Taaulók sráma:
ALsó tagozat Na]]kij:i

Fe]saí tagorat Alsó tagozat-ól J_ o

Ai iskol, ig.zgarój 1945 után: Keíezsi Béla, Szecsői SlnJor, Scholz Cyula
(l95]-ig), SchoL OruLiné (195]-1957), Csáki ]tLés (195?-, Lijrinü ]áno§ (,
]99]), sebe§ryén MiLLars]é (l992-1998), KocSiS |átné (i99l,J.]000), Bacsó
Nlónika (2000-) Igazgitó heil,erresek: Dóka Sfudor, Glaser Gyorgy, Siá5-
La|ós, Volcsik cr'u]áné, Gotthard Sándor, Dnnyés Lás:Ló, Kl]csis |álné,
Kaltenecker Anralné

Á Il. Rákóc?i Ferenc áltaiáno§ i§kole

ivlj t n)ár l, clőZő iskoláná] 9ó !.1t ró]a, 1946-bat a Budapcst fidéki
Tankerület főig[giróia Dunáharasrti ]]. sr. áItalános i§kolájájiaL ncgfcrve-
:ését a R.jkóc:iligct állami ilú, ós leánynépisko]a nlegrclclő osíál)ibó1 len-
deLte eL.'' Áz iskola ekkol nyolc tanteremmel rendelkc:cn. Au rkoia a világ.
FáboúbaD ha 1eliet, még nagyobb kárckat suenvedctt, LnDrt a töblri falusi,
Először nénetaugyar csapatok íosla]ták el A Haravti nellett híruódó fntt
harcaiL.an tObb akriatalálar órte, ami a falakon ajtóD],i.éseket hasírort, Sú.
lyosan negséliilt a retőZet i§. Á boDbalobbnnísok, a 1égDyoLnás éS a lepeszek
aZ addi8 épeD Daradr ablekiivcgcket is bezú.tjt, A kitclePíréskor er ar iskole
is gaa]átLan mandt, aSérijlt épiilet teljes felszeicLését s,óthordták, feltii?e1]:ék.
A kitelepités elóL elbli]r maradék lakosság :r kcrítést, mellék|eLyiségeket,
kanrákat is tónkrerete,

-flLLl . l-it*; 
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A: ostron urán egy élig orosz L(.tor:ik s?á1-

lá$iráI be nragukat a: épületLe, a: oktatás
ezórt kezderben rnagínház;kban s:crvc;ődott
Cseh Tiladi. s:crvczasélel, nklt 1946.ban .
Tankcnilet főigazgelója irz ]skolir igá?gató]á-
nak neve:err ki, Ekkora az oroslk már árad,
út nZ óPüLetet a diák.knak é§ taná lilorak.
Szó strernt csak ir: épüLctct, Lnerr a násik
isko]jhoz hasdrlaraD a faLakon belül senrmi
mo?díthátó tárgy, s.k helyen abLakkcrtt sem
,o1t, A tijnllók .rr.a iiltck amit orrh.nlol
tul]ral( ho:ni. nregkunított lábú konyha_
§zókek, hokedLik, oill)on öss:ctíkolt saik-
Sés|ádok je]e.tcttak kót óvig a bútorzarot,
Az áblakokon des.ka és tapír lolt ilveg 1rc_

l},ett Késíjbh aZ igarg.tó lo1yanatosan, nhogy
a keretck kó";iiltek, Saját ke.ííLeg i]ve.qe,te bc

az §kola ablirkait. Az iskola tellesen csak J947. augusztus 27,re lett
újj,iópítve.'] Ekkoíl] a. épuletet beYal(olt,ik. leLleszelték, a: ajlókat, abla,
kokar lefestelrék, a villan}wiljgítást íLj!as:erelték, A] iinneí]é]rcs átádás!a har
tlntercmbe kótnLése§ csővá?as padok LetiiLtck a ]tÉV doLroróniak Seríí§éEó,
,, Ml," l ,,l ,,,l-|-.,-..| .,l
meeál. Az iskolit új vezelése (l948,tót Sze.síji SjnJoí ilu ]g|zgató) nár újabb
tantcrnekben, tomatercnben, nlnkatetcmbcrr gorrr1olkodott A baj\,ítésből
azonban sokáig nerrr letr sennni, bíI 195]-ban enAe.léLvt kaporr au jskola 40
íős napko:iotthonos csoport bei! íúsát, A .irpkö:i ras?arc a vasíLti solom!ó
neLLetti nra!ánhá.at kapta neg e. iskola, ahol ma a gvógviredagógiai oktirás

AZ ]95ó_os földrengés n. iskolát súlyosen megrrjngálta, így cLkcrúlherer-
len volt egy k.,trolyab]r lelújíijs. A nNnkák kö:ben aZ iskoh jobl.aD a ii8!e-
lem kijzéppo tjábl Leriill, így a: aüa iLLetéIesek is elfogadtjk a baívítés s,úk-
séeesséré,, 1958,LraD rel]escn új isko]eé|úlet épült. 8 tantcrnes "Baglyoí'
épűlethez kópest i, udvar inísik oldalán. Két éyvcL Lésa6b.Lkós.iil a kllönál.
lci'lcchnika épuLef', arrri a fa- és fémnunLák, s:ó,is_!arrás, íőzés ryakorl.ti
íoglalkúásaihotr n],ú]t nc8íelelő kijrn)*ctct. L96O óta ar iskoláLan fol},iL(
DuDlhamsztin a glógyp!,.la8ógiai oktitás. (Késób niás telePr:rLéyől, l;gin,
káLrb TaksoDILóL § jjmak ide tan!lóI(,) A tanulók s?akértőil,élemény.l.p-
ján kcrülnek rle.

A: elkövetkezíj bő élti,ed aZ isL(oL:r élciében Dem ho, kiilöni]sebb
váltou ást, viszonyLag á lLanrló 1étszárnnla l és liLszcrrltsógge1 clo1gonak. Pelda,l
az 1967/68 tanévben a tanulók Lélszárnn 747 fti, a gyógypeclagógia nélkL]], A
tanári lérszán ]0 fő, ebből ?] nő, 1? hclli lákos. A 20 tarrulocsoporr folya,

(''.{ L,ílu,i\iÉi dr 6loll

.í,,l,,1,tl . /,,l/*: ,,s.i.,



nrirlos.ln kéiníí§]akos oktatásl.ali tanuL, A gy(igypedáeósiai tannlók §:ím. 56
fő ebben a tanévbe., A? iij épiiler úbL lantem]ében.r gyógy|edagógi.i o}n-
tijs foLrik. A Ltcne.es óvekben a tanulólétszán foL}lnar.,sat einelkcdik, ntíg
.: i\]{o]a ncnl bőviil kó:ben. 1977-ben aZ iskol,ího? tlrto:ilr tét cg,! tclkl.
épú]t kulönílLó ópijLct, esv |.lilechnikai ópiil.t, as cgy nagtjDházlról kiali,
kíLott (]00 m,rc lévő) Lrapki]zi. E]ekben 1] taDtcrcn és l clőaclrlteLeLl Llel_
leil pol]iccl].il.ti iliííhc,ly, toma9.]b. a! kL.géVítő helyiségek talállutók. A:
okriri.jst e$ L.ólrlt helyisér is segít], A; iskola 1étsz:ina ekkoL najdnem
akkom, m]nt au 1. s:, Lskolában, de amíg ott cgy Llíís,ekos a tlDítás, itt a7 alsó
éS lel§ő ugozirnrn is váliákoró dé]elíjtlóndólut,iDos tanítás íolyik. Á 14 alsós,
] 1 felsős és 4 knegítő Fkolás osu tály lu iskola tcrnert maxmálisan kLhas;,
nitja. Esti oktarásról, egyéb ranfoLyalnról hclylriány miatt s.ó scn Lclrct,
Ebben a? ófbcnkészülel e8y 550 nr]-e§ szilárd burkolarú kisl.]bl.rpáL).l, ancly
e.lhít a sloftol.1§j goDdokon, de a, is]roLa vi§?onyLag nagy udvara js kedvc,íJ
ir nagy mo.glísigényű fiatalok s,ánrára, ltr is kinlnkulták a: islolái óLctct
enr]ékc:crcssa tc\ ő ümepél.;ek, rendezyéNck, hagloLlIínyos tarrórán kívuli
p.ogrníiok. A kisegítő iskoLa kirlön]eges íoglalko:íírH<a1 ós bánásnó.lrla1
igyck.Zik ícLárkóziatDi a tan!lókat, és c]őkészíteni őket a íelsób osnályok-
ba, A; rkola szakniai ellátorrság. jó, ! íelső rasoxaron csak Llegfelelő wakos

Á nqi,lJ üLold |d..nó iJlróLr8L'

Egy 198]-es ganlas:]gi jelentés az iskola legsúLyosabb problénáiának a
napköZii lekinrene, Nlgy a niLfolság, nem uego]dorr a belső nlellóLhclyr
Ségek, kéumosók helyzetc. Al elrédLőnek csijk aVeuaízetlen, nyjrkos pincóbcD
]úrorr hely A k]§egílő iskolárrak az iskola épiiletébr:jr ekko. nlar ncm jutott
hely, ezélt bérelr terenlbcn nyen eLhelrezést, ]982-ben megkeudődótt a
,op, l ,,le,,.lee, o84 l-,, , |,öi,É]lC lM\, i l,,l l ,,,

e!í§ége negvűni, A N:rg",,kozsé8i Tanács az is]rolánák juttatta a kb, 2 ho]cl

-rLlrl . /k lú.. .Lr,,.



A]l,.6LDLIfuplúrt,

n)'i tejiilelet, a rajt. tnl.ilható épúleLtel e§ütt. Ez az iskola tarbb Pfublónílját
oLdotta nteg eg|§:crrc Ide kerullieten, sokka] jobb he\Le a na|kö:i (de

tanóftil( tartásár. is van lehetőség), míg a ne|kii.i liel}-éle kerúlt a kisegítő
iskolir, Au 1s](olában t rtermek yabaduLtak fel, Lehetől,é téve daLutíLnos kic,
gés.ítő íoel.rlkouj§ok ne8tartáSát Á, iskola sía]rad no,g,ísra llknl J§ te]úlc,
te Tno§l mjr ]gen.agy, dc Dincs torDatelen, a testncvclósi órák és eJuésc]<

sz.inárn csal( egy tomlszoba és szabadréri rerúletek állnak LcndclLczóstc, Ezt
a hel_llctct többszori káés és í3é!eL urán 1989-Len végre mcgvúlto:tatja a
24xl2 Ll,cs toraateren felé|ítéSe a? iskola udvarán. Az urlvar a tób|s:ön
építkezé" LLt,ín most Dál rovább nem csökkenrhető, rle a napko:i uJvara
1ehetőséget ad nagvobL szálradléri rendeu\ényel mltrlsára. A 90-es évek]:en
a belső fejles:tósck keriilnek e]íjiérbe, kiépülpl, , siámítáStechDikai hálózat.
Az iskola a Rákóczlligeren ra]á]ható, A terülel mé8 1906-ban kai.ra nevét,
1], Rákóci Fercnc hamvalrak Torokors:ígból r.alri ha:ahozarala eLllékére.
Már a 80-as évek,ésérr ieh,etődöll a. isl(.]La itéV.dásánek golrdoLata, ami a
rl]bbi he1_!i [kola pé]Já]i Utjn tcrniószctcs voLt, A né! is 9inre ma!áLó]
ad(idó v.lt, í§ ]99] rnájus 24,ón az iskola{cLvcttc 11,]tákLicziFelerrc nevér

]996-haD a naplijzi jclcntős lrővítésc törtónik niee, étke]íj és fogtalkoi:ísi
rerenr épül, d épüLelbe. ]]i:idszcrcsen taió knt is leher tarúni, Egy é!
núlva e1 isko]audver nagyarányú renclczé,c, p.rtosítá§a lörrénik meg, a:
iskolások szép fa jársóterel li.pnak.

i9§ J,!"/;.,4 . J-/*, ".tí-



Az iSkola oSSzefogl.rló adatai a vároSSá Yá]áS évében:

Tanlir Tanitó Napkö:i§ nclelő
]i ]] ,r+]:

Tanulók száma:
FcLső Álsó K§egítő Napközi
tngozlt ia8ozat iskoLa Felső tagúái Alsó rngo,nt Kisegíó §kola
]9ó ),31 37 65 99+2]* 2'0

* : iskna.tüoD.s osJjly

Az lskola iga?gatói 1915 utrjn: Cseh TiYader (1948-ig), Szec§őj Síndo.
(l948,), Arató MítyáS(.1954), TilliDger ]mre (]954-19?9), dt. MiháIcz Pál
(1979,1994), BcLkcs Gyula (1994,1999), 

^ignond 
Kánny (]999-)

Igazgató hclycnesek: Szec§ő Sándor, Vald LáMlóné, Tólh Sándor, S:irácznó
Füzes Kat.tlin, Kondorlános.é, Gre8us Márra, Céczv E]enér, Székely Simon
Márta, v/ígncr Magdolna

A kőrósi csoma sándoí áltaiárros iskola

A l11. s,. általáLros isko], íelépitésére l97ó !,éqén L(apotr ígarctct a kó^é!.
Az akkori iskolai hclv,et és a demog.áfiai e]őre]elzések eg_varánt cgy új isko-
ta szúkségességét jele:ték l9?7-ben ne8tórrént a beruhizási L<eret biziosítiisa,
négy év alntt tölrlr ntr]t 20 rnillió Ft állt lendel].ezésre. Sajnos .]Z éPítkezés
megkczdóse késett. Na8yon nchéz voLt megtelelő mérctű srabacl közteruletet
ralálüi, 5 a két s:óba ]öhető hcly (Baktav lakótcLcp ós a koTég és,eki vége)
kózött is virák fo1]:ak. A yitát nem csak irz dijntötte e1, ho8y a Bakray Lak(i-
telephcz kozel van a: l, sz, iskola, és:akoü rncg niDcs, haDeDi az is, lrogy a
lakótclcp Llély fekvésével ellcntétben au és:aki rósu nagruablr, nagyé|írke{v
le jólal alkalnasablr fekvésíi volt, pedig iLl,: utat is kellett építeni, A ]<i§:e-
melt tcrúleteD magánrúl.jdoníl s:őlők voltlrk, €z volt a falu s:éle. A tOrnlék
nagynértékíí és ne is íolyratódó beépillóse aZ akkori jó heiykiváliszt.lst
iga,olják, bár a beépúlést:rZ isko]ável egyiitt kialakllLó hfrasrrúknirir js po:L
tívan lrefo\,áSolta. Az akkoli (és eólir tölrlrs:ór felmerülr) óvod;répítésból .
terúleten a nrai nápig ncm lerr semmi.
EgY kiskünLácháZai \,á llalai minr kiviteLcző t977.09, ]o.án !elre át a tcriilc,
tct. Az iskoLa a rervek szoint ] lx17 m-cs éPüleiti]mbben lerl kialijL(ítv:r, két
ütenben törtélrő teljes l(iópítéSseL, A 1iilds?inteD ] teren, kón},!(ir, úttóí
uvoba, az első eme]efen4 ranterem, igazgatói, ne,elői sóbe, a mj§odik cnc-
1eten 2 ranreren mellen clőadótereú, politechDikai nííhel!, szerlánk kcíil-

, í,t-/a} . L./-,i .ra"

Kisegítóiskola Oss:esen
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A tr.jg Lsr a,l.ntbü rloliJd. . (nriú Cl.ru nltalín.\ ilkOll
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deti hatáfulő eLőtt, Sictni kellett. Lnelr a násikkét iskolu nái két műSzakhan
sen bílta e túlítlst. Sajnos a; új Bkole 6 nár a, első óvben két míjszakb.r

taDítoti, LátgóLag volt td]teremj Lle a náSoL]ik iiren.e tclvczctt hel|]§égeker
a ní Lne8lévő tcmekben kelletr ideiglenesen eihelyc i, Az egvik rereDbő]
tornaJoba lctt, n? aiLtözólr, a konlha, az eLédlő Llind r-iagyon hiárrplrak, A
tanulóknak a 1'olyosón reLítetrek, ott ebé.leltek. A? óteLt ir] amúg] iS rú]ter-
helr L sl. iskola korryhájáró1 hordták. Csak ker.és taDuLó tudorr így étkeali, a
tanárck és kb. 100 .liák a kó,eli "Napraforgóba" jljí ebédelni, A gyor§

épíré ek ára iS volt. A miís:aki áradásra a kivitele,ő cég Llurrk'isai a íolyosó
\,égi áhlakok e8y !észét e rossl4anérok miatt "idei8lenesen bchcgeszterték",
nejd soha rólr]ré nem jórtek vissia, A merda.lri élLől-évrc fcljótt valah.,],
ugyanoLyar persze Dál nenr leheret kapni. 1981-beD a 8 tantciics áItalános
iskole IL ütenének épiiése megkerdi ött, ter! az 1982. alLeu"Ztu 20,i átadás,

A tl, iilemben kés.iilt e] , (nein s]abvány néretű) tomatereni, orvosi goba,

]00 adagos konyha, diik és t.tnári cbódlő, napkii]is rerem. Áz ebécilő és a
inpkö:is ierenr rijgtón tantcrcnkóni i5 működótt, egy faháí, ani a, é}.ítkeré-

scn lclvonltási épü]ct volt, ,intóD kis csclport s:árnára alkalLlas terennek
lctt lrial.rkít,a, A néinct icn:ctisógi lycLvoktará§ óbb kiseL]: ternrct is
igónyell, A Iaháuban voLtak úttijű logl.rLkozások is, de az úttólőLnoz8alon e

tnnulók érdekreLensége rniaü 1985-86 köriiL negszíínr, Az új réfck.ltadásá
tjn is tóbb os.Lá]yr kér műszakban t.nítottnk, majl] e 90-es évek eLcjón kisebb

belső átal.tkítjsokkal .l rY€rcklóts;án csökkcnése ne]lerr sike[ilt átténri au

]0a ,}/-J,;l . /,.;hal ulrll



cgymiGzakos oktatáy., A 7, errrclc,ten voLt egv igen nagv gyakorLari ter.:m,
tóbb nagv nriíhelyas:ralLal u erccleti előírások szerinr. A gyakortari lirglal,

-,,,, I e| !) ,,.l" ,l,e ,, i.-,
tásái,ál két kisebb, 3 nosrani oktatási s;crkezerhez joLrban i]lő iejí.l ,l:-
ll,ll .-.,l,:,,,.e,lo,,l l--É"a, _",,,-, J

lo, ,, l ,l ,_U P, ,, l. -|,el,
A tanllóL( órákö,i no,8ásá e]órt ann)ira nehéz volt, ho§ a szaktanternri
rcndwet rrrcg kellen szuntetni. E8yébkóDt is az erciletileg 8 os,tályoua tel
vc:err iskol.jba l6 osztilv jár éyck ó]:a, ami ninllen tóren komtroiniss,umos
ucgoidásokat iséD},el,

Au iskoLn tanulói ]nduláSkor a náSik két iskol'bóL jottek ijs9e, nyolcadik
os:tály elős:ór Dem indult, őket nen volt céiszeríí egy óvre ír] skolíLla rakni.
A tanár] kar s:inrén a gleleklétsz,nnmal üányos,n .r két iskolából kejlilt ki,
í8f adiákokat isnerő§ gebLi lanáraik is tanítharrák. Tlnárok és diák.,kcg!-
aráDt nehó. s:íweL hlgvták olt ré8i iskolájukai, Az ehő igazAaró Fehér lóTef
vo1]:, m.jd Törók AttiIáDé, 1980,]:an nevct kerestek az §kolai útrörő.s,Drr-

l ., ,_l, , ,l j i,,] ,| ,lJ l l ,A] ,- F,l ,

Ie-ip-l lr,K.l..,, , -lro, -FL].nele
jeszteft név kozüI a: Országos Úttörőelnökség is errc yavaroli, A névadá§a
198l-ben kcrúlt sor nagl, ünocpség keretében, A ücvet az iskolir hanar meg.
szerette, tartaLmas, kuiatharó kuLtúra volt e név mó8ótt, Pár év níllva a.
úttörőnwgaiom kezdetr ]ecseDgeni, s na8áró] adódott a gondolat, ho$, a:
,.] ,J,ee,". K ,1. ,F,-l, {_j, j , ,aod..lt ,, -o, , -"nr. 

"letésének 200. évfordulóján ]<ejiilt sor. Az eseniény rna]dnen elmaradt, nert
nárciusban az 6to]á udvalán íclrcbtrent egy viLághriboís akna, melyct íele-
tőt]e.üL a 8verekek hoztak egy kozeli hoLnokbanyábó1, A robbanás sajnos
tanulói óletet is követcli, ezéft az iigyet bfuósági tárgyáláson kelleit tis?táaii,
Á bíróság vésr:iL e: iskolát nen Llaras:raLu el, íg1, mógiscsak sor ke.úlheretr a,e, l,!'84 qi.j F|Éi ,!Vr_al,\e,, e]5 r, lrl r ,lo., l -l, {_ , j ,l ".de ,l o_, .j ,_,; l

nűködő kozponti fűtése voLt, KéSajbb .ittéItek a gri:fűtésre, de a 2500 és a
600 l-es tarrályok rnég na is a földben vlnDak az iskola LLdvarán, Az eLnésiró
egy speciális szikkas?tó lendvenel dolgo:otr, olcsón é5 jó] nííkijdött, persze ir
kijmIezetsiennyc:éssel akkor nég nern i'oglalkotak. Egy 5000 nl ,es, t iske
láho? taltozó teíilcten §uil&s:torrák a kelerkező S?enlr],aizeL A rendüeí :l
tervczett 7 éV hclyett végúl 17 évi.q ercdLnénre§cD s,ennyezte n tllajt, amikol
rjkajtörLek a kii:iizenii cs.tonára. A kon1,1ra heLyné8ének néretci a: eredeti
terv suerinr 200 a,lagosra konlhála kés:iiltek, Viszol]r a kon),hir íclszerelé§ej,
a főzőiE]:ök, slb, Inái 100 íővel Jámolva kerülrck beépiiéSre, mivel nener
kö.bcn nli]vánvirlóvá vált, hogy az tskola léts{lrrá ezt irén!li, A,óta áLra-
ljbaD 500 főre íő?nek A konvha azért is volt foDios, merr az ], sz iskola

, Í,/,,,ál 
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konyhája rnár róL.bet ncLn tldor:r fíjzni, A: új konyháróL hordrák az érelt ele-

inte az l, és ]]. óvodába Ls, Hél é\a-el ezelőt a két konyha ko;ös ve:erés alá

keriilt, a;óra a két konyhe g}!na:r fő:i, ug}Énúgy adagol]a t ételt minden
nap. Á Rátócli iskoLa a Kőlosi kon!,hájálól k.rp]a az éi.Lr, mí8 az óvodák a

Hüni,ádiból, mindkétkoDyh.t egyaráni aí erederi telv Jelinti kapacitás íe]ert

doLgozik,
Ái iskota é|erében a fontosaLrb e§emények Kőrósivel volrak kapcsolatosat,

1992,Lrcn o$zágos íetélkeJőt suervezert az iskola, arrrire a TV is ki]ótt. Evól
évre az iskoLa Dévadójárak cntlékére s:elyezctt napokjelcnrik a leeloDtosabb

taníráson kíyúli kulnu,ilis Ffugraml]kát. Á? iskola niára kiaLakult prcfilja a

nenzetiségi német oktatás nelLen a spoLttago:ar, SzóLra kerúLt egy ví\,ósza,

kosztály )étrelt:ása is, dc ennek Lú1 Dág, irnya_li von:ara ]ett volna, A
d^í ó, rl karare, a laLalajáúkok yiszont mcgvaLósitharóak !o1tak. A. skoLa

ri]bb jóI képzett lelke" tcstneveLő ranáral rtnJelkezett, a kik kialakíbttak e8y

igénvcs és népszeíí proíiLt, Aníg a Rákóczi istolának ir zeneiskola Léte allott

eg], s.tjátos ploíilt, adrlig itr a testrtvelés rago:ar 3dott és ad valámi pLlszt

nukáb.n és lehetősógckben egya!ánt. Török Attil,íné iga,gatóDaínek má!

]985,ben javasolták er"/ továbbkél:ésen, hogv célszeíí eg| egyéDi iskolapro-

filt ki.lLakíiani. AZ iskola.beiskolalasi kor:etc megalaklLlásir ólakisebLr nl]nr a

násikket(őé, e:ért d indülás óta iskolablE? is 1roz ide taDrr]ók3r a távoli Llgeti

régekről, Nyolc éve násik buvlárar is nííkódik, ani a Vá§ár]reLvi utcíból
indul, A két lrusziiirát cg],részí a resütíelós lagozat tanul(iir hoaa a, egé§,

városból, Dásrószt ázok;ak nyú]t gyorsabb iskoLa clérésj lehetősóget, akik

igcn rnest iaknak rnindegik iskolátó1,

Ard\:.1a o s s tre tqÉ!a!i4]4a i a várossá válás évében:'l

Tanár
15

185

Tanító
]0

NaPkörisDeveló oszescn
1 ]]

Tanulók szárnal
Ats(i tagont Nalkö:i

Felső tngo.ar ALsó t.g.lr
1l+59+139

A. i§kola igazgaiói \tlrak: fehéLJó:scí(1979-1982), TörókAttiLáné (l982-

2000), Zimmennann Anna (2000,)

lgazgaró hetyenesek: Turák Bélánó, dr, Kovác§ oyör8yDé, Zimmeúnam

Anna, CzaÉangóné Bandl Má!ia, Kovác§né Tarr Komélia
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zeneiskolá

Au 19?0,es években a Llűvelődési ház kererciü ]relül zorrgora, halmonika
és.e.ci clólépző raní.,llanokat szcrveztek, 1991,1reD a IL Rákóczi F, Ált.
]sk, §:ervc,cti keretenr belu1 lérrejött a zenei§kola, lnely igen eredmónyeseD

]1, ,|o "vÉ rerobo,,," "' q|,bF--| .,.l ,, ,,-
j, 

^ _.l . , l ,'- e ól l|, P-, P,,), ,: l

-o, ",,É :,l7- ? -_ l ,.-, ,g1

mely §]erjüt: Áitalános ?cnei o]irir.ist éS ]répzést íobtató l2 é!fol};os;Sko-
]a, melyück ÉDntalróji Dunaharaszti Ónkonrrirryzata. Székhelye továbLrra s
a RáLóc.i iskola !égi, blglyos épiilcte, ahol .Z óD,illó noda és Ze.elercni Lnel
leí délut,inL]nként az egés: é|ijletbcn,8 tan(ercnlLrcrr oktatnak, A robbi álta-
Lános iskol,iból éS a közóLrFkolából i5 jának ide tlnulók, kis lérs:ámbin íel_
níjf(ek is, 15,20.an n]ís telepijlés]ől. A :enelirn|írok igá]),szerinr a tijbbi
§to|íba ill. az óvl].]ákb.] is kijín].lk oktaúri, az óvod'ik éS a rijhb] jlrnl,iDos
sko1.1 a? alapitó okij!t szerint á zeDe§kolir tclephelyei. A, isl(olá]ran
níílészcti n.lelés é§ oktatás lolyik, ]Vlel]alipo::a a művés,eú L(f.jeZő
]<ész§égct. illetve előkés.ít, fe]készít a sza]<jrjnyir to\.áb|tanulá5ra, A? évfo-
lyanok elvégzéséríjl bi.on},ír\,ánF ad ki, Az iskola kiserírő-]<iegóJzítő tevé-
|'"l,,gl. --r,i , ., -,| ,d,,- " ",ki]]csan]oz A: oktaÍott tanulrik s:ánra njr tóbb éve eléli 3 250 íőt. Az isko-
la .z oktatáson kílijl rcrrdsuerescn yerve: és tart:eneibemurirlókat a tele-
íüTésen, e8yik Lessikerii1]:el.h plogranjuk tiibb éve a Rónai Klrolik6
Nagytcmplonban tarron advenri koDceIt]iik,

Al elmLilt néhány é! tan!lói latSzánedará

Tanszak\tanév 1996l9i
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zlali\úLu lh|lóktm?íql a Mfuelőü5i l1a.bdn

A Zlaq5kola osszeíogLaló adatai a vjrossá vílás évébeLr:"

1gargató: NléreiHiLda
S,épföLdi ZsLfsanna

A: okLarást 9 iiíállr(ú ós 6 enr iőál]ású p.Jlgógús fag:i, lllnkálukat 5 íő
.§éb d,]Ls!:ar s.gíiL,

ói,ut
-!: óvodákn keudertől fogva n.lgy voLr ai igany A féróclyek sdmlgla,

korlarjlag Dindig jóvaL kevesebb volt, nind arnennynt igény lett v.,Lna, és

ígyvancz ma is. Az óvodákköNL a legkrltikl§ób helylet a: l9?o-es évek]:err

alakutt ki, anitor évente tobb gyerck §]iilerett, minr ameDnvi nz óvodák

reljcs beIogadóképességc vclLt, pedig 3-ró16 óves korig járhamak oviba a gye,

rekek. Árníg 1974-ben a: iskoL:ik íelsíj ragozatíut négy évfoLyamáha Ossze,

sen ó66 ranuló járt, addjg a: 1.4 éves korosztjly tétszána 1127 fő volt. Alníg
19?4-1tn az orzágban suáz gyemlekre 66 óvodai lérőlícly jurotr, addig

Haras:rin csak 28, E nrelLetr általánossá v:iLt, hosy mindkét szr:iLő .{olgozik, a

glelekek napkozbeni elhelyezését egyre tobben az LiYodáváL kí!ánták nego1,

dani, Ez táItharárlan feszültséglrcz vczere(r, ani ! község veretaíit, a Lakoy

s,ígor é§ kómlék ü.eneit össlefogásra kéútefte, melyncL< ererlnénycként az

Lrr.odai íériíhelyek száLla egy óvrized aLart megdulláiódotr, Csak 1985 után

kedett csOkkenni y óvodáskoniek Létszáma, s evvel erilüult a :sLifolrság,

fokozarosan niegvalósulhatort a te]jes 5 éves toíos.tály óvodai nevelésc.

A: óvodások ]ársianak és tanulnak, A tendszerváLtjs dtán, 1990-es éveklreD

]al



iru óvodíik a vaknai munkábm kaptak nagyobb öüíllós:jgot, Az ors,á8os
óvoda i aLapprogr.m . LlPj,ín kel]efl e]készíteDi Lnindenkinek sajár helyiproe,
nmjít, A gvcmekek na.ey úsrc déi[tán i5 irz e,odában van on als:ik. A;
óvo.1ák 6-t(rlfig trnű[!1yirvá, de JZ oktatáSi tölvény szerint egy gvenneL(
napontij rnijxununr l0órár ró]rhct aZóvodában A töívóny ZOíő5ádágoscso-
pútlót*iniot ír elő, a gylkorlatilag 25 lős csoponokban a nehezebben ke:el-
hető gverekekkel már sok gond van, Az óvodákban rőhb éve néJnct ncLnre_
rségi.cveLós i5 íolyik. A lremzctisé8i Develé§t n? óvorlák külon arrlagi kero
iet is tapDak, anikiegészíti d államinomalJél.

l. s,. (Nap§ugár) óvodá

Er!L!\q.l" a_l-áros le$Ógclrbi ól,odáji, ntí 11:1. r,ilách,iborÍr eLŐft iS
,u,,do \ ,,,l ln ,o,U,r,l o,?::-l j|.,,.i ,Io l,
:o l,mn:.a1-_/-: :|, n 0ó.- l,,i,,,,|, .',,,4,,",p,_ o,
Ii ,|,P;|ól,.-| . ,l.,,l ,e,_,i,l". ,

_-yereléssel, TartaLni neíe]íj-íoglalkoztató munkir így nern is folyhatott. a
tónyle8es nlLnka a kóriiLlnóDyek mierl jobbára csak a syerekek megíjúésére
korlárouódott, A nérnile8 javuló helvzct 1957.ben gyökeresen ütegváltozott.
Ekkor ingatlaDcsere útlán az ó"oda ú] éiretti;;-íai helyéle, e8y nlgánvil-
l alo - , -pr _tr,J. ,ru"|,l ,J.i ,_. ,r,
i ijl" re ode. ,., i ,t . :i:,]. l" iÉ .., ., q ,p ' ] t-r
|c Ll,t to04," e (l e{-,to ,,',,,l,al o,",,"ur,,
áÉk";; -,,,.,, r.gy qjléliéíherendczést, íelszerae,t t.""yli.".el, egy
kiskocsival szállítottrik ár a Ligas irir.]daLl]nrba". A vi§zonylag rragy hcly von-
zotta az óvodásoker. Egy óv niúh.a, 1958,ban ná né§ csopolt níikij.liiit, A
feh:ereLés, a; cszko:Ok gyorsan bőviilDek, már iga:i neveLő nunkárn vü]
lchetőség.
AZ épűlet éS a re]ek röbb cjoport Számára már s?iíkös lenne, 196r,-ben nrég§
aZ emeleti terag beépítésóvel ítjabb c§oport 1ótesiilt. 1969-1ren 5 csoprrban
122 férőhelyle l,|l3 9erncket veszrrel íel a magas igények niarr. Így s §ok iz
ellárettan jelentk*ó, új óvoda |eLlene. Ekkor 9 óvónő. 6 da]ka neleLi-s,crcti
a gyemekeket, vigyá: újLLk reggel hattó1 esrc haiig, Az óVodnban c: idő tíljt
ieneoktatás is íolyik, k]r. 20 fővel Á.cneovsok benuriló íoglaLko?ásokát iS

rarrlnnk, A l200/o,os kiha§aáLtsrigga1 Lnűkódő .§oplrtoknak vűk az udvar r,
k]csi az "óröknozgóknak" a nro:gástér. Ezen a probLérnlin scgít, lrogy 1970-
ben sikcnl az óvoda révére !ncgs:e.e,ni, a mögötte lévő LóDyai tcai iúes
telket, A síilők és a kói§égi iizcmek, elsíjsorban.l MAHART segítségér.el
j:íékokkal iS Íelszerelik i] tlkct. 1972.ben megürescdik nz épületben 1évó
szolg,íla]:i 1alás, így indulhat a hatodik csoport.
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3l itolid d i.!1.1u\ í.kbfi niklr nJ.q a ttóél:n.n ü.l. b.ápít!.

Eu,el aZ óvoda végLépp lúl:sLifoLt lesl, nrirr.len tckinterben előjonnck Jzok a

prolrlénák, melrek a nem ó\,oda céL]ála épúlt épüLetből adódmk. Szűkek,
-J1oo r,, elr ,_,!.lel)l.eg,,.,,oo, Ale,,r,ri"l. _l
gl, F.ol ,, :, l ,,o, , , , l ,_ ,],. e- ler.,_o, "
íelnőrr nen tur1 elLlenni egynás mellctr, 197B.ban alakított.lk I(i a közronti
fűtést, előne o1ajká\üák voltak a temckltn, ]997.1ren téúck át a gázfíítés-

re, ekkor kerult íelíijítára a: óvod! te]jes vízvezeték, ós csatonralendszere.

E\l,el egyiitt a vizesblokkoLat ij átóPítik, negnaBlobbítj.lk, kicseDpé,ik, ílj
felszereLésel egéJítik ki. Tcrv kés:üI lr padláSté! beépítésére, ami a,óta seLn

valósulrmeg, 1977+6l a óvodáb:D vcgyes csoportok nű!ódlek, Ei an]eLen-
tette, hogy a legkisebbektő1 a le8na8yoblrákig minden koros,táll jelerr volt
egy csoportban, a nagyoktól gyo$an tanultak a kseLbek, a tcsq,érek neg,
koDnyíretrék a kisebb e]lm beilleykedését A; iskoLa előtt lévő nagyobbak

v§?drr így kevéSbé gyakoloLhatrák a szánukra íonto§abb s,abálljátókokat, az

iskolát clőké§:ítő kornolyabb feLadatokat, e csoFortbeosztásnak íg_! volrak
előnyei ós hárrányai eg|aránr,
]997-ben új óvodai ncvelési p.ogramot kellert njnden nrtéménynek
késiíteni A nri §crckck okosabbak, a médiáknak kös,önherően rájékozot,

mbbak a rilágban niint régebben. Az óvoda tevékenységköZponrú trogramot
válá9totr, amit lehet revékenységckcn keres:riil tanítarrak-isnerrernek meg

'a gyemekekkel. Ez a ternés,eftcl való több és sokkal kOzvetLenehb kapcso-

latot igényel, e?ért sok ki!ándulást, l tcrmégeter De8isncrő prograinot sieP
veznek, A csoponok ettől kezdve koLosztáLyok szernt letrek beos:tla, A fog-

lalkozások a kornYezetisnreret, natematikr, restDevelós, a] ének-,ene,
ábrázolás-viluáLis neveLés (!ajz, 8lurniáás. papínnunkák stb,) térnakörökre

o,-*.l



épúlnrk. A: clvónők mindegyike végzctt pedagó8us, a .Ladák is s:aktaa|o]ya-
not vóge;ctck. A: óvoda tbb évc öDkéD]: vállalt fogl3]kozási leherő§égekke]
cgós?íti ki plo8ran]át, A kö:éPsőés a naglcsoporlb.r. néúet nenuet]ségiíog,
1alko?ások vannek, Ónkirirsóge" í§zásokrarás is iolyil róbb éye suilLői igóDyck
sz.Iint, foLvanarosan ]0-40 gyernekves: benne részt, 2000_tőlhcti c§ déliL
tánon ingt,et]es kérnííles ioglalko:áson vehetnck.tz órclcklődó ovisok. t0
óvc sriilők ké!éséIe letoíiJl:jtus és katolikus Iitoktltlls van hctcrrte e$ delP
tánon. Á7 e8yik ó!ónij gvcrektánc-taníolyanot vógzctt, íg], heti egy délP
tánon táncolharlrak s irz óldcklődők, N.{a ná].nindcn dalutíuon vaD valami
a]DkéDre"q p]us. s:olgíJtatris au óvodrbin. E?.ken a gyeulekek öroDinel
lesznek lészt, érdeklijLlésiiket és kíván.s]!águkrt mnrt ioL.bln kFlégíti,e
Anire nincs érdekLa'déj azt abLahag,]:ík rrrint pl. nilrrinr évc a:eneiskola
által szervezell :eneo\ Lt, 8_10 évÉ kial.kult rciJ s;clnrt íoLynnk Lo_gopédili
foglalkrtások, a lárhaLci crcdnények á]apján cz iovább íolvtaiardik. A, ovisok
minden é\,ben rendszelcs orvosi, s:emorvosi as fogorvosi vi:sgálatokon esnek
át. A1 óvoda ]eLenle.e] ycrctójéDek rájéko:tntásn sucrint a: óvocla l995-ben
Napsugír óVoda aiapítványr ho:on lótre, Llajd, 2000. novemLéietoL a:
inté én} is . Nipsugár Ór.orla never vreli.

-{: L §:, óvoda ósszeforLaló ird!!ai

ó,oa.p"a"gogu",t .,arna,
Da]ká]< és k]segítíí s:enóLyzet száma:

A: óvoda heri nyjrvlrt:lltlisi ideje:

Az óv.da vezetői 1957,iől, a Dó6a oy, úti óvod.l mcgnlitásától: l]orlDg
Ferencné (1977.ig), Cálos Gé,áné (1977-1995), Gcrstenbrcin Lónárdné
(1995.)

II. sz. (Hét§!ínvirág) óvoda

L]unah.lras:ti úlisik lési óYodája L]gctcD a Néniedi út déli oldalán táláL-
lr,{,, ,g, il -,, |ol e,F")P\.",,,
épületében ]s műkiidött, majd ai Iskoláv:rl renben 1évő l:alanikori posl
róü.em helyjségében. E; hatalmas ablatokkal, koPott padlóval rendelkezett,
de visuonylirg nagy rercn !o1r, ahol egy cs.,portbai sok óvorlás íért el. Á gve-
rekek reggel s,Ia jiitrck a, óvodába, l],kor 1rázanentek. onlron ebédelrek,
met napkozi még nen volr, majd délután 2,kor jötiek viss.a. A berendezés

a várossá válás évíLel.j

13 íő
l0 íő
6, ebbő1
5

57,j óra

í,;"a*



cLeinre csak parlokLit1 állt, ámi .rz ó§zevonr nag], csoporr nlelLett s:aks;eríí

íogLalkozásokat neni tett lehctővó. A tcreltl nem volt alka]rnas óvodának az

akkori kovetelnények s:erint, c:ón Pcck Cuella a: akkori óvónő a 10-es

avck elején a niDis:tériunbó1 íclkéLíst knpotl, hog], kcrcsscLl eg!' ó,oda
cóljat],ij alká]nas épiilercr, A: ADdí6s!,Attila !tca Satkán taljLt cgy L.1,1kú
clar]ci |j:at, anir LlvocLa céljáF neg is vettck n]ég á ]rálroliL claítt. A há:
s:őIőve l befuttatotr, két nagl wobával. eg] kiscbb s:obávaL, elős;obával[ony-
Lrív.l és kam!áfa] lendelkeett. Az épúletbcLr neú vL]Lt viz, e §lC is küliin
volt, ami rélen kiiloDóSeD probléníLs volt .l kicsik s,ánára, Jóvll . háhorú

utít a garlgL]t ]reépítették, és r.i:e.l.1okkot alakítoLrak ki. A konv]ia és a sr
bíLk aLkalmasak voltak nal.kii]i kiaLakítílsára is, irt nreg lchctctt olrlani a:

ód(czteté§i, a déllLtáni léktetést a kreLbcL rés:ére. Etről kc:dye ííjzrek iS, a

konlhál a risíiolvos is Látogatta mint ! Lij:ség oktatási jnrérnén),einek

cglctlen kolryháiát ]de járt ebédclni [ .l iéhjny iskolá. is a ll iskoLából. aki
LlcgfeLelő elbírálás utáD, Jociális Lislorulrság miatt eL,érlct kaphatott, A;
iskoljsoklt a konlhában tu.lrák 1ciiltctDi cbédelni. Akinól ,olt nag_vniaLla,

a. példriul rren kaphatott ebérlct. Egy idcig innen vitték a: ebéder: a, ], s:.
iskoLábi is kétkelekű kis kocsin A konyha soklig nűkódött, akkor s:üntet-

tókmeg, ámikoraz ]. s,, iskolában íelépítettéL ! tor§ierií, t]a8! tcljc§írménfíí,
m! i§ üűkij,lő kon],hár,

KcJó éljulft, óvoiL,6 nxpkön.úh.n égyiitt

A: óvoda aZ új éPülctbc v ó kóItözés urán is szervezctiLee a l1, si, iskoláho,
rarrozott l97ó-ig, A közsógi ta.ác§ 197ó-bán nyilvírfuotta önálLó i8a€a-
rásúnak. niutín már 10 éyc folyarnatosan háron csoporrral miíködött. De
réí]únk vissza a kc?dctckhc:, arnlkot.1. L1] épúlerbe költOzott a, óvo.1a. Ebben
az épületben §cm volt bútor, a s:ülőklroztak néni fels,cre lést. Rendes ]rúto.,



zar .rkkol kcnlt az é|úLelbc, aLniko! ErdélvbőL Kililr,hágó kOrnyékériil s]ke,
riill egy vlgon fát kapni, anLt a ]], s., iskolivil suenl.eni raiuenben dolgo?
ta]< íel. Anikor a bijLc§őde 1éresült, lkko. bölcsőde kaporr valahonnnn
paplanokar. anik a csecscnióknek nein voltak]ók. Az óVodfiak vis:ont !oL-
tak pokrócai, anikel kjcseléh,e mi.dkét l1téZnrény jól ]árt, ígv a cléllltáni
lektctés kelLékei s rendbcn loLtak. Az új épiile$en márrendcs iöglalkozáso-
kt]t lchetett tartani, Peck GireL]a óvljnő hesedú]r, így Fnította n: á]eket.
Vo]t óDek1<oD},v, tornákiDlv, külón naplóban kellerl vezelni a végzett anYa-
got, A$agonak iS, a csitoD]apafua jj.tak a8ragé!t, A plpírvág:is, plPírhaj.
togaiis is a tananyagho: tartozorr, az ovisok nunkáir a C§epelÁutó$árba iS
vtttak kiállításra, Házanrcnet a $erekckélt légen nem a 5:ü]őt jöttck, a7
civiuők, dadák kGérrék cl őker e$-egv sarokig, ahonnan a gyerekck cgvedu1
ncntek tor,ább, A Néncdi út p.ros 1iildút volt, az ó\odások szülei htózték
c1, hog] szilárcl burkolatot kap1on, rnert a lr szoL kavárra to. n;rgyo. ,avarta
ar arvodát. Allerliás megbetegedések akkol niég rren voltak, a hasnrenés volt
u rcllenzó gyerekheregség. A: 56-os 1bldLenséskor az óvorla épületc kono,
Lyabban nem sérll1r meg, a íolpmaros ellárás biztositorr volr, A konyha neg-
lzüDtetése urán annirk hel},én alakítottáL ki e ]nrn]adjk csopolszoLrát, a,
ótclt artó] ke:dve az ], 

";. 
iskolából ho:ták. Peck Ciz] néni l9ó9,1tn ment

nyu8díjba, iL], ó\ónőnck el i, sz, rlvodiiLa még vagy húsu évig, Ekkol kerúLt
e IL y, óYodába jelenlcgi a veielő, Fúlorné Márika, iki.rz akkoi állapotokra
elé8lro.úsan emléks]jk !is.a, oliljos Padló, "tűrke.jtóL, suükc falak, kitórt
ablakuvegek, igen §ok glerek (] csoponban 90) ]ellenezték aZ ikkoli óvo-
d.it, TihanyiJó^ehré leti a: ó\.olla le?etaíje ]969-hen, ő akkot ígéjtlct klpott
a: óvoda felúlírá§jra, A íelíljítá§ egy év Díllva meg iS tötténr, A padlókat íel.
csiszolták, a falakat kjícsterrék, L]j kors:crű vizesNoko(r .l. kítorrak ki aZ éPú.
leten Lelúl, A _] csoportla nég| óvónő jutorr, ilr kell:tt Lenniük rcg8eltől
esti8 (akkoribirn ittég nem volL túlóra e]s:árnolris).
A teletijlés ki]zbc]i Dőtt, níítiek a. igények.: óvod, iúnt is. A: ó\.olla
b6víré"cére íervek szüLcttek, 1967,rt elkéwiilr r negyedik csoports:oba, ettő]
kez.lve ]elen]eg is nóg! csoPrttirL Dííkodik.. óVoda, A: ópítkezéskol úi nágy
elősiob3 is épijlt, nt.rt .lLldig nem volt seNniféle ö]tö:ő 1rcl)iség a g./elekek
s:ánráí.. A iítósi lcDds:er i§ loko?atosan korszcrijsajrlott. A yeneres szenev
kályhi, az:jLlaDdó úerelésl igan1,lő "ilLator'.,lajkáhüa, a naB./ helyer elíogla-
Ló hiíúrolós villmlkál},ha utl'D aZ óvodjk kö:iil utolján itt vezellék be.
rá:.ri.rPú köTonti ííítésr, A: óVoda u.]vari ]eDdkíful kicsi, iga,án csak eg)
cs.|olt ú:]mal.a volt eLege.dő. 197i-ben sikeúlt a 200 Ln távolságra lévií,
Andrissy út cl.iéI taláLháó rcLkct az óvl]dl] résuarc megs;erezni, alrol a Cse-
pel A!tógyáj ós nás üzenek segítségével jól íe]s,crclt j,íts:ótelet alakíroir.k
ki, MegíelcIő kclítóíe eonban Dcm volt pénz, ígv a íclycrclés syosaD ronr-
loll, jllaDdó s.eLnét és eldob.ilt iires iiyegeL tettók ves7éllessé a játs:óteret ir]



ovisok sránára, A .cndszeüáltá§ ur:álr adódott 1cheríjség a kerítés ieg-

.lpítéséle) ani a pnrkosítá§t, a ]átéIok felszerelósér, esóeálló iÁárlkó
megépírését lehctővé tette. Mn lníI.r Nénledi és a, ALldrjsy úr gépjániíí
loLgalna zavarja az óvodásokat, dc a játs,ó reri]leüe mindenképperr s:úkség

vn., A Hétsíínvirág neíet ]000-ben vcttc fel a/ óvoda, eg1 loribbi uonos
nevíí óvoda elapítván], LLtán. A "HatszíLr\,ü,jg" már évek óta dísuíti az óvoda
be]jráti ajtaját. az eglik óvónő ícstcnc oda, Au álapít!ányLrá ntindjg kert]L

egy kis pénz, aLni a rJelekek budá}.esti Prcgriú]ail ya8y a duli táborozásr

segíri, Ha narld péD:, ar aLapítvriny a töglalLozásokho7 s:iiksége§ litsrereLé-

sek bes.el]éSéhe, is ho?:ájírni1, A rlunai trjboro:ás lreLys:íDe óvck órir a.só-
nakház bekeLített teruLete. Reggel buwal indulnak ar óvdáLról, otl iannak
egós. nap, a síiiló'k délután.l-Ie ncDDek órlük a Llúoa-partu. A L]una, a lríd,
a gyíkot, békák, ím:ólápok, az élő tcrLlíszct felíerle:ése felcjthererlen élLlény
á kisg|erekek szánára. A: egl,hctcs progranr sok pLusz niurrkjr kíván a neve-

ló-kről, de megéri, his:en sok ligeti gFrck (é§ szüLő) ekkol Látj, elősíiir ezt a

Dunalanot. Az óvodások évek óta rcnrls;cl esen vesznekrós:t r.jz. !ágy nép-

tincvesenyeken,_az elnyert díjakat ranirsíró oklevelek, enlóklapok au óvo.
daíbln lárhaók. U], hagyoLnálrrerentő progr.n, hosy Mikul.iskor a mun.
k]liból készült kiáLlírásse1 esybekotott teadólutinl lartannk a N,lijveli]dési

H.izb!.. A tavszi, anyák napi úDnepséget is, Művelődési HázbaD tarrjíL,
A: ide ]áíó (nodások régen Mnite Llit]d a Rákócuiban kezdték a; islroLát,

Késób a Kőrösit, marrapság a s:alrad iskolav.lLasztássaL rnndháron rskolát

válasltják szüLői megítélés s:erint Á "végrősök" év végén c§ kn,jndutá§

kcretében vési8]árják a; oi,révek enilék*etesebb helyeit !. lV1O-ról a

Kálváriáig, rm]d s:epremLerben ballagi, terLs.nyáva] felrertlvc egy.egv

óvóDónj kí§éri e] íjket a íálaytott skolíűa. A gverekek évck óra egvre

kevcscbb "ner.elrsegi" s:intet hozmk a csalácli házból, er a hipcr.iktív tevé-

kenysóggcl párosulva a dajkáktól, nevelőktő1 több ftladatot és tiirclmet
igén\,c1.

AZ IL §z, óvod. ö5§:eíoLlaló adatai

Ovodapeclagógusok vrima:
Dá]kák éS kiscgítal szcmólyicl szán)a:

Az óvoda heti nyltvat.trtii§i eje:

A, óvoda Veuetői 1945 urán: |eck Jó^efné (L969-ig), TLlianyi Jóncfné
(1969-1984), Fodor Árpádné (1984-)

a vár.,ssá válás éYélre!.]

9fő
?{ő
4, eb]rő1

55 óra
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III. s., (S:á:s:oís:óp) óvoda

A: tn,.Je i T.in.s]c. i!1lháLl !l.jl].n tllljlható. A: épnleLet, e!! !is],])-
1ag mgrll]l. tak,;há:lr, 19i0-1en r.sirrrlta a taruics ]rítLtán e: serl nrri.ll
.alikF é|ült. eli'ís:.]r.it telLetl ilikílini. Nílre a: é|tilel e!! ]|iúNína\:a
rllt, errnek enr]ékei, i níj\ é:: ke:e n!ün.r, mé! ma 6 lálhin1 i: é|,jlcl.n
i]].t\. !: éflLet elillriJoLn].onűri]. A g\.lrl, ii festett a]nll i:ó(. ]. !:
ú.LLit dis:ítik. 3: óY,ii]t'jk nen enleilék l.ii:teni ijket. .{ ki:elllíl n].hl!c_
:.t frr:.L1l tú] siitét \.]l. lr:t le]rére lel]ctt nrúoLni. Ké_njbl] ílDenn\e].t(t
\.llctt kés:ireD]. nrell ! L.cLnalissjq ilyan na!:! lolr, t].!r nenr l!.]ljk
ktlíit.ni -1: álé|nés L]t:nr, 19i] nr;r.]!r 15-én nlill ne!. háin.s.|.rt
!ínáIa e]kalnis fi;"]elko:tat,'lr r l, in]|illó \e:etés:eL. 1: óf,]J; hlnlir
s:íikrre]< l.i:inrrL]r l kilnlrak igénle]hr] Li|cst, t:éIt L!i5-i6.1.arr ú]:hb cl_,
PItheL!i:é]] és rr:es|irlkk lp.iLLt, a: i,\.,]! ]j talijheLllel bin,LlLt A],']liJi
üart] is nélr.n-.linl!! Dűkndil. ]\ l.aífítasat.,rr io.]énc_tere ti]e]le bÉ
19ii-l.en A: nlléíé \ a: akk,]li jll.!otr]]]ai D.sieLetij e!\éb ks:oh,jl.i
hrlr L:igek]ret renJellie:cn

A T 
rn.5i.5 Mlidl] !.d] ó!.na,

K.aletlren a yeméLvi e]látottság Dagvon ross, volt, 1978_ban kenilt az óvo-
dába lezetőnek Feith Lénárdné, ahogy a7 akkori időkre v§suaemlékszik, a
négy csoportra két kép,e.r óvónő jurorr csak, A vezeÉkcs vizet is 1978-ban
vezették he, előrre hid.ofonal nűködő há?i ví?rendszer volr. A fűrés ektor
nrég olajkályhákk"L törrénq ami igen sok nunkát, gondot jelenten, Estc 1t
kellett kés?íteni e o1ajat, rnert az udvaron éjjel negdcmcdt, eniarr kelLe.
netlen olajszag vária reggel a gl,erekeket, 1980-ban elkéyiilt akózp.nliíútés
is rr kömyék üzenehek segítségévcl. A KÖZGÉP adt.l 1ngycn az olajtarrályr,

a,-./il ]1]



aniit cllroztak, s tilldben el is lrel],ezteL Gna is ott !an, has?níLirtü) kívi]t), A
PG adta az o1ajógő fejet. A, óvo.1a tá!8yi fels:crcLtiége. szenlelretőeszkozok,
kcl való ellálolrsága jó, íolyarnaros.rn bő\,i]l, Az Ldvar a:onban a lérszánrho:
képest nár kicsi, toü]áyeLek tárclásho: nncs rnegfelelő helyrég. A: mlva,
ron nlálharó visionr nég a 70.eS években kialakított niedence, amiben a

Dagy nyriri nelegbcn paDcsolhetnak az ovisok, Pénzijgyi prcblénák akkor is
\.o]rak, de nindig lehetett segítséget találni A kr ur]vana a MAHART és

más \állalaloL Segírségével beépfuett násókákat, híltákat Szercltck ícl, .tz
ERDERT egy .soportszoLait 1.rnbériá?ott körbe. 19El.ben ei öresek napkozi-
ie Dögótri rerúletet a MAV-ió] meeka|ra az óvoda, ahol kis játszórerer.la.
kított.k ki, A1 ERDÉRT kis labí]akirl, iitékrároLót kés:itett Lnind .t kót
udvarra. Ez a irits:ókert pár srá: LnéLe[e van ugyür az óvodá&iL, Lle a: épulet
udvala oLyan kicsi, lrol]l, orla nem rud kmennieryszcnc ntind a négyc$porr,
A pár pcrccs sétával cLórhctő tcúlct cnltán rnnLlen csoPolt úámára bi:tosít
nozgáy és játs:óielet Al óvoááLari nár ekkol hagvoljny volr, hogy éven,
tc Ll}ilván.§ raías]j henuráó Éliiadjsr Left.rrak á közeli Míívclődési Házban,
A krgvcrrnekeL telkcs ós ős:intc cióadísa élmény nnden sziilőnek, fclnőn,
nek, A kóíeli trliil.e]ődé§i Híibá, de Pesíe 6 jáma| g],crcL6zínhjz] előadá-

A rendszeráltás utáni Fályázati leherőségeket az óvorla jól L<]használta, igen
jó romas:erekket rendelkeliL<, csak a helys:űke akariályoza ezek job]r clhc-
1yeuését, Dtrc§ tomaterem, SoL az óvodás, a ligcri é§ íalusi részríjL e$aránr
]i)nnek a 8\,€rekek, az ílj Ligeti építke,ések is nól,elik az igé.yeker. A röbb é\.e

rcrrdszets logopérlus íoglalkozások igen erednényesek. Az óvoda ntlrlen
Sark.t ki van hasznáLvn, dc ncvclői sroba, öirözőnincs a leln6ttek s:ánára. A
szenélyi ellárottság na nrá! igen jó, a ]ro$,abb i.icjc stabiL nevetői gárda e

8l,elckck közéterénel( is jór tcsz, 199?,ben a sZűLők áltaL vásárolt bordásíalat
szerelnek fe1, a nyílázárókat Licserélik ko$zeíí ós vép hőszigerelő műanya8.
ü, két csoports{báb.n galériál alakífunak kj ú 1, 9. óvoda nintájúrtr, Az
óvorla na a "Sz.l:szorsuép" Devet viseli, Alapítván)a nincs, de a szulőlr sokat
segírenek. Az ilermiívész nűhelye al enelelen méB Lninclig megv.ln, de lezár.
vn, ha§unjlaron kívü1,

A 111, sz. !1oda összeíoglaló adatai

Óvorlapeclagógurk wáLla,
Dalkák és krcgítő szeniéLyzer száma:

Az óvoda heti nyitvatártási idejc:

a vrirossi rj]r;s éré|en:]!

91ő
7íő
4, cbbíj]
]
55 ó]ir

A, óvoda veíetői: Mel]<vi ]ózsefné (19?1.1978), Fettlr Lénárdné (19i8-
2000) Au Liloda 2000-ben a lLsz, óvodí:al kólo§ igá,gaLí alá.kcrüt,

]l]



lV. sz. óvoda (Mese Óvoda és Nevelési TaDácsadó)

M int már vo lr ró l.r úó, a] l 9?0-es évek elejétőL folyánalo§irn nií az igóny
ar óvL]dái e]hel}euésre, A Lneglé\,ij óvodák kihasználrsága ](ivir] ]009i l'elctti,
ílj óvoda kell, és lesz ]s, Az új óvod.l óPítése a s:en-e,éstől aZ ár.}dísig ninta-
szeríí rársaLlelmi ös§:elogás erednényc volt. A negye ígéretet tett ]á, hogy ha
a kozség al óvoda építósi kol$égének 507o-át bizrosítan] rúlja, Okk.,I á n,isik
iilét fede ri tog]a, A kóZsé8 \,euetői, a Dunaharaszttl mííköLjií tlnradalnii
s,cFe,eteL egYmjsr licit.ilva igyekeztek i'clajánlásokar, rásad.lni munkleraít
szelezni, A kóuség, a j|ír,is úzenrej, s?ocialsta brigád]ái, a ]afisi páúbizottság,
a Megl,e] Tanács chtiike, nindnninJ ho?,á]áruLrak velahogv a nunkáhtok,
hor, bá.. túlíűtött prcpagandr niatt nelréz r.olt nemer nx]nd.ni a ](érósck,
nek, A L)iVlRV 10 h araszti szocja list! bli8ád]a pL, nunkabéiiel, tindnun]{ávul

| ,, o.., ,,, ,,| Á_ |DD'F] | li| \/ , |,
úiemek _]9i szocixlista lrrigád]. iett órdeni fe]alánlá§r, sok pén. jött összc
nagáníelajánlásokbóL Ls, A: építkezés nem is rmraclr a propaganda szintjórr,
az ígérerek, hozájánllrjsok elednénycsek \.o1tak, e: óVodir e]késziilt.

Ár ópítési anyagtlll kezdve ir kiviteleiési nunk.ikig 
"ok 

nindent a fela]ántók
arltak, rgl,sokwor a legolcsólrb anyagok kcriiltek ltépítésre A tá§adalmi
össrcfogá LL8Ian eredménycs volt, de még vlgy ijt óvig mtr]dis vaLani rossz
volt, clronlott A berendezési tár8vak egy részét iljra ósszé kellett rakni, egv.
szer cgv a]llak beesett a gyerekck kóré. |énZ lis:ont rnrlr ncn volt, nert hát
a: új óvoda niellett nrosr rn|ír a töblriek igénrei voltak sororr, Mai szenne]

D"fuh.r61!' LRrralr.ló ól hArn d?mebb ó!ad!áa, o lv saifuj.

n(1:!. e]ek apn1|l] r,]n.lilk voLtak, ]97ó. dcccnbcr ó_rin kcLiiLt áta.láya. a

a.i,,"/.,l ]ll



Baktay lakótclep nlclLctt.r rragyko.ség egyetlerr o1!,an óvoJáje, amehik tóny-

Lcg óvo.]e céljílra éPiilt. A; tlc járó g_vcm ekele t rilágo., kors.eríj rennekv,í.,
űlr, A fűrés, a vi:esblokkok, az clőtór, !z nllö.íjk és egyúL. L{isllgr;ló helyl
sógek megfelelő szánil.an és Lléretltn rcndelkeuére álltak. A tágas udvart
sot ]jté]<, sporteszkó, tette von,óvá ok sz,j ír.r s, akik csak kíviiLlől Verlék
szeúijgyre a, óvodát. Az ó\,o.1ár a tr},itást kiivetően nesFelclaí Pedijgógiai
esukou Okkel is kors:erűen eLlátták. Az crcdctjLeg né§,c&]port rés:arc é|ült az

óvoLla násfél év Lnúlva már suííknck bizcuyult az igényekl]g kópcst,
] 9l,]O-ban násorlik wánlat építcttck, ckkor újirbb háron csoportszob., és eg!
késiíbh tornasloLának has,nallt 1rehisag kós:iilt el a kiszolg,ilar egyéb eg,l-

sógckkel együtt. A: óvo.ja ar aLkoli kóv.tcLn]ényelolek nindcD tekinterben
Dcgíele]r, s niDinális fejLes;téssel negfclcL a mai eszkó, és íc15:cre]ésjegyrék

io1rnáinák is. Az óvoda korzete az Alsóírrlu A .saládi 1ugyonány.kra és

igóllyekre alapo:ía e:ért l97S,tól háron csoporrban Dénct nyelvű fogLa]-

kozisokal is tartanak, A, óvoda pe.lagógini,.llátortsága nár n: jnduláskor iS

clérle a tóblri ól.oda árlasát, bár a kihasznált§ág folyanatosan 100j, íelerti,
A tovibbi bővítés nen célszeLű, Llivcl cgy ólodában Lgcn Lényeges az

.ítlIjrháni és enbÉ|közeLi kapcsolatLends;er, s cgy nagyobb órorla rnát nenl
bi:iosír]á a n],ugodt ka|c".o1atokat, A: igérrl,clóg rragy a. ó\o.láu. Á kiülye-
za' telepiiléseklő] Harasrrira ]áró dolgoíók is tölrbcn szeretnék iclelro;ni glcr-
nclrijkel, .r] úiemi óv.dák fokoratos megsuííDósc is noveLi a 90-es évckbcn
a: jgényeker. 1995-tőL ]ritokrarás ]ehetőségc a suelLeni, míg l997,Llen gí:
bcvezerése a tár8li fe]lődést jellem:i. A IV, sz, óvoda a: ovodiri nevelés

]átékkal és neséveL pror]ran alapián dolgozjl,, Ai óvoda ncv. cuér( 2000,

dccemberéről ]víese Óvoda, (Régebben ncn Jeheren egy óvodrinat neve,

Dcrn engedre a szakfeli]lyelet.) E nér. rovir1, a gyerekek szrinrára is vonzó,

sokltmondó, s utá] a prorranLa s A nese lcjlcvri a fantáiát, á bclsaí képi
világot, fejle§iri a be§zédkés^éget, náS módoD át neln adható erkolcsi órtóke,

kct horL:lo., A tornastba lehetősé8et ad tó]rb csop.,íl kij:ös e8l,üttlétarc, báE
úíLrhá?i eliíadások benN(aiá§ára.

-t, ]V_g.qq]l plll arai a várossrj válás évébcnl']

Óvodaperlagógusok s:ána:
Dajkák és kis.gítő szenélyzer szána:

AZ óvoda heti nitvatartái idcj.:

]5fij
]0tij
7, ebbő1

5

A: (ir.da !e:.tijL, \',i.f, trlLklóua (197ír-] 9S0), Sdus:tcr (]1.1lgr] ( ]9i{-i.]

:1+ a,-./nl



Peda8ógiai s;iLl:olgiilat, nevelési taná.sadás

A nclclil tanjcsadis ,l llLl ko:Dknr.js] .,:1rl!j]trt:n, !!l.hD.k íe]edati
ti ltrjlnL r ncrc]il és okr:rri nnlnk,iban lrló réi:!at.h lr.gLlclrc:itij. gr'enek-
Li]:i\sa.-b. lálar beLl]e::ke;li.t hítláit,lr,l :lrlrokat Dunalrares;tn ]9!ti_rői
nlíjkllJll nrr cli'si raúclr],],. RageblÉn ; ,l!rrllrtrIltr:tL ó!!.l,in,k és Li:sk."
láslk l:r;:(]Jjrrítri.rira 1Log..ljIJiljrn) ]ri]elólt tel(|ü]ó. s:L3.t.;eDtnikLtn !,]ll,
:0 éli! !: 1]ttnni [.!eLési Llnlic,:.1r]la Iel]etr voln:! llinl a hen::ti ó!.Jjj-
_i]kn!k, | { ]ii]:!ag .:alr a s:o]*iltatíléIt ii]elett i !:!n]::ó,ii, t.].|iLlé eL ]

E:l ; §:iiliik gllkollaii]e! llen] nlJt,ik Llrén\be r.]rüL, r: ottrLrL .;:ke nl.e nel
r is:rllrt nrnr rlh e]eHr .:ttr!,iri,ini, E:éri l)lna]uLl:trn r 1\',:: LnlJr
\ e:e,ailc cL kc:.]te s]eNÉlr] J: !üi]Ló Lj!n]]é,lil] as Jr.!(l(15r llnj.snJó há]al
1r1.1t. -{: nDllnn,in!:el elijs:or.s\ Lt]!o|éJ!§ j]lj\l la(\itclt narJ lltfe-
m.ltosrn iclLcs:tre nn mír (ijt]b Lúso!.éJu$!l é;1-.s:]cho|r]gusai lriíkr rk a
lere](],L taruic..l.Ló, ne]r,Jis:]rrLl Jl5:!Hii! é: Jij:]..r]k! ]] rlL,gclil:ís,ci.'s
t:.]. k!.r.l! ú!n,!L tr i.!l:lki:]l, -{ taDácsaJó hel\rlcl Lls s:cl r c:cnlrg a 1\'.
s: rlr r:l]:j]lr,: tutor!. .]e ellir]. r t.j]]bi an o,]a é\ it1.1.r] ]l\Cü ].jn)ú LgaL1\,ét

l. !: ]nta:nlaDf.k].. ki]álli, A loglpéJ!s ]r:n]ri ]gúlrrcl igvrc Lrónck, íelr-
nlcrrc r ]lrs:irllal ítás leh.tana.-cit és ry:iln l].Lt.ii:it e gicrLltlek egés:
]iaIa]bL.L ícjlő.ia.éIe

A N.I.Lasl tiná.s3.]l'] nj!:.iDg]a]ó ii]|ll.r] .r t]Io:sil fjLí5 óféL.el:

Tárgyi íeltételek:
kl:j:i]| lus:naLLntú iloJa éi i]eltrlk|:tlnj s:ol.i J l\'. s: ór,:JjL:rl. tclnck, Lll,
i,lgl:lkl:tató helriséle]i r n]jsik 1r,iL!m Llf.Jjt]i. é. J hj].ü j]lil|n]05 bk!,
LrL.aLl

sienól\'i {cltatelek:
e$ t ii |s:l hr,lr]gu., lrrirln iií gligr|cJjlarlrus, E]Lát.(ek: l.es:éJ]i!n]jsb.n]
lés:e.ij]t tiln!lók !:LinJ :6] tij, eIbiíl |]]|:].xir, dis:]]Iáfia. .1§:]ralk,Llii, ] ] ] lrj]
leril]iijs g. a.:j,.t igan1'be ve\iil \:jnrJ ]s 1,:j.

a".,r'n} ]L]



alloLlaü,]s .Llalisi lotllpLcrrul tenél ya.-ii] .Lt.tctlal. 1\)6j-!e 1érLeles
d.Lltas s:tLLelell e!! nnj ]ó a5 ú] kii:é|]sk.]hi ó|Lil.t lnc3épitésérií1. _. hanrrn-
san a nr.:i é\ i |1}ll apL]]ere li]]l] l..ul.teLr meltlilullrarorr;: élnle:il.
ii]69-te, r: ereJct]].:g tcn,e:err oss:cg nlri.lnenr Juplíjíérl. ,1e telé|ij]l .r ]r]]c
téli(: úri }],rIl.\ l!1.1] éfuLel 1!ír!r, !:.fteD].et l5-én ihne|é]\.,i.rr lited-
ták a: ljr é|ij el.t,:; ófi.:iltij: tjr5b!i.l.t után nre!keiherrc ltlil]ó.ilrtit,
.náLl,') il.uliljn ![ kr.l lkításál i q]n]njtrulr,

A Ei,ii!n'JnpDrrL lljüj?k. ré& l inL ltíel l fu l Blklq űí )

A, új igazgaró ]ónás Zoltán lett. A kö]röuésko. azután kideriilt, hogl afelsze-
relés e rágas na$ épületben igen suegén)c§ volt. E8y budápesti vegybari
technikum sokaok k§clejtezett, de haünálhaló eszkózét siLerúlt ne8kapni
a: első kornolyabb fejlc*téSként, Már röctön a költözés évében heindllt a,

1962-ben a nyitískor l os,tály indult,44 íővel. Atr oszráivok száma évről évre
nőrt, L9ó3,ban 3 o9úly, 64-ben ó, ó5,ben 8, 66-67-68-ban 9 oúrá]}, jelen-
rerre a ginlná,iumot, anieLy nrár induLásko. a ráckevei jáiá§ éSraki részének
| ,- ,| i, Lo P,| J e ol r.glo_ || qo e$,P 1 l V,iV vo a:j.
íe]<vő telcPülósekből, ná§részl a HÉV vonalábó], illerve Taksonyról,
Alsónónednő1. A, Fkolaépülel ckkor 2560 m' aLaprerllletű, 8 tantcrcm, 3
eLőndóteren, 5 Szeltár, romatercn, konyvrár, kLubhelyiség, raná.i, igazgatói,
goidDoki szoi.a, ónálló konyha, ebédlő és inűhely biztosított.J á zavartalán
muúát. A fűtés jó, a kerírés szóp, a íolyosók tágasak, Az rskola ud"ara nagy,
ahol később as,fáltozott páIya is épii1.

, .,'.-*, '. q. , - ,./. ,. ,,/ ,,- 2l7



A névadás

-{kkoLtrilt inJcn ginrná:trmiak loLr neve. anihc: h!gvmfu!Ji, ijnne-
péh.l k.,taíJhcttck \lrlt egr, kie rne LkeJi_l. nenr:etkó:iLe9 N.lL.Dcrt lnJ,]l]lg!\
kutet.1. Bnktlr Er!D, .rki tol.b _..áLh] ]§ ki.lő.li.lt Durraharas:tiho:. ]tt .:liic,
tetl ]39!] rúnLLL5 ]4,én. ]!ú ]<ólál.!. iestiínij\,ésllek kés:iLlt. N,lirnchen|el
iiDuLt, .1. ka!a]]]L. olientelisia tenuINjn!,_.krr foL_rtat,.tt, nalr1 L!26,ban
In.lL,ibn Ln.nl. N,í.!isüe!le a: nrJiai nél) é{elél, \aL1.1sát, mii\,és:etét, si].eruLt
Ki]Ios i Cs,rni! s.n]Jor nr. üáIa taLáLn 1i, l 9 l ] .lren htxté Ir, élnénre lt, §n.-
Leten krlnirck sorc.:rtáb:n telle L,j:L]1].;é, { t]ol]!! \ óL!! ol::á8a. A:.jlok
nnénf. a I lLDJLErtín, IDiiiai éle]nr, Kini)snijl ílt knn\\ei. il|.]iíisái, a;
India míilés;.tc. euló|ái s:inrei i: kien]etle.lő!é tették nuDká$ág,it 19ai],
Dá]us ?-én huLrlt e],: nir el 1tt saL]elell, . ]lálhílíí nulkijs,igiili 1L]Ltr:tL Ls

|.Lis:ke Lelretctt. Baktarró1 adilre nrég nen rleretek e] isk.rl,it. A tantcniil.t
ú!! éleíe, Dáktlf Eln méLli rá, hó!} gnrnj:]!m.t nefe::eDek cl róla, , a:
isknla is néllarkó|r.en t.]!]a nr.h]i l]seldi e neter. glrrr1olL Baktal hagra-
tékír, tu] n.LJ.l clijt üeliren] Bekf.! Elrnr s:ellenii nagrságál.ól, Á kt:rle-
ménre:és, e:l]k kutató és s]er\e:ii nn|\ki n\,!h.:t,r ereJnrénrét, A Déf tel-
lérelére a: rskola nreglr:pli l n]ii]i§:ta]]!!] (|g(dél\él ]s,,\: i;k.l. l| éles
tennálLásánik értor.llJ,iljl Ilr.Lr.l1,1,u icirrttc .i ;ljr; lt \]srl] Bikr,l
Erln nefét. A t]é!le iJ1.1rlll,:lal llrgtL,:tr1l; tig\.]LlnnÉl .illJl,lr]!k i:
i:kiti diík]el és taDári], ":5 jlrl r: illol :5 jt.s .] é| úlíli ldJ]Jít n

Neltlnlt Udn, ds n.m .sdli íomáü-
sai. üedmén,leinkkeL isazoltuk,
hq9 fr.rkóak úgJlnk néladónl?
ioi,,," lrta Arrner ottóDé tanár-
naí, :l. első éreriségiző os?rá]y o§?-

táivíőnöke 19E?-ben, a ]ubileuln]
évkönyvben, Az iskoLa lalóban
néltó e névre, Mjr kö:el lc éVe
kutatják ranáraj, diákjai Blktal
Ervin nunkásságát, a történelent
és niag}ar wakkjrOk sok tanu1,
mány késuítenek róla, A néva-
,]ór. iíóh is nrjn{]en é!l]en ].ii]ón
proslanna1 enlékezLk á? iskola,
ez a iskola életének és hag1o-
nánlanuk Legkiemlkedobb pLog-

lamja, A Bakta),eLnlékbt.rttság
évenre Baktal cmlékérmet acl az

iskoláélt lesróbLret rlolgo:óknak,B a!ú:i a nléLtábla l l h ? b ? 1í í
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a választott iskola- éS osztályelsőknek, A. enléknápra.r d]ákok pálfázat.kkel
ké§uüLnek (óveDte 100-200 clb), rlyenkor keru1 nyitvínossígrá, melyik os,lálv
aZ ]skola legjoblrja az eLnlúlt egy év lNnkája alapján n ginDá,iumtran i]lervc
a suakkouépberr, A Biktal-na|okat rendvetesen ncves niiíi,észek tisztelik
meg jclenlédikkel é§ ki!íllitásukkil, Baktay Ervin ö?ve8ye is minden évbcD
meghívott veMége aZ iro.la]m] üínpad és díjkios?tás iiDDepélyének,

{ uzlgl i ,zakkela.

Dc Deugoiunk ekkorát, sok rnurden törléót jdőka]zben. Egy on:ágos sznr,
rűdóDtés elednrén},ekónt l975.ben, a: iskolábijü b(indították aví,ú!yis:irk,
küópiskolai képzé§l, 1977-ben rnár 11 nappali tago;atos csopot ranul a:
iskolriban, .1 áLtaLános tagozatú, 2 nómet] 2 német-natcnatika ta8o,arú és ]
vízügyi szakkö:épskolai osztály, Az esti-Lelelezíí tngo?at e7 idő tájt a
LegnópeseLb, a 9 os:rílyból 4 gimná?iuni, ] suirkkózópjskolai, és 

', 
\.íZüevj,

"l(ll, Jpó e._ .r ar ]rrmo r , _ ,rl , | "p*. 
-| ' o,

nógvéves, szakköZé]]1§kolai éreriségit ád. A: országban csak nélrány helvcn
o,, k,1.1t |,F ,rlei,'l,p, re.,|PP -,\,_
n,_\- l-. l o,,g" Pi.',',_al ,to l., -,l ,l,ó\or,,i

Budapest szánros "vjues" vállaLatáDak s:akembergárdája tenulr és tanul nzóta
is ltt, a \,égzősök köni1 sok:rn Baján, íőiskolai szinten vágl, e MűJaki
Egyetenen {olyr.rrják ví,üryi ranulmáDl,aikar, A: iskola életében is változ.lst
hozott a szakkó]épiskola, A gnnná.iun tanllói és tlDárai Lnár-ná! a1 ''elnői-
escdéS" lár.rarár keltctték, a némirktmálok és á hágyoDánvosan "férfi§:!k-
nia|énl' Mámon tatott vize§ Lép.és egésóéges egyemíll)'t teremtett,
A szakké|Zés tanmiíhe\,t is igónyelt, amj időkö?bcn a csarorDaparti, s]er-
s:ános karnrjból töbLrépú]eíes, 2000 Djfeletú nlapteriiletű komplex e$séggó
nőtte ki m.gír, S:üksé8 \.olr ríL, nert l98?_tíjl bendul ar 5 é\,eS rechnikuy
képzés, az exren.ltu helyerr au iskola főépü letében kialakítorr ko]légjunt s?íík
és nem felel nrcg az előú:jsoknak, ítj, híívebb kol1égirLnban kell a rrrcssuilől
Lejárókar elhelyceli, A ko]légtrrn a nagykö^óg íejlesztési rerveibe rs bckeni1.
A gyakorlati oktatáS bázi§iizcLne a DllnameDti RegionáLis Víziníí Vállalat
dunaharas:ti ü:ene nregs:űnik, hasonlóan több, kömyékbeli gyakorlrti okia-
rLihelyhcz. Ezen okok mialt 1988-ban elkczdődörr a ranmiíhelyi épiilet árala-
kíú§a. Kialakításla került cgy 50 fős lollógiunr az enreLelen, rnegszífut a 208.
sZ, szigc§,eDimiklósi szalounkáskép:ő iDtézetDek É épiilet íijlds?intjén
működő autós:erelő ranműhclye. Az épüLct teljeSeD avLúgyiképzésó lett. A,
Országos Vízügyi Llivatal a Pest Megyei Tanáccsa] eg]erértésben (ckkor a
nregyéhcz tartozott aí iskola) jelentős tanműclyi beluházást hajtorr végrc. A
szakn.]i okratáS fúgserleüné vált a háuisüzenekrő], A víuugyi vállaiatokka1
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valci kapcsoLatok tcrrnészetesen
tovíbbr. is ]ók, a 90,cs években e
úllálato]( jetentik szakkó},asj ho}
,ájálrliisukta t a slknai fejlcútósc]{
s,inte egvcden leherőSését. Az okta,
rásnak, ar okl.rási eszkozlkrrek
kovetni kcLl a ga1.lasági életet
Mir.e1 a ";almli okrads ní teljes
egés:óbcn u: ]skoLában toLvik, cért
a: iskolánul kell bes:ereaíe a tobb,

,P.l,
D, , . ,;;,; .,l ,.r ,l. , rr lr,,t L

,l
blD llegt.nírhatadan anyagréSzek, ameheket ü.cntlárogatások, Denzcti pn.-

kokban Való síaknai 8yakottatok pótolnak, de a Burlapesii VízLníívek cgy,cgy

komolyabh csőtó!ésnéL slóL az fkoLárak, s a vógzíI§ök áz "éles" gyakollaton
vcLleúek résit. Néliány évi! esritagozaton is íolyik §z.kki],épskolaioktatás,
pótoh,! ir kömyék ilyen jelLegű s,akembelhiány,ír,
A Lözéplokú ví:úgyi Suakemherképzés tarra]na éS a képzés ho§/á az oszágos
kovctelményeknek rnegfelelően válto:otr a: idők íoll.imán, AZ eLSíj idószak.

ban terüler] víZgaldálkodá§i és léLepijLéS ví,gazdálkodiisL ágon íolvt az okratás,

a ncgyedik év \,égén kö:i§lereri és vaknai éreiiségil leitek a ranulók. Az
igónve§ebbek a kijverkeiő érben visya]öhettek iccinikus nhősítő liTgát
tennj, ami lehetősé88eL egyre tobben éLtek Ezart 1992-től beindlLlt a? egy-

s:akos öré\.es rechnikusi képzéSi íorna, Llajr1 a környe:ervédeleni előtérlt
kcrnléséveL a vízúgyi-kólnyezetl,édeLtni oktatfu. Az ]998-99-es tarrévtő1 a:

oK] (Országos Kép:ési Jesyiék) Lépen éLetbc, etkorról "KórD],ezet és

Ví:gazdá lkodás i Teclrnikús" a képzés hivalaLos Deve. A s.aknai renek, tana-

n}agok ]elentős réSuér aZ üróbbi évtiledben az iskola tanáriri, minr osrá3os
s,aktnnác§adók készírik, A kél)zés Slílr\.onelát jel:i, ho$ nenr egy ranúlót fe1-

vótcli vizsga nélkiiL vesznek íe] a Műwaki Egletenre, a: ors:ágos lanúlnányi
vcrsenyekerl élérr (nem rirkán e]ső) erednrények eLisnerésekénr, A kép,és

S,intcü tartásához hozájáruln.k a kütlöldi (1iarrcia, svéc], íinL-r) Lömyezetr,é-
delni Lskolákkal vlló csereLapcsolatolr is, aho1 a nyelvgyakollis melletr
DérőgvakorLntok és rnís s,akmai p.ogr.lmok i§ s,erepelrrek. 2001,tiíl a NAT
és a kcrcttnntervel{ bcvcctése, . s.nkn]ai kéliés orzágos s,intű inegreioí.
nálásn credményeként az öss.e§ lilbbj szakkö,épiskoLáoz hlsonllii]d 9-]0,
évroly!í]on csák szakú]ai otieniációs kép.é§, a 11.12. évíolyarnorr szakrnai
alapozó kép:és, a a 1], év|o|1,irmon bele]eő sraknai kóPZó§ íolyik, A szak-

kózéPiskolások rendveresen nrranak §Zakmai ismertctőI(et, vetélked&et
günna?isfu rársaiknak, A "Föld n.pja", a "HidroLógus SzLlvcszter" (a hidro.
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ló.qiai é\, vége október ]l-én v.n) a ka]rDye,er\.édelni ptoglanok, a szak,
kö:ép§kolások ált:ll Váltak ismettté a: e8és, isk.lában,
A 9akkö,ép§kolai kóPZés DLlnaharasztin a sok reioln, itaLakítás ós kísérlet
elLenél€ ma n:]I26 ave fo]}jk, A: oF:ás "vtes" p.obLémíit látv.t, nég elkél

Pers:e .enlcsák ví,ü8]i képzós íohik al §kolíban, Az iskola él, a BaLray
erler o, o,,,,o ö-i cJ,',_,,e.q l,]íor,,,,,., _,,,l-
l, ,, ,,,,,| ,ul l,:, ,. \,| ,,l,-_]:-
tóbb s,abadidős prog.anoi igénvelnck. A fotókór, . siklvaL<kör, a? ilodalni
színpad, ai or§Zágjlírc diákkör munLájá és eredúényei, .r trnulm:ln_vi ój,polt-
verenyeten való crcdnériyes szercplisek, a nreglei "Ki n]it tld]"-okon, 5rl,
vaLó- é§ é.ekkari benutarók.n való légvételek a: egésu or§]jgbirn isncrttó

számítáteclrnilra

A] 1972,es óY a nóvadÁ neLLett nrás szernponrbLlL is lényeges LezdőPoLr-
tor ]elenteft, SpLóny GáLror m3lemitikLtanárban ekkor íogalmazód.,tt ln.g a
S.ámítástecLliika oktatatás bevezetésének gorrc1olarl, A gondolatot gyors
tett köveltej !; oktatás már s:eptcmbelben elindulr, A s.ímítá§tcclrnika-
iníornrarika m]ndcrrt átható forr:]dalna elkezdődörr a Biktir}bin is.
S,ámírógép ugv:rD még DeD voli.z isLol,iban, (PC-t nrég nem gyáítanaL) de
kapiúnk hemulatóbij c8l, 2 mázsás kLsclejterett 1],úkártya-h,ukas?r(ir, Au
okúrá§ egy évtizcdig eLnéleri rsrneretckrc korlátozódik, majd - nint minden
köZép§kola - az 1980,.ls é\,ek elején ir Baktay is kap iskola.számítógépeket,
Ezek már vaLóban mikoprocesszorral niííkodnek, bi]lentyű:eri]k, mííkijdésúk
máí a mai gépekct letíti eLíjre, sorra jcleDnek meg a gépen megírható é§ fut,
rarható pro$ünoL, n? URH rádión mágnószelagra rög:ítheríjk a. éteren Lc!_
doit játéklrogr:rmok, A tanulótbln rncgiDdul eí azóra is riiretlenii l évrőL éllc
kiálakullj számítógóplál A fejlődés gyols, ]986-ban C.únodor 64 és +4,cs
gépekkel feIszerclt gépterenben ranulhanak a számítá§rechnik. fakultíciót
\,áIa§ztók. 1988-ban a tann]űhclllrcn ]86-os Pc-kel feh:erelt géptcrcLlet
.ldnnk át, c?ek nár a nai DOS_o5 PC-k eLődei, Az i,.kol.ri épiiLetbcn 199]-
bcn új gépterniet hoznak léne, rnclyben nár 38íos gépek dolgoznak, eúe|
ict hálózatLra köfi.e A tanu]ók nellett a ranárok is követjk az jni'ola]atikei
kűívásokat. L 994-1reD a már híló?atbaD nűködő tanműhelyi géptereml.cD a:
iskola 12 tanán DoS taníoLvirmot vége,, ]ólé§,í 36ó-os gépekerr. Ekkor
Éínes tiütásugaras, és 1é.eml,orntnój.t is van ai skolának, Az iníoímirtikai
továbbkéPzósek l tanresi|]Let és ligyvLteli dolgo:ó]< kórében .zóra is lolyaná,
tosak, Az infomatika igen gyois ícjLődése sok pénzbe kerül,
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}1c9icirlltl a,{d6-os. \_S6.1:, |eDtür. !|i|Lj !é|Ék, ü.g]r. ]nbl] és

JL jrril.| .:r,ii, er eL. _§: jjmílLi!é|ek kenLLD.k á: clc (tr,-ln.s ílógq].L hel\ él.e

l:: rLoJilL]: Ll r.. ]99s. lií..]L .il]iD h.l1É:lk u:.nrh ]: iiL,-.li i,]t.rLl.1l(tn]il
Lr DiDi!:tarr!n] SL]l]l,:( ]].,]!ri.]]i lereréltLr). uli]vllen hat \h.lrtoJl
:1i[iila!iL. Ii:|.,in]. .j \ ] .jrl.i .]] i| \ Jl,-1 kif...)t!n.t

sij|lnóre.hn/u

Bakra], Ervh életét má. az inremelen is lehet kutatni. L999-ben az attavizsLa

netes kcresíí 5805 e névvet kapcsolaros dokunentumot találí, köirük tö]rb a

gnnnáziumia is liall, A. i§koLa honlap]a a mnv.|aktay,suLiner.hu ltiyen
rekind]ető meg, A. intenret lennel leginkább a diákok hasuná]jak (kb.200-an
rerrdyercscn), de nrála a, inrener lap.SoLat az iskolaveerés körele,ő alap-

felszerelésóvé is vált, A feLsőbb s,erveLkei valo naprakés: lapcsolat, a pályá-

,atok, iníomációk, suris:tikák pontos elkészítéSe, határ őkberrílása, inter-
ner kapcsolat nélkilL rna nrár egv kö.épiskolábalr elképzclhetetlen, sokslor a

kapcsolattarrá§ egyetlen nródjij,
Az iskolá kcrerra.terve 2001-tíjl ln]nden tandLó szánára nógy évig bizrosírja
a Szánítátcchniká tánulását, cgy rés?úknek a sráDító8éP,kc:elő aLap\.iz§ga

]ehetőségét, Ehhcz napjainkban rendeLkezésre álL háron géPteremben és

egyéb helyekcn a tanulók s?.imárn ls lrozzáférhetőeD niDtcgy 40 db
s,ámítógép, nclyek tolrbsége 200 Mhz, 32 Mb, 4,3GL, SVGA vagy jobb

paramérerekkc1 renclelkező multimédiiis góp, A nagv leterhelós, a kívéncsi,
de nég neni gakértő tarulói munlák a gépek állandó kárbart.trtás.lt, lejlesz.

Ésér igénylik a jövőbcn is. Tcmészctcsen folyanatosaD íejlaídik a t.rnári kai
részére kialakítoft géFpáú 1s, de az in{ornatikának a váníúsrechnike óiln
kívilli alkalma:tísához nég igen sok beruháujs ke]l, (E8y plojcktoros, mulri.
nédiás szánítógépes konfigu.áció 2 nillió Ft 2001-ben.)
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A gépek renck:eres c$éL ót:li kaLnazisil jclenleg csak a s.ikközóprkoLa
s,!kkéir]ő élfoly.n.irtr] áltálános, ahoL . rnórések és alok k]érlékclósei szak.
nai órákon ]5 szimitógéppe] tólténnek, KivéteL nég a] iskoli lti,íkjai áLral
Baktayaapra v.$ más or§ziigos pályáuatra készfuerf palrázatok, nreLyek na
má nind §]ijvcgs?..kes:Lijvcl késziilnek. (Lárram mjr jíírítctt ]retíí- és s.]r-
kö,.eL kéVííett:lpró betűVeL nyomtaron pmkát is - a szclző.)

{ hlro.:ralvo. gimn.:,um

_ A gimni.iun alapíla5ak.! a ClN,íNÁZlUM, i C]IMNÁZ]UM]
ERETTSECl, .!ngoti kieln.lkedóhb tc]jesitnénvr jelelltctt a: egéJ
o.s:á8balr . kö:aPi;kú oklirt.is telü]etén, Ekkol Dég nem volt alapkove-
teLménv aZ ércttsógi, ar á]ri]ános hko]ásoL icgjolrlrjai keri]lheltek ! gnnná:i-

gyobb tudásr igónvclt, nia nl]r Lninclenki s:ánára egy elérendii irhPszint a,
arcttségi nregléte. L: ha nem is csókkenrettc a: élettségi ram].l.it ós jogosír-
ványait, de - a::a1, hogy mindcnki S?ám.j]! nie8srerezhelő és mcgs,eúeDdő, .
a: eddigi ]obban tanuló, magasalrlr teljesítniénvre c képes kiscbb.,elir,,réreg
|,oj,],,,,,, ,P ,| ,o||ioP,, o ,"l ,

E heLv:et ]egoldására tfutat kerestel a ginnáziumok, a d.nográfiai h!l.
1,inivó]gy red]g lotcDciál]s1clretőséser is adotr sránlnkrn ii.e§cn ,illar taDrer-
nekkel, A 90,cs avck első fcLé]ren a: ors]ágban Som alrkultak a Ó és 8 évfo-
lyanros gllníuiunok. E: lrelü úidonság. nagval oktáláSii$,ben, ó os:rá1_!os

8ünnáziam rnír a; 1800.as (.vek eleje ót.r mííkodóif e] or§:jgba]], 1849.rőL
pedig majd cg! óvs,iira.lig (1915-ig) a s osrtálvos gtnná.iUm v.lt a jelleLntrő
mííki]dés] íorlna. A? ]915-ös okretási reíoLn alakírorra ijt ir gúnnári niot 1
osztál)os.a, á viss:arendeződés lés*en a LeD.tye^.áhás velejá.ója is. Ma ai
álta]áno§ j§kol!ís koroslúly teriiler] a.]niációktól tüggije. 20_309ó-a ]ár ó
vag} s osztjLyos gnnnáZi(rnrba. Terrnés:etcserr ide a leAiobbllQt vestrik fel a
o-, ,_ l l" ,,oal ,,l,r E]-|--,-,||,n !,o1 __,,

Iegjol.b, addig.iltaluk nelelt tanu]okar A 6,8 os.tálvos gnnü:i.ilmoL iLven.
]: l, ,._ , ]l ,l -| -l, *c, l l ,, !,! l,, l

mi oktatrisra a leglobbak suáLlára,
A: iskola \.eretése íelnérte á környék he]vzetét és igónvór, Ráckevén rní.

néhrnly éve benrrlult a 6 osztályos ginn,i:iun, Su igetszcntniklóSon lJ os.tí
lros einn,izium nrűköd]k, Dunaheriszti e tekinletben lcma.adt az oklarási
rends,er ícjlődéSében. l995-96-hán a helyi önkoiníinyzat és a felsőbb
]Mlóságok e kozépiskol. kezdenénfeu ésére ara aZ elhlrálo.ásra jütortak,
hog1, Dunaharaszrin 6 osztál],os ginrnáziumo]: cé]§Zeíű kiaLakítani a nűkijdij
gnnn:niuLl keretében, ,t 1996.97-es tanévre meghirdettc a. iskola aképzé§l

Jl 3"//-l ő",,,,'f;,*r,;.,. a .,77; .7".,lla,;v;.,l"t-



Mmdjárt ai első élben kéts,el a]nyi ér.lcklődő volr, nrit á felvehctő 1éts:ám,

Ezérr és ezóta iS nindis feh.ételi vizsga-bcs7élgct(.s kereléhenke1l kiváLas]ra.i
a íclvenek felér. Ls a nr;sik {eLét] A másik fele általab.rn jeles vag./ kitűDaí

cr.dnélln],eL jelentkeiik, Óker autornarikusan vewL íell: rskola,

A L(i§ gínnarislák harnar beilteszkednek, osttályonL(énl 1-2 tanulónak
oko: csak gondor az owtaLvlársaik áLtaL is dilrált nagyobb tenlpL', nagyoblr

köve(elmény. A felsőbL évesek remészetes iskolatárskéni kezeLik őket, au

iskoli]i diákkózösségbe va]ó beilleslkeclésseL a "kicsiknek" még rrera volt

.sondjdk, Gondot talán a Baktay pontverseny, az Lskolaj p:ilyázatok, verse-

nyek ]elenrertk EzekLen a 6 owtályos élíol.1anrok "hengerelnek", egyel

Uj építkezések

A 90,cs éve]< nrásod]k feiéLerÉu ilszrigosfjelentke,ő kú:éplsk.Jlai tátn,
1ólétszán csökkenés a Bakntt nern é.intette, sőr a koAég l987,es íejles,ié§i
tere á tlDuLólét-ví i folyantatos növeLedésében goDdolkodik, Au elmúlt
évek nyclvi és fakuLt:iciós csopoilbont.isai e t2ninűhelyi épiilet lrő!ülósc elLe,

nére tantcrcrnhiányt crcrlmónvcztck. Az iníonnlrikánek nár korábban
kr:]Lön temct kellelt kialakít.lni, n: inicmctneL( is kú]ón ]reLyiség kellctt. M.lr
a 80-as évckben elkczdőr]örr, hogy egy suertárból crportteren Lctt, késób l
folyosó cgyik vagy nrásík végén szintén ki§csoprtos releLn kaszüit, a biológia
és íizika s]ertjrak íirkultjciós Liráknak adrak helyet, A 6 .rsztáLyo§ gnnnáu trrm

is növekc:] terernigényL A vír.,§ias.,djs gondolarát .1édelgctő önkonnányzar
is felisncrtc, hogy a rüinőségi íejlődé§ csak a nár 20 év. nlős?erií r.rnterefu
bdvítésscl taúh.ró íeün, l997-ben ! képliselőlestiilet dontósc .lLapján a:

iskoLa íőhonLok.itti eglcnclctcs épülctszímya más.dik eDelettcl bővii]t, ígv
slepteLlbcrbcn 3 új nugy tantcrcmncl ke,diídherert a Lanitás. Bő,viilt a tan,
niíűelv Ls, A vaknai kópzós fclszerelósc az elmúlr évek folyanrih rk új kor-
stríí ranes:kózzeL glaraporlon, nclyck sz:imíra állalldL1 ]reLvet kellen találDi.
Speciális mííhelvbc kcllett a?ok cgy rós?ót beépíteni, A szponzoráló cógcL
Segítségével sikclalt íelépiteDi éíbeépít€Di n kónnyíí§lerkezetes épiileteket.

NyelvoktaL;ís és külkapcsolátok

Az iskola töténetéltn a: irlegen nyelvek cllrrarás, nindig kieLnelkedő

leLentőséggel bítt, A: iskola Llegítélését, Lluakijir, al idegen nyelvi oktatás
eredményesége, a nyclvoktatással kapcsolatos ptogramok Dagylrarr bcío,
lyásolrák. Sokíéle nyelver tanulhattak a diákok a ko,el 40 eszrendő alatt.

li1 .ű.*"*a", &- 9>--;*,-- a Va,fu" .Y,.//a.r',^kl.



A linlnjruLrlnrk a nreh,oklltís ll:r.iela.ilrn. r nre]\ t!]tjro]{ ó5 e ny.]u óLil
s:íLna üinJilr i legmrg.r:abl. vlLr. Nln]i](Lr sLnDalist,ú]ak kiltele:ő ]egalíllb
Lét nvclrrt trnulnLe. -{: eLsij a\.LL.cD !: ols]á! llig} rí.:éjr ir ]{]i:::iku. lntin,
i iiltele]ij oN:. és $k hrllcn a néner \olt ! l.h.tíjsélek tálhá:e, ,{ lenJ-
s:et\íl,lís n]e]\.,llilt.nl fállis.. ]rirn.t és an!.l rinin]k h]jr}jt oL,]:ta a:
l,r,:rirnagi Ló.:én, A Brklil} !Lnuá:ilnrt],r !irliho$ DnJi9 srkeriLLt mer.l-
JrnL, hlgt a: i;knle nj(gáLlkuhs. ],i| íll1'eüifu\an Nírileú kii]i] i]|.bb
lehé.é! .él].ij] +_ó iJegerr nlc]r bill l iLns:rh;ssrn.lk J t].!1ól, irl:il e; Lsk._
li il;j|ít:i,a]<or Liün, !l)s], tóLn.t és uli. lrrlrtaLrírok is voLtak a t:nres-
ti]l.tben. Néhi.r é\ |]í]!x e: ]]ij\ ii]l ! ijLlciá\ a]. l9ó9-|en nln],l l .i atü,
lllm erlll l.:tlilií]tl nr:ír i.rn.li L]!eL\e,;, tlluLtak Ebl.cn a: ir]:el
tlnt]tek nés 1.t:ríl\lj.trl ]atnrt, illerre,,lr,,:t is néDlet.i tr]iD.]en nsJíl\-

,1: L9i]-es él Dál:1]|i |crLllt a né\i,l:ísliir. (1!.;an|itíllc.hLrik!
]].D(tatá:a]ro! ii. i!1.\l úrn ki ]<e]i ,éú] rí. nr.rt .kk.I 1.:ették 1.e i: sk.-
Lilll;r: cmc]t (hcli j)óIrs].jn]Lj Lr!(L\.ktit.i_{ nénrel és on;: nre]r,|:,'j] A
ke:denréú},e:is .él]i i:..,lt, h,l!,r tíltíliíisák: irlreLDet e nrellúnUlj! ]]:n-
r.l,.r]gjll. ,{ truulilL el.].el 1.1nncLer r,_.lrll..l ké|:a\l ljlliltlik. -{: e elt
,jres:áü eiiiín]lt]in . l]]l].]5 uIáDi nreré] t(l!t a5 ,] kife]e:ijkÉs:ié! Da!!i]LL] ie]-
les:,é§it tjci!.:t. cliitéLl.e,.\: r,ktatri: Ieí]JilísiI lí] n:gít.tt. a kLilön.
..1L]];rl bin,ített e|,1ti-\]f,].1lL5 es:kó:re]les:li, F.

]i]i|-,|.rl rjLtrllk a lt,elvel |.].tliln Két.]as: és eg enlll ue].:llil,1
krlilíq.L i]in in: r álas:tharó n\.1!L lchetijsé!er. . n]e]]lé\ ii.n:|:. .a!L.t, litu]
a. tnn.lx üeLLetl A fl:n.]r Dfel!.ktilis ].i,ilbb nrces:ihLk. r tanulok nem
1iLas:l]áL. ]9.;_ije. iíl Dincs r Éllc].l s:akos nteLlteiá! a: §k.]Lál]in

,{: óLő tgerr nl,e]!el ,][t!tlis,ih!: é]ii ka|.sil,rnrlt kcllrrrL.k ElcJctl
ile\,ikör.]e:eltjen J..iil ki i!i:.in, Li ]l.,el fu.lle j nl.1r.t, inlinleLl ik,ir-
.\.:.d]cLl !!.;oL,j.llt ki i!;]an ! fu.lí!. .{ Dl,elvi ki]lnre:enel r;],l tlljlLo:rj,
L.httiísé!ét keleíe, léc.n t].ü ik Lehelií§ós t.lt, A: a.lúJi egen nrelr,ii
rl,-.:i, rlJctr c s:íLi|L1:lLitogatá$l n]cll.kntése me]Letl e S1_I]el K!li|iri (1!

T|.]o1línf H:i:e, és á: Nl)K,Ccntrrul ]ohererr ::]b.. Rr|L.jbbeD, .l. sikeluLl
! Ll\eLis:akr\ ian,ir,)L||k .!r-e!! hi:ínkL.an i]ai olil: ilL ]ré,Iet :1n_!i111,eL-

riíe| lcL raló L.c.:ilgctésr .req5:crf.:nL -i"n,<., t,n-,,, e:el r LércLl 196ó_
l]en a: OLrs: K,Lllilinltl:cttcL leLlerr ki|c_r.l.]t. j: llrs:uL tenulók egt cso-

|,-!l]i c!} h.i.t ah:!ls:.i!bi. li]]ltit oldesiGluLn,llas:r;nlír re:erérr\r1
A rllpon ol:-.: csllídlkl;il 1akott. .i LegLilejl]srh| Li]]ijlnarl!c| kal:ott taDuL-
h;,rl ,rlr.:]ret. 1.1k,iso]<, i k,Llrriü. !:.Lll.cl tempeLanrenrurn mn en-
l.L1l^ L]lctbcn laL' Lle" .meLésL: l nlrr n:pi.-: Lelharék.irvil]h n!el\,.h!ltnl
n,JJ.:eL Á: o]a:: csop;,rt rr,:r[o:ti i iáL]!l1|i,l. ].]cha:r a gDrniL:nrnr tann-
l.i ].ili!:i,lLiL ijl.i.: o15:ágbin..{:,]].l.: nreh,otlatás Délránl,é! nr,]l!i
lllcgs:inlt r: i,kolábln, .1e a csereka;cllat sikere és erej.]én\essé]]e i Lj] kor-
::at.t n\ii.,ll i Bikli} al.taben

]]5



A: is]<oLa .]sij s:,inú okretltt n!.lrc ,il nérnet volt, l9b9-ten : Nénet
s:iner\é!i Kn:tnres,i! é5 \1n!:!Jloa:r]g t]iíkLil{i]at.rkit In jn, lélteht]arl.
A Blkt.! i: e]sők ki]a.tt váLLaLta ! ka!.círlat icl\,élÉi,;t, rrieLr rrrrlnléllekérrr
i99a, ]ún]!sil.en l5 rljík ke]t ítF \1akJ1 L|nt.n]é l]nánaj \,.:. ;tnel. i]
ollcltbLrg] "Altes tjlllnasnn"-b:, horr ncelnlerkeJlerr e. ós:il!énre]
i.L.].jenJs:eíeL A: lC rrapos pogram elsi]rl]tgc. cL]]lr e nle]vtanulrn icjLcsl
ti:c \,]l1, imlt lendkíl,tiL segített, hogl' a: é.rllirt nen .]iaLekntt ]:t.:(]]nct,

hatem r ní]uk okraott úl]_uele:ett iloJelou.ilrer n!eLret. Á katlctk.?aj
évben a kNta:oí diákok Látták reLrrléguL n(]]t]L:l lásaikar A: .]]Jcnt!ryi
kilNs.,lil li.l$ mnt ]a éIe éL.

Á: r:lrs:ic|rn rL kil:éprkoLa len.telke:ik ].i]]1.4,.s)lan kkil..1. ! Fijltl}
Erfn (]]mni:iún és \;í:ú!ri s]*ko]é|iskoh .!b.Il r rektitet]:cn kléte]e.
!.n \].ien.sés heLr,:erltrr r,lrr, nélrán1 ill.clr . bősé! :era.liQl |ij]Ji]lL
l99i,tlrr a: Eru-le: et chantreLs Eyaci Locrlir.nrji knlnl,.;cn .'.lij n]lé:er
krlcsctr LrpcsoLator kilrrrre:etv.deLeLlnrcl i]glilk.:. s:ekl.l:ó|]\koli \ i l,

BlJel,esL L;lL:eré|rr; i|ktavLar, i,llr.lk,,r eq erLili Li.,,níe:ert alÉllli oLtá-
t.ls, e;éIt !: i,.k.]i kilF;oló,].lt be . nen]:elkij:i pr.gLani|a, EJsií:Lkaionnul
6 ,1iák Lltla,tl .l ftr..ilori::lg] Br,.llrol r rir,-.s,íha, A k.rnll1,tyéJelfui mun-

Lák n.l1.ti r:;l.!ol r],. trrn.i! rllcll t.l.ujísi éi lrakoLlj,a rolL: prograrn

legtijl.b clc.lnL|nvc. 199.+-b.n n]j. l: r,1.1i ].! llNLL,jjn Jllq|:ott é\ lenulr
"oJ.kDf', A iiancia rruldritr:lgltrls ii]bl]el k.:.tt e:,].ggteieki es a

Gelnen.i Ncn]:cl] Pl,tt:" ,l..e.ctt s.rknlii ly.llnn !oLt, 199?.t,en e_r_l

egés: Lrr:n1,1 4a] iijl.h!]n érke:elt h.]:;nk.
1q9a. |]él]nn i Li]li.i|.n]hrr-.k ér e ri,Lr a ko:ar.l|oltjb,]n, S!édol".lásL.en.

Lilttl.org lrcllell rrn l,',llIr]|r \jnj\i..nnak i: lrrtill. C}nrnestrnn ne!í
kolépi!L|ljJr, I1]L]lán l§É:el(ék.r Liji]l!e:et\,é.].iili o].l.rljs., kólu]né:rek
Eun]|:ib!o |.nr.]. !lj.. { }]lktl}r. e\e( !á]as:tásul. : a: ]slola ie]vá]la]ta

e kapcllatL,l ii, q ].orn}.ttadelln] s-k.ri] kédéselcLl túl il nénrer és a:

angll nrclr rr rk.lrlr].rlra rl_rílt ígv ].h.tőséq, nriután e kct n_vcL.,,r lelillte nes
a kapcdet rarrí.,ír.i ;L ":rólrn.g!.rr cq) ijlin]í'k.déa'.

]9r.l-b.! Ali,hi]}rn b..ctck.|(50]itr. l!liltek a: iskoL! Ji:i].iili. ! !:óli
tt éL e tJ!.íll.i il: ,]ttJni ''L.ibni: C]llnIl.lsium '.üa1

l99s-b. r .: L,k.,le cscrckapc:crlatai ilrk círls:avakban, \.1I11cn]rs:,ig:

Oldenl.uL3, Ált.ilL1lliltai fruncLaoF:rjr: B.nn.,]n, FtiDob;lig: li \áros:j,

niL i.knLal]! R!újLrle, Sep$;crrtgloLgy,: S:ékell }1ik.; Kol]isnuu ]0irr
l.en : lilncLa ta;c.oLlt kiréteLarc] a tcl]:Ll tclílbra s nrílk.l.1Lk. i1,. srllg|lj.j
l rlye]rlktat:i*,.r: rnrberi kapc,oLrtok ipítúséi,

.r/ g"lt,, r!,",," ;fl,-,"*".. a T;-:7y. 9*."1/,rlr,/-k:!ó



A diákszínpad ós az énekkar

A, t97], é! az iskola tijríéjlctéLren már ni.taneti távlat. Ekkor adra ki !Z
akkot nrég csak Dunaharagii Gimnj,ium a niáodik évkijnyvét. Ebben Lnár
hírt ád az iskoLa Lliá]is:íipadán.k nííkódéséről, fón_lkéL]et is kóióL e színpad
,,,P; i l i,,n l:,,, ,', i \;l r -, ,|' i'1, nl |-|

évhen vanrak oL}.anok, ikik laLafuilyen beliilrő] jöVő ](ésrtctós fo1],tán eL]en-
riltbatatlan vágvat éreznck a szí.jíts.áS i!ánt, Mindig akad nel]éli]k eg!,cgy
(íőles magr.r §:.rkos) tanár, lkinek vezetósóvel azután kijlön ki§ szcLleni
műhelv Jakul ki, hogy iskoLai, kii]5agi,fátosi, vagy cgvób rendeuvérrvek
níi§onit elté§Zít§ak, vagy cnlp,ín sa]át örölnükL.-okuLáíLkra ]árÉ.nirk. E
Dunka csc.alaídő rársular(al, vezetőkkel, dc lo1vanaros iskohirnunklt jclenr.
NóháDI neveieresebb tórréned díttrmot és e§eméllyt órdenies íelidézni,
1975.hen, a. o]i.áeos diáknlp.,kon Eserben szí.lrlni 8álán S,elepelr a: isk&
la d]áks:ínpacla ltr Artncr ottóné Vc:crésével a'sokonai VLtóz Mjhálv
,,1,1 ,-F-| ,, -l ó,,, ,l.{ B,l, ,l ,,,,',

ir&lnlni oss.eálLíúsr v.gy színielíjidást nlltaürak be, rna nrrir hagvonránysle.
ííen a dijkot. A: iskoLai ragy telepi]Lés s:iDtű Denúeti iinnepi megelnló,
ke.és.ken a, ilodalniszínpad benltatcii rends:etese]<, ] 99],ban Völosmary:
A íáryoL r]r .i, lllyós: Tíívéievaík és srigeú: A Lrccsiilerszó c. darabokkal n
negrei di,ikszínjárs:ó teljlkozón ve.leL( rószr ai iskol, diikiiji oL:jlr TáDoué
és TolDai ZL]ltán vezctéSével, A Kózépiskol.i FrlDcia Drelvíi Dláni
Fes;tivált 7, alkalonrnaL Péc§ett rcndezték úeg l998, LlárciusáLarr. E:en az
iskola üaDcia DyeL!íí diál§?ínpeda ver! ís: a, "Ai]tai Áai-" (tvtaa,1.1
TLagódiájának .d.prácűja) ., darab beDutará§ával. A csopoit ve:eiője
Jannine Sfuvik angol-francja úakos tan:jmő volt, A csopof léyr !e.l. 8,
fc§ztiválon is egr |annnnin lrenularóval,

]]i.,/.u./h? á,-, '|*,"ao:*. ;, v;,,:p.g, y*u;*/,:,l,L



-t, bkoh énekkarlr kö]ben ka]lndos é]etei élt. Ig!:írr .r 6 .s:ráh,os gim-
náziun bcindulj§jv.rl fcjlinlött kiemellre,JőbL s:Dtrc, as rilt mUn]<ája ai
iskolai ünncpélyel< jé§zóvé, 1998, jiy!fin a. énekker és a? irodalmi slínpad
eLnent Kcncncérc a hcg_vcklrc, hogy e${jrl nrerranulja ]lhós C),!l? Tín,é.
tÉvők c. koméd]jját. Au anckklr egI §:e tánc.sként szerepclt a dallbban,
Akó:ös Lnunt., jól"öss]cho:ra" ! cs.]!arot, viss:a nár nint a Kcnrcr-ice alko,
tócsoPot Lrgjaj érke]lek. (Tolnai Zolrrjl és Hommer Zsu:sanna vcctésével)
A Jarabor később löhbszöi e]iirdrjk, tijl,bek közóit L999. fcbruál 12.én .
]ó,scf Atlilir MűveLődési HáZhán, a "l)iáks,njárs:ók vcrscnyé.", (Terné-
fctcsen min( s,erlezőkhö] illik, veísen],en kívül.) Előadára 1rcriilt később a

darab S:jgcnij]'alubln, H.l.jsztelken is. A Jiáks:n]áts:ark fclidézett emlékei
csak kiragadc,tt pélLJáL, rnert ir 40 é! több s]áz niís.rár, nlgysil(eíű eLőadását

nenr 1chct 1ilsotolni, A mlnka mosí is iolri]<, éLetre 5róló élmén!,eker ad\.a a

résztvcvaílnek é". nézőknek egfaránl

Az UNESCO kapcsolat

Au Unescl] esy tóbb minr s.áZ iskolából áLló l,ilásnéIctű lskolahilózarol
kooLdinál, n]eL}-ne]< 7 nr.gyar iskola a tagja, A Bakray Ervn Cimnj:ium és

VíZügyi Su.kkózéti§kol. 1c)95-ben pályá:ra neg felvételét az UNESCO
As§rci.(ed _cchoo] Pr.je.r-be (A$-.iált skolák leD.ls:cjc), s ii]bblépcsős
clbíűlís Urán sikeresen felr,éteLt riyerr, A: APS tags:ig ]1erncsik nregrs:teLő,
hanem eg], kiLlon ablak a vilásra, Eu!ópá!a. Segíti kors]eríí okrárási módsre-
rel, plojektek neg]e]enését, a: idegen nyelvi oLratás tellerrrlLl]ését, Al
UNESCo kapcsolat segiti az i"ckola LanáreiL, nóveDdéL(ejl. r:önegkommml
kjcióban laló széiesebL kórű neg]elenésben, ótletekct, intormiciókat ad a.
olit.ríá§ eúrópai tendenciáiról, 1996.harr bekapcsolcidotr a: js]<oia a:

UNESCO EDEN (EDeryie, dévcloppemeni, envi.
üDenent: energia, fe]lődés, kaniyezet) progrilm.
,,, -1" L, ... |o Ii||r,,j l.

íiljáhou n kijzel á]lt, A: UNESCO egy násik prcg.
í.nja ir Világiirijk§égek ]1eL}Tzí]eit néPs,eíísíti az

okírtjsi intézn]ényekben, Az iskola c progamb.l
úg} ka|csoLódott be, hog./ az osztályok cg}-cg_v

országol kivjlij§zranek, majd áz ottáDL világörök,
Ségete| illLlszíáló dekolációkkal dí§:ítik osztáLyter,
múkel, A mjí néey éve za]ló tercndckoríciós veí,
seny ígl, a \.iLág Legs,eblr eLnlékcivel isrneíteli nreg a
diá]<okár, ranárokar egyalánt.

.|/.q"*h? 8,*. '!l.-.a,-:-, a 'Llr7. 9a"l/i2/,iÁ"/-



A "BuLLat korLrr. lr;pzomü\..:cli gJlerlc"

Az iskola Baktay téri épiiletéDek állandó kiállítása, Dunáhaí.szr1 Váfus
hivalalosan b bejesvzetr nríLzeuma, Az jskola esztétikai neveléséneL( íoítu-
Lliponiir volt 1991 s;eprenbere, aLlikor a galéria alapílrercrr A gyííjtcniény
aLapja Sor ogyi G],or8I festőníli,éSz .lkotó horzá]árlLása volt A nlűvév (ai
skola r.jzrinára) és dr. Zslfra Islvánné i$,gatónő lelkes nluDkáj,íliak
köyónhetiíen a galériánrk hanar híre kél. Ennek e.edrné.)ekónt a Lnár
szánrorLevő alkcrtásbil1 áLló ki,illítást 1995, januál 27-élr ünnepaly.seD s
nesnyiijk, A 8l,ííitemény j.]va a1 is]ro]a tolvosón, Lép.síjházjjban, kön],v-
táráb.n L:itlrató. A gyiíjtemanl Deves ha.ai és Páliisi míívészek ek ! galéria
lészére fulaj,iDlo]:]: alkorá§aival 8lolsen bőviil, 1assan a benuraró tér i§ csak
\,álogat.ísDak tild hel},et .rdni. tr4ár az 1995. év végéle olyan bemutani anIag
lijn összc, ho8v novembej,bcn kiállírást rencleztek lrelő]e s,igers]enrrni]{lósor

a §árga hár]an A rin$ 9áz Jarabbó] áiló
gyű]lenény kózi]s jetLemzője, hogv nrD],
degyilr a Lnoden kollárs miívórcthc:
]iijlődik,

Es§eD p,ir s:ó d aLk.r(ik(ii ]s, Az cgyik
eg} útiívészcsopolt, meLyre MijiL Art és a
|.sr Mail Alr ilányar ]elleú]Ző, , ane-
lyik egv pári:si kó,óssér. 0oseph Kadirr,

Judit Ncnes) Az európai ]skolihoz
talto:ik Ro:íla Endle, Barne Lirjos, s
kúlföldi)D F elismert fotóskénl Llcicn
Hen,ét, Más Lnűvés:csoporrok (X A1
Eglesiilct, Patak c§oporl, InsuLa csoport)
í.g]rjnak nunkái i§ nregirljltrijúke kiá1-
iílásb:ln. Kö,r]]r:ik néhánvan: Aknai
Jáno§, Barcsy Jenó, Dein Pál, GuLris
Mihály, Puha Ferenc, Vnrcze Onó,

A könyváí

Egy középskolának kcl1, hogy legycn korryvtára, Ha ezt tón,énInen ilná
clő, alkor is nDgáró] é]tctődő, Hi§Zen cgy kó:épiskolá§ eL l(cll hogy ju§on
oda: a tankonyvekberr nncs Lenne nindeD. Ki kell hogy .irl.irkulioD e8y
iganyszjntje] rudásvágya hoA], Iáiöi]ön: a kónwtálban l'nár nélküL is tanu1-
hat. kutathat, s o izgalmasablr, érJeL<escb]r leher, nrinr egy tanór.t. Az iskoLa

Jl g-lá.7 ő",,;.'f**i.- a'74,rr?, .Y,-/,lr.;/.r*/-
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clsíj könyvtári 1cltárkönyvének keLle,ése 19?4,ből való, Pen:e kónvvek náL
voltak e]íjbb is, s?ertáraklrán, 1rodákban, s:aktenrerrnekben, dc ekkona
létszánuk rigy negnőn, hog} Liilölr kijnyvtálos kellerr kezelésükhöz,
(ELllókszem, 19?2.ben iS volt n1ár körlyltári helyLség a mai "kisi.tnári"
helrón, otl rafiorra latin óláinklt Rr]sta tanámő, de a konyváiLonány akko,
riban néhány fa1 nrelletti polcra korláto;ciL]orr - a SrePő.) Ez á kóiwt,iri
tcrc kétablakos heLyiség volt, lasal cLkeajerr nregtelni, Pjr év alatt Deg is
tcit, s a konyvtárnak koltó?nie kellctt. Helyén reDdeztók be az iskole elsaí

s:áIrtírógéptelmét a C 61,ekbőL álló géptermet. A kón|vtár átvonult cgy

nagyobb, háronablakos terenbe. Ahogy | 1eLenlegi kórryvráros, Tolnauó
Kolcz lLon.r írta egy ér.konvvberr: m€ én i§ .sdk ol,aiój& úIm a jebnl..g

súmítógéptercmben liíezet l,,os p.,Lol tón)Ordínal i!,lcrt hjl ezr is knraíttc,

heh,érc terülr úiE egv mai is itt míikan]ő sinitó8épiclcrn, A kijn_lvtár lctö1-
tör.ltt .t löldszhti ut.afloDt feloli nag_v eLőadóba, ahoL ! tágas srép tlTcniben
íljra s?lporodhattak a polcok. Ekkor nír 1992,-t írnak, .l könlntá n,ír nent

csak.l L(önylek tá!a. ftt táfulják:]. i§kolir hangLeLnc?cjr, ka:erráit, nólr:iny

Lnngnót, TV-r, lene,játs]ót, n.lid jajnne]( a CD 1ene.ek is, A kajnvvtár,

"Dint nki él és nő " Yalót en él, nindig tclc !.rn randa]kk.lL, Sok az itt taltott
kisc"oForto§ óE is, Llellek nenrcsak könyvrjíhas:nálati ófiL(, hanem a te,
rerriLány niatt nás fakuLtációs órák is. Lassan, de bLtosan e teten is rneg,

telik. Nagyobb teme pedig mál nlts ar i"kolának, I]letve ,1ehogynem l Vanl
A toLrrat€íeü a taDáli s,oba, a szerrcskama és a kazánház]| Es akkoL a

kóDlvtámak negnit SieleDcséic var, nejt ahogy Dépicsen nolrdanák "gár

veD", Sni s:elint, nelt aLnikor á: iskolába beveretrék.r gá.r, és a gázka:ánoL

elíénck a vertskanra egy saLlrában. akkot a kazániáz és a fűrő szolgáLati

íérőhclye Llre". ]ett, át ]ehetett alakítani könyvrámak, A. áré!írés tervcit
Moln.lr Sjndor és Ódor Sfudor Llííszaki tanátok kés?ítclÉk, a kivitelezés jó

lés7ét N.g| ]srván vállalkoíó nint szülő s4onzorálra,
A költöZetést az skoLa diákjai végcztéL( 1995, *eptcnrbetében, Az írj

LóDyvt.lr térbeli nagvságe ekkol deliilt ki igázán, amikor a kazánokat krze-
reLték, Su ellemi rraglságát az odakólró,ött könyviá! adja, ánelr má i8azán

széP és barji§ágo§ igazi szeLleni Llűhely, Á régi kdánok ícierri siénholdó
ránpák n, egy könfves polcokkaL rcli galóriínaL adnak helyct, egyéni srí,
lusr, otthonos arcularot kó]csönózve a helyiségnek, Ahogy Déhány bölcsebb

diák réSáctesebben ie!lemezte a ]relyisér]et: "e? rókjó", A niliő Puha lerenc
íesrőmíívóVnek is rögtön lnegtets,etr, csak agalérl.rlépcső Llellerri falat ratál-

ta csrLp.asznak, E:érrhamara aalnak, itLetve a kijnyvtámak e íalára t]jándéko}
ra Al utazás .imű §o(,atának egl odaillő rlarab]át, A kón},vt.1l rn.r 15 000
kótetet tartalnDzó gyű]reinény, yáníró8éPcs lryih.ántartásal. TaláLhatók iir
a CD-RoM-ok, uenei CD.k, fol1óratok, kicgészítő esrko:ként íénfmáSoló,
rnLrlrinédiá száilítógép, lézerprinter és e_gyéb audiovi,uális Lrelcnde:é§ek,

,r!l.q"/,l*r ő",., !f,--*--. ;. 7i|t77, .7,..l.ta*4.,;**



A kön_lvtfu S7ó jó, de Slegénve§ neghatáro:.is a gimDázjum kijnyvűrára,
E helyiségben ajlanak t éíett§égik, vóröskereJtes verseLryck, hétvógi tudo-
náliyos eLíjadások, kólrészetnapi mcgenlékeuések, teaházi es?Lnecscrék, író-
.lváSó ra]álko:ók, lrétkilznapi nrcghLtt találkák a polcokkozórL Mííkódik itt
{iln*Luh, Yideós raDórá, könyvtárhsarálati tanóla, na8}al és idés-en DyeJvi
szavaló\.ersenyek, diák§uínpadi olvasópróba, iskolabajvírési veNenytárgFlás
, ,t , ,l , - _)il, , D ll |el-, :;l
iS A kapcsolódó helyiségekben kijnvytá.i iloda, UNESCo iroda, niédiatár,
lntenetereni kapon heLyer, A kilryvtár küaználtsága " a heti kotelező
nurrkaidőr figyelenrbe véle " 1]0_1]07o-os. Nen is könwtárnak, nérlia-

.1, 'er" * e ,,l.,,i ,| _\ |,.,-]i
Addjg s egy niks,áthi gondoLat] "nrenalé,es loíamüln jöttem rd úía a

.&]aía, Ao€] d!.l06ós nen ni,den eserócn lán}srmml,.tt (mert umaL celLh,
teüem.dnig) , hdneln éLlerc. ts i?hel," És kajzépiskolába Ponr c: ! t orosztáL) jár,

. A jövő elé

A1 isk.le ]assan 10 éves, Ncn n.Lgy Llúlt, de kialakultak hagyonrilyaL,
neve, erednrényeivannak. Tajbb czeldiákt]ak adot]: idótd:]reD érettsétit Dap-
pali és esii tagozalon, sok.lknak a: érettsé8i nrellé s:akmár a szak|ozépisko-
lában, vagy a gnnnárnln gy:rkol1ati íakultációq tarrfolyaniaiD, a góp, és

g}orsíró i§koiábán, Ezelhez ki,clít azok s:ána is, (és Llostanában óvcntc ]0,
]5.teL nő) akik felsőbL suhten íolytátják tanulmányikát, ntiutin , kijzépis,
kolát a Baktalüan Lefeje]rék. Mómök, orvos, taDár, jogás? \,ngy l(özgaudá§u

lett a iiibb§ég] Minde8l,, M.naps:ig cgy di}rlonl csak a? clső diploma, Aki a

köZépiskolában rájöí a lanulás titkaira, u élere végéig kamatozt:ltla e kl ,

c§él, Volrak, \,annak és lesznck ilycD diílkok a Baktay]raD.

Az iskola iisszefogllló adatai a \,á!ossá válás évéb9n:]

Nem lőáLIá§ú tanáí

GinnázilLn naPpali tasozat
Szakkozepiskola nappali tagozat

]6
]l
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Á $nn,jiu .dn.eyri.1. ]cairlPn

Az ilLgla !g4:gtói az nlnpít.ls óta]
Gíü, lllés (1962-]9ó9), ]ónís Zolifu (l9ó9-]97]), PfeifreL Ádán (19?]-
1975), VLtág Júsef (1975-]98ó), dr. Bokori Isrvfu (l98ó,1988), Don]in
lstv.lnné (1988-1994), dí Zsufln hNánné (1994.1999), Tolrrai Zohán (]999-),

Szabó Lajos, Baz:in Lá9lónó, Splóny a]ábor, dr, S,iláki Gvörgynó, oLáh

Jánosné. A §?ak](ózépískolá ig.]Zg!tóhclycttcsei: odomé Donirryák Anna, dr,
ZsrLlía lstvánné, Molnrt Sírdor, Bcnke Láylóné, N'íakay Láyló
A, esri,lcv€lcző ágo:at lezetői:
Szabó La]os, oémesj Jó:scíné (a gép, ús gyorsíró iskola ve,etője), o di
Gyula. Windi§ch Mih.ilyDó, Flclméczy Károly

a 'L,?/j !a.l./"2l,/"k



J/r ends zer t áItás ai oktatásb nl,

A lends:en,jltás LLgyan n]ég csak a kö]c]núlt tiilréneLme, de igcD na8l
v.íltozást ho:ort az iskolák életóbcD. Foko:itosaD tönények sora s?:rbálvo:ta
újia as ítjra okrará§r A Hunradi ós a Kőrijsj iskolR élíe a lehetőséggcl 10 os}
tál)os iskolává alakult, de rnrrc ez realizálódhatott voLne, eg} tóNém],eL
,iss:irá]lították e 8 osztá1],os rends:ert A: oktatási inrénnén]ek ful.jdonjosa
és a fcDntartói ]<öteLessé8ek a hclyL orrkonníny:arok|oz keriillek. A. iga:ga-
tót a képvise]íjtesiiilct vátes:tj! nieg A tnnáIok kóláLkaLn]á:oitak 1cttek,
kiloek munkálratója nost nrjl n: i3ü8aLó, s.cmé1_!Zeti ú8yekben ijdönt, Dem
cgy Felsőbb hatóság, V,i1]:o,L]lt, ó5 fo11amarosan v,ilto7ik a tartalmi n\lrrka is.
lvlegszíílrl a m]ndcnt |ontosan cLőíű feLsijbb utlsítáyends]el, múrden iskoh
é5 óvo.ia nriga ahL(ítot]:a, dolg.,zta ki sajár pedagógiai |!ogrem]át, EZek nvil-
Yánosak, a Vár$i Katr]y\.tárb.u ne8te]<inthciaík. lrá! 

',001 
s]eplenrbcrétaí1

czcknek a kerertantervi előírások szerinr árdolgo:ott változem él lovíbb. A
programok keretci ugyan kötijtiek, de igen tíg terer kapnak az egyóni kezde-
LnéD},ezésel, az cg\úDi arcatitot kialákító helli 1ra$,onránrok, A Develési-
oktatási ntlézntailek sajár }rrcgEm]ukat neveLajresriilet] kürs:cDzlssa1 aLa.
kítják ki. Mégis Van e8y igeD konoly etlcDőrés, ami eldöntj najd, jó-e ely
iskola |eJagógili |rogramlir Vagv senr. E: |e.tis a Lakossr:]g, \{a nár ninden
s:ulő abba.: i,koiálra íratja gyernekét lakhelytóL fi]ggelle.ül 

^z 
cgés,

o§;ágb,n, ihov! lkarja, teltéve, hog} r,rn még ures heiy, Mr l tanulólótszán
o§,álo§an J tücnöt éwel e?.1őttihe: képest 30%.kal csilkkenr, Hogy hol
ne]yik islQl:1u DeD 1esl §.üksé8, a.r nerncsak a fenrrtarró, hanenr a lakoság
iS eldönthcti. A társarlalonrnak nern tets.ő taD]:eN alapján dolgo.ó iskolák
elnéptelcncdhetnek. \rár.,§unklran a tanulólétsíám .sökk enésc ncgállt, sziik-
ség van nnrl a háron álralános iskolárn,

197a. í9l'5.

Ai ckolík sz,ina 2 ]

1980. l9E5. l990. 1995. 2000.

] ]33]
1912 1461 1127 1159A tanulók szárna 1200 1630 179]

A 2000, éy adatai §:erint:

ternlek s.jna
1ilu1,.i.1] ]rNs i]t, J\k ]]
]] ]tíló!tr |.r.n. tLt, lsli. ]]
Kii.i]!l a!]ür _i r\ll. l!ti. L'

5 ]8+4 gy,p. 470

4 ].1 414

]: +í]:]
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A kisebb o§ulá]tlérs]ámok eiednrényeselrLr okrlíisra arlnak 1chetőséger,

bál idegen nyclvet L5ló 1cletri csoportbalr taDítaDi íele§Leges,

Az óvodoi féűhcLlck s::iina ro!,ábbre s nag_von kevés, a túl na$ cs.,
pordétslánrok ncni kcclrc:nelr a kics]k fe]Liídósónek, fe]iis},eletaLrck,

KüLöröseD a: l., 11., ós a lll. sl. livodn \Ir.rr(ii maradnak el az előírt nolna,

fu óvodák várna ] 4 4

1ó0 430 4l]
182 5 i.] 49lJA íchett gyernekek s,ána

1970. 1980. 1985. 1990. 1995.2000.

141
407 400 1o0

18l. 545 546

A kozéprkola l5 ruppali tagozatos cls:tíllyal mííkoclik, tiibb o§:rály nen
fóL e] benne, Akik l997-ben vagy azóta kcdték el d által.inos iskoLát, 18

óves korukig tankotelesek, níg clőttc 1ó éy v.lt a taiköre]eue(rség {eLSó

határa, De hát naniára yaknitrnkáskép:ők is négy év{olFnosnk, az éretlséli
is ]005-től kétsrintííles. a mai rerlekS7erint. A: okraLásiinté:nónyek rováb-

Li 1cjLődéSét a kijteleiő es.kó} és telszeLelé.jcgyuék hatálo7za ncg. Ez a]

trrtóZnények töblrségéné] jeLentőS anl,ari benüí]ásokar feLtéteLez 2003,ig, rlc

cr már nem e$ Lónénerre1 foglalkozó korrl,v r1o1ga,

]]+ .q-,J?, -r/l,.! e ",k-ri}/-,



l ,/ oTTásje3l:ák

l GehTn, jr vis§neíLléte]ése l948.09.0L
l crehTn Jdnr vis,áeúlékerse l948.09.0L,
] 9.138/1915_46,s,, BudapeíldéLi Ttrnkerület Főigá:gitója Á dunihatríi íll. ílt, §k, Dtg,

4 Peú M.Avei Levélitr, A Dun3hala5i Kirségi Álhlános lpaMlinon. ]skola íeLvótcll mp_

5 Pe$ Meg}ei Levéltár] Muntaeóiataléko( Hn.bla 91 s,ánú l.mn istoláiaoítálykóny,

6 Pe§ MekyeiLevéltír: A DunahaFüii Polriri kLola Értesítói alapián
7 Pes Mekryei Levéltár: A Dunaham9ii Po]!íri IsLola xxvl. év[onFc ala|ján
8 44-45-46-47/l948-19 Pes-P lú.solt_Kúkun vliJnegye iantlii$clőjónjl
9 ]7/1948-49 Je§:őli'nyY 3, államiíll. §k s.ple hú6.ín laíottalakuLóé tketetén
l0 1949. n.vember, a: ],V álr, §k. ingátl rvxgyonán,l rés,l.t.s lcírása.
ll szatlelüF., el ő i ielenrés a, islroláól1950,bcn
l] l50/l952,]áisiTaná.vVB.lrFiín.§opoii]a
l] Peí Me$ei Levé]tár: ] 9 Alt,lsk, íata1 l95.]
14 Peí \4es,ei L.vé]tár: Ls:, ÁLt.lsk, nntni 195]
l' Peí MegreiLevé]iár: L*, ALt.lsk, intái 1956
Ló Pcí McgyciLcvéltá.l.* Alt,Is]<, iátai l95ú
17 Pcí McBrc i L.!ó ltá r, l.s: Alt,Is]., iRtai 1957
18 P.í Mcgv.i L.vóltrr, l.s:, Alt, Is]., iBtai 1957
L9 Ráck.vcl Jánisi H. Miiv. o A Dl-i Ls:, nt.]ában vég,et i\jeH:í' vi4,ihr jeltő]rónyvd

'0 
Dunalraraüli város Kiiokt iási lron ep.iója 2000

21 94]|/194i_.ló.s:. ]]udapcívi.lékiTúteniL€i lőiH{glróa Á dunúafuai íl1 ílt ist, rer,

2] c\ehTiyidar viss:a.nléL€Zése 1918,09,0]
23 DunJhnrisíi váús Ko:olrtátási t.nceP.ióá 1000
24 DunahnrjMti váfus Kó:ólrtalni t.nceFiója ]000
25 Dunahjn9ri víús Ko,óliraLási t.n.eFióla ]000
2ó LhnÁadyri váfus Keotbási toncep.ióla /000
27 Dunüársíi váfus Keókbtási toncepcióla 2000
28 DunüaByri váfus (ü.,lrEási t.ncepcoa /000
29 Dunahalayri váfus Kt otraási koncep.ió]a 2000
]0 Bakiay En,in Ginnáiun és Ví:üEri S,akió:épisLola ivkónN.i ilxp]á!
]l Bakiay Ewin Glnná?ium é, Vnügyi sak|o:épislóla ivlónvle 19ól,L987
]2 RakFyEíin (jlmná,nIm és Vnüsyi sá|üo:épisLóla lvLonyve i9ó1,1987
]] Rak.ayErn] GLmnáznlm és Ví;üsvi suil!üépisLólá lvLónwe i97z'197]
'4 1 ü.,.-, , (o-nl ,.,l ..1 ,o",000

fo-nl , ,l ". ,óJ,ooo
]ó scllrcLdel lerencné: Dooahafuai óvodá( pe,hgóriji §i]énői vélenénycrésc aLapjín

Esréb ío.ní§anyaBok a Dnmh.r.slri Hel}tófréneti Eílé!á. anyasából

l l9ó9. i1,2N Gimná:n,nr NévjJás e.gedélyezése PM műv 6íálv
l l, ált úk. Fosúcr Gi:clln tlnámő 1924aő1 Enitott



9 Rlrikíntoí akái + ],iíÉreül

]1 l9ói
1,1l is|, Jvod:ik Róvid tijfténet

l.ts:ib ullis 5ó,o. is|.iákó]
1] 1989 06. 19, lnúanún!€: vez€ti'i LineYgések lL ó!.dJ, ]l, isl, Ginn:tiun
l o ,p l

15, 19.11_1996 oltatlis helyzete, néFessé! ist vé!:etttl.
16, 1977 Helyi.lelnérés Uíiiíj, KISZ, islr {oft, sríLk, \.ró§t, i*.líl,

llszl r.rv K.]műfr]ijJé! rer lsa]-l!só

Ú:em.lr.úsénck b íosilá9 ]árási vB otr,LsDF
A lrgcn isk, í.lvczé§i löíénÉie
Hclit,ini vá:liln], + s:óY.ges lÉiú.
Hd!*t a íels:nll.lulá ldina[rba]
MegMene,ése, rO!.il,Lí.]l.íúsc
Ivlels:en Eése, b!ábbíe] lesaóí.
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A Rákóc,iliBeri ált isk. r.rténete
KISZ i977
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z2. 1973
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2i, l974

27 l94!
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] sk, TanéviyiLó éíeteuLct
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É! vari os ílyoi órl.kcler
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l'lvli Nlii9 o. Vi.srílxri jcgPőki,n]a
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'Őglesiileti 
éLet

A civi] s:féta íels:ánrolási, á. i.íD_vított társidalmi élet

a s:ocialista kors:akban

{ kat t iLí9h,i],t]Iú !iij:ijtti iJajs:ek firj!:ó.itil ti15ildrln)j al. D.l a.
.i]l!!rl po]!tike - .1un e h.r.lrüL .!:k!ri kkel . l)unillrirr!5:tj. i: r:intc t.Ll.:eD
\(1g.t \ct.tt, !: ]elie]jel.i lürc,Lak.i]_.en élhetÉ(t t.,rijlrL. l945 ó! 19+9 kol,tt
t.lL.L. e.qr'Dást fuerrlehela]:cn siiriin kii\.tal hull:nnban. ko;Lga:gatási
h.tllir!:á|.k út].in ie]os:lrttrL r:LlrerrnL] k1]..it]t].In ]!trc]roa]tt, .nkénte5
Jl.r|(üDíika.]ijt.iI!!.trlmi\f,n,(:ct.te8l,esiilelel.ijttc\ikel]\(n]F!tlrt,A:
.]llanlt,i1 írrggcdrn |l1 t.ir.a;li]lnl .:crrr:eteLer leJig nen ho:hrrrak 1llc a:
r]llrnlpilgjrok. .\ nLúlio.1i' s:errt:ctckrt e har,lsjc;,l s:i]rinj É]lenijr:é\ irhtt

_{ cl Ll ,:rn r:e:lk eLleherel]cnítalat .é]:ó Ér\ ik ]gel] .iri::ljk!s és.r: cg\c_
§lL.tt.ikinn,ú]r:át!sá.,)1 n].g.sill(rLar úlré]LeJé,l il l\n,rh.|ils:tL N.n]:cti
Fla,it:,ic.lLtrL \álas:t. l!.r]]ló tria]ttsác lell. 19.1!_ttr...njkor t úkoL
aiiikoJai lÉ3el,bi é5 ú]aL_.l.i. latr.]aiti .gl,eiilelek le:Cli':ag] t!qir] ]Lij:iil PLL_
IlklL ,,k,,kl.,í] :.kekal egvi:crií.D ki:áIrl} s.jjt 5:crv.;ctiikbő1 Kal:ottilk e
l!íib1.1 |.lijs:a]< le.]aktí\it]b, a társi.lal,ni éleí s3\r{,óbcn .r: cgvrsulrtck
!e:etésében és nriikl]Jletrl.a]].D e]ér!Lheletlen (lrJ.rnckct s:cr:cn ,:rLli11l
séleil n. Ere e s.lsr. jutott pL L'seh T]rrlrr i|cJagr],gu. S;lks:eLve:et.
s:akmali]:i Fi:rjrlsá!], P.ntek fererlc 1PiJ!gógu, S:!k.:. ,.:.t), s:!eüri]<
VenJel (\'!nl(.rs Sl].::iLre:et. Sa].]il|olrt]lii Bi:onsíg), IIavasi \1ikhs
(fiís:erkeresleJiik EgrcsLiLctr, LIFOSZ), s:.kc..: (]Qlt (DMTK, UFOSZ),
Las:c:il Gfuli é\ K.!íc. Cj;: (Keneql,esillLt). Srhrcr Lalo, (Ll]tlTK, Sakk-
klr]. Bofus l.in.s. La.]k,j Falá é5 D.lt.s l]éler iirl|h!.s:cg_!cstlct), Sodai
Deltaian és kUl] \1ihil\ (fís:elketesleiiik Eg}.niLctc). But]ra DrúitL
(D\lTR), Hiínilh \,1jlill (\iil.skÉÉs:l] '

Lr7-J,x é1"/ l)1



évente j-4 (l9óó,báD véledenszcíí.n 10) né\.adó ijnnep§éger és nng],jábarl
u$aneDnyiPolgálitenretést tartorrak a ]<özségbcn, Al egyházieskiivő nélkúl
kóti]tr polgjri há:asságkótések s.jlna cDnél ]LivaL mag.r§abb !oli, áLt.lLáLr.tD
rneghaladta a: évi halnrinc.lt is, ani az összes h:iz.lsságkötés egyhalniadár s

tróbtl]L!ú !i.s]hii lr.rfur"tvrl h?i].t§iláó?: M,,ió rni.pllA

A iijezct toválrbi lés,ében az 1945 ulán a telepiiléscn mííködő néhán],
jeientősebb társadalni s]erve,et, egyesiilet tevakcnységével foglalkozunk,
ameLyek níiködésériíl adarokkal rendeLkezurrk. Ezen SzeNe:erek el]y ré§:é.e
au erír. polltikai L.ct'olyáso]rság volt jellemző, de emellerr Valódi közérdckíí
társadalmi, kó.össégi te!ékenységet is íol],tatták, ez indoLolja idekeliilésúker,
A] egyéfteLrnűen politikai jeilegű, célzátú, tevékenységi köiű, er egvpáíridik-
tatórikrrs luralnri struktún szeFes ré9ér képező, bár íéircvezetően társada1-
mbak nevezett szerlezetekkel - pl, Ha:aíiN Népflont (HNF), Demokrirtikus
lfjúsági Szövetség (DISZ), Konnunista l!úságj Szilvetség (KISZ) , viyorrt

Társadalni és §zabadidős sze ezetek

Bi:onlos foLú onáLlLisággal, b.t íornailag a HNF ke.etében nííkódött e
Nőtanács (Nói,ottsás), amclv íő feladarának a nők éIetéhe? kapcso1ódó
oktat,isi és szewezőmunlát, a családok és a veszéLyeaererr gycrnekek
védclnét iekh]rette, ÉLén a hcivenes évekhen előbb Steífel Jánosnó, najd
Pauló Tibomé elnok és Dió§i Ágostoro]é titkár á]lr, nunkájukat ir 22 tagú
váLavtnfuv segítette A Nőtanács S?eNezte a nónapor, a g}ermeknnpot é5
, á Szaknakozi Bizotrsággal kö?óseD - e ]dősek Napját, anteLyek kiadásainaL

iírr.,zlt;tt lj9



t]i:t!\ílás.lrá áLt!Lá]]lD nálctrbblLr L.:ill kLrt]É:lek \,íílk!Jt.ltól il: ]nnerel.
tc] lc.:lési . ét:ntil Nők _{keJéLnij] íLt. kal ruü]..r- és vafórtDioh e !r I l r s]eJ .

tl:ic|i. l]eleqeket LáFgett]k, dDolett,i| ! Lij].!llij:ij !_relnektrria;nlir\.,
L.t, ti:;!íllík a Dők heLl:etét. .te ! s:,ll]a|l an !l )!r.n].knil. i!! pL ! lcr ,

::cr...n s:e e:eii kirándtLLásokrrjL senr ie]e.lkt:tcL llee,'
A \l:llil Déll,eg!!ii]nl]r t]ls:.i!.]s _i:.fe$a!aD.k (i!l.t,er-.s:) helri cl4u,

i! ]9óa-.. ]]nu.1l ]-én lLakuLt ]n t,lggaL Legrugrobb t,rqlétr:ánát ]!;a-L,.[
..ll. el9; tijleL. !ne]l, j é\,alatt 6]-re csokkent, a:tj]r i: é\ l]:ed Yécéle Nnét
;a Iii t.lé eDeLk.Jett A .eLelil]ésen éLó l.é]f.sg,lijllij].el i]ss:elór,i i!íal..!s:_
.,.r1!1 elni]]re e|knl líL Ri.hárd. Lllká!,l Biltek Lb!], ,r l.él\ecl.eii]elések
ntó:iil. és: s:eNe:el'!!.Rí]a. Lelke" llJi l.tYlin.]lln(] l!r !.lt, l.n-
|,].t i}\:.rij\,etelelt eLenlre ]reterrre kéts:eI. cllitijrlijk .1él,Llán és l es!i.n!L]

J.]i.lijt, rlr1.,ttáL, uról.b a:onl.an a .s(t.l!likl aN]e]i\eteLek,lels:iúrtclr,
E:rn al]1,1lmekk,lr a tag,ll lenlelke:ésélÉ .illtlk a li]r krrnlógusai. a }lrllco,;,
!!cr.t!:erel és ttr lehelléI .1I : ben:eten 1ilr,cgilel ]§ (ú].,] ],al!._!Lol
rILiliú].LL i \1ihaltnál. n r.ilbá.r: 1. s:. .{Lrelrú,l, l,k1]lil]an, \'al!x Ro:jlLe

l \1lgr;r Honré.lelrl] _;:ilrlt:él i\lHSZl Jtnl]lrlJ!:r] i:ene:ele hoi::ú
.li!nj];i. l;l;ú. i hall tnis érÉL elÉrÉn ::eí e:all!tt Llijli, F.l],lilin.k i h.n-
ríJrlrrl clres lerijle1,.ihe: Il..\.l1]ó i.l!l-\.k, *,rtt.ra|.t}{!cl \:Él-

rc:ósit i]; l t,llr,jri ré,]elr|i n]!.h iegilé\él ,ekinl.tt. A Ti!!n.ri I1jh,jl\.
LlalJ \1r].ó lmre liIkíl il]il irinlú,)ll na!_!k(lln'!L i\lHsz,3:ene:erhe:
hírol, ],l.b rarr,.lrr, ]\: ]!]i7-ben li nrú L]!és: klub;l \1ihifi reli,]etél
]aríj ]t]!hhelli-.écél]en 1.1|.lla eiL:é_reir. !vű]éseit T!g]]i g]iknn !ettek lés:t
rcl$r\cken,]írísi:,he\e:ésli:si]reíiilie]éntiLk.1;]9?j,ljeds:efe:ijd.tt
tallalóLos Il,i] ] linácdrá:i UJlar] §:írnlíl_.an kePtt h.l!isé!el, ]\ s:eNe:e-
t.t a B!g] ]5ir án l.rf:lé]r,-.i tiíhidn!!! ill;l f-etctt LLLLbt.nj.s ]rín_!ílotte, Á
k]. ]L] tii\ klL]| i:rjili t;l.tir]ék.s .]s:leL és ljsíheL!ettcsck ro]tlk.lLjl okre-
tási frigruluk... li]\a,]:ctclcn és nl:js klll]rendea,én1.|cLl lcttcl rés:l és

kdoLrl.aiaj c]iiidis.k sf,..(tristttj.:.\,j](-.lliL selirsétet. A; \1HsZ 19ii,hen
,1i trL;L] rll.ieLLe:í lJll;rl l nlrjrelij,ji.i Ii:|:n Lrpot hclvct, (.'t,:rIos:
tjh]]ól, iL ll.]óm.Jell-ii ii ;r rr-ll]i;m,:itlle:ő l::kos:t,il]ból jLlr, Á ]ó hir]ó.

m..].Llc:ő ,:! k ós]la ]\ , taqt ó1 ]] nr]rlő:ít(ll tesenl,:ő volt, kcttcLl (T,],dr llnre
ésSágLlcrcnr)lljul-tí:cnh.rlLlJo.:t:j]rLilk Sok lerserrrerr vtttcl li:t,
k,-.:tük !r5:í!o, ús nLcgyrL rcrscDvckcn ir, S:é| eleJnéD_lck.i ólttl .],
DiÉnes lstfj| Lls |char Lá:tó ll. ncglcL.]\i-r hehe:ést s:er:.tt. A ]í] tan

1e|úLijLiiJ.1l(,:ij i:atús?t,i]1, i! lonulv cleJnlénlekkeL ht;LóLlrcJ]lctcn,
T,lü ]Llrr ll. mcqvrl cl.il ntíg Kir:ilvle]li ]ó:\ei ná& il hchc:.it ].ll A
s:ako:;űlr s:inlo t]cnutatól. lLc,.lcllLij]|íl:í!,1 is la.:t \.tt n.n]csirk
1l!Dehan.:tlr, IJu.D] |1, Rljckcr..n r,'

]J0 37y..i*t l,z



A 11lg),aL Ga]anrl.sr,olt Eglesúlet Junnhales:li s:enc:ctc 19jO,L]eD aLa.
kl]l nL.g ! Dántr].-er.i.]l. \ e,iiléglaí nallternrébe. ]5 taBgal, Fiírltlilá\j
\,les:crn. \1ikLlst, |éL!:tjnIsá E]s.nhoirr Ján,]§t, |ónílireLLe]rőré MirIcr
.q,]jrn.t. sreltál.$á \JJgl,al Li].rt rjhs:I.Ilík, A: cg\l:iiLet ] s:akos:t;i\,t
miíkirltet.tt: a Fli\:!kosíít!| Bíní3L Ján,)s, ! lüt.;ukos:tálrr Llíne lvvrnl

- l,,,,| -| ,,. ,l1 ,r ,

lil qi]rni]r,is: e!!esiiIel Ll], s:ekkür a teleIiiléseLl.

s.akmai s:erleltcl

-1 n]í§oiii t il:ilh,ilron]1 körctóeD Dé! nagl é,i! níík,]ili]l1 i hG§:L1 Díi]t-
li \i§;!t.khtií D nihlnsíi lprncvulet. anlell ]9.1;,bcLr .liogi.lott ri]

]]Jlrs:abáLra s]er].t l!g]ei n]ú]!]cnt].nű lJilsígi, mijleLőJési, emb""rb.rjt]
éd."keúl.k i.lfir!]!isát, rii:iikle ú] lÉrü.lasiés nLnk..lkabnirk i.lkutitá:át
li.(lttJ ió teLadalinak, L]éljai ki):i]tt s:elePelt .rég l!bl].k kotrott: ú] lenne-
(15i eL]áhs.k bef.]ctaséDel kc:J.nén!-é§c. kl,il]ítánk lenJe:ésc. |t: iL]e0
é§ lir] ü5í.5ség|.lele]nlar1,einek.ir]liLse, ng].i \:.rkriuit.,r,ib]]kép]éséneL
tlőn.:.]ílís!, l.jlll.rJrL.i-r és ]ogs.séLr a ligo]. ras:éle, a: t|er béLé]ii].l !iro-
Lása l: clhunvt te3ok O:rcelenek és jrl,ínak tá.úgil1.1!!, baki]]teté: a \,ilii
].ar.]a.ctben, énlckka|liseLel ó5 . hatá\lilót. utiLt hatósjgi ti,l,J!tok
.ll,írá-.a. .,\: l|irl.!lt]cl r:!]]i ! D!n!hinl::ti tefuLerér1 ké|esíta$.: kltotl
if]ll ij:aíl. l,)ltel. htele:ai ].]ies!el. Ertr.lLett .rnkénres rag.krt r íeh,ene]i
.1: l;lLtestiLlet Ltlti;l.i, .:cr\ e ] li:]:gliilés lol], fuíg:l: ofcrat1! ilán_!iLís( i ];
tiqú el,]l]í.,lij! j] .r!D le]i!l .l.ín,]ll].n tr: .lnot és É llelni]tirk fa_!.:ték.
A tilj!k.'r.]a.ell.rn a: l|.lltcsfuLler] sl]k.].Dnil( A: l|irlcstii].die: akii\et,
k.:a] s:ik,]i:lil\,rI l.]r li:taL: ].inüí\,ei, féri] !:e]];]. .i|éi:, női s:il ó, l en.La!-
liit j: i,]..:tr]liI!: bllrir. lolírs }rúJpari, él]íli_r]|!ri 1..1.|ij;, :!tiíl].ir],
lo::irll1,i. :::rll;s, i]iis:elés] (i; rLl]efu]r;llcló. hk:t,.s és t áJr,er,i, ralt
ünit i.lrl,rrr i:al!s:tíl\, A: ]|elltstiilct élén s.hre\ l-i!]or (.gllren !
sr\:rjl.].N,klatatlílll]clrls:en.]ct.neki:!,jll5:t ríLnIL tt!]a). nr!]J 194E,
tL]] S.l-n]Lli lll\:n] cLLro]<. Blrunrai Dé]i ó5 Sebók Gl,i]t!l.. iiket koY.ti'en
i947-tíjl Schul.efi ]sl\ij] as -{L Ji l\l\ílr e]elniik.,L, §'cil]].I Felenc, l9+;,
tiji Ieji! (jitjlü ],]::.t |ét]:ljr,]:, Büdel a]\.jr!\,, ütán l9,1i-lij] Kíotr iJó:sef
1e9:ii lilltlk, -\ -.:eNel.tncl a r]lighí|orúb:n n]eg..lr:-:11.1,]ott s:ékh:í]ji
nlíI ]r.16-ban §il.rij]t r.nJl.e hr,lr. ,1: Jprrr,rtulct |.lereili]]iil1 élólk kuL-
tlhLis i.t i'.L\t] ]1 ta!,] \,]tra\:enrkir 1: tn,]ú fi!.lfu] t.]ltt!jg..++ rárú

",-|K!:keih,eLlel \.ltlk (Li].r[bir:ii r cLltea,é n \ eik. pl. !: ItlLisári \'lrr]ml LlaLr.lr
é\enlr i.rtoll NlikuLáreslic I1e!enllíld]Jaí tofálrbá ! ]!r tlgú ,|!.tcso!..ll,
] 91ó,ban úlra inJllr l: lpe[esfijlü tuloD.isk.ljj.l ]linDsicábil taniró \ l:._
téséfel, :: el.ii |1]].n e!_!.,í:ill!_n, :l ilnoLrccat. heli i] (irJ o]ilrt,nsal,"

]+L



1913 lucus:rus ]]-én a lló:ol l.réd e Kisiflro§ok Ors:ágo :r:aba.1-

"r:e!!.r.i(, (KIOSZ] nrg!!!íílést s:crr.a'ti a kijsés]]clt é5 e |iirn!.:ő te]e,

lu]ésekcn úlíí ilarcsok s:ámáLa 191E-]:an merlcdóJott a K](-]SZ.lunaM,
las:ti csoto,t],jnek s:eí,e]ése is E: e]aírc\.tíleíe a véglif(,jleref: l919 mjl,
curs J0l ki.:gviíLésén a: arlra.-iLa,- te]]es.n cLlcherellerrtlt (rllcIeredenitett),
fálságL,! iutofl l]]ariesiiiLet - es!éIteLDű.D lol]rikai ntonri,lr , iek:Lott.
nefi úg)nl.nd "feLinrene os:táLrheLr:etif'és;:t, hogr Ltt tr: ]ieje.satte-
ko:nL r Klt)SZ.h.-.: \1ecaLaku]i r K1OSZ Jlnahara::tr .!]F!.tji. ameLiet

]951-L..L1 ! elrek hilósáii n!iL\,áDtllt,isl.!. -{ K]\l|ií]sok C]L:rjelr' S:nletséré-
nek tot]:, nlinr ]5C r.:eLi heh-ic_.oron a a nuL lpal.; lt.a 2 s:. !liltlj ]9]i.l.Én
é|itert kortitt]i 1|itieslijleris:ékliá:L,rD Lníi]<oJoll, eLr ] tcretnt,ijl. no.]alre-

h isélekL.aíl ó! q,)nJnoki likáshlL áLlt l .;cl c:ei ér.lekróJr ]m ] . iga:gatá: l c1.

t]!ításáfal, !].l!nelr ialjii 19ji-tijl LlL].J! S.j]rJ.r eLnok, _§:cll.jL Imre trtkjL.
Gá|iel Pjl s:erle:ij ljllir, !a]an!nt luh:i,: l]\ula, K..l:: (]ri.tqr. |aLluk
Ist!án a5 Z,il llínl ] _§án,loi r o]tak -\ K]OSZ l rrugJi]a: t:l|iLt i]aíl sl]üü]alot
és ktríL]J{línrkil s]erle:ell, _i:ene:re to,itbtí ir heLri lrrpatlsok tir1'enes
n]Unkálnl \!ló ré\rélelél |L. ,1 kijséii isk!]lil Á.ilák. ! ncg\ci kórhá: é:

nlis ko:épulctel épírésében, ielD1 jl:iál.e!. e!_ía| nllnkáLataLL.an.'
Két íti. t.rijlcü ,.:ats:crre:eti .r-.|.í Dűkai.li]lt éf.i:ed.keD ít il lele-

Ii]LésÉn, e S!].nreko:i I]L:!tt3i! és i I]eda!ó!N SlrL\:ei!e:et, E:ck i.]nrér:e-
lese11nentcl] thetií]i !ijl(i.]i Ér,lelkép\ is.Lctr ..erre:erekncL, hil.en ]Llen

le!ékeD_í.égrc ,r lol]ti]..i l]erende:kedés De[i bL:t.siott é!J.ni lelrelőséset
A Slknikii:] l]]-Ifsj! . naAl,ol.| JuDa|aosri u:enct L]l s:a]<nrri cr-

|ó.n-.k képlFeliiibaíl :jl]r, A: akkol üá! róbl. é\ii]eJe nííkaiJij Fi:.ttság
ehli)]révé 191's,b.ln Acaj\jri felencnét, tLllri]j\j Fleliko\ (5 Feren.nét,
nl.r]c T .ák BóL|iLlót rjL!5:ti((ik, ! qa:dasalgl t.]eri-i Bolsos ViLrni..é, eí
]ia\elijen e nr.]L.fjia..lfc]ib.n _§!lin!i Jó:seli]a \.l1, \íunká]ukei 9llgLj
vl:eliísé! se3ít.tt. E]sano|Jn kijl!l)iéle ü,]granro].ar, ten-le:vénrckcr s:el
r c:t ek, ís pl a; Llajs.k N Jliil. l]j ll, ]íne letteljc.:iő eliildás.klt ! [ríí\ elií,
Jéii hí]l.in a. ir: r:k.lík!!rr, \]]inri.1 kiiLinrli.]:aj l.nrlolrantkat, Ra.:t rct-
i.l és i.::.!ú:l!k: t.l.|uLa.i i lnel]sélelen. \lLiJcn if kelá.:on\ jL1 nrcs-
j]jrlJél.:lák ! Ii.:ortr];r iJancLct, i9ó]-|,en l.útoLolk:L trnnlqacták a niirr,
laj.l,]!] hj:len [iikoilij S:erfc]ctt L]olgo:ók Kl!|]át.

.\: 1!r]6-tól dá]Li. :kkorLl.eLr ]]] tagú t]86 aktí|, 4] |Ur.lí]as. Ó j.:,
liLliliL.ló l,r!] Pe.lag,lrrrs S;ak,:clrc:rt lnűki]Jése !é5l]|. a: sl,lLai élctlrc:
kja.*,l.',l,)it. Iés:l]eD !.e.lis e t!g.íg L!]n]ráLis és sa,.i:jlis i!éiren.l kLc,

lé:-ít.]|il é. i küL,Dl.o]ó ,]ktet,iji Lntó:nrJnlek J,]1!o:rn t.:ii(i kaFstlat.,l
kiapítasér. előliii:ét::oL!riLta. l,ko]ar vonetkr--:ásiL tc\iken\\éi lJLt |L. J: lij
oktatrnj .]oluntnrun k nreli$cltctólc, !: isk.lák.f,tlltisiés fe]tes:tan i.l-
,lJattL r.]gíeha]rá_.áDek se!ilése. -\ 5;c1 .1,1 s:..iá1! t:trtos.r.ásokkaL s.cít.t,

Í!u-.la ,lt



te rlíi]!!llj tnqlait. é!entc ru$ ki-]]i(lgL ):ilitii 1]ei]ig(]e!) nJIol] 1.1:s!jrJ1 i]]
._!én]íjt !]i|loDre átad(i iinne|:é!t]l r.DJe:Én hlLr ontr kót peJrp,;ll: klub_
ficlrJkl:íst ó, nráLi pr,,gr!D!til 5:cn.leli, A s:!ks:.I e:et mlnki]jt ] hct-
r enes (1\.U]cD Ni]]1,ljuané l]1l n rIiDliLL_lrl., ltr:tci.tbelieLni]klé T.lrjlinlL
Bélini,]r::,iggfiiLé:i ló|fiselijl \:jh5:t,]ttik rr

(ú.L, nás6 ni]todd .iUil 5i9r|. zll]l élűba színia]na]I^thnaetií t)ln|nr ]917-bí;1.

ió!óJ:.i íil\i meghi' l9,i8-ül'l
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Kij.lras:Dú tcvókcn)§ógct vég.ő s:erve:etek

.\ \1aslaI \ alIosk.Ic5:t Jün!hel!51] tjóke!_!1elét 1911-|tn ieLl:Latt.ik
ueLrrr, ,]e Lrlld L.lafi ]:tlul nrcqrlakult: \'irro:keres:t k.,}ari !ll|i:e^,e:ete
Enrrel terékcnvigc a:ol1]]an a: in\ cLlcl §ekl]en lLiioInjLr lj:.nljli9 a tas-
lí]ak bes:.Jiílr c ,;űkuLt, (,!l 19ió,tól ilénkii]t mes, etrnl{,rr r li]lJten!és
nran ncha: hr]rctbc krrult halr.:t]rL ic]e tillé kellen LJci9Jcrlcsel tedeLet

bi:to.ítáni. ijlct !11clJr]j,:cllc] ri s:jlr$ eeréb cikkeL clLit!i A t,:]lJren!é: ká-
lo:LlLt]eL.ik Iiil]i'jlJ.ij] Lijl!1i,tt scgél\ck el.sJás.lt N e Yi!i].teL,§1 1éserte.
]r60-]]an ! tele|ijlasc]t ]] rnj eqés]\égii!!i á]]oDj.t trl]]iínrll]t Ii .r-5 irs
ülénl.r ti].i]sl.].!:s:l.,. |].nlalr:ellel ikik - s:akil,in!ú t. 1,]llinr eh,é!í,.
!tán -.g!iraqij!}i li]]\:...]éseklel, h.j:i bete&ipt:L$!l is nljs n]ód.n s.!ít.t,
lak J rL]:lr!ló l]elÉ! ]]l ]Jii\ enrhereket. A hlnrrlr-I]ellenes é,.lbcn ,
i:cn.:.t J: i!L]sic] 1i!(-.k.ú Líl úl nllresr ]5i' trg.r s:ámLáLt, jkik iijlcq ;L:

e!és:í]glj$] és n]í'!elaíJé;i tllénénlek|en JoLg,]:ól k,.:Lll kenrlt.l [i. {
\.;.taj5ag i:!]ri e hen erlewnr,lLc r lnas értk]all Jr, Fererrc: iu.Lrt illlill,
Fa.:r (]é:í.é ttt]rjl. ill K,]\á. Gr,]l!\,. Il..Lg\C:i NlídJ.]t. \1n:.l EE,(lb.l,
rllrlullr :: isk,]l:i \.nrskÉlesrles csopoLtr,k t;ilseLn,lkei roltrk, Á
\'.]IalJic.es:l te]3Jilínil .ekilltette :: ún kó}aei t]s:(isi!i ml:galrlrl .:cl
!.alsit. ! íijslr!ló tlajsek |.ll.nlihsál, e!ésaé!i]g_r] ]nnelellÉr]es:tést l:!L-

sjló .li:;.]Jj$k és . \ér:Jó nelll s:eNÉ:ésal is, A gin]n.j:irúlbin és !: liLt!,
],ú]!: FkolíLban it]ljsili 1i-rli]sleres:te_r.iPrt.r| n]íjkinlfel, A |]ifulli:iun,
!!rr l-JJ..Si Felen.né tanáIeLfu]k, \:ailt Plr!:t! 1irlrír é: LégLriJL I:rbcJlr
|:.] ! e:ijtitkát, a: I s:, tmal 1 lllnriJL .]iiL1!. ) 1llilán.s l.k!]!ib!rl l-i-irh.:
l,jrulé, a ]I s:. (nal II R,ik,jc:L FcI.Llc) A],.l]jn,-.i l-.k.],ib!n rcllic (]el!el1,

](i]elné ranálelnlk é-. S:a}.ar NLücLt ií]lnLjg] 1il]i.t iljD_!ítotfu . .n-.lír
tc\iLe.\§é!ér A: ii]ú-rígi .so+ríok 5.gítcllak i] eré::sé!üg]L !]lnkjl, í.l
!l c l. é!e:lék e ttrd,ís:íjlésekke l ker.cscrlatrt ;:]l r e rls:es tc lalltot, r e:errék

J: r\[.,lík lFía5ási \ eFenl,ér, 1a_qc:tak j: ,\:l.i]u,L rF:t.ú tertlis.it, il kerreL,
vlrjgllk;polás.ir. id.íseket se!:ített.k A gulll:]:iLlnb:n é: I riltaLn],,s itk,)-
lriLhrn a \ilLoskeLe,:t ,:trre:i.i]:rn tr.iot1.]. .;e.!enijqol|l.:|in a\ rler
ln.iil]iLás:..gó5f.]:-iiI..lsal..gilr-n\LlitLi!r.,].sili-li aL!tI. n.\cli.L ú, l
.:e\(Lils liL\ Lljs,].it:L.t j!l!|il] ttr ,]1\!n],:,k,l. n L,nr .t ít.1!.kcl a\ .elélkÉ-
,]iiker

,{: i!:k.r DL:1I ta]b]] Lnlnt nó!| .iTL:.JC: n]lj]lri 1Fs:etckurtij Juuhrrr::r]
Ónké[I.i Tii:illi EqlcliLlctct l9161.rn ii]os:]rnik. J.lrjnrr(Dln lj]jiil!-
].!]l ,\: e!].n]l.t tíILtási leh.liteL !:on]]al] jclenlős néí.'k]].n ..!t ken leL.
nrrelr tite:rlckht: ílte],ibnn ! iiír,ir,]lr ]]i\.rijs.s Iú:.LtókJt ]rí!liL, L']l-i-
|.rl pl. ni1.1,1,:r tgrrtLeLr koDol.abb c.ertle: ri]s:toti:i]< J: iIlkénr.sekel.
egL ki,]tuLL:Jt.:rlLnaktLrt kcllin cll1tall]rlL és a Línglt nr\jIt,lel]e,lését
rlegaka,lá]rc.INk Lóts:linrk l crjscl ],:.siilkeni, e 1r.tli.e\ éiek.en al
.g\c\ijlel l6 iii.l Lnijk.Jltt \\'cul.cl ;lílJor |]I!ncn(,]. ]ű.\ílásáfáL

i!7}*.;/, 
"/é



1'i-5.be.:.g\.nL]et}i|otte!}tií:ohli!é|].l).!tlutomarr.1clccnkénrstl!
lLteI ri:].ib(j(\:Ltású lec;L.nlinel. Jc k,íít]bl íeLs:elelé\,]k i: rcnJelke:é\(
íLLt, Il, li]:r iicskendi;. 1i!:iíLés:!ilakei. A i.15:ele]ésekel ] tiná.shá:,r !!lf!-
IáD li]ilhetó tíil|ó \:.rráIl.it r:ilnitál .{ Tű:oltri Egrc,iilct korá|ll] rcr.rc-
:enr! l íl icladitai r]!\ sa],lván l e l].$érre l ti.gs:íínlek, i!\ a h.L\ i iinneFógcken
Lnál nenl !únu]tak tela: elretruhís rij]. tók G1.1rnn \.ttek lés:l \b;ont!
].ilási \:nltií :-\,ik.lhr|k.n é\ fcrsenrekcrr, _1 Tiírr],,j E!\,enL]el 

'els:.rcLésÉr IiLe..,.Des éreLl.e §ihr1ó..fualiJt,Je rnil il II.lllolténel] lln]Éktál
!1 ií]len\t] ] Yanel 1éi:ek aDt a l|:aIk.li li]ri:s: nrellelli lijLlít.jlete.] t.cn, '

]9;;. .t.ce!rl.el ]S_lirr rlr]lult me!; DlNhlj.!:tl T.[lleli L Jiilíj]]elli
Ei1-.rt,]:]q. 1rielt, .éljjLll rii]l. ki a kir:lIg D!ni n].]l.tti ndúLiíle.ij.taLr.]<
]..rnií\c5iIé:i és |,r].]i.\itási icleJatall:k. a parrs:rk.,]: r!nJe:ésének, ij,liilaj-
relkel lLrL:kirí.ilrk :e!ílé\at Hél rigú fe:elő\égct \Lihs:t.tlal it]rr.jk,
kUl.,] I_1]os. ttrk.jj] B!Lj!i] l_.rloi], f.li.unt üiG:ik]. ki].nr'e:et-és |,rrna_
iielm], t.\,iblá ].,!i bi:nll§jg.,l e].kíl,]tt!k Á \:er\.;.t féLefué.].:t. lis
ell-,na;rL;le i: |rll ú.ntié].nL.:a.ek ler\.Lt és e:ek k]fLt!l.;ését. sélilj\úht
",lI
kat i, ii]]es:rés] tclcker ].i::ített kb +0n fué,cj hoss:úságl.rn 1arn sJtánrt
é. |nrt!éJij .rií\.t létesíLcnek, r. r,tó-Dunl utiribnrr és : ;inorts;rgeren

t|[ ki a.\ó|.lkli:ók Iés:i.. { l,g.,t a Iirl nL.]]tl te]el l L ] l.] J,jr,n_.k iil,
irlckllérLi]L lengctcg Dun]. ii r é!e]].](. anellek]rc: n R.i.]re!Éi l'j!|n lDté:ij
l]l:ít5á. ieletiij! !rl !!i iÉ!tjé.el.]rirtLtt,

Ci\il 5:er\e:erek, eglesül.ti é]er a rends:er,álto:ás után

.1 l;ít.il]litr $:en.:ai.lé: reróL-. iLi]]\clű.D ú] hel!]etcl t.r.DtÉll .r:
1rJ! él] ll, ti]lénl. rllclr s:rt]a&lri reile e: e$esi]lefek trjr.r.laLni s:er_
1e:etel ];l..i]o:ását .\ talFén} k]u!n.l]i. t]!E_r t e.rl.esij]ésil0! LntrLlen].lt

l,_,.
a jL]!i t:enrJh,.]r - lefé]..nfség,jk .alre és i: !]n|itó| s:,jnJal,á lf,lint . r:írs.!
dalmi i:clrc:eteler h,l:haork litLe és lLijkó.]tellreln.L. E L.hetiísé"4l j

l.in iL fjl.s::in]i\ eg},.sntellel. ! ]<olihb] kol::ak.kh.: úL]rlrető liíi!trj tír-,l
1,dmlh.lHs:ti.iIil s]s*tek, to]1.si!e ]!.. !klí\,an !es: ré!í a város., L,- |,-, -,,,

L.addijs Te1lrtílérek s:e.|c:ésél]en, A láfu.] ó5 e kise|l]sé!] lrnkonáll\-
:.tokkn]. a irin.]ij,]ó5i há:i], á: okle,í\i |s Dás htérninvekke]. a: cgrLi-

.Í!}d:llli á/ }45



,akkál egyiLttnűkodvc rendszereseD srerve:ik a város úi]nepsé8clt é§ áll4!ó
progranjaír, így pl, a Ma8l,ar kulrúra, a Költas?et, a Fold. a N4adarak ós íák, a

HesilL<, a Pedagógusok, a, ldősek Napjrit, a Majálist, a gyernieknapi rendez,

vénysorozatot, a neLfuetiségi napokar, a téNégi nemzetiségi L<ór!s, és Dóptánc-

tabikozót, a S.ent lsr,in napi Lúcsírt, a Dunaharazti (iszi Napokat, a nyLLg,

díjas klubok regioD,ílis táLáLtoZóát és á városi karácsonyi ünnepséget."

A íejc.ct köverke,íj Észékn, ! telje§ség igénye Délküt - lelsoroljuk a varmbm
jeLen}eg nííködő és ! jelen kötet srerkeyté$nek Leánísakor álülúr1< isn.lt rársa-

.talni veru*eteket, najc1 ezek közúl bemutannk néhánFt révleresebbcn rs,

A városban 2001-ben - az elsíísorban politikai ili. gazdásági cólLi s]eívezete,

ket. valamint a sPoltcgye§ülereker neni yímírva - kó:el ]0 civil gerve]et

műkód(séről van tudoniisunk, rnelyek a kijyerke?ők: Dunahalas:ti
J_FrlPrel l ldllerl| ';\* L IIa\/T| l D,rrl ,r":rr f-l,rri Kor,

Dunah.rras:ri cartakor, Bá*a Egyesulet ós Alapítv.íny, Bilrlia lsnereri
Egyesiilet (B]E), Dunaharas;ti lfjúsági E$csüler (DlE), Dunaluragti
Művé§zeri E$csiiLct (DME), a Má8yar Vijri]skereyt Duniharaszti S:erlezele,
M._i,,..,", "z.r ,| t n,l ,i-i --,,,,,ele n, l,,,,, ^-| 

^,.,, l, l
-evP,U'Plj ,! elo,g(r\ nl l,d.,\.J, l, '-er.e_, , c,,la Niupd a

K,,o,Ie"rÓ:r .r_ Nru_dr,.I l., lalJl, or-u" , l;l, lad, l",l
EgyesúLetc, Dunaharaszti Ónvérlclmi Csopon, Dumharaszti BéL_vegg}ííFő

Kor, DMTK Klub, 647. sz, Tomori Pá1 CscrkészcsaPat, Refornátl§ lfiúsági
Egyesülel, Evangélikus Ifjús.igi EgyesúIer, Nénci Iljúsá8i Hng|ományőEő
Egyesúlet. Némel Nemzetiségi B.rráti Kör, Nérner Nyugrlíjas Klub,
Nagycsaládosok országos Egyesiilete (NoE) dunaham.ti c§oPrrja, H.]lir§zli

Vasámapok Kultu!ál§ Egycsület, Váci Egybá?megyei Karitász düna]iar$?ti
cscrportja, Magunk-Közt Ifjúsági E8yesiiLct (MIKE). Dunahara*ti Vjrosén
E8yesület, Dma|arszti'56,os Emlékbizortság,''

A Dtnaharns]t] szépíÉSzeti é5 TöIta,neti Eglesúl€tct (DSZTE) dr. Helméczy
Mátyás ke,LlenéDyczósórc 31 alapíró tag hdtn tétre 1989, november L6,.ín,

A DSZTE alapslbályában kettős cóll tű:ött maga elé: egyrészt lcléle§:teni a

kózségi patriori.must, íelkeLteni a telepiilés núltja, jclene és jóvőjc 1ránri

érdeklődé§r, másrészt védcni t]unaharaszri temés.eri yépségcil, risu tasá8át,

törréneti és műem]ékeir, Az alapsuabriLy kizáita, hogy az egyesülct vezerői

ecybcn bárnely pán vezctőségi tagjai is leglcnek, A DSZTE elnilkévé dr.

Helnéczy Máiyásr \,áláS?rották, aklt az 1993, ill. l997. év] tiszrújító kóZgyűlés

iS megerőSített tiytségében. A, eeyesiilet mííkodésének clső éveiben tagj.ti

rcvékenységének kóíé|pontj,íbán clsősorban a telepúléS tisztábbá, szebbé,

rendezenebbé téteLe rjllr, Vezerőitöbb évc,n át végigjárűk Dunaharaszti \aLa-

nennyi utcáját és minősítcttét a házak, kertck, Ufca!észek rendben tartását,

elsősorban a dicéretet (elisncrő oklevél) alkalna,va, Ez is vcrepei járszott

abban, hogy cgyre többen keudtek tö!ődni háuuk tájával. 1990-ben móg csak

a háztulájdonosok 2]%-a, míg 199?-ben rnár kb, ?0%-a érdcnreirc ki az elis-

ó},,f,.j./á| &.l



nelést i L l.] lr.n lj i r .r rJ.:.ttí]gééí
A lISZTE a tclcplrLésL larrt rinus
.lirsitése érJekél\tr kia.l]e a

s:é|úé\:(tr at \Iú:!unri HíliJó
( nDű. .1saís.íl.!n krLIrur.ílls 1cllcgí1
]áln]t Tin]!_.!.lli! r h.h,r.Iténeli
LUlit;ist, aLnel_!et lünrjjr ti]L-]],
lluDnlinFs:ti fi]rféneiit icLl|Lg.:ó
kotet nregjel.]rl.ú,.. iimjeLe: A
DSZTE 199L] ita ralamerrnr] h,:]vr

.l1kolDán!:ali \ jlls]t,nlnr ir],]u]t, !
oiás.dik !íli,risl iilhrban é_. a
hinnit]i| .LkLus cls.j ieLében hjn n
kilrLsrlő éreL (.1l Heli]é.tr Iíj_
tf,ís, L.niD.: linl]s, OrI]óLJinls) a
njsriiJr lrgcrinclll. s:eI e:elLéni
\.ti ras;t e ké|vi:elijleslii].l !ur,
]rí]ál.in.'

A DSZTE plalníqa

A Bárka Egyesület cgy - az ega§z világon több mü]t száz kö,óSsé8bíjl álló ,

nemze&ózi h:ilózat réSíe. AL!!ítóje, Jeán Vaniel 1964-hen Fnnciaonzágban
kér értclnri íogyatékos 1édLt fogadorl otthoDába és eu:el létreho:ta a: első
Bálka kózö$éget, A dlnalraras]ti Bárka Kö.össég 1991,1reD jóft lérre,
Hátterér a: ug}ánekkor megaL:rpított Bárka Egycsiiler Gnint kiemelkedően
kö?haMnúvá nyi]váníLott társadalmi szcNezet) és a Bárka ALa!ítv,tDy lri,to-
sítja. A: Egye§üler elnöke dr, Veticr András, A közajsség célja, hog, onhont
,,U| ,o. , ru l ,,_-,lÉ , ,,l" l ',pv ,, , ,P| ,|erel ,e| .: -l_,l , ]

lessze képességeiket, hogy íq], rnegtáDulják ellátni önmagukat és tel]esehb
élerer éihessenck. A Bárka Dunaharasztin két otthont és egy nríilrelyt
iúRödtet. 199L-hen n},ílt neg a Fonás onhon (eledet]]eg: B.lírk; há), a|oL
6-éiűli;i J segírií é], E]rből "nőlt ki" a Kélnűve§ Műhely, alrol 24 sérülr Ée,
mély l(ap mu.l<át. A foglalkozáSokar, miíhclytevékenységeke! ? segítővc?eti.
M,,llod i 1|be. ,, Ddt,t. | ,. _, -,,l ;l), et"l
régkedi§cL is íoglaikoalaL, AZ it dolgo:ók cgyelrek Lnellett kéziszőrtesekct,
borítékokat, képe§lapoklti nié$e§ekct, györrryékszeteket kós:ítenek. 

',000-bennyílrmeg a ncmzetko?i öss.cíogása1 épíiett és.ir jajvőben tovább bővírhe_
rij Ak.lcvi.ág ottlron, ahol cgyelőre 4 sérült és 4 SeAítő éL, A közösségben
; l\ö -.", ,irl , ,,t |eo }.,,q,l , !, ( , ,l, , p,_ ]

Lógus, gyógyromás?ok, képzőművós?. éDektanár segíri. A rlruraharas:ri Bátka
nunkáját a: első években Drmkóczy ]Ldikó, najd Csemvák Péter közóí
ségvezerő ilánví(otta, r'

ií}7a,út a;



Á ts,jrJu llirL{?i. l\ a G!fulolkodó !íeL FA7aníirth

A Biblia 1smcret1 Egvesülelel (BlE) l8 irlápi]:ó rag houra Létre 1993,

november tl,én DunJhara§irin. A BIE nonptofit tevékenységet íolytató,

köia§znanak nyiLvánított táradalni s:crvezer. Alapszabálya szerinr a BlE
célja - kózhasunú tevékenységként , elsősotban kulturálj§, szociális, vaLanint
a gyemekek, ílaralok, idősek, csaiádok é§ nehéz szoclá]§ helyzetben lévők

órdekelr s,olgáLó iLletőleg a ta8ok kó,elebbi és távolabbi kömyezeréhen

közös§égépítő, á kuLtuníiiS öróIGége]: ncgőrző tevékenység fol],,tatása, aninek
kclerében a: cgyeslilet egyebek nelletl tudonányos, művésreti és isn}erer-

tcqesztő előadrisokat, koncerreket és m.ls lendeuvényeker, gyemel(- és

Lí]úsági, rovábbá 1dőseknek szóló programokar, karitátív akciókat 9crvez il],

úmogar, időseknek, rászorulókluk S,ociális és mentális segír§éget Dyírjl, nyil-
vános lrón}aiárat taít fenn, i!at- és hanghordo,ó terjeslréSt végez, kiadvá-

nyokar jelentet meg, A BIE ragjainak tevékenységeként rnár 199]. rlccern-

]relében negkczdődöft könyvek, hangkaerrák és máS kladványok áruítása
yombaronkéDt a dunaharasuri piacon, a BlE sajár reDdczvényen és nás he-

1yeken, E rnmkáb;l a tagok rObL, mnrr fele vett rés,t és ebben a fomábán
ninregy 5 és féL esztendőn kereytr:il, 1999,19 folyt, Á BlE rnegalapítása után

Létrejörr a nrilYáqo§ könyvrár és videoléka, mely a?óta is nííködlk é§

áliandóm bővül. Igen széLes kö!lr;l1 vált népsreíívé a FibEbb arnelyer

1995 éS 1998 közörr éVente 4azer 2 estén rendeztek nreg a BlE tagjai, Ezen

reDdezvényekeD kiváLó íilmeket tekinthetrek rneg a Dövekvő szánú érdek-
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Lődaít, Áfilnverítési bcs:élgetés kovettc, gvakran ne\ e§ meghivott vendések
róJvételével. l999-ben kezdődOtr el a Gondolkodó Estek havonta Lendezett
nldományos, míívészeti és i§ne.ett.rjes,tő előadássoro,áta oFlfuosan ismert
va8f .lunáhaí.sztj ]llctőSégíj rudósok|a], mű\,é9ckkcl, közéleti sreméL!i.
ségekkeL. Az eliíadísokat zenernűvck s7inesírették, A GoDctolkodó Esrek suín-
voialas rendelvényei igen sok é eklődór vonuotirk a városbóL és más re]e-
piilések.ő] is. sor keriilt il]vjbbá koLno]yzenei koDcertsororatra elsíjrangli
zencníívéS,ek részvétcLéve1, E:ek nicllett a BIE eddigi töIténete {oLyamán 9.í,
rl._,,,-l i, o,, I d-,"r , r eao " "u",e
könn],íízenei fe§Ztj,ált s,eNeuett. A? E8yesülei vczctaí tis,tségvselői 2001-]ben
dl. HégeLv Ferenc Tilada. elnök, !h. Surányi ] ó?scí titkár, dl. sulányi]ános
gaZdasági vezeíő, i|, Ficsór Gyi]uő ós 1légelv lldikó chökségi ta8ok volrak. A
BlE pén,rárosa a].llapítáStól keudvc hét éven keresztül dr, SuLinIi oiga vo]r.

Az l994-ben üeg.rlakíiorr Dunaharas,ri Gazdakin a hclyi nezőgazdasági
tevékerrységer íoJyratóL - gazdjk és krkert.rulajdonosok , yaknai fóruma,
Öiljai közé rarlo.ik töLrbek kö:iit a toválrbképzés, új isnc.€tek nyújtása és a
kaPcsolarépités, ]tendgelesen s.e.vc: kiilónhöző sz:lknni proAranokat, íg!

r. ..,.o l, ,a,, ," .leleo
sesíti a helyi glzdílko.láS korücíísítésér, az é cklődő duDalrara9ri í]e]ő-
gazdasági tennclők suakmai isncretetrrek s]ániottevő bővítését, Egrik legfo],
tosabh lépéseként íclvetre a kapcsoLatot a TótkonlóSi Kislrirtoko§ságg:rl. A
25 rárú Ca.dakór nuDkájár vczető tiszlségviscLői , Velkei Káro]y elnijk,
C-:l " l,,,e,l P, -.Jl,-ul il lla,. r ,,,, ",,,-6-A Dunaharaszri Polgári Kijr ir v,iros köZéleléíe, kul,
iúlájála, művelődési ViszoDyáira és kiilső ar.ulaijra Lcgna,
gyobb hatást gyakorLó társadalini s?eNezetek kö,é tarto,ik,
A Po]gári Kör 1995,ben kezdre neg nűködését, célja a
,L jpv ló g ll gon ol d l. (, .le ,o,. ,,,](l__:..,
város hagyoinlinyninak ápolása, ílj hag]omínyok teren-
tése,Turful1ilis escnények szcrezése é§ támogatása a,
Eurótáb.n Liálakult hagy.,máDyos polgári és erkólcsi
alré].r..d i:cürt, A: s:erf(:.t teféke.ljagl klil. r hagron,inL,]plló i].
hi!\1nn.]1lltcr.ntij tolelfa5.k ele,ln]é.I.kippen al:lllr ki. Srrrr:tck
lirsl.Ei !liírorl]s l.álr, iclrLerenirerli]r !: iís:1 i:iLrer] ielr,I]!tj!t as
.]L].tr:]got ir{e8s:en,e:(]i .l heLri r.i]]ill.:L]k ternélIeorLrrr,ljit a oiLllr_
iajl.rrírnuni tnne|i re1,1cl tnr'eker:, 1 nllL.nDtLnr tis:lelerére e rlókpnl,
1,1l litcsítcnek, k,ujar]ír iil]ítorlak és.nlallj]]],it ]J nán!.,:lik i y|ir,Inú
A l)lnrhlras:ti i!íűr és:,,tr Egl,e-túLÉllÉl ].ir:G.n udr o:lőrlíhlíl i]lítr,ltlk .]
ríri,s Irrr:rri] Litlanát K].thLit a 1,1llir] K.jr tls:teietbel] fi!]ír.].. TorLrjL
].llt i llunrhllas:til, r T:nr..ic: tLl.il].n :rrlrtett irri.ll]rijnek lctrcncJrk
s:ijltJ(l:n.l|iLin "l LefuÉ.ij LlJ|.1,_úl]ji" ( űnij, a te]e|iiléíij] sf,ili korrwat,
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FeletjéJ.e n.rulaj 1rchL s:okíllrt t;irl;ls:rortak liL, Llc]r,:].nek a ha:riils a.
].]]ijbellióir cl.ck ícl.,rillal.]su b (i]j;l, L996-R]l lcrrJs:ereserr megcnr-

]l].clek a dunaheLas:ti há]lLú :ik]o:etr,Lr.1l r Hijsok nl;lLín 1\1]nJen áprt
]j:bJ] elliilt trnneFlrk üe! e íir6 }!lgjr.ri\:l i K.]tas:.t !JI]]il n mál
]l!q!,!Dánn!á l,!]t vidáü, lilslDsi i.o.]n]n]l .r(elen en tőr s:ú]]jls]j .n}
|o]njk és hi!itán]: S:ínés:ek niíkolnek ko:lc. K.lptr'nnű!és:.ti a! ti! tinelmi
lénr,j]ri kiá]]ití!k!t renrlelck, *crcs ifu ,l,Jlünó[éDeti !]Io:!fu 1 s:er.

le]]ek ijs]i a: t:ra::i eLija.tjsokluL. \l]lrlt cill]rikrt, faLtrDDi e !o]giri
i)ss:elaln]:ást a! J ko:lssa3i !:.[Llil.rct ,:olgj]jik i k.! áltni s:.n cf,\t kilin-
JU]ji]i i: trlar],ell!s:i! Deles trlténelnrL hcLrc,.,:, Ren.ls:eles.k n n|jri kir
J!!irj hirókiún.]LLLáí]k. aüik i!n:t foLgíLri.g],ii((lélre adnrk lchrti;§éset A
Lcl.]L::rénrek, Lurrrepségek, plogranrok !:.r\c:é\ében !\,ikn! lnijk.]Jnek
Li]:r. . helri isk!]ák é-. ci!iL s:erf.:ctck, .f: ,:g}ÉsiiLer cal]a e: .,].]]! Énrlítet-
tcl meller a lirros tlirsa.laLnL s:cn,.:ctci és FlqáFi c!\aittr|íjki]Jésének
scgílése és a:.r]ll.an raL,; alkoti Lí.:lótrl ii. A ll.t.-áLi Kor nlllkjljr Gál]
_§íri]or e]ni.k f r:etésé!eL !é!.l,''

1 61i, s: ToLloli |_iL Cselki::.5j}rei.,t t..nl:lió]l. a Dui!lr|üLs:(i s]enl
l:l\ln] l].únii Katolikus E!_!há:li:é! DJii.,tt! út]íli lr']i-b.L1.\ 1r.]\el t]i}
icít.nr a .selkés:ei s:ín,iü a foLt lun[g.,r]tli:l).q. nr!:i]]L.aL .rk.jl!!] iii
JLrllli (inr.!eiád n!Li]l i 1és:iikle Á: eLsij Llős:rl'|,rl r nmkjl.al1 oruslLiLl-

Ia,:t \jll:ll ] nerilakrLLísl ke:.1eüén,re:ij \1ilr:l]! i\l,jllill, aki 1.5nLraü]rk
!rj1.1 i\ i]lök.s. tis:Le]etl.eli llllncnroká .: NJ!\ lá!l.rs írliksli ..cr,
1..1|:\e:eli-i, ]kt két é!en ár trán!ítoltj j Cu|.njL 

^.sa|it 
Dcgl.íl,tt \e:e-

tiire ] 9!]9 ótr \Ieglar Lals:Lú, A \h!\ JI ( ].crté.:i]i.r erség ltll,bcl r églege-

.itctt( i ó4i, s: TomoLi lirL e.cLkis:c.ap.ll l]liíki].]ési en!,..]óL}at, A Jüni-
hrlus:tr csrpnt j,l kapcrlatokat ripol e pcs::cllrer:sél.etL cscLkas:ilIc] ;k,L-
kcl::jll,s k,l:o-. t1.lglanron renrk Lé,:t, pL. t:]Lrtr,:isok.n. ttraLnJuljs.kon.
.sa|dlklri.iq(]ll A l'.lmori PliL Cserlís:csr|!l l.!]ii áLLanJó ras:tv.tij] ;l

!írú:l in,le|;éleknel és ecréb rerr,ler a nr lknc k l.'
3 l]lnljhilas:,1 ItjLj:.i!i ErresLlLet iDIE) ia] i.:]iJllinik l ,!cllilb i!

líjin ig] énleLkél]r,selelet. a fu]:!li:sé Lt |! 1r.jt.:jjl\.; heLt:etii íLltalok
tjn!]glri§il. se!ítésér lekinri. A DlE enrrek Llcgiclcliie.: iiati]abl, k(rltr;l.]-
h,!|!.lk, tlsijsoll.in i c\ennekeknel-nr,ú]t LrnJ,.:.]cje. L!latráLt. j:ín!.-
D,]la. ::ór.]i.:js] és k].idJtlási Lehelőségeket aj!:J.íjJ, s]e^,e:ij]e s::ún.,

|logli!]n!l, í!] n]]ni] jeLeliíll ] i!1.],jlis és a Gl(r!L.kr1.1 rlL:lnrái,ó1 tar
t,,tt, tobbnlre s:.bi!]téri renJ-\ é.\ ekrrek. n,!í]]L.j . l ín--si k á. ]}i
Liinc|ig]r!]k. ]\ t)lE Áretl J(i:sef elú.k le:etésal.1 n]iikl.Jik.

l \1iLg\,rl \ i-ji];l.]L:s:l t)unih;r.;:li s:eNe:.tl 1l,i]j,ljnál]i a !éfu.l,i.t !
!áL]sL.Jn, .lJnnrin\!\íir1.1.ekel s]e^,e: a t,isa,N]ó]( (d, í ,í:kál.rnlltak)

lé::a!c. s:.r\ Ér r léi]iiljijl lol!.]n]i(,]s l.!ábi.taf:i\'i és a he]lben vis:.it
n]gl,eDcs.s|,i:s,:!iig!] .:ií]in ]]qíl,(.Li, (]]], a ú.liis:ií.as1),
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. A irío:g.lskc,rlrito:c,ttak l-\nih,ilr!!:ti S:en,e]ele téséqi fel1.liolri( lil cl,
Er,letvóLlcllnL a: !]rCLáLis re\ ékc]l!,]a_Hc keretéltn nencsrk Dulih,rri]s:,r,
ljil|.!l tübb k.n!'.:ai Iele|ii]a! t.jl.b s:á: m.:,lásli.rhri,lr r beregérclic,glal,
k,l:lk, 1chctíí.ígeihe: mérle |.giti Lntrrdennl|]iili(,

A Dunrhrrls:ti BéLreqgriíllij K.\I iümír 1óljb évlia,L]cs rlrL]lla trlurdret
liis:.. TJgi!i Lg.Lr afiéke§ !}iíltcnr:nlek l]irfu|.s,ri, lJiikö:illIilllt s:crlc:ctt
ki]illílj.rjk i.n k.!és !Viíjiin:.n,..1éLLrel renJe]ke:ii qrclllcl Lls lilnijtl
érJeklijllairc ti.tlrjü]a]r lnéltlnr,..:nn!t, A Bé\ e!!\ íi]lij Kil bc| ] kiLcncl.-
nes é\e].t.cn D:nr Nllklls lnln:lll lr hasonLó s:ereper. nlinr egrlo AnJr
l\n.'lr, aí fjlt n JLln,lhlll\:ti IíaL.e,,s:-s:e e:el "]e]kéta,- n]ií[iió!óntk

{ lríot].]Lc:al Klu]] a: l9,+]_b.n n\oLc rlt!ári isk.,lij liduló lí]lt] .l.!íll]ll
l!, \1( 1lc:il 5:!kk.il]]őL nőll k] []clltc r De:eréJi u, 6 s:, ilií. nr!]J i r:íki.:],
l]g.tr blolaLblLl, kasai].l] a rÉl!!l]jtu! t.n|L.nuíl ka|.lt helrnélei i rin iJ
li]ii alrn 5il iős lits:rinlr elélr cloprt 191,1.t en. a hílllú ilall minJenilk
rJlrr::cn, l llu| l91i-l.el 1:] ijrcl ú]]árLaIuLt. s:ékhe]l,iik a len.lilrség
i|ij.tc tclt .{ lat!:,úi ú]rr eléltc.r: i0 iiít. új ieLs:elelésekel s:ele:,ek be é!
1!í].1,tail e Dí\,cLij.lasi hj:l.,r]l ].rIt!t heLl,Fégei, \ kilen.\ene: é\ek ei(jan
Kr$ Lar.,! .ln.rk iLú!ítísj\ i! lul!!:ai a-t i]rk.l ].] 1ilLi .e|ij]ő- és l]lilfio,
,1.1Lc:il kLLlL. Iéj:ér. a:ó1, r\ 2 Dí!.LirJés] hlí: hi:t$ít ,]ll]lorI (1! kliliitlin
lrhrtil.ógct .{ t.!,)k hi](i i5 lcl.uLíjm.Jell]e]k]..] lel ;:r,lcol rclcnr,c:
n!l .jL:li!|5 b! Lr(]ki.ún iJ _.:.n!!s útélrs hei!e]ér tj!l.k.:,j], '

.1 llrrr::tr yesrinepok KLihuljlLs E!!es(iler ]999-l]en il:l!lt n](9
S:cl.r:i,i]:rn l Brkt:r, Err ]l Cr!u]í:iln kon!\ lírteínrél.en renJs:eresen
.lijJJ,n.k lraL]!:lL]el el . (!l,{l|nrl, a nin,és]el é: i li.]élel::].le nrnnlen
t.Nl.téIi'L. A: igeD nel es, nqultkjL] lrs:ílosen ]ínerl eló.Jók jlrJl 1irl,r((
c]iitli:ok alkaLmúi-alLrlonrr Lla|.s 1<.:i]nsé!el \.n:.riik,]]

-{ Nagtcsa].ld,lik ols::isls E!r,e ]ere (N!)t]) J!r].Iirnri:l] c!+!mji
19!! ]ú]ius:5.én e]aku]| !i.g ! leLe!ülésen élii hjjiln, (i§ li]t]l.g!cr!L.[.!
.51]ád!kh.] talfu:ók lés:\atclófeL an,Nrl..:.ti:i\ (i F.l]a. \1 l_j!:l,jnat \li_
L!,:t!tt.lL l NtlE .él]. .L] alct és aDf$i! li;:tcl(tar. t.\c (i, i l]Li]as.i_Hart
aj e ]nfíj !eneIicióIén at.tt t.lelijssér eliiílésc. .]:.li.iL l il |.lj.it.s _ .l:an!L
lái elki]lc§i - éllélel .k a beLlutrrísa. rmr.lrckct rr lragri:r1:1.1ok k.]pvlel-
nei. r nrgrcsrJ;íJ|hrk cg Lná{ iúeLiié\;.!itij Lo:l-ógikl.1 ,:cLve:é.e. a

|'r,l,r
1elé§ (si]lkctléí. éj,]cka]].l Á \(-]t,.l.j|l]]i LcLrJs:crcs rl-;cjovcttLeket.
cs!iiJ.L.ik .r]]ó |l.gr JLn.kat, ]rLjli]itélÉ (]!l!l].,)::l,oket ós :lcLjlLs akcií

A Dmrhrrrs:tL \,Iíj\ és:er] E!}.::i]].t iDNIE] 19r9 Do!enl.elél]en ]i)tt
létle ]l ra!!e] (]!l]. i \j.,]! nrin,asHL é]e,ének i]]i,li\i.:1.1ni\t, ie] !'!:-
tin,..]l\.i!c ó!::iL]\.na]as tL:Lor]i.r, rrlaLlut aktn,la:r,at.l !::ín\o-

]r]



nillis ku]tulá1$ íLct kiaLrkítísribarr. E cél édeké]:,en ! l]\1E kiáLLítánklt.
,;-,' |,, ,,

más míivés:.tL cscmanT.Lct 5:cr\ e:, |j|)i:an kat iI ki, t.rye] lij:i]Lt s:el.fcl
alkorón]íihelr Léüehi]:ása fela.iatárrak tmja a \ jr,)s ha8lonjnllLnJk á],(--

]áSát ós úlal terenr(ését, ir lele|ijlési éí.lelek é: naL5 .]\]] \:e.!e:etek tjDo_qa,

tasál. a: i! ilsáq .s:tat ikai as luituális ncvclé.él en ral] lésa,atctt ij \;r,)slré|
!]c!].lin;k kiaLakirá".áho: tanácsadással és alkotLj lnlnkára] raló ho;;riláru-
Lást A DMF q,rn,]o:.,tt \:jlnos.. nií\elijJési há:L.eD L999-t]en kialakít.tt
Iiá]lít,i te leLnb.D lcn.lc:.tt kiaLlLít.ist, tírhtot, úelfeken lelretilri]l|1t a hell,i
nijt,a::.k benutark,.:lísJ is, A: egresllet áLtal s:cr\c:elr és á ta!,ok n.1l.tt
s:.lD.]s 1eDJig nlijt i5: ra,.] ótc|é\ el ]!]]ó n\íri s:nipo:trD tr nr].Jed bi:.nf-
L]lirl hJ]:]1,onjDnl,á s:iL.irdu1, l DlríE .lDót. \'irkonli Lnjos liníjürín é\:.

taúr, tlgi.ri .\rhÉr ll,-nli i|alfuű!és:, Bel,i. EnJlédé i.ltaragil, BaLrlt]l

,ilin.lóI iparLnií\,as:. iornirttcn,.:a] rn.|ir. Be.kes L]fuL] L|i.nrinés:, Keleke!
.1]]ll,r les.ij.ltafikü:üú,és:, Lehel EnJLr rcklnrrgrariku-., \1érci llildl llnqo.
lanű\,ó5: t!r.e:etii,:e (J,rnijl, \!ári ]\, 1Llikó i|jlnrín és:. r,Lhe.és leItil-
lel!e:ij, i]Liilr Tit.,I i.:iajL!iira5: SclrliLr] lLJ]ló te.tauLii.] s.|jn.rr: \'.]ket
l.rtaí in és:. T.ü]ail,'):sei iró, klltő (ris:teLet]:tlr trg), '

A \hgu|l-K.j:t |!ú.rlgi .i Klllurlli: Eg\esr|j]et.]!rOL, i.t]rujíjjt,in ],.ll
liltre r::al a céLlaL, hogl feL!á::a a "saúu_!rJó" Lijibág.l Felr.letfiek i.lD]ti
a: i,].o]r] L]l ]§1.1fi kítii]i ne\eié\i,.krilási te\al.nrílg lj r.!lfáíi, a

nlín,e]tsé! f.]l.,:tí,at. !: li]íL5,igL ka]:ílct ,.gúé;él, sp.tr.Li.i L.lrctijjag.].
!]|gteíenrré_rérj a Lennés:eti és ]akóheL,L k.rn1.].l i\í;ít. a irtaLúk arJ.k-
fé.l.]n|t, !:.!r.il];lth inLegrj.iós \:eülélet üéLrita,ót \,rliJlinr kt\uá]t
s:ólek.:,isi í5 (iíí\ claj.lan Lcllctijsaq. ( t!l cln l ésé i Talok i,+-]9 a\ k ij:ii, |l ii! -

taht ],]hcnlek, ]\: ervest]le, e]nLikéfé FL]:c!t D.nr]elr, eLn.khÉLl.ttc5í1
De:eLérlr \:iLjg,lt, tnLlu.] Sllbó cJ]]]á( . jl:s:a]tták

1: immál ti]lrb, nint egl !i,ti:..1. bnrét nriík,-iij Dun:hual:t]
Ipancstirlrt t;glér.:,inll .r] e:reJl,]rJ!]ón nnnte$:aa íal \r.li,,]e. ki.teLÉ:ő
lllslic de]éD, a kilcnclencs illckl.cD.: tr s:im a: j|i iőt rs cltte, 1:
lIirl..1ú]er i!en :.eaeáqi:\i re!ékenliégeL 10ht!i. te\ékenfséri kdé1-.
nnonak tl|he]. ]ii]:ijlt] \:Lílnílóga|.; li!]11elé: eLsilj,o.blrr Ll,rj]]rlk,tók
r!i!:éle. li]éko:ljni eLijedán,k s:en,e]ése ia.ló-, *rl:ijg}]éj tá§adaL,nbL:tc
súá.l t:i1.1[1]:rilók. t.:Jő \,jll,]lki:ó]. iellés:itése, l: uniól rlatlrl,-.:ássaL
Lapcsolalls tuJnn,aLr]k.ita.lása st[.,), ríltá:ut.,l l]ilelleherijsé!ek n.gLjncL
t.tis. \: l|irlel,il]e( s:ej\e:ésél.en .l h:g1'orririnlokh,l: híjen - nrnde:ek
n]elLett koLn!1\ h]tut,ills .1ct Ls íolrrk, L.lc t.ltLl:ik pl a Nllkuh,Linrrl|i(lg.k
a! r|rn sl.il]k lende:ése és e lé::vétel ktrllnialc hcl\l lenJel!énl.k.L A
Dunahrlr::tr t lrre.ril]rt lt)u.Ii]í| J ké|hifonn üLé!.:aj.]nokiée ir:ínríl]r,
1e!]ai: FLlL.f i-:j.1.].ln.ik ClaLb].l Pjl ti5:tclctbeli eLDok, PoLrg]í(: C]!i,rg!
alclnöl, fén_res L,;rán.lné. Filrclit ErrrLj é: Kutr \'lLhj]\ elni]kéri talok, 3:

ijgl,fe:etij Lgd:sntó Bu]Jo,.ó C! h,

'ői7l1,ú. é1,/



A Durrah:ras:ti !irositt Ellesijlet ]aal, s:eptenbel ]-ín ehkull n]cc,
L.3tlnt.sabl cél]ij Li]:a tartt):l]r - i !jirs icllő.lése éIdekében - a §!,o\ e!}iiü_
Lníjkodés a rele|i!]é\i ijrú!nnán!:.lt. , (illl s:eNe:erekLelés l Telr,}rj::lL; e
t.nné_r:el és i lrijr|!.]ct trieqóllí\J, ylLlLnlnt a] e::el ki|.i,lil'os 

'iil.]kú:ta_tlis. leLr iLá1],_.silis; ] |j \ j:,lti ]ehe(ijr(lqck kihasf,Yiliwl ;r krprsolattrnri: ]tl_
ós kL]LliLdi r,lJílk.J,] Lll. táraJllhl s:cn,e:etek]<el. 1.1ijbt]j kü:ig!:_Hnt,isi
r:ci.kkeL, A: .llir'i e ióksél ílrrI kL];vreLt erreslllel 1igji] teín]a\:.t.s 5:e_
n]ól!.k. e!!éniés lálsl: ! !i]Lalk,_.:án ] k lclrctnek

4. DunahaLas:ri jó_!: Enlékl]i:.|\jg ]0a].l.eri al:LLrlr mec 1] tas Lós:
f&l1!:\,eL, ko:tiil i ti]rj!.ial.n és s:,]lr!,i::i!haI. Lel!i Lé\:1\.\iil\.,.:.nlt.|
níufiL ELDóklré Jr TlLnisr Lás:lt1l t:j]a.:tonák. A: Enrlék|]:óll\:íg i]1.1,
ho.-i a: l!56.1romJrloln ils S:a|!.]3i]rhJI. .:;De6é!ér óli:]e. efuLéler i]lít,
-,n a: '56-]s á]d.:ifukn.t a. a hehi l]ir.okl.. r ftl:t ,ett itlledaLfuín_.tn.].,
E .alkLrii:ések ]e.lét]e. i.lli]Liti]ttáL ! ]0i_]1. .,ktarlr.r ] ]-úr te]aratotr Jnlr.
1ral.tr:tL '5ai-.s eDlékmín,Ct j 1lirsnL leré., n]t ,íb]],i '5 ai-.s :ís:LLit r.l.mán\.]

.1'/ulr*rili, éLet és kö1művelőd,ési lehetőségek

d tele|íllésen a1 l9{0,es ételt uégéttíL

a; 1980-as ét,ekig

A kulturális élet központjal a rnúvelődési ház

Dunaharasuül ir iásodik vllágháboúr követő évriuedekben ís meglchc,
tősen élénk kulturáLis élet folyt, noha hos:ú i.leig igen mosbha köriiLlné,
nyek kirött, 9erény Lehetőségekkel és kevéSsé ónszerueu ődíí módon. A hclyi
kulrúráli§ éLet, míívelődési és kulnrrált szórako:ási le]rerő§égek §.erve.ósc, n
prcgramok sz:jmán helyszín bi]rosítása évtizedekig szinre kizáúIag a Jó;.eí
Artila Míívclaídési Hához ill, elődntéznényéhez, a k!ltLjíotthonho: köiő-
dött,

A kultúr.rttlbn 1950-be. kc.Clte nieg működését a korább1, l93ó-bm
épült S:ántó,íéie nagy verrLlégLócn. A, épülerer l községi ranács bórbe vette
tulajdonos.itól, SzáDtó ]srvántóL, al<inek hamatosan az épiilcdrü taío:ó
lakásból is ki kcllett költöznie, E]Tc ázéí került §or, mett oda az új q.,ndnok,
PDpp sándor gy,íri nluikás költö?ött,'!

,/Úk*i/,i ;,4l ó k2-,r",l!1;i u"Jgr} a a/"/ú.kd. ]5]



A kUlIúrctthon igi:letarl.it,i L9;]-Ltr Tó,h Lar!s tJ]ríl,']j ne,e]ték li, Jc
.!Lk ]96].ben tli!!.tl.Dít.ttal. A: nlt(]:n]ínrbeD 1: .,tt..tl é\,ektren tnbb,
ti1l(: ]enJs:ele5 Lenr]erérrr,r, hctcntr s:rklilr] elő:rlritkrt, tL,lalre S:a1-,r.1

|.jLil t,:1] esiéket, tauc|lo!!!Lno]<it (|l Lln alii:]inc], tJin]lólt i:nlhi:ieLira-
Jí!]li,rl (lijLisá!i s:i]üá:. hL$:n]h:[). nLllt.cllurrrr]]cat, p,]lltL]ii] g\iílése-
k(l. ]l ljn1 e.ít.]selet t!lt.ttek. 1tt t|lrt.lk a h,:]r] lín..so+]í Lrit]ji ]§ ]\

1tr]gr:mok mnJlllriLtll nen \.,ltJk lga:|ir1 né|s:etiiek. .,iJJ.i|!] glJk,,riik
y.]lik i Ie n.llá1 il,i..k, e klal.clr ,:ah.1,1:j]llnl: ]rnrleckoJís. _i ]rl]rrjr,ln.
h,lnl.arr i,]Lr ó LlunkaLt r k.l:sagL tati., Nilrlíi\ elési ÁLLanJn Bl:on.;ig: rellr

A hatl,ánes a!ck .Lc]itijl ! k.l],a!i l.tr]i.s \1iil,eLij.larr l]jr]ll\li!inak
(l;lti.siDak] t.lu!!.let!, !L!tt trriíl.j,jar rl]in elajJési ll'i: |l!gr.nl]j. 1 k.úl.-
t.].jkhi: Ié!t5t jcL.Lrlós.n ]]ij!ijll ::úucJell S:inrr]ijaJlj..,l]1 iiln]tt !
l]énné és. |.tijh s:úrl!.i, ]::n l ]us:l] ]Jeil Diósr (]us:tjr, rll]J lr, Bon
tliIl,is \e:ert. kit hcLrL::iLrlii:i,.\l|ojl 1.eri:iil]t, Nl.gn]J!]r i re|üLii-
fu Jrlle:ij i,.t g!lJlr]]:i.:5:!l]iú, t,lrjbbí r: ún. s:i]]ij]i Alt.]én]ií]e Itt
ti|ntt h.h,.t a,e[]l,liir, \1rgallI.u t t l.g\esk,rr!5. Lr,]]]]ú éi,-.ri\: ,11ch,
]]nl,]l!]mokil \:.N.:t.k, liLltrt,itrl a: loelerreL]e.:til TlT,L:liirJísok, a

Á Mr{tlóde§ HÁ d ó0,6 i{t!üot

lilmvetítós.k. Megke:dle
miíkódését a ?cneiskol.
hegedű, harnrnjkir és

,onsora s:akm, s:ámos

19ól-ben negnyilt a
később hozáverőleg 500
lU] l',9 elszin]nt ls etero
fu, Szerveuen DoLgo:ók
kllűja. S?cntéL}i !áltozá§
is történt, a kultűrhjz új
igazeatója Kerkay Jenő

A nrin elii.lósi h:L: i!.r:!atarjjIí L']ó5'L.cl Kcll.r ]eiiínÉt L].\.:t.ll k], A
llj! li i: ij f.:.té5e e]at! t(rl.L,a -le1 ésb.r a kolril.t,rn ki:Lrkíton nrrJcrL,cll
inl\r \ n ] 1 []' llnlleInletíj létesítmÉn!]]cLr lg\ llllgrrerenn en. kar klllj]sl,,
bjbln, elr s:rtli n terenltn :alL,ttel j pr,lglanl,lk, heLtct kapln c:c|rll
Ii\ijl hánr L.nt.'heLl iséq s. A tírsl,i t.ls:.](]lsé! rielLeh.tai5.n s:c!a!!.:
ro]r, hiánr,l:ra| l klul.ltrende:ések, raltírllc]rrsérek is .{ kuLtúrh:i:brn r
1ij!gefleiitett l:-J:gntó LieL]ett !:lal:iLkodj5i !ig} ].1é:ij. q.D!]Dok ós t!karíli,.ii
J,]]g!:.( néll.]t,i: mukaidijben, A lrosl! !k .:ina a ]utranrs aril nlj-
júJ]k t.lél..n t.n,.il.1. L,inlLLl T.ús,lsá!i tjn.-, ..!rg.rr-, henlonika- hrgcJií,

]5] .)ía,,koá,l,i áll i, ,4,},.-"r"./,i4,u /á"jr?,l . 1"1,1,:.1;*,,



NF,. h b,L;bá L,|rl,.-.&

?9!@i3!E=!: !!?!ry!9 r !! 6&4bdd

és ]]i|áílini.\inil!t, b.|
lerniqlrllrl:jsL, lcti rrLrJ,
s:eles-!gg.] ]nD.r.tt.r..s}
li1 e]iilJrnollt, íilnreríté-
:eLet lvlllr gl,cLnrekpLo1-
.;lnn]l!t, nrin.,í]s ..]iíeJí-
\.klt (l|irl.crt.l.t, báLa
krr, llagr,.l fut:_ és né|-
ü e (l(t jrn uL IL r.
1]]ilk.rjlrl t!í!tt,tk
T,\ljt]t. lliík.jJ.ltt ii! kiál
lilirl]kll j\ ](r]d.:.tt !
leIi]lii.nri]Je]l.:ii ar a sa-
lanll i:: ::rk].il, r.rLenrnt
; §ilL éi J t.il\.gg\ij]tij
er]esijlel, BenrJ!k J: óDci,
3 tnnj is i.\]]1.9í\:.,lL::ik_
kirr. . lirrr\\t]].lit Ln.,:!i-
l.fu, (]!!r- ó, sa|íIó, ::a-
Lrj.,ruÁ, tcl íL.l.r1 kskeni

o\(1]r\ j!!1ó ttnlt]hant-
kil, k]..iTrJ!iLilkit s:el-
!e]lel. A: 1 9óa,.: ;\ ü:..1
!é!ére i:.nl];. i 1.1\lLil.t

RáJii.td lvliiu?tídé! HJ. ]980/8J{ 
alábbhagYort' a Progra'

kijúűlelí,désitnagmfiiletlből LnoklárogatorBágajclcn,

A nűvelődési olúon a helvencs évek elején mjr dí, Légrádi TiboDé
vezeré§e alalt műkiidött. A: évtizeil násodik fe]ére nénilegjavulrak a? intéz-
ményben a íjrgyi íeltótelek, A ]00 íőt befogadó nagyieretn, a ?0 m|es s?íD-
pad ijLröZővel (nvíll tcre 8 nrérer), 3 kluLhelyiség, 2 műhelyszobir, plcsszó és
egy ranteren áIIt a Láto8atók rendelkczésére, N4indezt troda, gondnoki 1akás
es K]s:o g,r n n( Lyt!(PL( eAe\z leitek kl

Az iniéanónyt 1977/78-ban már Diósi ÁgosLonné igazgató iláDyította,
rnlnkiját 2 íőíoglalkozású szakalkalma,oir, ] kisegítő dolgoó és 11 me8bízás
a lapján tcvókcni,kedő tanfotyirül, iLl, szakkörvezerij segíterre, Szcúődéses ala.
pon míilódött itt a: olli Jáno§ és Diósi Ágosron vezette 6 íős P.lx cgyüttesl
valamint ! Hcrnann Anralvezettc 9 íős sranlizenekar, A köznűvclődési és
szórako.ísi lehctaíségeket a relepülésen továbbra is eL§ősorban a inűvcLődéSi
házban szervczctt taníolyamok, előidások, koncerrek és egyéb rendeuvényck,
lovábbá lz itt nííköClő Szakkörök, művéSzeti csoportok biztosították,



Rends:clcscl s:erretek glorl é5 gé|ilrj. ,:.l):is-,]!!jr, g(r]írnii1 e:.ia,j,
aDgore, i:k!lii előké;:iríj, ang.l és Lratrrct nleLii taLrfc,]vantt, lalaLlrnt
TlTeljadúr.oro:.n.]..rt, \4íí\és:eti cso|.ofilónt úrijkódntt Ltt | 16 iős ás:
\:.nr,k,lrus é5l n||l|iLlc.:opolr, meh,ek eL:inorl.:n l néner Llcnr:eli\é!ikul-
(Ljr] á|.L:n!iI! n!úrloliJk leheliiségef. \: tr]taJr]én\ fufál.L,ra ii otflbnl
rJorr a no.lc]le:ii, ! i]a]\e]r!\ií]lij é; n glemck.rkk s:akk!ni.k, ! ít].iírl
sakk s:alos:trjllnr]l, miír,éi]] l.rni lo!Lelk.-.:únr!l. i1]lil$á a |ctóír li]ú\igi
Klul.rrak, a pcd;grjgrl. é5 ,r lijl},1irir klul.nak 1tt lirijlfe]< negIcnJ.:,:\re .
i.lls.lDsi ].rmc\ jl.].. . q].ni]Unr ::elera,Jtó lrrjll! i nénet ncLn:.tijéci. .]
\nna-, r bcolr1, a s:llrcs:leri, i pe.l.lLlg!s, ! Lrai|j:l]l1sli9i éj .glóL, trjl.k, :
leqkiiLnnlílí]rt inúqig(:k, kil:griíiéseL, retélkcJ,:i].. rin.-as b,ibl.c!nllilók,
tliii.l,ie-.tek. k.nnol!,a\ kijllrlí]:enei il9ii-l.en pL. Pir.nri_- és Ncrjt.n],) k.ú!
,:elek, \las:inap rstL]rkrilt ]-,+Ja tlil!l !et! lasf, , tijn.ilé]utjniLr, t]c né|s:e-
r .l l ,L L l ,,,l ,

A kijnwráí és a no.i

\: igéD_lci i:].!]ií\(L.:hc: elenge.lhererlen a nagr,Iil)},!áLLon:inn_!!l rcLl,

.1elke:ő kruyrt:iL liLtogatlis:r, ;r kh}\liíi sa.l!:1]t!tísol i!énlle,ét.Lc. tr
renJs:eLes olrasí:, A tclc!i]](';tn errÉ l mú,eLőJl]li ]lj:;:elle]eti lclctci
ki]:ött níikó,ló JLDlhjl !s:tr jia]\égi kihl,rrát Dl,ú]toit !: éfii:edek fuLllnlin
egrte 1aruló lc|ctőxllrt,

A duDah.irls]li re]epiilési könyvíír
léüehozás.lt a községi ve,ctós 1949-ben

határozta el, a ma is lnííködő inréinéDy
végijL azodran csak iir es,tendővcL ké,
Sőbb, 1954,ben jótr létre az,al á céLlrl,
hogy a nagyar nyelvű szép- é5 isnerettel
jeszrő ilodaloLn gyűjtéséve1 a kozsóg ós

kórnyóke Lakóinak koDyvtári igényeit
kicLégítse. KedetbcD .r mí]ve]ődési
háZbán nűkódött, .lz el§ő időkjren Lnind,

ós,e kL], 500 körerre1 és alig 40 olva-
sóval, 1957-ben nár kb. 2,500, 1959-ben

4,000 kóiettc1 é§ 400 ill. 700 o1vesóvaL

rendcLke.ett, }víée 195i-ben sern volt al
iniéznénynek iinálló alkalniauottja,
kóDyvtáfus!, íg], a nyitvatartást aZ e§ede-

.ril-,,l, ,*J &, /i|-,l,"l,,ki /./nígJ a nq.r/;.-,



1960-1.en ii,lkknn.,,( l:]r n!í]t a m]i Fij rit s4 ::, Jlatt, k.].ő]:b r.edig a

RaLkó.:lLileten is, l be]í]tko;Ott oL,enik liti:.n!l 19ól_bcn inc el a: ]..i\r
íót, ugrane].ltn a: é! l..t ninre!1 ]n 0irr, 19ó.],]:en aláI ]+,0a0 oh,inii
Ljn]strtás és Ib. 40.1a0 k.,Lcsnn:és r.!1aLlt J kd]l,vtáIl.an, Á: n\té:n]énr
l9ól-ben rárasalt. .g1.lelő .hisót.IcLnLnel e]tát.lt éliLedre ]!t.tt,
El.iren a: éfl.en rnec; eLult a kdr\rbilr:lt harftsá!. arneLr nro:grJom .lt,
t.íse lér én inlik eléjasót tií:te ki .él]íul, horl e t.ség ieLnijll lik.\ljgí
nal le3aLáL_.l. 1J- lí']i,..l bcLltrtko].l1 kiltr|t,iri.]\,,lsLi!á !áL]nn. :\ km\ \ llnat
l],]!s:ú i.lei! tránliró a]\jkL ]LLé é !e]eli]' |onlftji)s 1967.beD ] kn:]1-1(j as
a hókkt]n!\ tíll]ln nrlír ]] 0tt0 daral.r,s kln1,rúLLoraín1,1ó], ].:0L1 l]eirllki],tl
ilrníiróL éi ó6 an] kij l( t]n:ésről s:inl,1]hat.,tt ]-e "

A: ]9iO.es é\ek n]jliLk leLé|en.: ]nlóf,naD! h,ln,ü lés:tesseL ti:enrell
e n!!!k.,lf!lillil, : fu!i lluir xdi lin.\ Áh|iinos l5koL_r t.NLetén ]9i6-brn
Ln.!L]!ilt 1i]úsí!] ki]n!fl:i..tL és a m;] \1nJ,:cnti ítri íiókklnr'frá[iL. .\
Lllgfknnlfűt S0 rn-e. nLl:rteremrnel í5 ú!ntc!! óOa í.]!l]métenri }.l.-
I.nJ5:elle], a: ii]risíc] kn.l,rtjl6i rn]-e; ,l]ras,]ttlcmLle] LenJeLke:en. a fió]<.

koDn tál \ §lri ],rf:l l||.toháN. ki.lii]!tr]Dl.k kli;t]tt níik(i.lntt, A ni!\..
k.n]!!llil 1elijlejcnJlj:!te ]9ii-l]en l|.g|||.|!nt, e:é!t a ]rónl,ltnli ,íll,_jnít!t
Ldei!jenesen ki ke ].tl koLtl]íem] i: (1Lct\e::él!essé \ í]l éi]i]leflrij] A ](] ,

leho:;,:l r,rjl 19;l_]].D kiilri):]]ct.ti l bs:i. HeI! ]5 nrí§ n\]r,.llll|i! ]Jir,
ien j iiiillini i: (:-Y tls:telrlJi].s li]rrl,!tánr: tt]!iJli ill i:,)l\i\',Iill {]
nLla:ói n:s:]éll:i!r ]9;;-l.en nrelkij:c]íi.tl. á ] +a! tijt, r lelJes Lih}\ií]
iLl]fuin\ |eJ]g i ]s aaO k.Letel, .nn]l gii!! Jll- és hensLene:lrii]lenrénl
.!é5:ilell ki, ]\ kii}\1.1I s:áN\ renJ.]f,ónrnck, igr' pL trLjt]aLmt eíeknel.
n..]lr i\ó lJ]i]LIr1[]rál is .íh..1 ,r.],]it,'

A ko!álrbi tárg},i íelrét,
etekne, keFsr .rÉ\ m,
nőségi javulást ]e]enreft a
\,á!osi könyvrár úl épülc,
tének áradása a kilencvc,
nes évek végén, Mn]tegy
60,000 dokumenrurn, fo-
Lvóiraroh,asli, helvtiirténe-
ii gyűjremény, gyclnek-
kilnyvt:1l, zcnci ó5 videotár
és szírncls cgvóL s:o1gáLta-

tis jtl a? olvlsók rcDdel-
ke.é§ére !: igcn kultuláLt,

lŰ/a.,A l/,t a /*-",z-l;/;,. ukálibl - a?ik-.



A teLcpiiLisen r mlnoJ]k r ]lirhállrú tLtán is nííli..]i]ii nro:i, É|üLctót r]
]956-0! ínllr..c(.,. ,]L! !]arr(jkbe. ne!r,]n!álta, hogl |el|erre L]l és - l kol
s:ak ha:ai kor.'gL ,:nllolelit n,L]nnc - nt,lernnel ncvchető s:é]esrásrrú
n].:i é|úLr A notr níj5oriLn lóvaj Ja]!tj.i lln !T.nn.k!]Jt].ék és t esti
rl]úelóa.láí,k Ls ncgtchctajs.t] Lra!::..ií](k l]i],rn!uLrak, íg! r htiqirorlsá!
(heltek ki]us:nrjLt.ú:a] rn. 19ó],L.cLr c]iltL, ;r 5.,-'l,-or A Bak. FiLrns:í.hj: e
nlri Er:sél.et utca ]]. .:. rL|tt ilíkrj.lott. L9T]i;l-brn ktanolv i.lú]ílís] n!ln-
k,iLrr r ége:tek lalta (irtlén..cl.. ú] Ln(,;Lga!. k. \ ili!itási ren.l!:.r, ll[ícítjv
re.hnike, fít.ii IcDJ.;cI. |:Lrnú!tt t].:ajtóri.:ékek |eileleLósc), rlr] ]elen-
(ósen ]il,ítortn ! j:ol!!iLtntások 5:ilr!!nJLrjt L]:enl:avark a;onL.an clLrjn i.

,!lehelősen glakL:D elilicL.lrLltrk : nú]] ]a-.9 úLiiheLhcL lcrrJclke:eft,
19j6-1.in ?].]50, lri-;-ben'] ],]l] ia:ai v.llroll ]ecletakó;cl !i-]0 tIiirdííe,
,{ ]eq!ámk ekkolib,ln ]-8 Ft krr;on !Lor]!(.k Hérk!:ni|(,]lü ]i,]!) é:

19,3ü, rasánap e:ek nreLlett ]5 ]0 ,jraklr tJr(,]liik e]ija.l,ist, k§ é\,e i §:er.]ii

.:inílil..L, ESrtenként Nitnék i. ils:akai clij;rJítk biii,ittttjl a pr.-.grrmr,
A ):i l0 J.]1go:ót fugLlLkoíltltt] a \ .:.tajn ]i í. iil |én:tlirost, tc| cr.selijl. :
!él.;s:l. ] ]egfs:cdijt, ] rekarítót, A ve;ctól ]gen c|akrari ríhottjk cgrrnjst,
]9ia-]9,-s kó:ott !L. ti]en n ]t(,tték I.c .:t ! tiD]..]('}l, .^ N):i Lenós:.tc\c.
.]\ii$lbin a g\ennekek és tl:taLok kerlvelt trlúl|o:.l- és súako:_nL hcl_rc

\!lt e!é.:en a nl,.Lc\ anes éfe]rben tii,tént be:,ilnj]s,"

AnoíJ, íólJkaíól o| ]97a-198q.d\ á!?Lb!n dt

]55 .7Í2*jb.l/ a k2^/./őlen u!.t .r.l " n/*l,@,



%Porta.t"t és más s1abadídős lehetőségelt

A Dmahatas;ti Múnkás TesreJ:ő Kor (Div{TI()
ós a löbbi sportegyesiiler

A: 19]ó,]]tD iiL$:l.rt1rtt DNíTk-h.: haurLl v.rra ]tLi.Il . nrjn!]lk
\ |lí!hjto llitt ,i!! !!jrl r t!].l.i ki3égl ,po!tk!l is, i!! kij:el nrá\iél .1yn,
:e,]cn kiLt.:tuL, a: onelc: .\,ek,é!-éjq tclr nijk.dltt DuDalulas:ltr] j(l(t
rincl,! to]ll. \:ak.s]r:jl!t Dík.Jtelij llr:illa .r.oLrell,esuLet A s]eíe]ctl
.rot.'].t Dllrlés:l i (-,e|cL llLt,illijl és J \Irhnrt jplrtk,leLnek karelékébell

]9.1&i.en lnnét Dler]!llkuLt ! D\lTK ]ab,laúgar.:iko.]táL!a. A.si]]lr ,r

KL_ll-ASZ L.aln,lk:íllrl ,.:.Ic|elt,.\ a:(|.l lutó!_! jI ;Nltk.-néfel liirlén
i]j:nj ulLiLl r ]nl..]eú!,i.silj.ll Lliikdé:e r:!rj|rl] sinete]t..{ 1ú:ót Li]feliiei
i. ó|uli !Ls:t!rt e sfoll|jl]:irr e {ril tij. tcJctt lelátlj. t j+á!.s i(L,ó|jl}.|, .t:

i]lli]:ijk. e krIités sd] .1 +.ortLéle§íln]é]t\t J: i.]ajkn:ben i-l1j]]ós!l( l-]\lTK
l9ó]_Lu1kalti 1]iil, trJJi! bételle 1 a\.|el -{uni!!i1llól. l94i-l.c Jhkul:
] ])trlTK,Inst.hi Li.riilLnaDle]r kii:i]ll !Lűk..]i] ni_iiIé:iinbilr cs:lrra, anrrlr
. P.!t nelr,e i ná!\ |j l\ j5 L.aln.-.Isált,rn s:crcpeLt Hánn é, L LljD i] e!is: .:r,
|..lt .iünent r S.fulsífi T.itiLesbe ''

Á DMT(jpfrl]ába

1959, júLius ?_én a Csepel Autóg],ár sportkóréből kiválva i§nét 1ótrejött
ar öDálló DMTK, Elnökévé Reinwardt Ferencer \,álaszrorták, aknrek nrun-
ká]át Firzekas sándor intéó segírerre, Hét yakos,rály aLa].u]r: a labdadigó, áZ
ököll,ívó, az avtaliteiisz, a renisz, a vívó (kard é§ főr),.z evezős é§ a s:]kk

:/l.,*/é ,, ,^b -ű".li41 u,áq"l ]i9



::ak.s:t,i]y.L, E:ek srkeres LlíiLijJLlsét mrLtatja, hogl a saki.o:óli 1']a.l-|eD

megteL L.a1llokok lertek és.!s;ágo: \...enfen i! 5:clepelrek. Jc a lalirrúgL]k
is be]ut.,ttak r nregl e i l.a]nikságbl, nho\ j .: i-ik.1\,ílóL és i: as:tllLt.nis:e:ijk
\:]nté!1 L.cL](le:lel, 

^: 
i)k.L,;í!ó .rrlo.:ráLI hírol élir (1959,1']6])

üiiki-i.l(tt \J]$ils ljeren. e-l:ij !e:ctó:i\el i!lélkőal,j.iker a üii\.li:iJé,j
hi:b:n Lcnr]c:rék, A hél kna]] .rl..lii] tr ]ibilalil!ó ,:al,)s:líh tartfit.j .]
ni!át .{ 1,1\lTK : nalas nríjkoJésL lii]]|\éqeit (|l |álril.élLet n LicN.l
]\ tirgrár r;::ére r JLnr]url:tr |,ilL] lrl,r)áLitáéí, t..,.n|él]e!. üte:tn]

]ii-iL!sascli, ti ls:elelések !,isáILaúiJ íg\, .Li;itl];l a k.:5;ts] riná.s jLial t\ úl,
fu lt táLnigrliikh1l teJe:le,

.\ D\ITK \ír s:ik,];:láLlá 196]. Lipil]síl.arr.tl:Lllr Jr. \'rlklv::kr
t]erra]en ós ielesére le:elésév.l A.:jt.,:(il! QsiaL i.]él.ítették e r(19] L]\

rlh ati.ccr ]t].;ónik dtr]Lá,jl! nlk]llr.l; c sónakhLi:r r, :fu i ürLli nleqkl],-
l,iI a !!lt R.ikó.]]jllin.l rin úregi. ltat r\ h!r-D]a](.1lla Erre s:tl.óg ls r olt.

nlen r kcicrhen l5-:L] tőS t.llság a5 J ..ón;k.k s:Liln. js rro$eD ]rin(, n
hrl.j|árl!t ]iith..l.k, ka]akok t]s Lrrcrto csónrk :Lkotrrjt, ''

: iri:t!n] ke:del tLtán hinanal nihc:etI tliíl lilerke:tek 19ó],bala
Dtr lTK úr .lr ri)kÉ, Kj;s Li] os már an.;l li ]t ]. inl re]en bcs:ín,]li i. ho$ ji_v!,

!i e]ieh.t.d(ni]lé§ijk jniill a: o].(i],iIó, á i.ni.: és i: r::i!]]l.dis: s:ak.s:tlih,t
mer kellcit s:illterni, A: ellesúlet deit.tt.5.1] n]iík..lt]tt. A nle!\eil.njDok,
sá!b]D .;.I!|lii ét Léf elsij .s:tjL,iL !.rs.!}:in,eL 6 rcllr].:]ke:i; ".aki<o:jk
ktr,áló cr.Jnlén\elei élle]< e]. ,]e n: .3\, cJ:in el niik.rJij 1n lj s:ak.s:t,lL} s..l
r,-.Lt eLcJnil|relen, :\ női t!úljgL tőr.:.L|,rl U!\ enis Llcglei ]ramalik hrJle-
:ést.'lt c], A lat .larúg.-lcsa|!t L9{.]ió,+,L. i nerr.i ] .s]lál!1,elr 5:.r.!,,.1i ]ó

eLedLlalnrrt. ]\: e!e:őSi]k ke!a-.l]J L].nrelIedii t.]jcsílnén_!t nliLitoltiLk,
,Ll.ibLuL lij]ec i .relfeLeLíj s:ámíL 1rJ]ó ó§ c!_lél. ielj:..l]éi hián\ ! ntltt.'

{: D\lTK ]96,1-1tn ri;mees:ervc,:cttL1 airkrLLt jt, h|t í.]!ú e]n,l.igct a,

há1.,1,, l!sli el]enőr:ij l]i!tLsál]ol iiekíl,]ttik. a: clLrijk s:ernél_re ncrn
!jho:ott..1] 19ar+.ljen lelere.lménles.b]] \í\ó s:ik.,:tíLrl. nelr eLÉg.ég..

liná.sL tLiLlogeli\ li]h]in e.leit.Ltes Llij]<l,]és. a norclral ,rdós;i1! niatt !
Li]ie.lc:ij (1l l]en n]eq ketLerr s:urrtetnr, niaraJlel reh,lt a l!t,,],rnj!,ik, i sek-

k.,ik a: x: e\e:ő§iik, A sakkcsapat l9ó+-t]en Der\.i brrjlr:lk:;lor rrlrLt,
19óí.l.enp.rJ]gnlív:lJ]khel_leésrélie1 A liL,Jirí,jr,ik és a; cye:ősi]I 1 á]toló
,]keneL::cLrpcJrrk. A 1)i\lTK ]9.a6.t]en íLj cllrökséget rrilas:tr,tt, meL_rnek

i.!]ii e !!nJr].lr |.cr iiket rirsedaLmi nuikjl,.n !éqe:tak. \1cgkerlték a

|j ,-.l. !_]g.jg .:.r\li,(lt. A |árfuLó leqok,:rnn;l ri.lid Llő !l!lt elérie a ]].]
liji '

.\: e!\.,ij1.1 hcl]:.lc ]9a.7.t en naslmér('kbe nDlr,tt Á tlér elrrokségi

tirg kijll !t lcL]ei |.ii:]\ ]l:ísl r]Oúsítort, A 5!lk \:ik.-.s:ljl\ c!:ii,)s:táL_!ú fcL
:..1,:iji nás.lrlrit]l ]gJr,llik, l: e\ e;ij, ::ilk$íá\, k& iij\ e] műko.lirtt,

lcLés csónakkal lLlt.]!,l].É:tek. kriL,.n sa:JaL]koiljst ioLltrnaL, A: egletlerr

,l/-,4/á é} ."^ */"á"/ó U.,a,,á?."4.



negnraradt élaí s:akosztáh,ho,, a labdarúgóho: 20 8ye.nek-, 18 LfjíEági., L8
felnőrt korú játékos, !álanint a ]6 tagú öregFiúk csapat talto:ott. A 72 +]o!
tolóra egyeden, más.]dáLláSú edző julotr. Á felDőtt csapat l966/6?.ben ]2,
heLye.ésr éft cl n ne8yei 1, oszt.llyban, az ifjúsági csapar 7, ]ert a jjrási
ba]noksígb:ln,.tZ örc8íiiü pedig ir Búápest bajnokságban értek el ug}ani]yen

1968-ban Schumacher Lajos elnók vettéséve] rnár új etnökség állt :1

DMTK élén, A labdarugó c§apat kicsett a fueg]ei 1, oülályból, A s;rkk yak-
osztály továbbra § nehézségekkel kúzdött, a ví,i Szakosz!á]y nerntülönben.r'

Az egyesiiLet 1970-1ren minden cltdi8iDé1 nélyebb váhágb.r Lefult, ADya8i
ellehetetleniilóSe miatt a labdarírgó snkoszrály augusztus 14-én íeloszl.ttta
önnagát, Már csak ü evezős szakosztály Lnűködörl A §portteLep így ho§s,ú
é\,ekíe hasznáiato] kívül keíuLt, A pálya éS íeLépítnényei, rovábbá sok fel-
sueíeLés jólés:t tönkremenr, haszn:illratatlanlrá ,álr, Au eLnók á4nbrn
megpróbáit új szákosztályokat s:e.vca]i és indírani.']

A, Lag oio,dl.,l, l,, FE i-|-,,,j Ég ,+F,loe
felhasználjsáyal, vaL.]nini a Mahnrt, a, Ezüstka]áSu Mgr§, és nrás ü:ernek do]-
g_ozóin.k nagy éltékű társadaLnti nunkájával sikerüLt rendbehozni :r pályát.
Uj ve:crősóget válaszúíak, .r; elnök Virág ]óóel az ijgyvezctő elDök
Schunacher LajoS, a rirkár Törók Atti]a lelL Báráti kör szcLvezésébe fograk,
új csónakhá? építésébe kezdtek. Harom sualoszrályt vencztek, a 1abdaríLgó,
n ví,i és a sakk üakos:rályokát. A 1abdaiúgók edzíjjóvó l9?7,bcn KLinYán
Lászlót neve:ték ki. A: ú]jász€Ne#st követő első években leglnkább a SeP
diilő és au íjúsági csapat §:erepelt jó1. A felnőrl játékosok a köÉeti b{nok,
ságban iDdlLltak, majd 1982_ben íeljutorrak a meg}ei ll, o9útyir bajnok,
srlgba, A 30 ragú, 2 kilbool,ta1,2 portya- és 2 ver.senvkajaktal rcnclelke:ő
vízi szakosztály szánára a két régi le]ronrá§5 után 197?,1984 közótt 24 x 12
néteres ú] csónak|ázar építcttek. A DMTK-nik a n],olcvnDas éveki8 Lugosi
Jó6efáltaL vezererr Sákk s:akos:tályáho: 20,2 5 iga:o1t vereny:ő és t0-15 sat-
kozDi beráró tag Érrozoti. A versenyzők koztil ketten első, öteD násod-, a
töblriek haínad. és negledos,rályúak loLt.lk. A csaPat 1975-1reD megyei ],,
1976-ban megyei 1,, 1977,beD negyei 2, hel}e?ést érr el, l982-ben éS 19E4.
l987 közór. pedig mjnden évLen megyei csapatLajnoki cínet s,el,err, Több
\.erseny:íí szetett egvóniben is nregyei bajnoki cínet, így Schubert Ctlla
nésy§,er (1964, 19i9. 1985, 19E8), Kovács lstván (198]) éS Küál], lózseí
(l986) pedig egy,egy alkalonnra], A DMTK sakkcsapara 198?-ben oszrályo-
;ót nverr é§ bejltoll a? NB ]]-be, A saklo;ók rendszeresen Szer\.e?rek hizP
versenyeker és meghívtisos negvei szintíí villáLnye§enyeker is, A sakoslríly
Srámára a művelődési háZ nyújtorr ofthont, a felszelelést a DMTK lri:ln§íror-
ta, míg a venenyek útikoltségét a versenyzők naglLk íizették,

a|a4ilfu /}áni./



\i I5 ]i i,ll] j:üiijii!]Li..,j.l.]: ]i!]]

1: ]97j-l.en e]ekuLt és l9Sli-Lg niíílialli; .]]nte!} ]!]-]j lirqlj relmés:.t-
jaLr,],::.Il(i}s:,íll,t Békisi sándol a5 ieL..ó!. !c:Élle, S:!nno| !cl,ét klilfi]L]1

kiljrrJ!!á.l ;:efr elek, kb, l i-.i t LfF::.Lsll N!r) Kéktiu! Llt|.!r.tlji ]5 lel]e-

A DuTK élén i kilen.ienes élekllen \iLje Ji):sei nra].] LuncDbereel
C]Lrs:tri! clllilk ili. Ka:r] Kírol\' eLrrlklieLrents íllt A s|.rtegrcn]l.i ]: e:l.J-
fuLluló],:j!n.s s:il.s:iáLrt miikoiltet.tr A ]cqrlg.!o1.1, t.lrrceü:iss:l ren,
.1.1lc:ii llbJilú!ó s:ak.s:tállli,]: k.hó].,, ,crllijlii-, lf!, í.lLlaílt, és i]recilúk
.se|Jt t.rr(.]ik. A la|darúgr]k . m.3\,ci L.a]n,)ki laL,iLko:ól.,1t ln ijl iümáI
hagtonrjnrLénr renJs:eresen riual lúl]rij:éseket a nén]enís:ági
LangcnluJrch és l\llJori csapatanJ A Schul,el lirt)a riltal rctrert.slkk
s:akls:taL]r r ll\1TK lerereJménresel.| s:el!s:l|il} r, \ -.nklt.rllt , r: eli;:ő
él ekl.en cli]lr ] jll, ], hel\ e:é§ nre!s:et:és. Lltlin , ] ']9 i /i]6-]l] ,1icsLl\,.í e l]
NB II-e. ]:allli]lsjqr:]r Li; t.::el tel],Ll.,, a: N-F I]B ol:(jl!l.i. ah.L l999]]lraa-
|.en a 3, hclycl \a!:|tl, A ml1s.]il]k cse|at:Oal-b,rj l]hal.oltl !: \F l]-b.

]útást. \',u|l Kjrcll (]99_q) é;.1r, tsen.:€ LLis:l. (:a.'t]) e!5aDrl,cl lrest

üe!\Éi],t]nll] Cí!]]ct::Cr:crr. ]99;-§en Fdi! e.!.]|i( érre eL tr3l!Ll.;i, A
rí:l .:rk,ls:t.ih, KutL \lLh,ih \{elé\a\el n]iik.Jil. A li:i 1.rtokl,en trlL-b.

ll]nr iL! grclck rc:: ri,:t, A tcll]s: s]ako-..táh, t.lgiiri ]999 ana l.J.tt
Ijl\ikni ]:it.:]urnak a taLL LJan:.LkL..rrl A tilkó:l] a5 klrir(e s:aki]s:t,iLr!k !:
rt]ú\í!i- é: JtjL|lln|LjkoD cLórt t]!jló ereJménlcklcl t]ii\:kéLkedh.ülcl, 3
.q\nrúl]tú n]ü1.1lc:aj kLub t:jc]ili .eIiilii8ép-DoJ.lljeiikeL tétr.lsL :iíl

or,:ácos reLsrn,;rlcu.:rrcpcLltt, A: JuLós::akos:lLí]) ]99]-l]]D jl]lu]t !
(]sr:llor Lás:ló-l 1,1l jt]r (iLlltr t er;cn r :őpárssa1, tl]as ]ín.s ,.:.t.'íi el. ,1

,:!li.]sJáLl, 1.:.la-t 199_i-]:rn TLcsb l-ji:l,') fett€ ril { nlegaLakulí ótr a

.7v.s;la a *a *"aa*, l*z"i7l



FL]l, versen!:iík ll.gue lót]b.rs:ás.s és ]lcll:.tto:i lersenten \es:ock Lés;I.
: csaprr a r.lJ\ 11. o.:ráh oF:liros l.a]n.LsL'Lgál.an s:erepel, A D]VITK srr(lt-
létesíln]é.!.jn ! klIen.!en.s é!elhen kúnoLr ieLújílá5i úUnLík!t ha]tl]ttak

\ \ ir..b!L1 i len.]s]e í]tr,:ás ill, l: .r;t kor erij éiek Lita a DN1TK me]len
s:ínos mjs \f!Itc!re:i]l(.l Ls LnűkiiJik ís\ a Ra.ló l1;l]lr. Tcan llLt,is]].ll
Eqlesijlel. .l uListan! L$ a.klub DúuháFSli E!}esij]et, ! Duiahalis:l]
Tenis: K]!L, ! Lje.Ie.nr RaLL!, i: E\\lC\1 s|orte!\lct. a BD\I Ar
lllt,ís[fl, ,r: A_la |o:r;galrLlb Ec,,,esiiLct. a Dlnahrrls:tL Tcnsho Karare
Sp.rr Eqlc.iilct. . Clr l. 19 _c!níte!!e\i]l.t. a Kék.iúj.g|i\:tó Spoltellestilel, i
T,l]]jt |aJli::tjIs]s;e a l]lnihlr]5:ti Gil;ite K.]a]i|,il a]llll. sl]oll
E!l,e\ij .t J: e Redl] R,T,S,E, L,n,.i KluL.'

\: ]09] ún miiki]Jií jia.]i] Rail\e T(!Ln A!t,-ls|or! E!](5ij].t \.I.eDra-li
1.1]l. k.lfu,E.jlLli]-aD és i\:ljlrL..rn, be]- é! [ii]i|]]dlnl erriii.1 s:jn],]: fcbeL1\,en
::ert:tt]r brlnoti .iüel.t as trilis inék.5 i]e]le:éselel. ]eel 1.lp;cLiíek a:
e!l,elil .l .i]lil1 ,:.n e:elr .tr]LJtijl fel:r.ll( is, üinJenekeliitl r P.]!:ta]l -kuIa
1erien\:].l]lta. E:ck tl lcn irarr] lchrt.igekle] is ilg]: k,lelrk a Rad,1
Riil\c s!]L k.Ictél-eD'

D IbPl .-opa.

. A Mustmg LovaskLLrb Dunaharasuti Egyesúlet fennállása első éveiLen
elsősor6m azokka] a fiatalokkal foglalko?ott, ákik ver§en)s:crű lóvelsenyzésl
kivántak folytatni, a hmgsíl1./t a díjucutáfa helyezrék. Hagyonánn}-á váL.
tak n, e8yesüLet áltat évcDte szenezett verserryek, a részvélel a srüreti feLvo.
nuLásoD és a szezonzáró lovmbál, A MustaDg Lovasklub revékenysége a rer-
vek s?erint kilrőviil, mert az egyesúlefiek a, 51o.es úr !áradicsomszigeti le-
hijtójánál találharó, ninte8y niás{él hektár nasyságú lerüleren kiépiilő -
e$ebek nellett 28 1ó eLhelyezésére alkalnas istáLlóval, rárolóhclyiségekkel,

J/.}1lbk/ t, m, q1k"./.il' kál ír.,l



,]LiijlórerenmeL, !1tL\;,jkk.1
.ltít.llr . li] ieLeL.hel] ón e Jíj,
L,vlgh\riL, Ji], llitásn, h!b-
brLorrgl jsrr, lerelt,-l aglásra

és sétnk!(!]:í.lir l5 ]ehetiisé!
]es: l \1!:t.ng Lorns]rLul.
DunrraLa,.:tr l]g!e\iller elni]-
ke illlchar ]:ilu, he]Lerrese

fler TLL.or clllillség] rar. a

!e:etijeJ:ai |c,]ig }]ilúrr

\1r,lli! |Jr |i,l!], i-] |]i..]ilrl

A t]LnahlL:,:tL TENSHL]Kiht. S1,Il Eg\.nji. ]99i ,jta Llűki.]Ll r
KLjíÁl (]!te siLnJ(]I -{ltaL.rn.l ]sk,lL.n.u, { lu.lr,]kil helelte hjLoL1.1r
eJ:eneL, ieLenLigl5 1ulaJ. és ko;eL ja k.:Jij !]!l.or,,ljl : Cn] -R!u:rílllst.
l\ tirra]a1.1. reLscnr;ők ér,i 6-i oL.;rigls rerrnrcl r,:siek ré::t s:ánott.vő
.íeJnrénnlel, t ]lJ]. nlarín Gr,maeli]rij-lrlrr rrrcgLcl c:cn O,,lu Euróla
|',.j.,]ksílról i éüIes he]l,e:ésiel lérhellÉk hi:e Á: .Jc.ii].r nen]:ellir:i
].l|c\.]Jfu]<at ts á].,-.l, é\,] lenJs:elesséllel ideLát,.lrat LcL, LLrur:lv. i drno:
nlever, aknek s::]<nrai]r]: s.tel kijs:nnhel i klú! :\ fcLni;nck rclJ;rlesen
ra\:t \es]]ek e komre:ő ,]ls:árokl.en s:emúúriumlkon A tagot irente ecr

"karatclncltci' kirlírlJulá:ra
nrenncl a:,lls:ág ralanrelrik
nerc:ctcsebb rés:ére. A kLub

eg,lLk Lcsnagt,lllb sikelének
nltja I inúníon h.rg].nánr.
nr,á r.ált DiLnahalas:t] Kul:
elnefe:ésií karat. \crrenr
rnegrerrile:é.ót, ahol r: ors:jg
minden rés:éről ark.:íj, lj.t,
egr l50-3Oil klratóka ntéri
i]$:e rudását. Á; .g_lcsiilct
s:.lrnrai irán!ítását PeLrdc L
Zsolr ], dan, Set]seivég:i,

A kii:has:núsági hesoí]hsl n!eli l)uniIúlas:ti GiLalíc KcLókp:ir i-]Jutl

Slorl Egle:uLer 1999. decemberéltn llekuil ne! ]!) taggál, A t.rgléts]an]

r:rla lollanatos:n noreks:ik. ]\: ec_lesi]ier eL-.ijs.rb]D ! lcrak|j.,F]rt ked-
leli:jnrel ".:eN.: túlákar. lersen\'eker, ietrlrruLás,lkat as .g\,ób !r,,gran!.kai.
Heti renJs:etessé!reL tarrrnak eJ:éseker, A s:en,e:tt nurkrijrit Takics
L]:]nl.] iiglle:etij eLnok irinlilji]

y/*l// ó -a kká"4n, u.*ri.4



\lállalati spottesvesiiletek, iskolai ós amatiír spon

A t.l.pLi]a:e[ it)lt lj]Ltliü]ál. li:e|D].]l N ílllt sp.íé]et a tenJ;:e|
t j]n]::nt Ln.!.Lií:ő é!li].t].k]].D.

Ón:illó sponeql,esLllet1<]nt miik.Jijit a DuDá-üent1 Re!t.nitii \'írlií
tl)\1R\') DnnaLarns:ri Lj:cmiajnéílókJag 1lil!,is: E]]l,esiilere n]inlcg! ia,
l-.| r.rggr1. A: c9lt\üiel .]nlil. a hel\(r]c! alckben Zn_ik Lí§:ló, 1itk|ir.l
I1l!\.| TLb.,r, n: .llenii:ij ]]i:.tti.i! eJllokc pcJrr []ol]nkai Lis:ló f,]]l.
al)íllljrn ]]ar.lt.k e!! ó ]ckl,itr)s |jll.rterrt, rrrcLrl.e Daglk tele|íleti.i

S:rntc nrn.len nagrrlFb Ll:cn. í!l . l]\lR\'. j \1ib]!r, a: -1ur,iler é. j
sijtajl|rn liiLiLit s tenJclkc;en s!]áI .h(]JIL1:-i ..jflttl], kEel.I. fué..lij
|i]l.n!].l.L.:eIeLéssel. ll Lsrr.rt,,k ren;lslrc,.cl ;:iJlíra ljptrk e3rLlá: elten
lu]llltilc kur.a lellerií llljltir]k.n. Lún]e|i !]trlLnikln, i.l.bnlile s:aLs:el-

váluníi llblrlúrók

Rendeirek járási Szlntíí versenyekel is a e8yes inré,nények, \,jllalirK,k
alkalmarenainak, kirlönbóZő Szakmák ké}rviselőilek részvéteLével, A 11. s?,
Altalános ]skolában tanító d!, Jolsvai Gyuláné és Varga Anikó alkott. cs.l,
pat p1,jarasi 1oveszversenyt nyen, a KloSZ sakkozóipedig vinrén ]árási s]ak,
mai versenyeken útek el jó eredményeke]:.

A Sporrsuigeri reniszpálya á Csepel Aurógyár Vas.l Sportegyesülctónek
ke:elésében és használatában volt, A hároD kiépíterr §alrkos tenis,pályát
Srámo§ dunaharJs.ri §por]:o1ó is lárogatta.lo

A gimnáziumban és az általános jskolá|bm élénk Sporréler íolvt nz cgas:
koszakban, A gimnáZiuni sporrolás viszonylas jó fetrételek között folvhatoit
akL.20x,l0 m-es birumenes kézllabdapályán, a 20x10 m.es tomalerenbena5
a 9x9 m-es salakos röplalrda pályán, A 3imnárium rönegspoír szakosltá_
lyiban a hewen*nyolcvaDas években nintegl, 80, a róplabd. s:akovtá\,Lran

.,' dqr'l l //"LkÉr.L



|.:Ji! kL]. ,-!'] tiD(Lló 1,+a l:iDl, ]|'hú] rI\i1.1t ten.]::.] e\en. .{ r.r|!]gs|.lt.k
]iijril 1 íui,n i\ i ]ib,lin]!ís \ (]li J 1.H|iF:eliihl,. Lr!rri]leíijl,.n !;.nljlÁ s:aI

...Jnré.!t,.1,I l.i]:i]l1 Él;ij heLr.:as.k.l aneL eL: Jlllh:ras:tL kl:i;]skl-
]j.,j. i ]aLú.L |. .g\él. \e]serrreken. A lit]l.rgrohl, srkclc[et e n,r,Lllir ,:,r-

IiL.k éltél cl. i\l]|.l ] l:jn|,]k, nl r húl li]t,l] ,1.1.,]!ó, ]r.:l\e:ést ,:.Ic:t(li
! .]e!\ei il]!i:,jgi \ersenlelen, .j.: al:piliL.lll l l,-láL,hL g!]!r.i]]L mt r!!rittcr,
íe éftLLi' ko:,.1qi l.].iíll niji li]!Li],J! !\!L]!t 10]i-l].D !: N}] ll-b. ]Llt!ll (1:

lrr kiváL,jal lrle!il]Lr r helrét,
\lulJcgr:lI ilrr]ino: ]sl,nr LclJLLki:itr L,-vnartLru.i] é§,\e$ .p,]Il-

1illiraL (killrl..1rpilriril)..l. a5.|.L AL:l,]qlil t I a..Lll s:, .{lrr]iru
lsli1]lil.in i, !lla,j]..] s:iL,);:láLrt tní(xi tirr.. n]elfnck taglr]kérrr a Juu]ll-
]!.:1i !1rr.kll]ll.]ól ;:inrr]aD .1oLl g|,, 1le]le:ést.1II.]i i jálásl, n L!cg\ei
i|,úleri ]]ern!ks.j!ók. , l,i|lr !Pín3b!rr ]\ \f] Ln.:.] ]lltás. tli\lrllgr. i,
ronla) 1:jL Ali:, r ji. s:, .'iLtalrin,l 1stlla rehei:igi, Jrlj]iii l9i'i-bc]l nérr\ -

pr.lbái.enors:jr,lstt]ék]l]e]n.li.íLn.i.:Cra:l,,sik.l(!.|s]etefelt.kJ:l\:
]sL,lLa LsrLilli. l:l.lienil'li ii, xkLl lL]á..l-j.:l,i uDrir lr.lrrirásárai ]9ól,rói-
ten]áIaLsi 1 éi merreilÉlLl]eri] hr li,ct .:cn::r ek. .1. n.n] \.llnkuk:a]E\,(r]-
].e:é:re e l], s: isl.]i Jr l.L-r,!L L]lLllLilra \e]elte L;-cll .:reJménres ljlr1
lé]i|3l.J,ia',Llr!k scm'

sa]án]s s].r.|(í ti]]loltel l]e r: i:k.lal sL]Jtale,l,en a !i:júttlrijk. ikik i
heLLenes érc]rb,:lr hiíün n).].s:eüéL\,.j cvnlak Linr:kLl.nl dr, HeLuéc1,
\1irfá-r tnnljr Ln és qin]ni:i;ra iili !e:.tóircl ;: egll<c,rr \ír.serkéSr óL.t.t
eler enatcni| lel, Nr,;ranri .]-] h.t.. \ ítr nlrjik,]n lrtlrnt.ik l l\nát. e Tl:jt
és s:áLlct llellékfoh,ó]át. \:erscnr . srpanr k Heinréc:l,Kjr.h !e:eta!a\l,1 (c)

lllr]lmal ,:rs:líg,l ba]nokság.t nr.rt, kit§:er peJig nljs.,JiL ]1el!c!it iri

Ar o&dg6 ,etren)r n)J r uiiiíirlí őrji la]dk es_rjú. tiJii' |ísenlb.n

.yf-,*/,/ éJ "., *"b./,,h /"/.é,iJ



1985,től Szi8eti Anral lestneveLő ranát lezetésévei új]áéLedr ij víZi úttorőé-
let- Csónakgarást kaptak, 1986.ban pcdig 1db nég|szeméIyes kenut, 2 d|
hétvenélyes és röbb k§elrb csónakot vásáro]rak, A vízi sportokl.an, a
tanítáSi idénvben hetente rerrdeuett íoglalkouásokon 50-60 gyerek is reszt
vett, Minden érben szcNerrek !úlnajálisq efiellelt s?línos lízitílrát több
kómyező országba, VaL:rnint Dun;r, és Tisia-úr.ikat is, Kienelkedő ered-

el l Él , , l U 1d ,l ,"r-r .r rel- eg, ,r ir

A telepiilés terüleÉn s:ános g.lndí.rci páLván is íolyr á járék. A legláro.
gatonabL ilyen, kapukkal is el]áíott pálya a mai Nérnedi út végén volt taLáL.
h.ltó, ltasonlóan nép§zcűvolt a DMTK nagy sportpilIája, a ginnázilD és aZ

áttaiános Nkolák ké]ihbda pályájir, 11 LlőSök rere, . Tulitán tór és 197:1.ig a
kcnyélgyár heLyén lévőgrund i§, Tennészetesen ezek nelLett sok utcal alkal-
mi pályáD iS fociztak a gyerekek, ío:képpen a nyári hónapotban.

Áz údúlőteiületek és a sttandok

Dunaharasrri köu letlen kömyék én , rés:ben a ko.ábbihasr,nló helyeken -
a hetvenes évekíe öl nagyobb üdülőteriiler a]akuil ki, tobbnyire a Rác|evei
D ]a-ágho, kötődve. Ezek közül a legnagyobb az 510-es sz. műút DU.a,
hamztira beleuető északi 9a]€sza és a K§-DUna közajtti mintegy ]00 méter
véLes Sáv (AlSó,D!n!, Felső-t]un.r, hna útcák), A mai Spo.tyiAer 1969-ig
nrocsaras rerilLer vott, ekkor azonban feltó]rómék, erdővel tclcpítették be és
l971-ben belterUlerré nyilvánítorúk, A sziger dunai oldalán csónakiázak,
üdúlót épú]rek, de nűködött itt hajóii1lom]is, §rrand és kemPing i5. A hal
madik údi]lőterüIekt .t vasúri hídról déli irányban a Duna,Ti§Zá,csatolDáig
híDódó Sáv alkolj:r hótvé8i háuikkal, holgászfanvákkal. A Paradicson+ziger
a csaromátóL dólrc ke,dődik. Egaki része a harvanas évek végétől ke:dve
folyarnatrxan épüLt be. Ai iidüiőteniletekheu sorolható nég a Duna-Tisza-
csatoma kb, 3-4 kn hoszú, erdőtől kísérr szakasza is, Dely elsősorban a hor-
8ás,oknak, a kenpiryezőknek és a ktrándulókn.irk Dyújt kiváló lehetőségeket,
Duna]uraszti iidiilótcriiletein ir kilencvenes éyekbcn Dé8v kemp in3 iS váfu a

Noh:l DunaharN:ti korjbb:rD elsóeíb.n íürdőtelepiiléskénr volt i§nert, n
korszakban évtizedekis nenr rcndelkezett engcdélyezerr strandda], Mij§ kér,
dés, hoe] a köze8és?sésügyi hatósás riliásir ellenéIe több ún, vadstrand 1s

műkijdótr, Áz €gvik 1egnagyobb ilyen wahad strrur1 a Dlna-Tisra.csatomá-
nak a m:ri 5l0,es ílr és a vasúti híd köZófti sznkas?án Dagyjából féLúton \olt
található. Nagy nelegben akár tólr| szá,an is Fiirdő,tek a ne8Lehetősen
sekéIy, kb. 2,0 n yéles csatomáúszen, A dunii partszakaszon hárorn heLyen
i§ gyakran liilö.ltek, sől kempingeztek, Elsősorban a régi Srrand Leriiletén,

y/aá,ll ó ma .fulFkLl} 1árt*v.l



rh,-.l a loL!ón!l .gv n!g]oL.! t!n) túl lnil\ l.ei-.l.L.nr.ló5. l.jljlhrró Krebl,
s]ill|ad pe.lrg a D\lTK-(.ón!|]]j: úLcl]ct!] li; ól.nlnél, \n].rhn]l i:,\tsó-
l)!na rLl..iní: latií |.]rt5:ikas;ol, l lc.:ólrcs. nllrlq mé]r sóJcll; tar,rkll:n
]s í]],)s f.-.Lr a íirrJas. íié!i, írk rű L15:ó [rcra::]<\]el. ide annlk cllcn.:le, hlql
,r l.nJiili]k.-l,nlL!n e]:aranáL ijlet A: 51-es ,il és: Duruhrl.j;:t],
A lsónéfuÉili k.r:út ielliLko:isrúril u]íLLhatj Llfil atrr rlrrál a kiLencr cLrr: .1r c[,
l]en !e]ó:á]].5 ii]Itlij,, trJüLij-, h.rsj,: as ] i:i,.|orPlllr;lrcson lpult kL, alrL,l

renJs:eLesen lcnJcnck tob]:ck Lo:cltr ncLrrtko:; é; hr:ai rer:errtckct l.'

) ,:.Z alú5l-cg\nd:] Jlcr

Eg_rki.i kii:ijs\úgck, va]lálj él.t l)unahalas:tilr 19.1;rijl nlpjainkig

1tclc|iiIJ...lllj:trgrll.!:] !]|!]űi t(rn]éi:elesen a Llrnr,Jr l ri1.1gh,íh,lrL]t

k,letij Jrti:cl.:l,L,rrl l: ilsiiuIall r lllr1 (,:gr lc!el!il.bL, l.]..liis) hn]']i

Léts:ánnll r.]\].lL.;ai lalItórrclrlLi cgrLrLi:.l( Jl i] Lír,l: rák ü.!, ig\ tr nlt]i!i ]l.ri.,
Li]<u: S:.Dt Ist\.1]r Eg\lr.]:kú:!ag a5 J ríl.,.:rl]ql ll _i:errr InLt EgrhLi:li:sir. ,r

Reirlrnritus 1lg1l]í:l,a:*1g, e 1lunelralas:ri és ktln\ilc Efl|rl!élik!\
EglhiL:ka:ig é..:...1.\.t]L, ú;l,;Ii].n . heLli Daptrstr (]rille].e:er, A:
érs:ftaJo5 nlnllj! fbr:trt(']i]rrtij ]:l;l.]jti h]lkij:sé! - tnEJ.r rl.g\ íés:éne]<

l!1,1-1.rl 1lah]rjborok1,1l tnrlén1 nt.g!}]lk.lísi nilrt , n|nr \:e e:.ihÉ-

.{ kol,ibLr i kors:rkho; ka!.si !,:( i!lLstil hi li lni len.1,:cr. a: rglpitti e-

.ló!iii [].ioljltrnh t.lrck!ar .1Llt!túIJ ]i]é|ílésé!el a]á|v.tij \ jlln:ís
kilretke:ett L,r r: rgl,hú:ak, e l!]Lljns hlt li il rrllísi élet polnLklrtír.aLlrl-
n]i ne!ítélésóbcrl .1: cgrhj:lkrt , ku]alrilel :: ]r+S-nt ko.taj !l]ttc!\
nell,feD e::t..Ja]b.n,lricli:cnin clLcx'g,. Jégki.r rette kr,Lii!. ,{ lcllL],
;:eknek is a ]lni;llcl 1lnlfi\.,, !l.stij]aj]lt!.:lerésben, társlJaLu as s:al,
Ni] élfaDl.iila!iik Ln.gLlrht:ít.l:abcn, .l1.1].lel]enilésébeD. siít ncLrtLtknr
il]Ji.:le|éJ.en !!Lt lé!:uk Á: egilrá:ak ].eiolrLl:Lít a: éler fuílden reliilctaL1,

í!l i: e!\es I.1.$]]éiek táIsa.laLni é]etében L5 |bs:il.:.ríloíák. Neü tüíant
.: D].iskéf|en DuDahani:tír _.en

1: eldiiiek]].D !á:.]t kéf .r rends:erráLtc.:rist llegeli;:ő érekl.en J. tiílcg
r: l:irr elre]t dais:rkl]rn alápjáL.an !íLtnaltt D].g A renJs:en,riLto::LsaL a:

cq}hí:ek ri!:ili\ .íal ::abn.]s_i3lLkat, ] k!r!ib]]j ijllin]i e]nl.üj.t s.nrl.g..
lin erles reLuLctrlln triLlolató lclrkoL rjltltta iel, E: trtarb]]l Luli]ii}.n
rcll. r:ij teLe$]las1 s:idten. _]eLeDtijsen s:hcscJerr : reLepuléscn jclcnl'rií

'/.//a- qyla.; ;7.t



teleke:ct.| FlLcltjr! is, .\ liirlénclmi e!r,há:ek nrellerr - rés:t,el n:n a rcn.l,
s:ert:jLtc,:ris cliítti i.lijs:a|l.ilr _ lij t.l.k.:elek, !i]lá\i kij:iirsógcl glulckc:et.t,
he]vi (,{|oltjaL r alakr]tak ós Dííki)Jrlek l-]!j]jh|.Js:tLD, í!r1 pL, ]:
Er atqúliurnr PuDkos.li Ki]:ösílg, a Tel]es Frang.]lnrnu Llvulckt:et, e Hn
(]rillc].r:rtc i. a lehovnr T.núr

E iilc:ctbcn a rúnsl.1n rrlijkodii nlnri] kiLfulLkus. Icilrmátus, elanré]il!s
és l..|tl§lil celhú::!L (e!}hi;kij;.érekkel ]il. grül.|c:ctckkel), ar,k nrás.c]L
\ ilar:]l:]borli utlini é]eré! e]. ]rLstó!iá]ável ioehlkollnk rés;letesebberr.

i\l ll,

§p'ffi

Dudur6Ú.g]hisi lQiai

,,Áirl (,irfu ldrá,noddl o hoióíak Lólil -.ns+lL
ldn <okndL, clil €l€I!di.L" (1eni.A!§ 15;20)



A rónrai katolikus S:ent lstván Eglházko:ség

A.lin]Jik filílhíl.ifú után ii a laulL k.tolikt6 erl,hú:lr(,: ttrrti,].jk
alkc,ttr]l l ]ecnalrill1.. Jegnrerlratárc:ól.b ralLlil ki.:i\séger Dm|ű!Hs:t].
:: 1919,ltl fé!:É11 né|§:ánrlíLásl,)l a teLep.uló,cn:9.]a-.s s:eüéh \!llottiL
Llaglit lórl:] kal-.l]kL ll:l. inrj si.a]lt'!.]s aú]l,t ].lcnrerr, E: grakollatllrg
nrcgcgr clI r: l9.11-e§ §:i.nn]l é_r ilánnl,a1 Ho::iL Icl] ].onl.an ehhe; tcnnL,

hogr r \';i,,] tcrbíllellÉ ]'),+]-es s.henatLolllsLr cnlél tere:el.]:, 6,ji9
nrrLrlnlr;rrr._-r 1,ínrii l.j.,l]kus hnól Éir]it.' l9,19_bcn l] (0,i]%) gor.ig

kat..lrl!s rll]ísL] ;:enléir ]\ é|l i lelÉ|iiLésen -1 na]r5:j r]ilis.I a 1<ó!.tk.]aj

éltl:.J.l!(r] .enr lirl.[ lj ! !!llí§; h.]retxúo:r]!T A l1ag|aL Kerr,lrkus

LerLkon.:cl]nr 19s].l..n 7,]a0 rómii kat.likus.'lt l)li]ih.tas:ili.' l \:í.r
Elrhrirncglr ]j]r.í].r.:j l],-!rla|]i s:ettrit ]00],l]Én e s:eDt 1!t\jJr
Egh.i:k|rrlghe: (r t-]Lnlh.í.s:rilő|lélánt,iho:) nL]treq_! |,0a0, t rlikóctrl]-
!eli S;.!l ]l,íe E!\ h.j:{ i]]sér]he: IeJi!,+,0lra hi!ő l!rt1]:]L

l Jll].ll]lti§]l l1nrll 1.1,1likLs _s:errr Istr:in Egrh:j:lró:sér és i íili.:iLr,
]eti _§:crü ]n]le E!\hj]ki]:\é! e \iíci E._!h,i:n.qrahe:. l:on i.elLr1 pt.lLg a

KiskunlacLi:l lil.cl,,L Klrij .the: t;l.ti:]i.,
.{ koL,:rlbln Jl:ilonr lilt]pil:tol;illl jil. j]l á Junáhir..ls:(i _i:eni ]irván

fő|Lé1.,ilin i]|]]: llrügrri Rupcrt c:pcrc*lléLirros (19]9-195i], Jr, La]tLl
],1:sei plé|rill il9ii,199.'l) a, 1991rna l-,jnq An.lrás plób.íilrl, lréplst A
Iápl.ink (,cvíllilL.],:i]i] ]11 hit.k1.IóL a: aLjL.|r ,lmélreL ro]rak:
Thlilijc:! ]..ii k.j|]íl] i]94+-]94a-.), Beri,lLan SáliJ!. l.jr,iín (l916-]950).

Csert ln\:n] u|lít (]9.19), Fehér Zllrín hnrrktlnj (195,_]-195i). Derkori.5
L:]os krip.l.h (]9ic,]9]j). SijIiii Nlil](is lritoktlt,l,,kíphn (l951-]955).
Há].-. Ga;j ]i:j!llil] (19j5-]956), Bis:rrri Lá::lil kápLrirr (]956), d!. Lajt.,s

]ó]sei ká|].in il957), S:ieit.ili lüüc ká|lin (1959-19ó:), S|j.:e} Z.rLrán

ki|lín (]962-19ó]), FIlDk Pl]L kápLrlrr (1963.] 964). Beőth], J ó:,jeí nrurrd i]e_.

k]se!itij pa| (19ó,+-l9ós), rLr, Enrill ElL|]. kál-nán (1970,1971), Berec:k_r

Li§:Ló káPlin (19;1-L9?]), Irlit:L.l_v Viktr:lr nrurclíLa. lar (]9?]-198]),
\1rro:siFercni Jiíkónrr., naj.l Liptún (J997). \'ilLán Patcl JLikóus. klíp
]in ( l9i]s-]L)99), Rnlik R.]:r* krjrlrin (1999-]rrj l) és Babglr Zoltjn k;plín
(]001-rő1),'

A násodik világháboúban
s1,1l l.,!.in |]Lél.áDiaten|Lnnot, ani nillor 1l]egnehe:irette a lrlm!i llto,
]r[1. e!]l]i:i éL.t i.]!h.íiát e telepnLós.n. A iibbrnás tál, a rcn]!l,] bó]

.!jlli. i .:ent.l! (i lelij:etlel é: a DáL,n],loli.nril) es :: ol]rltnllt rlorr1-
l.rl n]c! 11i.]!rlil.aL a: rblaklk ko:épvoulíig, H:ngal Rurlt cs|ercw

L]].lhin," í!r i:in.]t .e t í]tele r lraLcok L.clr,lc:r'j.lése után tá||5J!ltilLról é\

r hjl,.ílil k.r.tii.].ii l.]ij::rkLit: "191,<.1anrrlr ]9-j| |As:.lljrlon !]dlo!Jiü-
lrj 1llrlslllrr S!liillrii. LinJrl lirg,ü](,,r, Á r.rnll.m lijUig rlml,!l|., !i iiJ,

'v)h",1t/r'.ki ,h
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Jnlúl.1 Ric{.] oigond nin.t}.n. n. llíiol j:.js:Jl, t,dDl JirJl,il}nn. i
]5lji!í,Lid-á|ii1.1|.l ir]lsr siálriJ. !r ll,JLintt m.ll.Li Flt.ia éJ t.nlr./i.t ,le3§.nn!
jiill ,{ j:. tmiltjl. r .jiíjrljl .i aJKI l _\i.]l/]á:ó/]d| lJrla: i]i... ( ] ]ör!] ú ]5 ] .

!i J|.ll m.l újí n..§l.r.ml)Jl, ,1,1r.] n Ktííh L k ], ald,,. K,ll,.ic.Lcí ,Iá.J
I:]ü,lííl.it .§lift lrlbnjibdn k'jii|! . Lijisasfuíid fui]reínjün) flJiJ í l)lhri
rl.ld ll?1t.núlr.ri. Jr k.]l.r 1.1 6.i!:JI.j.1 utin í. lstol] e;1r/r rr;rgloö! rel
D]jbn itfl]r&i (lib.r lú].Jr ( rom.]i"[.rlids. ,1.1id lllir,níigltrn], d illlrll tjl,
lLLiliíhl:. rrtr;::.rirrr js kl,í jtt]J.ij_..j]r.i, 194ó-l95a_ig lir]}r x t.m!,l.nrjl,íljj
niirji lünL'rla ],I!n].n lli]jii nin!{.llis naitiil, ..ql.drj d tí1.], ítloiúfuilr,,]l
].lj|illl.], ll illJl, lJlő t.],rt ,1 lonll/rn íi]l. i a l.n]i\ nJ§ ,tj\i., i.]4,lill,"'
Han.-ar RlrpcLt eieinre hrlJr,:hatrj táheí]ikul!lin]i] filll !: C]ltárl
.:cllt(.-ct a híL:akilo:, rnr]J ,: óL]iiLő Iemfl,_nnbi,"

]9.]s-]]eD !ílLtrmosítoflik l rúneL ktn)LikLs eleú] is].,_.hl, ]n]el] l]en ek].,tr
4 pLriagűgu, l§ó talulór i,|rrtltt. '

1 t.nrL]loLn ii]afitésér. ]94l_-L.eD a: es|eresflél]in.,l ye:eté(\cI
T,rlplonipitii BL;onsár rlrll1t, Trli!i kii:órr nem.sil lil,_.l]k!\ \!lljni
hni:]k, hancll nrj. ral]ásLi (|l, l r cílnn,itls \:ioh Ján.f) és \jlíq.éllií\:(_
lr.il\.k b \oltxk. .]e lltlJ'júr,inn !L!|!elij linn]\\igűlr]. tanlnjk r tculp-
l.n úl],iapití5it. .i Ii-rlsjg tlrjniko:é 1lnt.$].. lnií,!:!lli a\ trrLi! ka|:.ttsa!íj
,:!k.Dl.elek F tartoíik, A LnuDka eLsií §:i]k,ri:jt ]l(]|C:ij lon.ltrkJitástran
Lgcn.oku renek lés:l llnJ,kocsikkál. li]iíirkk.l. ígr p1 For:tLrcL Kírrol1,
\1i::,iri5 L!]!s és a i\l,íri.r_].nrlok is .{ te.rIl.Jlé|ítés j!\j,. i9,+7, rrr,!.[1_
bcr 1-]-]-nn a S:álid],'). \ ..,l(]!lőL.cLr s:in]eliii.llísl re.JÉ:l.:k A: lj]ijaL.ít(i
srg.t|j l,inos é|íté5: teí.] !t!L]r,nr l.iij.li)ll. K;r.j.í!]\l \1il}is é|íia!:
e rrup.|,lliotlet kirL-.,.í renrlt rlkot De!, Eliisr]r r fueqmrrrilr talak i,
i.laj!:.rk.;et trleis]enes hetiJ(iór. L.rtr]t ny ]\ s:ékekeL, ]].,1,]kil. s]aín\c9._
k.t _r hnek a.ltík óss:e. Á.5c|.1l \\'eF. N].nníal 9(ir}jrbiLü ]91?_t.D
lé.:iLlt ei a tern1lonr rrs t.tan:.rke:ete. EIll.en t: a\bcn cLk.l::ijltcL a: l]:]a,
kok l.eonkeretei. e pr1.1tctij ar !: r](]k s. Ellii] k.:,lrc c c.prtc-plóllirrc,-. o

ti]ihiJerl.eD ii a né! l]eijrrrr:tden al.lakrj rtrnp .lr|L..1r n]isó:.tl i !L]g c5LL

f]5; (lLtáná]. fuile] a:.,ltiir iár.rg!í iilé|nn]é.}. cnLk i.a5ijbb L.1::ult.]. A
t.LnPLonépitéshe: _.:!lség.! ti:url!.t Zti.l \1íL\.j; a: ZNck]ó](ili.$cy
telek iJlík, de rijltLl kítul L]olc: .{nral jcs l,. lil=rlLiíloJln r írs:erke:et
fue!é|ilé§élren, i: ill\lnl!:,isb]ll, i :\.]!:.]n]k .ika.;ít.lí]bcn A 1.ri.1,,gos

mü,]kilil ]J, Hellri.t] \írhil! fé!e:te, A IlaL.:nrltrl.D|r]!Ln k& , ]0i] iLL n0
]rr-s - hirin!]:íl S:le:jk LLisJa harlnci-.nri; llr.tcl .llt.,ttc, -{ Jí,:es tlroLtán
és a \ai\:ékeL _ichn](]iji C]a:a terilfi ]95!rl_il,L.cL1 ]95j-L..n e]kés:nlt a
terqt,_ll h,llr,t l t eg1 lis:c,

A: l95a_.. ]inlir l.]a]]1 b.lnfet]re:ell [j,]]cnsós .IancLr nlc;-roDgíLt: a:
aJdi! nrr!él]i]lr n]e.nvc:ct.t és a léLi! lé.: tonrlot A nLcnnlc:rtct *ertlt
!r,_1:in hel\ leillnhi (i bcLl e!e:tellit l: !blillkJt b,

'lJlrn 77/"l*; éZ/ ]jl



] 95ó,Lul t]is]fr.i Li§:ló kípLán nasako!é gliíjrólre ] iiatalokái ar t]ibLia,

csop.rtor rLaLitonlk. E ]l.i:blij:ijs§ég elf é!iq olíikijJh.teli.1.áI a lula\:lgol
áLlan.lú egiig_reLés alarr rartorrák A c port trsjil] ieLr áltra t.llliLko:rlk csa-

láJ,lknái. A nrt.r1 k:]pLínt ]ranr.rosln nlislror.i he]r.:l;t a 1ele|úlés!őL ''
Á Tenr|lnDépitó Di-trsár nmkáiábD] cgl iJeiq léít 1ctt J? ]9ri-hen

Dü.űa .:tir,r keíij]l Jr l-iriL,rs ](raeirlébán.s ls, nar.1l l il.tság teLos:lc,tt, j
renfl,-ll 1relr Li:LLlitrii alLrL.nLl iohtatóJolt, \éhán_! év llntt (Lkés:iilr a teLjes

lLilnl*er, r Do]hei Inre méniok álta] a: eLt.ltti nl.lqe§ág neltJrtriJául ter
ve;ett tcrrlrLrulr,ronl, ltr]i].ijilirl és si]te!s:eILe:eté!.l, .nj.§án e keIesít.l (.1

l.r.n! teLai ]S nít.I.s nlga,srigllr rnclkcJte].. las:erkcitóhc: lb 7,0C0 kg

,!Ltt hJ!]ríliil), elkés:iilleli i l..)]tíl.k (a ]ó0 n,cs íÉli]lette kL. 1i,]t-\0ls
li|sje \ lLt .:.j].igl, ! tctaí \:jgctelé\e .!\ \ iiri]Jé] 1,urk jlrt;, r írL:k iestésc í. r
mol.!l)s hilrn! is .{ múnkákL.ól olosl,inla!í lillaLt tibbc( l.j:i]ll lwick
Lén_inl l(1l t']j\il e!\ijll, Zlick JLlset a lehcl,c.alr]J, Kr|L Jri:seí .1. l pesrel
:sél.eliK.DiO. l\t\:n] lgcn slkal rége:ick lrsen nuDkít ir: é|ítke:éSen, iLL
tllok !\ tl,jse]t]ek Élrifint. A |e.t.]k s:trkc:ctér S:ebéntr L.l,:l(] .s:nL.s
üest.r. e !!,lióker Tólh 1.1fin iaialegó min és: kó::íle e 196]-l!6j k.r:ijtt l
nriímjrfánlo:li:t á alr Éf.5 Schóbrr Alalü rijge:re. a k,lnsk|rljt, rt ;i:en,].éte ri

J;r:,.i il(l;:nel,É. ]\ lenr|l.n] és a !.Lébáliia.lljrtLclíté.e ]966.1.arr lis:ult rl.
L 9a i-l.eD kc[ l ,.j a |L]L.,iLli! t!t.!!:j5|n J, 196S-l.in ke:Jílütt il l(n]|loüé|ü-
].l ]tij].ií Én.\.iL.isl A teLú]il.tt teLn|L.D.r ]9ió. ,,króltr l6-aur.:crrtcltL,irl
B.]skó \iilD!, lijrklhht .Fl tiíerFles. ii ál 1.lélán.s. Dr. l-,,]jlt,s ]ó:sei dél,áIos
neré]..e: fii:ij.]ll ! nJ.:.l !L.ll.tl .l !1,n1,oúnií.slác(ik. n g!ó rl,rLós:ék, i kúlsij
LlMrn, r nr,_.]cr anas éreIL,eLr: L.elsó Lnlin j,]! l,jt,a:et eLlas:íta:.. ] tclií:el
ré::rl rrló ltteJé;e, \il.nrml 3 más.Jik riLrigh:lblrL]llln súL_losaLr ncgor,
9jl,]l1,1l. .eil:lor1.li]tt iiLla i'\.plnNkL S:.!t ]in.s-sl ]lr ic]Ljiítj; ''

Llir]g ArI]jis L.]t)1-1i-il fé.:i DunahaEsíln J !lal)in,)si slrlsjl.]tot, ]9t)5-

l.tn nregke:di rltt r pLóLíri| li]ú]íl.í:. és ]|i dl s;ikct yjslnllra| a tenp-
lul| L, El,l.en l: érlen Luuerelte a: elrhú:kil:y:q,r l0t] é\ es iií! LLtóját.:
ti]]áteL.f ít.':,1r] ]r).]ar,i]iLt (l|é§:iil( i lem|]tm cLc]il..nús h.lló:át,inel
i.:lLj]i,áil é: L.]r.taj\a \:ih n tcnrILqna!i]l.t !i]sLr!.1ra]k]Qi !rl] liílés., !9t)i.
l!]LlM ] ],éd::eite]te lil ] s.]tiló:sei és S.Lti B!lí:i jllJl hét év al,ltt érítctl
Lir.l!nn:it F..:1;r.l] F(rcr! \i.] n],.!,,éi\lsNk A: org.,n. ] nran!áL]s

|.Jliil!l'n e.. eLe]<ü,]ü,]s l,e:élLéiű, |Ieumatiku. Lú|la.li tends:€íi, ]i] r|]ltc
:ittl], l!tÁ:t, r1.1]9(]t ní]!:ú lijlg}l,r \:etrénn!e]. 1j]_q sú,l:l, ]99j-|el
lc,]ii.]rlrr eL e ten|L]E !:ínes illonLivcg rl.J:rkluuk kés:ítaj. b l llnaik
h!::aLjJl!].j,lj\ i| {: ib].ll]k n.!\lés:l nráArar s;trrtclet íllrálLrrakl Bollog
(ji:e]lát, s:.Lr. lnLr(lt, s:.Dl ]:l\j. n)cqkl]r,]nlí:á-rát, J s;.nl C\i]lí.l.t. s]ent
Ll.]]ir]er, s:.il .lJiLl.e tre i, s:eDt Níalsiiotars:c l Kin!át ]99E,L.arrlcrijlt
st]! n |lib.n]l,h i ,elő 1el]e. ieLri]irásála. ]9!9,:001 ki]:i]lr |edir e t..DpLoLn

t,tlrnnak, kul:,l;lit.ln.lk ó, liLl.,atjnaL j.]ynásíla, E Dunk.ik ]la] adgus].

tLL ]a,r. lié§]iiltek e] "
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Á s:.n. ll.uit fufrrlD] - r€r.kes Á|fu ]ií,únl!

Al esyházkörség taglai rós?vételévet e i<ilencvcncs évckbeD tóbLr - külón-
bóZő korosztályokat képvisclő - közós§ég alakult. Először a íiatalok alakítor-
tak kó7ósséget 1994-ben Maczó krván és lvln etta otthonálran. ahol yom-
batonként találkoztak Bibliá-ianu]nánrozás, beszélgetés céljábLjl. EZ ]ett aZ
íLn. Kózi, amelynek ve?etője a mindenkori káplán A Körihez nagy lérszánú
fiatalsás tarro,ik, GyakrJrr s;ervehek kOzOs progranoka]:, pL, kirándúlások.i,
túrákat, to,áLbá kapcsol.irtokat épírertek ki más vallásíl íiatalokkal iS. A, idíj.
sebbek - "nagls:iilőkorúak" , i2,-l6 ragú szent lstván Közósé8e l995-ben
jótt létre. Havonta találkoznak, nhdig másik családnri1, továbbá évente 1-2
ko:ós zarárrdokLaror n szcNez]:ek. Cé]jUk tóbbek között a niélyebb bibliais-
nelet, e csaLádi éterteL kapcsolaros kérdésck neglitatása, de a gyako!]ati
Lnunkákbalr va]ó réSzvérel is. Aí 1998-ban,tlak lt Nái Szent FúlóP kiróS-
séglie: 7 cse]ád tartozik, akik s,inrén havonként találLoauk és egyéb közö§

Plogranokat is s:erue,tek, pl. nyári kií:jrrdulásokat. A kóíösségben meg-
honosodoft ar 1995-ben felíljítorr rég] hngyonáD)-, a "S,ent Család §Zátlásl
keLej'kilenced, Legújabbkénr a fiata] házaspárok Páli SÉDt VttérőL elne-
ve,ett csolort]a jörr Léft 5 család réslvétclével."'

A szenr lsNán plébáDiaiemploll Szcnt Cecília énekkara a. egyházközség
kánlori], N4átrai lmíe vezerésével aLakult Deg 1991-ben l0 taggal, A: ének,
kar aZ elr követő 7 é§ fé1 esztendőben ,:]" ő i!ányításá\,a], válro1' lérs:ánünal
nűködve rengetcg kórusnűvet adott elő. l997-ben p], közö§ hanglersenyt
adrak az altdo 1énekkarnla művelődési házban. 1999 elsőfelében Néneth
ÁrráJ é§ Fijliip oyő.ő ve7ette az énekkart, majd Bánky Tamás árekr.rnár,
kórús- és ueneknri kamárT vette át e munkát. Már ebben az évben rés:r ver-
rek Vácotl a inegyei egyhá,i kórúsok tlrlálkozóján, 2000.Len pedig sikerel
adrak elő_] kó.usníívet abudapesti Szent htván Ba,ilikában, a Sient Cecília
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kónstl]ri]loin. A mnte.-_r 10 n]rri é elk;r teledaláni]k tekí]ti, h.c\, a
S;rnt I.triLn ;libírniatemp1,_lll.an ir !ir\jr.ir|] s:ennnséken e litú19iáh.:
káp.sola.ló karNfiijiekel iJ],-.n e]ő, ,li l]j: kó.!i].kll eg"-ij1l é.ekel. |l, i
1álossli nfjtjsi uDne|sélen, karjc,olli korccltLll, .|: ijk!nen]kUs ]nilhéien
és e!:_!hli:i hD.pséqele. "

-1 JunahrLrs:ti és 1iki,l\] .,:r!i!t katr,lLku: cgvh:l:Li:iuc| óLctólól l
Klis:tu. Fa[r. cnlii ne!\eJé\ e\ ;ilitóoíEjnunr !:itl.j] b. l.nJ,:.rc,cLr, !!1.11
Lrhg ADJL.n |líl..inos ielelils ].la dln:i]:ln ós Koc:kr Talirjnló i:.rlc\:tó.óL.cD

]0tl1 ft]:nríl l].én illllll lLcq a Nlagvur Katolikus Egyhí: hl,atal,s
segé]_!s:eI e:.te, a K.r]lis: Jun.rhalrs:tL c.qutla. Cil]la.r: iLli;,cl, rLí::lnrló]<
leLkel.Ljsi, t:lnolatisl A .$|.rt :.gítaj akcLLlkat l:clt,:cn .l t]:lrj j.ví}
k.ir.attaknek, ká4]álal]:] !!erekek.t n_varaltattrl, relds:eresen ,eqítelek

A Dtrnnh_]It,íi .l". Tikjl,n! Lii:irit l!ltjlhtrtó Kjll jr];L ka|,_J.ál .etr ].nné]-
tc Ln.s J Ln,in.lLk !i]á!hlíl.r,rrj,; harco]r bctilc:iiJé;e urjn nrgrrés:r cqk a

talu íLlLtrk, nlcllek anr;gíl J kiin\a|b.licl k.altél i:éth.nlij.i, ]955/5ó-
l.an a Jon],on egr LégréJeln]i (iil.r ilt.s ]]elJkkra íLlt. A: ijl.ts cgljk tLrír. !
kipolnl tilcn !i]L,í ler.s:let lell.jrrtótt. A hctl,iLi 196S_brn :lllíttlt.,tt íj
]<elesl!et \lih.lLr Nlí.l.r) (i iiLcsag. A kápolrrút a h.tl.t].s é!.kl.en
D.DoDk,,s TLh]l és i]c.l., Llonronkos Viktor s!]:1t koltlagiLk!!. tiLLn_lo-

D.ilés:t siját LILlnkí]rLkLi] kC:.]lak hcLrrc,i]lítiLri, újjr].1.írcrri A ialaljt ic1,
hú:tji(. e telaít as ]: i]l.iL rll]rkolet ntcgc:njltrik vegv nlcgcll1.1ltattlik. A
ber.n.l.:art cg\ íjfáFt telen.es (ell|lqntil k! jk 1!)9],l)en t\]l!,jlé|.,.aj
ls ka:;Lilt e; ors:,i!úttó] i li|.]nj]g, ''

Á (r1,lnai.mb - K :'i€l Ánfu l6mán}l,
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A rák(ic:iligcti római kat.likus S:enr Inre Egvhá:kij,ség

-\ mí$,]iL \]ljghjL.oIú \,égén, 19.i4,1.en. a _s:enr llrrjn 1Jébrnuetcnp-
Lonrh.: h!n_í]ó.n _ iilí]|l_.anr.jüjk ! r!ik(i.:1llger] S:enl in]re tüülluot r.
loDl]aia fui] kijlr]]..L keíjél]en t.!líl]rátt]]<, i leú|lün a, lcl].it:i,.;i.I DéLkLL]

Dlradt líL.1.:]l]g.li latoLikL]: hn ai]< lo1rir l94ar-l(íl B(rt!l!]1 s:nrJor k!i|]án
l,ilr! e] e LeLkés:j leliJ!tokat. ]949 ó:aD ]: ereJelilee p.lpl:rkltllr kis:ult epLr
lctct liL::enrelték k.lplrrrirá, rnlelv lLriL5, lttiilli e lirn]i(ilil, ]9;0,]]cD fehéI
Z!h,ú] ].áplánt h.lle:tók R.iklí.:]lirr(nc, aki a knferLÉ:ij i\b.. LJc N k!l-

Ti]bl] é\li:e,].:'lilit--ií;',li. ! Iíka.:ilireli §:elt lfuc l:grili;ko:sÉ.-
]ri l.].en iiiIli I]]ib:t]ia Lerr r: ll.;r|rnrle:és is elkljL l.]liioll l].! itt.
]i]il.iel hrrrllcl:jtat épitetrek l |.]poLn: Llellé, El.Ien i] é\l.en Plt(ir\l
l,i:sei Leri]lr Felrli Zlhrú helrére ''

1: .r\hi]ki]rig 19j5_bel] ,i] l.] k]|ljs:t.lt ki|,_.ll \]enr:el] tiélr p óbjnos
s:efuél\ihe. trkl , lijb]], ninl né!! ;\ il:..]en Ietes]liil - l99a_-bi. l..].ot.t.
Ie:..ll hihlí]9 far,.:t. .:t i sl_.lg,jl!lll l: eL:ij 11ónar,_.kl]in J kil]rlj1.!L..t_
be., tiliiln(,tt:Ljll[b!Ll, !ri]J ll|.]r]rtLtr, Ié:i;llh r T,llJi urL:l] plóL.inrrin
lri.n, l]lé1,.j]r,,! l..nJin to:ill 1rgl:lgrl1.1 Lelle:eJi.... lalrirl l !lilnrckok-
-:rín \ig.:tc. ncg\:.I,e:le a lllLnrt:linsoLrL.,l ]rl- a5.1!i!r\1.óN.l, ]rtrte,rt
.jlli|.,tt ,] iii(,].f]iq.ti át1llirlo: rkolrillan, nlrl,J a |.il]1rr:ibáü. i 1;JtiLt]kDek
nri.:lén!.]l:jtól.L!t i_]11ili]ll b. (1! LcLkLgraLorJrr,,. rrrr]lr tril.rllkat s:crrc-
:e(, JÉ n]n\]\igr!.,.Ltal,']in \a9.:1. "haglnnr:ln\.s" |il]i tÉ]il!l!]l b .{:
ellh,j:]in:.é! ].]j;_n.ü üelli\ér.]]l. .] l.rúni].lt len]|l,rn t]]iié|nijat !]c .l
renel l,rlL.l1.1lLl r rur:rll".nlrl],3 |lal.áiiíl l976,l]ln le .\:]lljk

3 hdi]orrLuí Lfunl,,lt 5:.n! l,nt tfuljbn h.]:Jan állrj Lifulna
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.t l:ikóc:ilLgctL s:.Lrt lnlc E§h:i:kir:ség ],lébáno.i tc.nJaj]l ]9']ó-ló]
Kit|átl SaLnJlr tas.Jc .g1,alcD:it, nki n)cgú]íl)lia a s:e.tart.iiok r.]rjná]ál,
i]i.elJe]niitt 1rltten.ír+r.toi inJitott. n.glc:dte i kál.lna iilll]íi.njt, crii-
si.effe - ,ikuLn.niku. kj|c:oL:tokat, a: irrfivítLí:b s:línos ]aiklln !!nt |l .'s

neg:LaluLr a; rglhá:ko:séqi t!ná.s l99S ót! Ltnrg András a: egvlrá;korig

1lél.árrosa, akuck munkálát \'11íl |étel. Rolrk I1rlllerr és Bal.gli ZoltjD
ká|Lán.k segitctték '{ ká|].ln] ut,ín ie]ú]ított,i( il llél]állii é|úLetét is és

nelke:dinlott j: ú] terrip.i,,nr terve:tetésénck.lrJcn)l rés:e N, Tól.| feLDijtr

1rirran-csopl.rt nJultl iil-hnran liat:L hiL:a:c,L. lLgeti kis.s.l!lt. a grelekek
ki]li] fe,lt! i!nlrt sokal k:pcllrl.1tak lt a tempLulj slrlgilatllr (nrni".trá]á:,

é|eklés). Á dmlh]ras:tiK]litáj}.sop.lt elsaí.orL,a. .r T,)Lli Ut.ai |iébáDián
rrnir kapcoLatan a Lnkossá!!rL. nűkodése ].].ntő!.és:ben k.n.enüáLódik l
llilili.:ili]reü., A Ien.ls:ele: leDlpLoDlba járók 5:|ir]]il .: eg_lhá:kóségbcD a:
eleJtoruluL,;lr ]0n-]0.'-La tehelaj, de e; J s:úL1l n.l!) inlne|eken erniek kít-
Iiroüi].l.s|it b e]éD, E\ ente rrrrntegr,,10 kcLcs:tclés és 7L] temetés tóItéDú.
,\ kelesíelés.k s:,í,n! ]eLeDtajseD ene]kedett ! kol]1,1]] ]-] é\,ti:e.llie: kéFst,
nen akkou].an vlit o]r:n ar is, anikor kevescb|. n]]di lL] keles:relés tor,

A Dunaharas:ti Refotnátus Egyhá:

A J,úla]uEs:ri let,]lnríLLL_r Éc1,1rá: talráiS;ámáre b nlgv Jnes|ílbáLiarás.-
ktl h.:ó DáSoJik !iLárhá|.]tú l.eieje:ődése utáD ! |resbiiérium mál l9+5,
n)ijj .iben elhatán-.:la l hntc,l)< uárr negrcngálóJltt .g!h á:i é|ii]ele3!iiLtes

i(lii.:i-.r i: ímtetenr, a llní.slelem és a: uo.]a) rcnrlb,:ho:arallír. arni a:

U]]jé|ílés] \,1ins:léri nr é§ i: Elrhá:keri]ler seséllarrtk igL<n} ber ételére] is
t!L.|,.:ll!l:rúll:\hibl].Ljsi]]!§igbikerijltdl.Nar!K.ibaBJLj:slelt\,js:.
tll c]ti:bei. 194j. s]e|tqnttcíal).i térhelelr hr:a Dunaharas:tLLa.

!9.+a]_bi. \]!l (]jblrl \i]lji]kl.ió lelkésí a DuLráhnras:ti Rcl'ontrjlls
Allracgrh,]: iió}egrhj:iLi]] i!]j]ló\]]r Tljki]l] E!l,h.i:k.];sé8 lclkiprn:t,lr:n ti

\:11.1i]l,nl,r L-]lóJí!l ir J!rjlh.],]s:(j r\ijle].e.ef F3sa Sán.]olt !il.b:tottr ]trcg
\ all:i{,L,.L,ó ]e]té!:a]l.L,

19.1],lil lel].il:lrlíst rlrki:on:L li u: cgvhi:i élllLet k.lrál,ban JvoJa
callirl L.LlL]:i aJr:ltt ]lil:aj icL'L..Lr, r Lclki|:i.:tol .l,]Ji! nug.lnLrkásb!n Élt.

r.-.tlL:.ll l: űl]:jófíta:, hrn.L! r griilckc:ct lel]ij ie]l,r]é_.e is ]err.luleteseLl

hiLj.li .jii]. l \ ]]jgl]íL.!.út lin.taj ar.kb.n. A Keresírén ]fjús,igi Eglcsii].t
(eKl! ],:l e:c ( .E(i: !I!::1!r! ]{ lt.rjcJaj iilos:latáse ütán lPLeke:.t i Li]ú-

s:i3L lull.l o1,,lrl |iur FiíllJltt tov:l|b) J Nijs:öletség, 3 leánlkrir ó5 a
rl,írnqli r:L,lh k.rú(i l.j:i]tl .g!r. lktívabb nrLn]<a f,lLlt, ]919,1tn pl a
rasán:pr LslllivlI s:LlLn: ilaLt. r: i0 iin, e t,:lglrJk,l:ásokat hír,íj iLlt:Lot
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vezették. A pénrek e§ri iíjúságibibli.órlíkon átLagosan 15 íiirtalcmber, aüer
da1 leánl bibliaórákon 25 1ány vett ís:t, a nyári h]rméIyítő konferenciára
pedig 21 fiaraL ment cl. Rends:ercssé válrak az evangólizációs alkaLmak,
Erősödótt a yeretetmunkáL rámogatiisa N. A kb, 200 tagii taksonyi szórvány-
gyülekezercr ]s a lejliídés jeLLernencl a7 ornni ]slentigteleteket és a hívők
lclki gondo:ásár Basa S,iDdor lall.ísoktató lellész vógezre.

A? 1949-ben tl]ílott népszámlálís során 1.4]? dunáharaszti lakos vallorta
rnngát rcíonnátú§]ak, ami er ijssz].tkossá8o1r belül 14,187úoS aláNr ]elen,
tett. A telepiilésen élő rcíormálusok száma a] egész korgaklran nem rálrozort
1clcltős nénékben,]'

A násodik Világhábo.út kóVeú 1endüLere§ idő§?:]k utáD a7 ötvenes élek-
bcn adunahar.sztj iefonnátús gyiilekc,et hellze le is egre nelrezeLbé váLt, Az
1949/50-eS renéVben me8Műnt i ka]telező hitoktat.ís, 195],tó1 pedi8 az íql,
létalapját vesuretr vaLlásoktató leLkós?i álLás is, i]asa Sárrdor ekkoL segédle1-
kószi állonányba kerúlt, 1950-ben a cl naharatri tefornánts egyház íóldtú-
Lrjdonái fel ke]lerr alánlani az államnak neg,ételre, Ugyancbben az évben a
prcsbitérium befogadta a rákócziLigcti iskoLá}óL eLiízött és í8I hajlékra]anni
!ált evangé]ikus gviilckezerer az 1naterembe, A raksonyi reíolmátusok pedig
kénvtelenek roltak rnagánhjzaknál óssrelönni, mcú aze célravásátolt relkcn
nen építherrek inaházat. A clunalraraslri rcíornátls 8}úleke,et a reinplon
íalaikózé stnllt, gyákorlarilag DegS,űDt m indeDDenű kifelé irány!ló nllnka
lehetősége. Tijbb koúbbi (névLcges) egyháztag clíodult a 8lúlekeierrííl, bír
töblrségüket mégi§ egylrázi 9errará§a1 temerrettók cl.

A: i956. jenuír ]2,ón bekijverkcrett földrengés súlyosaD negrongá]ra a
reÍornárUs eglházi épülere8yürtest is. Több líjíaLat ós najdDeni valanennyi
kö,falar le kellett bontani éSa tető?eten is komoly jnvít.isokat kellett \,é8ezn i,
A niunkálalok során került sot az inateren urcai írontra való kihelyeésérc,
negfelelaí utüri ajtóva1 való cllátására, valamint d iloLla éS á tanácstercm
"behozatalíra" az trnahá? n].1sik vége és a lclkévlakás kö,é, Az új]áépítóst
Garar] MiháLy brtlapesti építőneste! vége,tc. AZ első nrunkaszakasz gyorsan
elkés]ült, az inatelen, á únácstelem é§ :rz iroda lieLvreátlíiása vis:ont
eLhúzódott, A kóltsé8ek (összcsen kb, 192 ezer Ft) nagyobb részéi a: országos
Reformárus Közalap ]7,1 ezcr íorin$ Segélyéből fedenék, A ternplon íel-
S,enreiésére 1958. nájus 11,én keriilr sot.l'

1959,1ren ne8kealódött a dunavá§ányi íiókegyház önálló anyaceyháIá
valci szcnezése. Tal§onybln u8yanekkor me8feleló helyiség hjánya mja]:r
szüneGltctni keLlett ai isrenrjszrelerelrel l'

A hatvanas éveklren kefult sor az ]nratereLl világháborLibirn mcgsemLni-
sült búiorainak pótlására, Elővor 60 db széket vásároirak, ná].l 19óó/ó?,ben
elkészült az íLraszrala, aszós?ók, a petsrékés a íallrurkolat, A munkítS:cbényi
László asztalos végeute TonrcsánIi Lehel i}rannűvész terlei alapjá..
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A lratvanl v het r enes élek ú]al,b n.lra: lJijs:akot iclclterrek a Julr|a-
].r:(] leí|unáils .g}hij: élefé]]en. A: ist.ntj!:leleiek, a glrrnlel-stentL.:tc-
l.teL és l.i1,]i!,jr.jk títog!till\lígi, fe]áDnt á lclirr.r.ltu-. i5kol.ri \.llás.ktet,is
Llnlt] i!én1,.si],kk.Dt, Jc ígl ls s;,brr nraradtak ]liíek a grulclc:crhe: l!]6l--

bcn r 1resbLtiLnuu lt1,::n||il 1a--ról ]] l1le .sóklcnle,rék "
A .eLe!L]Ll:.! .]]aj r ci ].!rj t uí.k ;:ám.ll .1r \egr Kílrl:r BalíL:: 1t)liJ.en

ln]nle!_! l,óirO lii.. tútC, t]l|i l] ii$:lak,].sí! k]] ]!r'l..ít rel.Dt.it., A: e!1,-

llí: ,1Lt]L n!L]\lnr1.1l.tt 1lí!iik ;:ánri a:.d]áD cnnÉl DéDi1.9 |L!..o l3l.b
rllr. kl., ] 1L]0 5:c|].:]!1 lL:tl ki t: ! s:áDl,.]i Lijlihtsér: t(rb]]a,(.\i.l.é i:
cg,is: kors:akot lrllclnr:tc Jn]i Jí Ntll KáL.a Frh:\ \:elDt t.ib]] tatle:ijfe
r o1t r rs:are:cthctő. A 1rgtaibt..kl]1.1ilhanen n: c!}hí:. a r e]Llj!],. h]l ílláü
Lilt!li elnl,.D:n!, h:itiall]. 5r]íl ási és ! s:ekllhrL;jcii ]eLeDt.ti.. A \-.iils-
tr t.irslJa]nr lcnJL.cl a |í\ij| élfén!enl]ési 1.h(liisérei erős.t tIllíl.:ortak
roltrl,lkan rnultt húrjJtlk ei a: egr,lrá:tói. S:crt]ret ]jt.:ott nrlilt]á t is.

h,lgr ikieLi;L jonrl r Li]:\:gb. lele|ijli-i lei.rnr]tLL\.k, ekLk j: cltalii ha!r.-
llílrok, nercltctós lrin.lti]q mi]li nehe:eL1 tuJtll !!uLek.:.tti i)rnláLilJ-
nj. hián!.í!l r ho$:il Llajr1, \ j\s].lel ntií .ss:.ki] lij s:á]el. DL NiLg\ Kál.:i

l]ilí:: s:.rnrt n]kki] tnl.b hí\aj reior
n]ílU! éLt ,11.1.Iii]éset]. [1tr]t ahLnr!;l.
!}!leke:rli É].t.l a]lek ErLe utult tob-
b.k ki.:.(. h|s! r l.rei]teLést, .g!lrLi:r
ÉskrilLit a5 t.nlerést Dé! ! pirlt!9(]l
k.:ott tr k.\l\.. meLLir:tak, e: cg!hj]-
lac-tá!.i !l.st.!idók e.ú]l,e FcJi! nenr

érre eL a 10']i.:lr senr'
1: ]r]1 liti la[l] ,+s a, i;j ére;

lil:ségl.elr .:llgilrra ür,n] ! l.,:nn,]l\

t|]Jünánr.s, .],iji]rhan es\hli:tir-
t(lrj(ri . Nnkí$tig(]l Llfe]tií LL \agY
Kj]!:i BaLá:. Lc]kjIi::lot iri-9,b.t
!llgrlnnlL]tr .!!],i}!:!i ilLiPtám \,!l,]

tctmrerreL kírtr r nlrLgdíl::risrit,
Utód.]\i l!]_ti] li]]l!jr ].]-én fllllar
TL]:or,:lgerhaLm,lulis:lele]r-tnk(rLt
Lclk.1::t rilas:tlna ! q}!leke:et, A:
lilLn.L].ti iJijs:ek]]J! \'erese9\h,i:l
L.i,:ló lirLr eL n ].]kii:i leenJijk.t.
FlIJtsó Ti1!l ]e]kL|li.:t,rr beiklltására
19E0. ]ri l]L L: l-.1ll S:entIráLlüsrig
rrsrlrn+l]ín ]renuh ntr ]Lllrás: SánJ.rr
csf.lcr !il!áLltan!l,
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A kovetkező évekberr fo]ytatódott a lemPlom és a Lelkés,lakás lelújítása,
kos,erűsíré§e, aniből a lelkip.isztor nre]lett igeD nasy rés:r vállalt B:rránya],
Béia gondnok éS Péter Milrál], pénzrát-gondnok, a presbiteíek ó5 Sokan
náSok, 1982,ben ke|:]Li so. az nneferem PalketráráSán, 1984_bcn pedig a
tendomban és a lelkéúlakáslraD e]ké§Ziilt a közponri fiírés. 198.1,beD e tak-
sonyi s]órvíny,gyúlekett tclket vásárolt inahár-épírés céljárl, AZ 198?.Len
töfiéni alapkőletéte1 Llrán megkerdődótt a: építke:és Bánf.llvi EDdle tervei
alaPján, oetaí lmre Pleshiter és Sziseri ZoLráD s,órvánv-gondnok vc:etésé,el,
A, averásra 1992,1ren keriiIr so..ló

A dunaharafri 8}r:]lekezet 198].ban értékesfuerte haiangláb,telkét, íEl
Le]rerő\é v.ilt lurangrorony építéSe az imaliá rál, A terveket Csch Jó^ef
kéyíretrc, A tenplon(íonv alapkovet 1989, szeprember ]-án tcttak le, A
bejáí.ti í5n Páli La]os, . gnllekezer 198?_ben suoLgálarha lépett goDdnoka
érírerte ícl. Efólé épii]r a 1ó méreres roíony, melyet ]99], Éeprenlbcr 22,én
avarrak feL tinnepség ketetébcD.li

A gyüLekczct éLetélren . ](ilencíene§ évckbeD a fiaraLoknak a hit és a gr.rr-
lekezeti élet íclé íor.luLása, .Jktivi,állidása, sokuk megrérése jele.teltc a leg-
nag}obb v.iltozást. Aí ennekérdekében vé8uett kö:ós m!nkj bóI orogl,inrés,r
!állalt Faragó Csata teo]ógus, segédletkész, na]d beos.rot Lclkés? és Kereki
Zoltán hiiokta]:ó kép:ő§ hall8aró,

A tclepiiléSen éLő reíonnátl6 hívők e!ősebb kijzös§éggé íornálódás'r
, g,b l ,,8 " " ,,-l , B"ful ,,j 1.3 \, !Pp,l r ], ,,, ro
dön (Erdély, Bur8eliland, Felvidék) tett 8],iilekezeri krjnd!t:j§ok, talá1-
kozá§ok. Az iíjúSági koníereiciákar és á nyári 8l,erekrábor.kat az 1990,92,
ben a gviileke:ei rula]don:1l]a kerúlt, a szigetlralmi Duna-partm tllílható
nyarilóban lenLlezrék,

1995-ben a gyLllekeuer cgyik rag]jn.rk Dagy ósszegíí adományábóL:r korá6.
bi székekheLyerr új|adok kerüLrek a templonba, nrel|eket H.rjdú Mihály{ai.
pari nérnók kéSlírerr nunlatársaival. Ugyanebben az évbcn e Plcslritériun
clhat,irozta a tak§onyi gyiileketri hár baí!fuésér Az ]996,ban elkéviLlt és
1997,]reD hfu,náLatbe vett ílj épú]etiés?t Bánfalli ]zabeLLa ópítés:Llérrrok, au

crcdeti épr:lLet időközben elhunyl rervc?őjének, Bjníalvi EirdLéDek a lánve

2000.ben a Dlnahiras,ti-TaksonyL Refomitus Gyülekezetek i.tíjsuekos
kiadványaként negjelcDt e Reíorn:itus Harangs:ó clső s:áLna A lap télelős
kiadója Faí.gó Tibor, íclelőS 9e.kesztője pedig F.irragó Csaba.

200l, július l-jéveL Fan8ó Tibor lelLi|]á§.ror _ tóblr, nint két évtiuede§
Dunaharasztin végzctrvolgátat után, nytLgalomba voDult. A reÍornárus gyii-
1eke,et jú]ius 15-én Faragó Csaba arlcligi beoszrott lelkésut választotta meg
1eLkipás:torának, nkinek hei|nrására 2001, októbcl L4-én kerúLt sor,
Ugyanekkot nintrgy L200 híVőt tartott nyilvin a Dunaharaszti Református

./"1"t 
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E!l,hLi:ki.ré!. aoleLr a DtúrairetLéki Esrlrj:k..iilethe:, ron bcLiil 19;]-i! e

Soln, a:tlLr ledig 3 I-]éL-|esti Erlhá]Dcgrahe: r]lto:ik, S:órránrlénr
tor ribhr r r ,]Unlhiris:li ret.min6 arrreegrhí:ho: r:rto:ik a taklrrYi
!elorLn,íl!i g\i]teke:el'

A Dúnahaii§:ti é\ körn_!éke Evangélikus Eg_rhi:kilzség

Á nrísoJr| lligh:iboni il.i.].:ijJ.1:. utfi é!.! é\\,eL, a: l949,bel neg,
tn.loll né|s:án1.11ásk.l ]18 Junaharas:ti Lako. ra]lorr; magát eranlilLkrrs
vaLL.isíLn.rk, em] a: il::lrko55|igtnr: \i\r:n}nli j,1]lir-!s lriLnyl jelenle(,:'

A: És:aLi Egr,lrá:kelLeúe:, l:on bclu] i Pcn \Ie!lei. LlalJ a L-]úl,I]esr

Víegrci Egvh;:meeréh- |illi:ó Dlnahan!:tl a: lonr\éke ElangíLikus
Erlhá:kn:sag lillós:cL r kol:attrn . ko\e*e:iík voltrl: ]\1]klel (lus:tár

il94] -]9a5), H:ltkánl,i Lás:Lti ( l9j j-l9 j7], L!Lí.s Lás:Lj ( 195;-1979],
Leh.1 LLis:ló (]95a,l9t)S), ;r \1rql:r alLmeniku: S:cr.l.is1)l!íLet i!a:3a-
rnlr, A grnLckc:ct gonJo:,j,íLt L996!nr xo.rrr Tair.is es|cr.: \.llc jl
AnJ|Lka Es:rer. nri]J K,r.]rnlé Henenrrnn Illrkó sr,!é,jlelkés:ek berrl
násáfaL :i]Oa ,]któL.clótal] B!]].! ! -\n,lrí tgéJJelké_.: vé9:r r:t r tiLrthtc.t
r: c.|erej teLúSleLetéfei és irj \ ításí!iL. Á .llDáhrr.§:l] --\ircé]ikus !!LlLe-
ke:et]la:l rJ,lic tégr iLatai ríli|:l,:trl] a ].]ka.:i hi!!tást, Rohn Er:!aL.ctci le.:"
lóliai ranu]n,infli ]]ete]e:ése után ]99],L.cl DLrr.lhrras:tn s:enteLte íc] D.
D., HJrúr.rli Bé]e |üs|ók \elp Zsu:s:nria rr.,á,tlól r: tclrjógiii haLh:tóként
]9!l]. j|.ilr,.4-én -il,1Ul.rllr] kl|.iliL.s Lit s.]táD- eunjL.j1$(t kiiIeike:-
(ében 1e_.:tett. i,Lctít. \rpp É.rit ]ii]l, ottó|c, ó.,in:rerta lclkós.;i tl
S:cL.Lk ln,,c, a: ts:il] Ellhá:leii lel puloke. 1ienJl A|J.is ] Teoliqiai
LereteD haL]getr]jlkiDt N.tlclo,:jlhtr] i],:li! i]rs,:]

A g\ ii]eke]et ]elké;:einek NLnká]ál se!atettók n |tcsb](ér]L n] ris:tsél]lise-
Liji, ilr n i.iij9]elij (;L l!15:!lib!r1 strg.ti AlTjJ. \'i.:ialn |,il, RtttCr Dt.i:] é!
Kcrekes lrna), i:ondn.k tKnus: ló:sei. Lrp; |jJ, TlLn:i1,1sei Knó.lel

,]úLlo,). . |én:tín-.: (B.jnl:k! I.eíen., BálJ Kán)LrLla. 1lLós l]e]sii \re]kei
KáF]lnil), J ]..lnn]l {]91]-tarl njLg Gliiss.. C\ i].g.!i, eg_r időben BílJ KLirolv
Ict!.nr.ilu§ iántnl hel!ellesilij :ilgíLatá!iL). ,1 |Ic!L.ltar]!n] fiilt i teg]a,
faLrfiDt !: l..jl1.I].!:iijk a5 ! \ nl,innfL i!k(,l. \ e:.1iji,

{: ikknt na! rr:onrLag s:aba.lalt légkor|cn 191,'--hen ú]jíaLakült _1

Luúer S:orrrsée Jluaharás:tL ::.rrc:ctc ]ó l,rqg.l. ELD,]kka fórb K:j]!]j.t,
l:ir\eL11(-rkké \lLkle! Gus:táf LeLkés:t, tltkálú Krls:nij] (]é:ál. ]es!:ij\ é B,'Ln:;h
f.I.|..(. |én:t.lr.sí llléi t)énesl, e]leni-iríé BőhLi Ágon.]1l \ íl.s:nnták, \
S:.fetsi'g .Jl]r i, irlrJlu r: cliora.lon rl;rls:rbíLr s:el!1t] .i .llúrga]iJire.

r!íialll.rr .9.ni.:l j ln,-.r.Il .lJiin.L jiij,-.ll.:ij..E].rlts rNl|.íl cjjolruL Á
ielaJJn]Lid úiNl.]Jltr! lilil] llln.jl|.!l. .íL.iJ Jsi..Llgnlün]tl, Eit.i l,jl.sl
,1 J-!IÁ!1 s rjl Jlj. { ji.jl Ji íi§ . !r inl j.llij rlt]lin. !. .1!n!jiii j ..!l hji jLljr jrinfií
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|q)^ azt &aeklő miűen icr&sücn egslges .oan8álit6 ön ál, me§]óiőó.
0dhnn es]sége§ LöiOéLm;nl ,E€e,.mlrsérc ,dre]6!t,"A szervezet azorrban az
.tdott politikai hely?erben nem nííkaidhererr sokjig, his?en - sok nrás e$esii,
letheu haonlóan - lnj. a kovetke:ő evtenrlócn, l948,bal íelovlatta a

A rnásodik viljehlilro!út kóverií évck]rel a dunahareszti evangéliklsok ll
rákóc]iligeri iskohbaü tartotrák i§leniisneleteiket ]950.ig, amikor eu a lehe-
tőSég meg§Zűn! A nchéz he]yued,en a reíomátus gl,úleketr §iere(.
segírségiikre és beiogadta őker ínaternébc. A viLágháboí utáni időszakbán
a pénzhiánl és a lolirikai heLyzer rn]atr nen volt 1ehetőség remPlom+írésbe
kezdeni a rerrrplontelken meglévií alapra. A rlunahalsíi evaryélikus eg\,.
hálköz§ég csupá| nocla|eLyiség cnnén kapoit engedélyt eg1, kisebb épt]Ler
feiépíté§ére, a]rol a gyiilekeiet megkezdhcttc óDáLlar életéi. 1968 jmuí 24-én
kelt levelében mondott kószönerel l-Lürics Láwló lelkéy a Reíomátus
Egyháznak ij.ért, hog1 ilyen ]rosszi1 jdeig tarthatták a, istentiszreleteikeL a
refomrár!sok nn!ternlólreD.

Ar &Zn!,élik6 tnploí _ Kí.t!j Ánn. ii..ninf

Lehel Lá§Zló lelkész érkezésér (L980) követőcn.l n€glévő éPület Lne8De-
globbítjsávat feLépü]r l mai forná]ában mcglévő ienrploLl, anelyet 1982.
novenberó-án §zenrelt fel Ká]dyZoLtán piispök. A8yüleke?eti élet negélén-
külr, új le.dúletet ka}rott. A dunahaías?ti gyülekczet az egyházkdzséghez
tartoni 14 szó.vány közsé8en kívú] re§lvér,kaPcsolatot 1éresíteti a, ]Nai
Evangélikus Cyülekezettcl, 1990-ben pedjg a Lugwigsburgi EvaDgélikl§
Gyü]ekezerrel Nepp ZsuzsaDa teológús hallgató tragikus halála után , a, ő
emlékére - édesirny]a inrlitványára a dunaharas?ti és a ludivigsburgi g],iile-

?r.//,ri 
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ke;ct ]9!1.1, Jecem|cLó|cn LótLeho:tr a NeL.| Ali|itván_!t, tr]cl!nek.éLia
Durullaras:ti és konr_rékc cvrlgé|i].ls tiáral]elnll ijs:ilrn.é.c. tjmnletása,
k!|.soliltl,rllás eqlDássaL i. a L!LlNgsl.urci gl,ulctc:erLel, enntk ki,lerében
kna\ f(,grimok. D_!áIi tá]lLo:Ljslk ::trre:ése. t,,vtibti nleh,r_r,akorLjs Iehe-

A: 19t)s óte .iLLandL1 ]e]kés: nil|iil nlllrcr rrLilekc:clben n]Ége!íj littiL:
elhatr]ro:ás hogr heL_rl.en lr[ó lc]].ri.:e ie!ren. !L] ! D n_]hlu,:t]
EllnealiLts Eglhá:kn:séc ne]l.tt r Soolsir] Leán1,.g1]lj: és a ]0-!! Ll.jf.-
kcJ.il s]ijn{i s:a]Nlinr (eb]:iíl ] v:iros: RjcLeve, Srgcts:cnúni]<l,ís, T.k.r] (1§

1i ki]}ég) lelki!.nd.:áiát el nila lltnL. l]hhe larókLriLr, lelkéstaká*a rolt
siksóg. A g\üleke:et ó$:ei.rgli5! ó5 tct(lnes áL]o:iitrr1l1l1isr eLerlmón_lclrép,

P.n n ]Oaa, ]únius 1;-én tnrtott rla|](ajleiéleit-alrg ce) es:teriJií mL]lrr -

]c0l, ]ú1]ls i-én a: ú] rarókl] i&s:ull.s é|tLLetén.L li,ls:enreLési uLr.e|sé!e
k(]!.thctte il. _r:ebik imIe llbli]l. tiolrá.l_r Zoltjn Iiisft]khcL}cltes és

Koc:cl Tamás esperes sr,lgrilatival '

A Du aharis:ti Baptisti GvúLeke:el

A BuJ.rIesri lV{Fs:tíkeIiiLethe: tafioa] L]! iha.as:ti BJfn\ii Crúleke:.t
me!áletitji,jla és ri] !r leLe:eti heL\L.(g iÁllil. ,L ]9 ) !L.gll)irájála ]9,1i,
mlijh ]?-én keltLLt s.l, -\: alapító t!!ok ija,, S?!b,], \iLl,]né. s:áb,j
i!íagil.,].i (Kóles Tü!,itné], KLLjl_r (Uhl]l] FerencD.]J! SUrjil,i PjL l:lr.irr
!|lt.]i A k§ k!:.]:sé! 1.lklL]j,:l!jr tccn.lijiL Blei. \'rlD!]s s:irets:.Llt,nrk](1.i

l g}ij]eke:et ]91S-l.al 5 cLolll]rút lrilrs:tott Brrrllri jó:sel. B.l.J.k
lánls, [a]ii: Lás:ló, Strlánli F:iL .1: -\!línli |ril l.trjn s:enré]yi]:rn.

\1erllall1r :: énekslpt DamnliiJó}c1, i 1)engetinj ,]] ] i]s :enelil Tlgni
I:(,liLl,. \rsálnirt i:k.le suIjL]íi Plil l|,\ijn, ]: if]Ll5Ljgr li.r L !1,enií és

SuljLl\r silioL fe:eté:é!eL. ].!cő\!: S:.rhi \ ikt.]It, !]il](] _curínri P,il
Isn !inl l,ún:t.l!i_.ii Elilős Llis;Lót I:ilr5:t,]ll ik :\ t,r!k15:Lnn l!4.j, .kól,e-
rét! 19...ij|l. rn]il]e 1!_!eünekek és nj. rc.,l\:eles ],ifigrló]. .e.r::áüiü-

.{: ]9.+.|e\ néfs:jhl,jlás]i,-l ]! dulahara::tl lakos |alL.tt.l n]lgjt l]3|lisla
!illásiurJl, ;l.]] i ö é\tÉl L.rá|binak mlntcq) lét!:elete.'t

1 g1,1lekc:ct 1950 1rlLLrrs i9il L]] ni]ú:l.e k.jlti]:i-,ll, a S:eDt I-:n:]ó

ut.!i!! t]lel: \'ilnr,ls ]i]5]-l.en lrmonrlrrtl r LetkÉs:i l..nJiil eLlátásá!óL,

meh,et i9j], ]Lj.l!,iL i, ]95l. tel.iulíl]a koa,tt B,rrinlal,NíLhiiLl, r B.|lisli
Tc!l,jgiai s:.nrn:irNnr LEJ:gilniri \é!:elt, A !}ijlele:el klrctki:ij ]c]-

kés:énrl Csetlralmi]nér !áLás:tottn. aki ]95] máI.N5 ] , tiil 9 é!i! toLtntt.
b. e lls:t_.é!.t. lj:c]l rJij.lrl eÉ\il ]e]entős escm.lnre lnLt a: ]95]. iillt]i ]-]jn

]6]
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Pestvenrimrén tartott lremeríiés (kcreszre]es), A ]7 bcmcrített kozill s-an
dunaharasu riak voltak.

Az 1956. janúár ]2,i íöldrengés súlIosan megrolrgáLta.lZ ináh,ízépiilereq
Dielyer széleskóíí ajsgefogássaL 4 hónap alirtt sikcnilt helyleállítani, Ez.l.tt a:
]§tentisrteleteket a Debrcceni-család Batthtány Utcai lrá:ábarr tartották.
Ko,ben l956, febfuár l2-én - megválas,tásuk.t kóvctaíeD, a r5,ülekezer prcs-
o-Ft,,dll 1,',Jv ,b - ,t llr , (,,,.l.,"]-
Suránvi Pált.\J

Ahe\reálLírotr, dc nár korábbane8yre inkább sííkajsnek bi,onyuló S:ent
LáSl]ó ulcai nnahá:a]: e]irdták és he]yettc ílj. kózponribb fekvésű apiiletet
vásároltak a Dam]anich utca 40-ben, ahol a kápolna mc]lctt s:ol8álati Lakás
F kialakilharó voh. Az e]síí istcDtisztelerer ift l95ó. nájus 2O.án, púnkösd-
ko. i.rl1ották Ar aYarásü lzonLan.] átalakítáSi nunkák miált.s.t ]957.
novenbel lo.én kenilt sor, amiL.,I is Szabó László egvhá:elnök hirrlette a:
igét, A glé§?ám 1958-ban clúrte a ]0 íijt, 1959. veptenil.elében 20-an
meg.rlakították e énekkart."

A LeLkés:i Sblgálator 1962 ravirs.ától okóber Végélg L.lZi S:indol, na]d
l962, novcnber l-től 1966, február végéig Gul],ásJóőef, 19ó6, március 1,től
l966, oLtóber \,égéig Hctényi Pál leLkipászrorok végeaék,''

A gyijleL(ezct növekedése niiett ú] ve:erőségi tagokat válaÉbtt.k a nlir
enlítctt presbiterek é§ diakónús rnelló. 1964-ben ] s:en]élvr .tvattak dia-
kou..,e1,1o cJ_- \-| oo-a],rr,,,
pénzijros, a j.gv:ő. a gondnok és a, esyes grül.ke:eti alakuLatok (énekk.ill,
,enckar, Dői kör, rasámapi Fkole, íiúL(iil, leán},köl) veueríjnek, va]anint a
harnonistának a s:errrólye . ke!és kivételLel - iöbbs:ör yílto,ott. Tóirbsíöt
folyr ópítkezés, l960-ban pl. az maháZépiilet 2 utcai yobájár kepcsolúk
ös,e. Megépült to!ábbá a szolgálirri lakás is. 1964.ben a gyiilekczct hannó.

l965-ben a Majosházi Baprista Cytilekezer kór?eti állornásként csatla-
korott a dunnhalaszti §üLekezethez, netynek léL\iána a kajvetkeí6 é\,ben

A lelkipásztoti solgálator 19ó6, nolenbe! 1-rőt ]9i4-ig Kovács Inile teo-
lóeiai tanár (l965,196i köZött a Níagyarors,ági Baptista Egyház elnö]<e),
1974,tőL 199?-ig pedig Varga Bold].sjr végezte. Mindkeíő]ük rnunkáját sok
tanévben segítettak tcológiai halLgarók.

Ezekben az évtizedekben is úámos bemclítést rariottak, elenrte a szonr-
szédos gyiltekezetekben, najd a bemerítő nedence elké§.ülte (1978) után a
dunahansld imú,írran. l978-banés ]988-han pl,9,9 szcnól1, nierítkezetr he,

Rendszereserr keriitr sor vezetőség.vá[.ls:tásra. Gyiileke,erveielő sutányi
Pál lstván, Kovjcs Ferenc és Surányi ]ózsef voltak, 2000 ót. pedjg nicgbí?ott-
ként Rück Zsolt töltibe ezt a ti§,tsé8et. A korszakbür öSsresen, tehát nem eg)
idóeD 2 preshirer, 5 di|1kóis és 20 elöljáró állt úl. álL szolgáLatban,

.//)lín.ryln!, 
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Továbl. niíkorltck, műko6.t ! grüleke:eli .soportol] .: énekka!, a pen-
geliis. ma]d 19;]-tóL \,.Dós :cnckrr, a ] koros:rálti cso!(l]tt]ól álltí |i|liakt]I
lll, r asárnapr Lskola, a nőL kor, I ri:iLsrisL r:c!orL, \1e!atakult e Cll ]rrs . nra1d

\1cr.! - énekcso+rlt
A: steitis:teleti LeD.1 evn:c.lekis tónvegéberr váLto:adan lLellJl 2

yis:írDa|i (1é1.1iit inaóle é! btcDtis:tclct. JalUljn §tentis;t.].l) ai ] hé(.

ki)]na|i {s:e!.]J.§e Bibliaila. pintekcn ulail..) a$:ej.vetelt tnrnjtl;l gvii.

soksa]! kcri]]t nrl i: in.ű:i: éfiilctórlek hijfíLé:éle, kor,:crűsítéiére,
í(é|itéséIe, l967ili8l.eL] leLépült a s:olgrilat] 1ilkjs. rá két é,re Ln.llcltc cc\
úi nrír ieü úLló bibLiakóli é|Lrl.t (19ó9i;0) 19?4r75-L.en LlL. ]97]-ho r
q!ijleke:et l.ij\,ítette ! káfoLD,il, e iiítaJ.'s \]]igil:1si !en.]5:.rt. k.!;:eriísíle1.
re r s:o]gáLao Lrkást és a kls ]]iL,lilkalL a|ii].lel,

^ 
meroshí:!i trnelift kiban ítilaD.l L.ci.]e:ése (]9iE) utrjll ;l gliilek-et

ljlr d.ntntt DuDahen:;tln b ilj mnhrj:lt é|ú ]\: éril.ict L1!..i1.}i .\llila
lerle:te A .:as:ók.t, a: ún:talit ós ! bcnleririj ,le.l.t]cat P.lnlrnhalnri
lt:sa ktLrntus oriíla.: kas:ítcttc, A: .]|ítke:é. l98]-tijl 1953-iq l;lrl.rr, i
ie.n]ini únn.L-aL\Ie ]r!] jaurnrs.1-5_én kcLlih l,r L 99 iii)s_]]aD r.l.. tijs.n
hin íielték á: máhá: é|trietét (ulJa. Llcll'lhclv]l;gel] és k ]ü|]s.rr u 5!l,
gálari Lákásr.s'

A g],oLekezet tagLétszána 1988.ra
elérre a ?9, l991je pedis a, eddigi 1e8,

magaabb 97 íőt. Majdnen egy évtl
zeddel késób, 2000. januáL l,jén 84

A kilencveDes évekbeD jótt 1étre a

{iaral há,asok, a huyonévesek és a
középkorúak c ]porr]a, valaLnint a
gyermekek AWANA klubja tóbb
korcsztállya1. ÁltaláLa!1 évente kerúlt
sor evangéli,ációra, 1995.Len és 1996.
ban a Jóneí Anila Művelődési Ház
ban, Az ]fjúság tóhbMör szelverett
körueti ifjLisági ralálkouór a körlryékbeli

cyüIekeletek fiataljai ré§rére, 1999 óta
kéthavonta ]elenik neg a gvülekezet
L.rpj0, a Híd, Lnelyer Ficsór Levenre

1991-ben a baprista maháuban
ökuinenikus jótékonysági hangvel
senyr rcndezrek. L995. áplilis 17-én a

v)lri,/.ki;lr'

A lraldíl inú.rúr , tioet.s Anno 
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!liilele:erbÉ. t.]\.tt 1rllsféri isrentr\:tclltet bentLtalle a \1!!!al Teleyír(l.
LJqr,:ne:en ér bcl. JcrcDl.er l(a_j,r ] glii]ekÉ:er te]3!ill! . BehJrk,r |jl jltlL
ieíe].tt í5.r.J!lilcg S.]li ]ó::.i rjltel é|irelr ri] órgd]a]at,;L|rcl!.lij,:u
]9-qj-ttll.:ó]llt olcg. A htnls:cr ]1 lelsíere\. + és tillokt.jrc,;, t.]t nirnt
;llrl, 1rlj]lal a: kat k,-tb].j.iórnL élih A: .ryilj:] r kalnar r tcre:ij
nrinés: nr 9.r r.,l,it,]|i a: a B,It]:tn ItríLsá!i K.liul k lcc.tic t.itil í.l.jdreter
]enné. A:.r!,,nLil l996/9i-l]ejr Tirnai EnJle é\ Sj|()! l|l\:nl itl]pitctte,":

.\ lel].iN.js]torl r:!l!álil.t ]99? nn],6líról ijg\rjli(.:ajlinl r|tlJ t|leig
I'álk]i Bél. ]jtt..] A lfiileke].t.:t kclÉlijen eg\l.h!Lj].q R|t.]s: Ben_
ji.]]nt \.jrr:tott! nc! LelLrl.í:toLának. nk] e:r r ,:c,lgril:tot l993, aulu:r
Lu1.1]s t!'g.:tc. l g\ileke:er lilka.ís:tora ]t)9s s:.|t(Jnt§(tijl Li:ila L]!uL!,
lk] [öltijkaDt as ú sárú.i,l,]|::..l.s:t,rlénl i§ iJl]cll ú. !l]l ]O":a_b.n i
J\1.1gv.tor::igL Boptista Lg\hj: s:a\.tsé,]i ran,j.sínik 1lg]i\j \jlil5:t!ttnk,
Ji]|l-herL peJle r: Eg!há: heriLap1l, i B..kcltilnnk íeiclijs s:eries:tiljéré

- // aullanaTa:;tL ncmel\Lq Llcl?
1945-tőI napjainkig

A dunahdraszti nénetek heh:ete
a mti"odik riligháború |cieje:ődésénjl a: öt,encs évck vógéig

A nllnoJLk r Llrighril.on] Llrj.r li.l óllá:i |róbilélell jelentelíe]. il Jr]ir§lr
(!s:ligl !aDlrl.k .:,ini,ni, A k!11.1tn,feLÉlős\é! h,rn]i. cJrc aJaplfir a nricLk_
lJi \al. kollabol,i],issa] !írlr,ltjk i. .r \bLl n.] rerte] rn]rrr ls hibri:tunrik
ií]i.i sllLl!s LLL.ló;i.téslel roh risrlk és e g!ij:les hJ1.lln.]. n).nuiL:,in
tl,:l::jr ctillcgcscn ]ilO.10i tiil l.].Iitcttek kikii:ijliiL rlrlllkbrl a llcg.:ljLll

\!]ra c: tki.stt, Dunt}raLas:tuol-eLlenrérben pl J .],ns:id.i snllk,
\.í[al a" Tik(!]nla]-i \]]jglLib.]ú Llt.ln nenr l.le|itelleli ki Lrónrrtckrt.
T.l!]: tsalílot érntett;:.nt]!n lJhLneif li!]í.ik (ligj.rj.l]i) :]:n]ct !ür,
]qtj]:oLokba r aLl .]eroná|i\;L, A ttt!l.pítés elúiliJ;§ij, , eg\eb(t l]clLctt ,

.r: .]lLiLnri tij]rL. ok!kh \ e:efbeliijk ! i!j:a
\nat]latatl:nuL ol]s]l.inré\a. rllt a knelepirés .regikiJíl!!:a5tíbnn

Fijl.]l.n1 1!r al íijr.g\:ainel, atrL c:.]l t a Junaharas:t i svíltli fuelmen lijjénc ii
llrlt.lk, .A 1ijic9}:aj l.nonJí$il le.}.gctő:.]tt n DéDetek ÉLhu!..láiánik
.1.1érr, !n]nr.l }!L]s:íniiLec s:er.l.L.rolt allbarr, hogr eL_iLlrak a l.eralolí-

.:/ 9otalzta:á. n;lnt*|7 éIá, 1.qrj t/,,.bik ,l?.



Az is rény, hog] a vjlághábo!úl idején Földváry Auré1 - o|ogyan a

DuDaharayti történere ll, című kötetben ná! enlítcttük - rninderi rende1,

kczésére áLLLi es,közzel, rendkívii1 eréLyesen akad:ilyo.ra a VolkLunrl rluna-
haraszti s:crvezkedésér, E tii.ekvé§e sikerre] ]á!t, a lo1kbundjsrák á haraszti

svábok között nem tudtak énleni beío\,ásra szerr Lenni. A koTógct nem
1chctett Volksbund+.illpatiZáns telepúLésnek lreállitnni,

A kirelcpfués clőkós:ítósckor i? 1941,e§ nép§:ánlálási adatokat, ponro-
sabban anna| a rtnletnésle és anyanyelvre von.lrkozó adatait has,nálták
i'OL, A dunaharas:ri adatokkal azonhan nem nehettek sokra, nret az akkori.
Lan a KözsógházáD dolgozó Rötzcr Magdcrlna j,enke kij,lése szerint a né|,
sz:nnlálá§kol Dunahara"9rh felverr adatokat a főjcgyuő Ul.sílásála ki]avitot,
ták A Sá5 urc.rj Kitlc}ríté§i Hjvatllba nár úgy vltték ú anyngot, hogy ma-
gyar anyanyelvíínek dokuneDtálták a Dénct njI(úakat,

Ezek a kör]]]I€nyek ölrnagLrkban nirüazoláltal senrniLÉppeo §ellr jele|,
tcttet biztosítékor a kiteLepítés elke lésére, huzcn a krirériunrok igencsak
*etlegesek volralr, Sziikógcs e.ért hn.gsLiLyozni, hogy a ké ó§ c b].nyralan-
ságok, esetlegcsségek niatt ali8ha tisztázh.ltó teLjesen me8nNgLátóar,

Á hriaszd nénrelek h? k]relepilé§nek nem is, de kúlönboző ,aklarásokrrak
kivoLtaktéve n világhálroni rLtíui évekbcn, 1945 nyaránpL. ]6 BlLlapcst kö.-
nyéki, sr,ábok álral Lakotr te]epülé§en - így DmalrarNtin i§ - nar}§:abású
raziát t.trtott . rendőrsóg, A rlckleúlt cól a ,olksblndis]:ák és Lnás náci Lol,
laboránsok elfogása volt, az akció azonban sokka1 ink.ibb a nénetség ne8fé-
lcnlftésér §zolgá]ra, A raz:iá során ].200 svábot áLlítottak eIő, ebből ?12 úe.
Lnélyt népbílósíg cló is ílLítottJk. A sajtó jelenrős léSzélren kiícjezetten
uszírás íolyt a mag],aroiszági nénerség ellcn. A Szabarlság cíníí 1ap pl. az

elób enlíterr rendőri akcifu ismerterő ci]<kében neLl kiscbb valótlanságot
állírott, nn]t hogy "Derulhalaztibun a fulu sxű lakasaga a fah íeLgl,jjr^íual
és d kúml! megrnéíK!:ésélel fenJegető7le ig],€Jierett glmcso' Ijemi a '|!ómó7ók

Birtokelkobzásban is részesiiltek a drrna|araszti nénretek, akik - a: ors*g-
ban maradt tobbi s"ábhc,, hasonlóarr , a negyvenes évek nrisodik feléLren és

ar ótvenes évckben enellett s;:inos hátrfuyos íllanri, ]Etósági inté;kedéS,
dis.kr]minaliv bálrásnxid éS rár§adaln]i e]óirélet cínzerq ci v.,Irak. Nen]ri]:kán
foldultak elő lelük srenben Dc_qatív ncgnyih,ánulások a többségi társa.lalon
És.éríjl is, A Déner lulrún, nvelr, hagtománlok, néFszokások á|o]ása,
knyiLvánítása ebbcn a 1ógkillbcrr, a hetalmi ross.allás, sőt gyakran rryílt ti1,

á§ miátt a csalá.]i S.férán kíviil gyakorlatilag lehctctLenné !áLr, hiányoítak
,, l- ,,. e u,,e, 1,1- ,-_-,

TernégcteseD a kö:ségben élő néLnei€kcr n]ndeieken feLiil sújfutták a?

öt\.enes években d egész társadalnat me8nyomo] fuó dikraúrikls politikai
inté.kedések i§, pi, .z á]hnosfuá§ok, a k!ljkká n),ilvánít.is, a bcs:olgáltaú§j
rendszer, a poLitikai uldozés és állarni terror, a kLtelepítés, A 1rag./onánvos

,,/,/,_ -./- ., --,-,"*. /- ,, "1 mh,, 7



De!éLhetési leheIií\ég.]i dnqllés:t n]É!\..lnnsüLt.k, lnl léL!!.rítotra a lli,
Ji.I|njlL, ]iij:üsaÉ-cl Dar1 lés:i]t.L i.lboLl]ásjl, .,\ nén]el !,rtrlakirl ],] .] lcr-
o1cLijs:oletke:etekl.e \;l],]r ]aléL.é:re kén)l:crítctt.k." Á srát ok kl:Lll sokan,
klilir]i]sen i i].ll.Ll.rbbrk i ki]i]]\é]lt]cLl lflI .i]lat3n_.kn á l f;l.jlíit m!jlljl. Jc
.r:llt mara.ltak errénr rp:n:\,]l §. EnretLen .:ítr.sLD .1rt.lnisasi iogL,llk,_.:ást

]\ h.r.rs:t] r]an.trag helr:ctrir l: sem rill.,:rat,ltr L]lJrlLbcn, ho,r1 .r

Lijró!l tnnlics tegrei ki.:i]lt 1r50-54.lre ]: !!nt.!! elfhamed.s arjn}l.,r
kar.tak heL1'er ! ne\ijk Jhrr]án nig! f!]ó5:íDi:lsélleL némel s:irm.t]lnirr!l
lÉL].th.ta],]:clra]].l A: ] 95i_L..n Lnellálil:l,,tt ViErchlrtó Bi:ltts,ig (\'Bl
9 t.]gj! k.iL |e,li! né!\ \oll L]émÉl ne\ií A kof.tk.:ij.ik]uJ.an (]9j4-|en
melrilrs:tlrr:r[) .: J: eláD_! i i.n].i.lt.]g!k kd:óí il], ]]'l.,_tr. l \ tl_L.cn ]
iiír ( !5Lilk.nt. -1]]er!ani\ é! ir.i1,.n.! é\ ekbe. ],j \ (1!i! ic]].nr:ij f.,lt 2 JLDi-
llnrri lin.i.5li!r.li |:i!]ijí .]a-]5']].r!.ó1! il +-]s lij).'

A haras:ti németcl léts:ánának alakul.isa a Lecslések túkrében

A k,!áN.takk3l ellenk]tb.n i slc]r];vr kor,:lkl.an kés:ített né|s:iúr-
LáLá$k nen]a,lLróglc iLl an\inlclvr. f.natl.tri iJllii nen) t.tDt]r.tajk
h],.lt alJ.nlaiDek. l $klj]g kli.]e:etten .]]..sig.,, hítljnlokkal ienlegerő
Li;lol. a.ir:krlllrarír tjlLoLrrltírsrJrlrn] ho::riáL],is üeLler. kele_.en nrerték
\il]!]n] .ainct (vlg! ná-. kisel.t]!agl) LteDtttlis!kir l LérJe:ijl]]:loso]i .laitt.
inri]i|] .gl.d.n hlarrlos ]lcLvcn sen \.lt t.jllj(!l: ! .!:nct s:á.na:ást
emLiien]. e:r i né|\:ínl,iláSk.r sem ].trct.tt I.á]6an eL!ámi, A] ic! ki]].ll1
_ r.nJLi\úl al!. 11 Léts:ímró] taDú:kldó . lJal1]k nÉ ] ilklln]i..|k nr.gi'.lc_
laj aLa|fil l]iró kn\elke:t.téset leronásir.r, L.cLőlLil nríg iLerrJek seD oh,a;
hrrók Li 1rgatlil.b vrlurelres bi:toltriqga1,

* ]9i0-1.en ri(,)n .aF?.fuiLáLás ilk,rlulnrtl ncLl tettck ío1 a lenr:eri.
sélle l.nJlk.:ó ].;rJi!t. 1!]s0.!.i. ] ! JunahaFs:ti Lak.s !al].rá n]iqit na_
nct anturcLrínek, 9 peJig ]ranet nem:elisériíJ].k. 199a,bcLr ni]nn]eg n)1.-
]ln rá]ialták iel nén]el trlcntltás!k!r 4],.i nani.t neL]r:ettséliiDek. 6.i.in
némi:r anlrnrclvűnek r allorrík niugukat,

-1: ]969-ben kés:ilen, a ko:".é!l]el] .auct.ac h.h:erér !ií!!.]an tírglil,i
]elenliiL.. Bókl ]ó,.ei e ktrragi tanács \'é!leh.]r.1 Bil)rtiagí.ilk tllk.il!
L-]ln!hil!l:tinénreta]Lri l.!kó!rak s:áDráf nr]ntcgY ] j00 iilrc, a: ö"s:lakossár
]rb ]5,],,.ál] rerie, inj] l..né-i:ele§e. kij:.i.L.b áLk a vaLósácho: a né]]s:jn,
]jlí]. llol!j], Batrh,,::á1.1l..hlr.: a:t i:, h.!\ l: e]únjl, ]0 ilbin(sok-
k.nl e k.i:sasl]en a s\ ít illc,s,Lig noreleJi.c, .{ liniktcD 

'.lgbenreDt 
ter

tnés:eres n éFssélnin .l.Jós ü!\eiis .cI! nl.]ta eL]eDsú]1,o1ri e rele|ülésre
ra1.1 nasturíLnril kirlsil hereJ,:pc.li:t. r_la.lásul egvre gr]k,:]ritbá rjLtak a rc_
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l hafu.]l] sllít,síq \ J]ós lérs:ámárá f.njtko:óln lehát lras:núLható a,]rr,lk
Iriánlj|an becslé.ekre kell har|rtkolnnk -{ L,:trjbl]i Déps:finl:Lhsi .reJ-
nrénr,ekl.óL k]]lJl]ra lrc!;í]lr|ilhrrrj, Iuer e: ninJenképpen nraga.at,bla

rehetij a: cLijtlb. rLíl.tt ],jJa iij.él és Ke]ten..tcr Fererlc egl' L']9],L,clr

]dorr nitcllű]jbtrn klf.]t.tt \élen)é.\e s:elint rkLr J é!\1iLe:les n!!!-
:ágrenrlet i, rli]lhrtr'

A lrel)i nónctsag hel\:ete a hatvanas évektől a rends:er!álto:ásig

Bék! ]ó}ciiint cLrllitctt. ]9ó9,t]ct lés:iiLt ]eLeDt.ls,lbii] . kelli; Lrnrkár a]

Lllras,:-e Lt:::LnrLl vonat[!1] t]t.s]és és i t-..]!tillih9.lt.ruh. i 1á]ars.igtó]

jijelen á]lú,n.]k as an.]LcLasiI n).llel1 \:ínos ar.tctc. r.lrlékor rurlh:tiLn].

nrcq t h.r,;:ti Démelsér k,lLaiteLi ris]in_§.]lról. helr:eréIiji. .:i'r't .r. tlábblek-
bin llne e.]!k e J.kUüenul lijb]-,LI.gílh|ílisiit,

FaIl les:i.!eíe. hoÉ! üe!itéLé.e s:c Lrt ',ll]!m:JnsJg llrjti.c Li]iié!iiJll-
blrt !.iies.|.hn.yj.i.Il ., lrrí]nrn nrorn l,hcL Lrirjüri , \1jI rr.nl ]elle.r:ij
!: ! .tr!ijÉlel. hó!r,. ién]Éla]kú .s.lá.].k ,-\ cn].kei Li:.llóLir DóLn.t.r]tú.rk-

kaL ].ithelnek hi:i$li!,)l..,\] eLmúll la é!l...n.(n] n]erúLt iél o1_!jt] rsórr\

sen ! i.].|iilé\e . hogr kiie]e:erren len:etisaBt lójl.tel :nrakonr'rc::c-
n.k, tr!]L ! ]elen(é. lés:íli-r]e ::er].r l oéüeteki.k ',l lldglrr s:ol,íilöl r.l.]
rljrrl Lcill]tlíűlr' urrl A m1!1ar és néüct ]nkGji9li-.],]tt eL]entatck Llcr.
taprs:talhllrlk, nár c;rk a kúLiiil.sélek n!g!.(1riéLij eLD.5arJals,ih,r: \l:ciij
rc:-\.. hi:!$.i!.L ter]edése fui]tt seD

A ](jJtela]k,j lrl,]sác ]eqlagr,lb1. la.:c .l 1ernelin:.letkc:clb.. és

tijt !ir.\r rll, kdrn]ékhe]i ii:enrekltD.l.Lr!:ik, Jc.: élleLmtsé!i}.,ih.ik lir]ir.
ncL]i]rit ]: s:jn!:,\i. .il:s:n_.lrí]< kn:úluk, Talbben letlek pl Ln.]ntij]iaj].,

K.I.s.ti lit1!]r,rl]. ]ren] rénlek el r nragraL LalosolLitr1l
1 nűn.l Il{1-t\(1g]r.: lirl.:ó t:e.]él(ek ne!t!lil]titók ! k.:sé!i rtDá.r

l.al (19ó9,1rl |.], 1+,.n) éi mís.e:erő s:eLvckl.cll is, E:l a:.nb!L1 ]r.ni
tekntLk i,ine1 rl.n]f,,li+!i térJek)[é1]\iseLetnrk. nr", tir]rr:mak lemltt
sé3l f.,lLtlkjt, Kii]i.1llicIn:,:(]jé!] ké|\ ltelele x n,il.oll.,k l relelllasen nrnc,
ls A ko:igr rLlgrchrlt.] bl:ottsljg \.:elii]. l] i-rkoL!i!r:s.l.]k néjnetúL nem

l.es:éLD.k, ! trnaL.s nóhriLr_r r]olqi:óll Él le néi:.1.5.n ! t,rnjlnl eJ lés:e

risit l!.t],.\ Lrinctqkú Ljlr!|::i! ra\réleLe ! PLLIjIili úlerl]en. |L. a:

ijnne|sé!.lct glnllrlntihg ugvanolr;,l. mtlt a t.]]b!ó!i üéFssé!é, NveDl

nerLtt tol cJ.lig lllrn igin|, ]]og} ]ii]]ó],irleteket tag1 !tcik!l neNetisé_qi

s:emél,.kIajl l.rc::cncL.l. r:ctlcg téLnrellű táblriklt hcl.re::enek eL.

1: !ls:jq.\ r(]r]r.t Llcnr:.tNlli \:ijlet\é!!eL a háLl!:t] .\ il..k neD állnnk
|:pcrlrtbll, li rl. i.fijtrgi i!;löl., í.t ].hJI nrijnL]ni. rlilr r illli| A
]elenlés ::.rnt f ,ilhDliil ncnr kil.t.]Lj(k li]l.b ]o!ol.

:y' 9l,,.,;,"..,*s. 
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A nénel nem:et6é!he: 1.]to]j |.| a ínluban neD míikoJik, Dékr s:elnt
e:t 1 tú]nl.ütrés:t kál.]]l!. \ l]LnL1 naLneti]|ú Lak.§áq DeD is ki!áli]i. A
_r!áb.k nefu ]átallrek nénrt n).hii L\]]tti]rai ú]sírol, f.]Lli!alot, de tenJs]e-
le_ren fuec!ás.iül]ík 3 nélnct kal.Ddlililmof ill, ni|lífi j\: tlőse1.1]ek tijle!
lé]ri, !ól l]eliG imr]ri]n\\ cikrt olvassrik

.{ LiLLii]Lili]n. i']le! Ninr.tol:;|i!].a:] élij r,]kón§íg]]il rrnlik r krpcsrllrror
Cirakorihb::, h,lq,,,a kiiJül.lLci LátlratD.k L\l.ihiri.:lir:. n]]nr i,]r.ln\l
1965-b:n pL. a: iJeláalgrrn]. ,::fua ]96, nic r LiuLr:ó].é ]|]] \1]l1 '.1 |an.l-
.li,' kt.,j.i.q - .|i lli ma.! Jn.nii , lrdliJúr h.si1].illú|i.L a\ Aö:nlili. § dtr]d-
lr\3itjr' _ilkásiil .slk j(l.:bcn maLadtal neg. Je ltr]k.r . Liile! .;ilíd] rr:-
ürénlel.él - !]ik.f.]jjk r. I1ltrr pL,Ilogr ] llL,],lJlmiknál liirós:e.elir
s-lrálr.l]i i:enér és.:.g\lrja.5kú] aj !r:ln hi]:éíe h,jfunr ián.i,t (ialcer.
NlL., keítrl!ó) ]ínr.l cl tr: uJralu, \,íeqnrnraJL r n]en\assaDltán. s-kása
]s. l]lnihiris:ll] irrnt]!rr n.ü:ctisélri k llúrelfi]l.es neü üill.].liI, e!l,e-
JiiLi ]l\en me!.NJl,l:ís.]] "ors:,i.qos í,á|híL". anelren kb. ].0 helli lakos
!es: lé§:1. Nem:eriséli ];k!]r, ó1o.tt, kónrllál nen] nrűk.dik. nenr:etiséli
napIrr, tenJel,énlelct, kulturrilis nregmilnítI!r nrm lerrófrak. ki]lri]l-
J] ne.]:.i]\égií eg!ijlL(1.k De[i s:okrek felléIDi és n]ú]Je]elre . ]elenlés s:er
:íile s:crllrt lgóllrt scnr trrtanaL.'l

{ jclcrrt(it t,n9\irló ko:-ré!i Ié!r.hijnl} L.]!tti.lgi ii]i]! |]t)ar9 .l!gus:tus
]ó ) ho::|i!rj],jr cg} t]clrJLr!:tjen aí jllílnttjl, l]!g!.] ii|1.1lit]b!k, ]a a\ ilrt'
lllk nrir n,]I t!!h,rk ,frjl.uL, nen tanll]jk ntg ií\,il .n)in}.:llé1, e:i.l .cn]
l!é.} ll]. ,] .aúrel l]\ el\.Ltlt,ist, küllekel, |,)l\.iill1ókil és !: e!l,il állihn.\
lsl,]l.jhJ. ki: lé1.:inlni] t.,hó naüet níeL\,_.kl!lj: is nrels:inlt a: é.deklij,lés

Bi|\ ],]:.ei je]edla,. tertxlü]: léhán\ h.riios éi érJekes aJeLék,]l.
.:|iD]!, Li.JiJ!) \]lljnt t.nlleDci.llsen lfi:íl i]] némel! állirjs] é§ ki]lir,
Lr.s.n itdlcta!.l ljrcl,il]nak a \,.lnsáq(ó , N\ilf:nN.lló.. lalc\ek !] .]rk il

mi;-jlllpúúsok, ncll ck s:eltnr a hel\ i:\ jt],:]e n.n ig..n},clt r!lrrr röbt lrlgr,t
ninlct L.kolíLt, .lvoLl:lt, nl,e]vlkr:tisL, kllnrrjln rclJc:vilrckct. nelle.tiiigr
.1rJckka|!l5.lct.t, kóülr,elvií rihl:íkll. anulrrrc1,-1ra,r,.i]et,lt., l,,,atrl,
u!\ Lita:a!L.cLl, a rtrlLni é]erben, ]den,il|i5ílul5:rb!!{ kirtvi fj íL:'rljt is tci_

Le,:tését st1, E]en.lrtékeLés r.l.í1llnsigjt jó] b:dr_!ítjál ] |a\.lkc:ij (iti:c-
-]eL eseménlei,r heLrinélnelié! él§t!b.n. Tá1ol lillDak: raló,ígtól tová|bí
tnl]t]ek ki]:oit tok a me§lí]li|íli!r]]{ ]|, anicL}.k s:.Iint e h!r!s:tL nóm.tsag
ú!\m.OJ te]]eseD |ei]L\:i,lt rolla lrlgrlr sr.kásoklla ilL. tcljcscn .1-1arlon
ha-t:ná]hatta voLDe in\an)el\ éi,

-\ hellanas élek végéliil, ;r |cncnts ivek eLelétól , a: oLs:rigos p-L.lLtúa

lá]to:ásai!a] |árhu:an.san . ioko:atrlsln lrrvrr]t a rlunalLara,:tL nónctck
heh:ele, Bií!iiLte]r kLLLnrrílis é, il.rJny.lvlus:n,ihti ].h.tinagcik, n!gvoL,b
s:elel]el La|hirtak a kö:ósségi ,:c,lr:nr,k. h:l1,ományok. sijjtos5,ígok i csa],i.lL
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k..I!]r tí!.ii] ]s, A het\ (.e. é\ek e]ila. meq]n,]llr és illr,amlt.ten bin ü|t ,:l

nirrlrt nvclr,llrrrjs iL k,leIii]é\ i!L,]].]]t]i. és a nérrret tollJko:js a: órc-
.iák]].ü,

-{ nrolcralu. ó|.k Llaülc_! .;.]L.a.h]]b laelloal)en, elsijsnlbel e t.,!!ibl.
bli\ uLij Datrict lrc]:Lliri okt.rtri.L és kuLtur:LLL. liltLrinégekriek és r: e!!!e
kLteL]e.ltcl.b llinctc.r;jli. eus:tnei kapcl latr.knr[ kij::in]tleliien elijsnJi]ll
a n,ib L.l.nnlj,tuJit, Er:rr. t.L,b.n iL]ltltrltlk ai:.Ll nvilre kuJrL]rijr, hacr.-
Dl.il]!jL, .:!l.ÁJ i.la a ile.lLai.l] k.l.s:íillokból L,., cg}r. lijlt,e \íll:lliL
L.lrs:kil ós r lllilrliLlcl-Lig.Lijtt l5 iéüitsé4]k.t, trllLrr]crl biltlrrl r haLrs:
tl í,jhrl , .]: liiLlnlsct] e ilete]s,i.-- eliiír.]aj oLljlüo*jg{!Ji,ii ]el:i !: js

hl.ri a nl.rlcrana, arck nrás..ilk leLél.en kaf k.i:í]Eb.]i ,i]ik li.lLkel ]elen-
tetett Dle! 5: ]ijtálu]tr núLt]áúL és ]eleDéli-iL, I Lli alij !i|lúséq ri]tlénelélaíl.

.\ D|fuhnrAiti N'im{ li]li4g Tnn..J!tí í\ l HfiilÉr Dd|,n,li]t ..n.jur

sl.q," 
","/,. 

*n,r'-,",t ? é/"n /,c.,' í,/,al/;vh,/,g

Német nemzeti§égi Dapok Dunahaías.tin

A: örvene§ évek vé8étő1, a hatvarras évek elejéről kezdve rendsrere§sé

váltak Magyaroí§uág rrenrzeti kisebbségek 1akta rclepiilésein az évenre neg-
rendezett nem,eti§égi naPok. Ezek az esenélyck a nugyarországi némer§ég
számára is leherőséget adtak a nénet kultítra áPolásár.r, sváb kórúsok, ránc.
csoponok, zenekarok, ánlltőr színjátszó csopoftok előadáSaira, képző.
niívéyck kiáLlírásara,



A nénet nen]]elr5a:^i se]ló .].al !]kaL,nh;l] ]9{rl-L..L] !.]olt hirl
L-]unth]Ias:tiD nleere:t.lc:etr nÉnr:ch:a!i ni]rról, 1 slib]]jlltl e!rl]ek.ri)li.
.1l.nte üellen.le:cll uűIer denr:. t Líi_qi nif. ]li ] lr.tlcnes él,ei.tő] |eJj! nrjr
t.l.pL]lé:|inkó j\ []iglJnán.].i l íhek é: i n\.,llfaruj, klLen.fenes é\ elt\']r
rs ío]retóJrrk i],1t lncs ri.r ]Jclr bcpLlLant:n] uóhíni Lli en Lender éll p o.-_

-1: ]i]6].rs, e!a.: Lrr!..: JL]rr.l]r.]Ias:ri 1](n]:.tLaqi Da|.t i krLllrj.hj:]]al
l|]tlltták és l l |.ll nr.Érel Li.:,{g]]ajL élke:rck ].1 }.nJale]<, 1: iirne|] t]c:a1-
JrIrt Jr, \vrlJ Frlqlc:, a \ h!!!r ,].s:,i!i \ éú (lck s!letsége ór1ll:jlJ i\írhr.
Ognrenrric:, r,li;:lrirok ol.:ligos::or ersi,_inck eln.ke..lt Belli.:l,} j:nro.
Jnnahatrs:r r ls| l1 lrqa:ga ró .:| .1r K.Iá. s ] l]]Cí lj.ker e i né üetlinijí lill l!l_
t,ik. A ille! ni.L.t nr'el\ií lruhuL,lLr progam cLjád,ii, ieLlé!ói i Krcr,*
\Iátrís \ea:tt. 1.1l:.[1i §\:jt] rnLüslku-.nl, Kr.l5. Kat.llrn rerfionJó, elr
.]urh;l:s:ij ].,].!l, .l .1É]slá\ ::.n.t5j! kii:lnlti l.]rr.c\!foIt]a, a s:i!eni] i_
Lui nál. nillín..\,|!lt é: a-r.(ü (K.\i.:l E]il rc:.tésa\e]]. schne]Jer
]jfián né|!ii.,. L]!\in.nnln. .l iaüei lát.,rkll dnl.,kit. lelseket elijlJ,]
.:l,:ets:en n,jí.n] Ljtt!Iij:enekirr (N.ui]at ;er l]uíllr !c:.tósé!eL). s:i!e1.1éFr
és laknn]\ l .\ jL. 9r.r.kek. \.rl. nunt e!1. il!k,j ji::_:ene]<ar (Glhler]jn,l.
fÉ:e,ési] r]] \,,]lj].. "

]\: L!r;-., rj]!5 1i-én m.:-reDde:ell ]t.n:ctiséli na]!n elsii].!j.l i taknr-
.n,l s\ ljt.l.iu..!opoí Léfelt i.i. n:tán JLnllrtrIJs:ti nénrei l]íkili .1..lcLtck é5

s:a!ilr.]i ]úl]rct nt.]l,en, n].tr.] í,íl] né|t|jLlclkit Dutanak tt A blilpcstr
K|r.l]ltj Crnnli:Na1 ienlllór vl],ll Jil.klt ó5 \.rseLi.l x,.\i]..]ij.é .njl,
Éltín Thüna!n Zlll:sanna óLrckelr rrallorií lli]] Dép!iseLetL.en T:n].ilt
iée .r iolk.j Lilc.s.]1]L]lt, n: ur1'an.nnan iltt L]]nenn-:enekir kíli.t.
,iler, .{ 9_i.lgú Dlnahalis:tr Alsaul.Lón 5 5f:1]] nii.Jallkat énekelr. A r,tog,
.: ]t na!\5ike.íi n,ábbil ::ilti. anrelihe: H.nn.un Anti] é§ :ene]i.r.r :a]l,

,r-,'|r
l: 1!§5-|.en rrerrrrrott dunah.r;j!:tl nénet nenr:etiség] tloD n kuLfu-

lrili, |rogranr előrr ErJélri TlLu tinret|:ai é: \\'e llrrrget .1,Jo Ji irstilnlin,és:
ll;illitlisát tekinrl..ették nre9 r: étJ.:klaj.l|rl A lr!lnltílis Irl]grjmol i:
i:,.::j:-.,\ néüet s:ine(n]g munk;lil:., Kenet Ferenc é\ L]!tgií(lL Jó:sei
rjt::LiRsliitési ké|\]§e]ii].ld. nli|,]lt,r lr.9 E:t k.!.1iie. ,:lulrehlra.:ti úo.
JLink é_r á]te]ín.\ iskoiísok,]éúei a: maglal dlel\ű iriislra k.\,erke:elt,
fcLLép.en t,lríl.| ;í cgv takíDli té.tj ó: Dali klínl:, . liuJ:rpcstL J:itóks:ín iiaral
níilé::ei néúet jl\el!íi eLíjaJn;s,rl a! i s:ileni]iilL]i trinccl+.on. l nal a:
trnDáI érli:e.les h !g} oniántok ::erl ot s,jl.liL]:l ::írllt,"'

-1: l9só maj!j] ücLn:eriséli ]|!n ! némel s:ö\.§ag ka}.:a ]í\,és:ell
!:ekcLó]a hánm r;rqjft]lk műIe]|ijl j]l.i kLáLlitásr relintheltck nr.g !: éldek.
Lódijk, .\ nríileli: ési h:i:L.an lenJe:ett c:eménren Kenleí !cr.n( mndorr
me3!!1ló l]es:éi].t, a]d d!n!h,rr!\:lt ar!..]ís é\ alt.jl:nlrt iskoln csoput,lk

JY "J*.l " l^n./- 0-a/ 1./1 ]9l



nónrel g}efirek]áték,)kir, 1.1n..kat dntrittJk |.. E:l kir\etően S:ők.
HrjLlallr és \íegrresi Ér: nr.!!al.s:á!i néDct::.r:aj]. n]íífeihől a.]otr elaí

BoiLlog Cs:tr hirnnr]ki:.ll ]\ úineli_r.lési lrri: brlen.:úrprJ: s,ál. és

LloJirl r.nlc,lll:l s:etelel1, '1 |r,-.gí;j.] nli$,]ik liLat a kccskiJL rléller rírrc.
cí]lort óriljs] §]Leriíiell(i]i.e j.]e.tclte Tennés:etesen c]lbcLr l: óvben sem

LnarjllL]iln]l( el r: est] §ljbtlj]. '

Nen.etiségi ném€t nyelvoktatá§ a telepúlésen

A legnagyobb jelentőségű áttó st a községi német kulturális élelben
vitadr:rtirtlrnul a néner irüyaiyeLvi oLtatás negindlLlása (a lón1cr nemzet!
Ségi tágoz.t lérreho.ása) jelentette a71, s., Alralános lskolában (rna: Hunyadi

]árosÁIta]áno§ lskola) 1970,ben, Aszijliík kezdetről iogva nagy ós c$re erő.
södő érdeklődésr nnúsítol|.]k e lehetaíség iránr, Ezt 1ri:onyítja, hogy .lrníg az

1971/7Z-es ranévben 4ó, az 19?2i?]-asban 70, addig 197]/?4,bcn lnár 1L7
tanuló vett íéÉr a némct .lnylnyclvi oktátásbrn, l973.ig Nag], FlóriáIné,
enő1 kc:LLve Cersrerrbrcn ArrLln taníiottá a rrérner nyelvet és irodalnat a

neEetiség1 nénct tagouatos tuulóknak. A: iskoláb.n nénet diálrLóN iS

nűkodöft,'"
07_ b, n , ,l ,: Lol ,. _/ ,t 3 i, _,,, l ,- \,,a o,

]s16lá]rnn.l nánetet an)an}chkéDt oktltó nernzeriségi peca8óglsok rés?ére,

EueD N:rg| Flóriánnén.k a hann.rdik osztáLyban raltott benilLtató óűját
rekintettók meg a rósrtvcvő ta ií]k. EZt köyerően Alató Mát_vás ors:ágos

nénet szakLckror ós Geuorl Eilald veu ető 1cktor ranorr előadást s:aknei kér
désekről."'

L972-tő1 az cgl,ik .tunahalaszti óvodálran is tárrr]ttak néner f.glalkozást
hetente két alkalonna1 a naglcsoportosok száLlára abbril a célból, hogy a
gyerekeket lclkészítsék a, iskolai nénet n/elvoktátá§ra ]975-ben nár 75

gyerek ven rés:t a foglalko,ásokon, aliol játékos nódvetekkel (pl, háboza.s)

szános s:ót, cgl,szerííbb niondarot ranulhanak nteg. A ke]denényezé$e1
kapcsoiatos tapmztaLarok poiitívak voltak, L|'

Az i. sz. Aitalános iskola néner nemzetiségi tago;ata mcllcrt hamalosan a

röbbi iskolábm is megnrLlu]r a némer.kratás, e többi óvodábln pedig a

némer foglalkozás, amelyeken egyt tobb §erek ven rés:t.
Anémetet myanyeLvkénr a hervenes éveklren már csnk.l: aLsóíalub.n élií

svábok idíjselrb 8enerációi ha§,nálrák, bes:élrék, egyrc töLrb $ermek sirjj-
rítorra azonbm e1 e óvodai íogLaLkolásokon, általános iskolai tagozatos osz-

rályokban (heti 1 óráLan) vagv magánranáloktól a német irodalmi nye]\.er,

Az 1970-es évtized második feLében pl. az aLsLlfalóaD a wülők kb, egvhanna.



Jr li:n: nóLletes ls:rí|lt.] n gl,ennekél lalbb]u.. Dáll eh,ilás.k]<il. inr
]r,lliolr,kLhn ist lelenrelt rr prJagr]lL lltnal t.Lller néLlet nrelr,olrrr,is ígr
1i] os:tilll,ü i._.lrt, i: ] !r7ó,/i;-es linÉ\ l..n 19], t ]riiriS.ashln tlJ]c ]]l
tanulrjral -1: rls(_1 é\Ckb.n k.nDll |rlbLóLn,ir ]eLenrett a meqle]Élii t!r|
|.lnrrck hiánre, :lnt,an a lie]!:el . lar(n Llin,eL ]alLLh '

N'jná @nrefuiB úrtrhmíúró _ -\ri.lőL bi{id !i L lr. ÁItdlin6 illoiihm

A folymat a n1,olcvanas-kilencvenes óvckben bonrakotroft kj igazán,
1994-bcnp1, au általános iskolások nintegr 609l-a, 730 ííí taDult nem,etisé3i
németet, rníg au ó\,.,dákbajáró everckek 78o/o.a, kb, 100 fií veü ] és:t a néLnet
fogLaLkou ásokon, Rendszeresen rarlotlak a 7 és 8. osztályos lanulók rés:ére
német nyelvi veseDyeket is. A gmnáziunban is fo1],t i11. folyik nénrer
nyclvokratás. Mindháron íltalános skola és a ginná?iun és szakközépi§ko-
la iskolayékólt is bekeriilr a nónret kisebbség egy_egy képviseiője.'G

A hamszti némctség a: 1990-e§ évekbcn

A rcndszerváltozás a haras:ti némerek életébcn is gános változást, új
Lehetőségeket hozott. Szabadon negvallhatják és kiícjethetik identirásukar,
ha9nálhatják anyanyeh,üket, ápolhatlák kultúrájukat, hagFnán],aikar, e
célokra üenezereket houharnal 1étre, 1994 óta pedig kisebbségi onkor-
mányzátot is válaydiamak, Noha az ér.rizedek alntt berögződött féLelem
nehezcn oldódott és ar asszimiláció hatásai sem múltak eL nyonralanu| a
relepülésen ólő Svábság a kezdetcktő1 éL ü új Lehetőségekt<el. a nómet idenri-
úsludat egyéltelmííen erősödött, erősödik,

:/ 9-"h**: *:*u7 á1l" /9a, a/,,,y'!,.r*7



19']a-beL] r ]].lri ]ra!].l,ig érJelenek képvrcleléle. se.kásanat. hagro-
m;irllan.rk rirolí:lin htrtt]gú l.i].llsáq aLakult Zr]ct :\nJLá., KrLtcnecIer
Felenc, ILklr, Lris:ló1.1, \'cl;írs:ki Alrna. SrinJo ]órehlé és L;nnn]
Atrllné té!I,ót.!.\,Cl A 1ral6:lr r JnÉ( neNeIi,óg ]99a n,l,enl,crabcn
s:ahrJln rá]as;tott kiprrtlili lltlk nlég raltul lrírill Cjl.Ler Fjl a.

Kon]íí]üi Kitlltr] fu 1990-1rcLr nicgl|r(l-nr in]kt]!nin!:.rli \ líh::tá$k.n
l]!!rn e!_!ikük rcLn ]Lltltt ]]l ! tclcFii]ési ké|!i5.]aít.,tijlctbe, Je \1aka!
l;'s:lónét a kaL\ lseLijtesti]Lct ku]tuLj]jr, i]jljs.lgi- ó5 !|.]rt|]].llsi!íDak
r.!]á!á !áh,:t!ttaLk a. a t.jtúl.t tijb]] t.rgr.r is telváLhlh a !alneleL ú!!ét.

A ke:deniLlyc:ést torri|bicjlcs;tr c neca]akult l Nan]el Ii]úsáli
HJg\linánlij[ő E!rcr]l.t Z\ Lc]. §lJrj,. clniik. §'ágricr Lilbr:lr elnokhe]ret-
l.., l]ell.el !.I.tlc, SclrrLl.cn TrnL:j. .ls Krch i.njr eblók:égi tngll
il|irr!násála], A: a]a|ir:nk!.,+a t]gil.g!.:i]lel ta3l'ts:Líln,r néhán! é! jlllt
.1i.(e i ] ]0lót. H,iltm taLn(.:útorful icg}er ]s-]] ólcl i]rt:1,1k. kettőt 1]-

]í] é\es !_lelekek Ié,aéi.lat..) ós rgr,:cneken rlakitott;rk. Hanrauan l:
.! i:,1! háráIan kíl uhijL ls Dcghí! ln,llat ].ilrnl, í$,11, \L]!tcl.s:á!lr]]. D.'],
Tlroll.,;L. Hirgr:driL l: ircntc uLlglc Je:ésre keIúLíj tug!i:lU\i lfut§- é: Lla|-

t jll l ll,jlko:ókn:]<,]:'
A !n-.:::ú trtij után 19!L-|en r Beucrhtl:a:pil í]ta] úljaLs:.r\ c:cll \inre,

N.lrir]sé!i .{si1!1l]r.tLs !_!ii]Il aS éLlck]t i g(.eli.nil in j]t!| n\ibl!
rJltt .ri| ,]al,,knt. Slkerukel ].L jeLLcLn:i h,lgt s:ínr,ls e.et|rn l:crelellek
Lijlaijl]irl, len.ts:elesen leLLar.tek níuu|lal l nlarlilus:íll n.:inclel illil
l!1.11 fele|!]aseken, kóNtJl,ill!:ólln lÉllek |é!;r, ]:]99-l]tn |edi! ]:
Lnnel Bil+chiDn .. nóLn.t Lr.n]:cüigi rele\ i:iós nag!:]nlrijsn enJélei

A ]; l]!ú Dun]halas:ti Na m. t ].J.trr:c nsélj B:|áti Kor Kórls \:íNri len-
Jctra]j\en énelelhetle himolLkakisaLcncl .:hr,-.nrLas rlilrJj.]::ll l nénlet
l.'pl.rJltrr A ].inL; éléle l9r!]-l.en 1lalnL:lg}]lé HónDrr Z,rrlrlnr krr-
\.:.laj ]ieri]ll, 1 ]rirre:eli1 és r: énekes.k Ll]u]tj]it ,1i.séli. ho$ ! ki)l!\ i

A kilcncrencl iyc[ c]si' leléllen r1]];éLÉs:t.ttóL a h:rls:ti l ál.okrral r
Lnirrt.g! hr| é!ti:e,lilel ]<.fí1.].aD.Lháll, Jc (el]es leLcJa.bc l. ] nlerijll
é!s:li:!.ii, tjj.]i.i,!j|ilb i:ikjsjj, l ]inL]wnafl :-\.ri\llj::r;líit Nef.rnUlr
s:t. ]in,];. r Iart ta]!-.i Ilél.:ini!tcLnf](,nr !aJií\:eni]e tl5:tclclar. é\ s]á:iJ,--
k.n ál n]!rJen É, nirl]s:jhiú; helli Lak.s.k a Dulih,l: r,lrruLt:k, on ]ltlilirjt
l.rl,]ttik. !!.rIlj].trt:-\lijtottr|, lLcl.reLel Je;:ká.e rig.j:l\i lífÉ l..csátot-
tJ]. 1.]9l, fi.i]!5 ]6-án h,\s:ú arti:e.l.L ut:nr isnrét ném.t ]]],.11 íi .]e. únisét
rrnonul l ]"nrhrrl:.rl S:edi lsrrín r]ébjLrLatclli lonl.an A s:.trtI!i5al
]\,1rver \lihLllr |a.:iDl.glil|ljjl]i:lk..lebrálra,1rlcgcnllile:rek: l,á|.ok 30n

éfI.I k.ril.l.i H;lit:.i leLe|ú]éséIirL E. S:Li is léli Dalict .g!ll:i:] éne|

.,,/9).*/-th:n ,n,-á,i á4/c ,/,Ea,, h/ ,,a./!r?,,,ki



hang:on el h.iloll ,!íL. kón6 ki:i]:.lajn.lásáb;n, ]\ s:e.ln]nal ktjf.tij.n l
t]ik]rrjs nrcnct l Duláhr,: rlluh, ahlL níorL.t lLtrjnLa és ónekek eLhanr:isr
uljD ki: des]ljkl!r \ í:]c irosárorr;ík l gr crtrákar, Eíe i i]eíir ij!.n itr])Ll L
ili],].. a\ L.cLl írI k.IúLl.

Á ieiele,eniteí hi!Y.m,inr,,rli §.rit]! tnrnr:ik i n,]renrl.er ] ],i \ljrtln-
ná|t lin]]]].n(j; tr]volrLLís. mjlr,L b e léS]l\e\ijl S:cnt \líLrtul n:g1,1e1,
Ií]ségirr enLl.]lenek. S:enl \í,i.,on Kl, !, ]1ó_bnn siLereü i fua] \1iglilr_

,"|-\ll]
kLL.fa!.lI éj nrcq.jtott e!! i]e:ílcl.n k.LlLrsl, A ::cciDv !r.gcm]]eI Láttít]
rl.],!!h J.:n,e. keld].i\]] 5a]le5 li]|ii.}.gat ]<cttéhesít.tl3 és i k,.l.]!,,nrl
ár,n]dél,]ía e!]i]. lelit A ko\elke:ii ó]!:aka nre!]elenr íln];it],]r1 K r;tul ,l
kelré\:cll ].!L]cLlíb. tal;j\! ő roLt. al] |lót]|ir. lcttc \1lirto]t. E:!lán
lll.i..tt a ha-lse,r!l.i1l. n].gk.le::telke.lcll, |ib|..rk. késői]l. a úúlri k.,ll^l..
i|ál]i lerr, A i.]\lrllll,ist nregelij:ij 1rctekl.en i Jmih.n,:ti (n oJ,il]],u
r:LoJ.llbal a g|erelek nén\.t tlLr_ilii< serí|léE(l\.l 1í;a. lanp.ul tés:irésl.e
1!9nnk á Denel s.],él..J.'s Lltán ú]J!i i Hős.rk teléI,;L. egr nnqr Lorr te.lrcI
nei 3 !iír,d].n, n].L]J n!].]enk] \]:::!tal §kóh].jhi, .1\oJtjljL,., Jh|l a h.lll
}l:Lgr ,lnrjnr ok]uk nregielc lii.tr ká]ác. sal \ jrjjk íjk.t,

Tnfiil]r. ]t ]9.1j .aL]5:erií l)n:}g]!!r a fínTbin i: ]innraí:ll loL a\ti:eJe!
h:.\.n]jr]lolleL LcrrJeike:ij nénret neln:.ti!agL L]n|. anrelr 1eqrLóhl.
1lnlns:li s!i1l. \i|.]{ Dé,en lilt.|napos rerrJe:Lénrsll.:.ltj bíjfiiLt
H,linilólinj(-r r1(1|5:.íiek i tJr\ü]!l ís |illlilJl tilll]rnLí1.orok. a térségi
n(n]:.tli:;-L kú$-és Dé|tíl(t!LiLk.]].']k. i \:u.h í.h.DuL,i: é: e í,áhb.jl.,l,

Dut]ahetei:li lill,|!l elií_.:i_.r ]t]9+,]].D r ítas:dl.Itek hel}] NéDrct
(i:e|tsé<i (i ]lr,ll rjnr :ato r, lnclr r: ltt élő §\jl,:,k Jr,Jctló;rLsclrténe|
illJtlisrú tú1 - eg].eltl nL.ll.tt - ins:einr]l a ].ultulliLi! ÉleíLk i]L. lenJe] é-
nleil s:e]l.::ó!i.]. a ha]]1ofuílraik |;okáiai]. és:n\.n\el\iik.i|1]lLí::i\n1
l.Lp.llriIl. iela.lat,,klr ]\ A: 1rr.l-L.en r(.!\ j]!::lott .hnllrJlls:ti Némel
Ktsel.bsé!] anknfinjll:trt ]i!].i EeL:el tltrlrrr., He]illch i\lLlríll,

Kallen,].]i.r Felencel. \1.,úhc]nl l_ón,ilJ.rt,

1a::úrlj]i.L LIel-bsé.i i]nk.rnr:n]!:iri trgjíl:]. l
]r]r]l-]:en rrrl]kus hLltclcn.éggeL eLhulrlr

ké|f bclclaL.ei . . lÉ]itiiii.i kópvrclőtestLiled.e
]: bckerlLlt .\: l1lr sonl, r,íLns:t!ni Iésa,éteL n]e]-

Len mnlJenkólpen iigleLefure nré]tó |in}, hlts!
Dunahrras:tl r.ila::t,'lpolgálil kli:úl ]: 199!_bin nes-

tattoll ürkorn,inFlri ti]!5:t,ful!n ]ójil-en aJr:I le
én,ényes suavauarot a német k§ebbségi önkonnányzar mgjaira,
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d,r. Helméc71 Mótla:

Dunahafa§zti a rend§zerváltás után

,'Áárnuá táIás útizede: 1990-2000

Eiő]ő teje]etünkbiil ismert, ho8y Dunaharaslri számára e yovjet mDrá]íl
slocializnu§ idíjsuaka, nleL} kezderben - a Rákos] korszakban . egys:erű nező-
gazdirsági lelerülé§ként kcuelte a ko:séger, - a Kádár. rendsrerbelr pedig -

Búdapestet kj§a]lgá](i alvóvárossá sú]lyesirerre, a ]ako§§ág gyarapodÁa eLle-
nére is összességében Viss?afejlődésr hozort,

- A korábban kibontrLkozo]:r l.árcsi iránrú polgárosodás rnegtorp.nr,
- Udülőhelii szerepköre Lne8szűnr, mezőgazdiságát tönkre tefték,
- AzaI ped]g, hogy Dunaharaszti egys*r sen kerüLt be 40 év alatt a felzár-

kó:tará§ra kijelölr tcle}.ülések közé, §Zinre jiivíjrlenné vjlt,
]gy 1990-er a rendszelváltáS évét úg} élre meg, hogy nem volt röbb, mint

egy nag|.a nőtt és rivális kózi8a:gatáSi kö:ponrok alá rendelt |est kórnyéki,
ingázó lakosokkal teli telcpulés,

S hogy etn gyatra kezder után, alig egy éVrized alarr négis éLetképes
váLossá rcjlődött valóságos csoda, SikerLörréner, n]el)er ]elen Sorok órréné§z
íloja, úgy Ls nint végig & esenények sűrűjében forgó önkormányzari képvi-
sclő, és a sok i.atot őr?ő helyi em]ékrár vezetőle, először rár titkanal az olva-

A változások kezdete

Ánikor a s,ovjet csapatok rávou ósa, é§ nemzcti íiiggctlenségünk vissfuIye,
rése utát] ös:eomlott a ránk erííszakoll szocialistáiák D€vc:ett kommunista
rendszer. Haánk DtrLeathoz csarlakozása nvonrin kialakult a dcmokráci.t,
valaninr a magfuvállaLkozáson alapuló gazdálkodás. Dlnahara9ti lcjlődósi
lehetőségei is újnéledtek, meg\.átrozrak
Ezen újjáéleclés és ícjlődéSi rendencia váltás legíontosabb állornásaj 0 követ-

:/*;-,; ,*;/,a ;"*:*!"
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- a relepiilés önállósá8át bütosíró önkolmáDy?ati rcnds,er Létrejijrre,
- a koség kóZlckedéyíöldnj,i ilelPetének Lnegválto:ása
- szános nagyvállalai Dunalra!fuztira tele!úléSe, iparne8yed kialakulás:r

F_} \Jlo,, _,, ,,air" lr l,, lrJ.il,P- l,"i e P

- a köAég, péDzú8yileg sajár lábra állá§a, neggardagodásá
- s nindezek eLednényekénr a városi rang S]keres megpályázáSa éS elérése.

A továbbiakban eLben a sorendben rnutatjuk lt a várossá válás tiz é!ét.
kezclve a: önkornánvzati rerrdstrrei,

Az Ónkornányzati rcndszel

Anikor az orrkornányzari lendsrer kielakíráS először szóJla kcrillt a parla,
mentlren, senki Den gondoLr aüa, hog,i, ,z ónkonnányzati rends?cr a:z.1 ala,
kul, anivé alakult. OlFn nagplérrékű ónnálóságot terenitett meg a tclc,
púlések szán.ir.], amilyenle a magyár lörrénelen soLán koLábban soha neLl
volr példa.
Pedi8 ez töftéDt, A rendkír,Lll kemény és mindenr maga aLá ryűlő ál]ami
irányíráSt, - ]:aláD éppen ennek ellentótclckól1t,ntinden k.lrábbnráL nagyobb
reLepr:]LéS öni8a;3aLási szabadsig vált.,tt. le], Ar ijnkomrány.ari rön-ény
éltetnében] a relepiilések lákói magut vjt.rs]ro(ták leierőikerj ar önkor
mány:ati képvisel6ket, akik e$ürre§en au ilnkomrálryzari ]ogoka]: s!,akolol-
ták s Deni tartoztak nás fő]ratóság, ]áíáSkijuponlok alá,

Erről kezdve a telepLllések fejlődése ]óréMl az.n mírlt: a lakoság é1 e a
denrokrácia adta válaszrási jogá]val, Elmegy-e s.ave:ni, s valóban kivesli-e a
veietéSt aliatalnukhoz reg.szkodó korjbbi tisZtségriselők küéből, akik eset-
]eg a régi nódszereket folyra ll1jk lolna, Mjs]ts:t t.lá]harók - e oLy aktív köié-
]eti siereper \,álla]ni kés, s:enté]yek a tcLcpülésen,3kik jól fudják m.]d ve]ef.
ni a köZséget, Megrálil]jk a relepiilós nnyagi s,ükségleleinek bizlo§ílásám a

he].li adottsáAok kiaknáuásjnat lnódiát,
Ennyit előzetesen és ezek után nór:iik mcg, m]ben és nerrnyiben réí

(téri) et a korálrbi ra.ác§rcnds?crtő1 eZ új onkormányzati íendszer Dunalra.
r.szti!is-nylarában,

Az ehíí nem renéLt tóny, anri a váltás első napjritól érezhető volt: nem
csupán papíron, de vilójában is niegszííDt, a telc}riiLés ,á]is l'elsőbb szervel
|Lá rendelése, A ú]lt j:]ijs Llletve korzetkrlupontok - rninr;rmilfen ir

Hijrirs.rihoz hasonló nryvságil Rirckeve vagy S:iget§Zentniklós lolrak -,

többé nem kérhetnek ]elenrésckct, Lresziimolókat. Nenr adhatnlk tobbé ura-
sítá§okat sen, Nem szólhatnakbclc, ho8y a tclcFülésen, kik ]egyenek az egye§

.'/li,.!r|. .rila i,t:,kl



Így nem ]avaso]herral Hlrs:tn]ak polgáínestert és képviseLíjjeLölrekel
Sen. Nem tudták ]iat]Étósán támogatni, ho8y a kör:etkijzlonr álra] kLrráb.
ban Dunaharasurira hellczctt (volr yige15:ent]niklósi laIos) ranác§elnijk
vagy régi |ártenlbeíek pozíciarlran naladjanak, U$inígV neü szólh.tt|]{ belc
ábba sen hogl,en g,n]jLkodj.D a már ]érrejöi! ölrkoirlány:irr (I(é|visclő,tcs,
tüLet) a teletijlés jev.iya1.

A konnányu.t, a |irrLnnient pe.tig c"nrpjn egyctLcü , jogbiztorsági tikct
iktafuLt be a rinvénvbe , cg], kisebb heáskörű róNón)essógi íclügycLctct.
LétrelroiLa a: úglnevezeü közEa;gatási hivijii]ot!r, Dc ! kö]igazglt.jsi hiva,
ral s csek ekkoí avárkozhltott lre a: ónkofinjny:ati iigyckbc, h.l s,aLvcííi,
len Yág), lijrvfuyellenes iDiézkedéSeker, hirijrozirbkirt táljlt. S niég ckk.rr i5

a heLli képviselő-lesiiiletcD Lnú1]:, váLro,ral, rnódosít,e eledetj dönlésén,
Mindennek eredméüyckéDt e8y.egy lelepülési ijnkományzar (aZ önkor_

nrán},1rij jogokirí gy.k.,rló képviselőtesrüleí) m.ga Ur;r Ierr, A kiizség lirgy
\,áros rel]es jogú irjnrftój.ivíl !ált,

Mindeu áz ú] rends]er po?itívuna vo]r, ákidl azonban i(icskán negarívln
iS, Az ónkl]rnránliar, rnikor széleskorű joeokat kapott, gaimadával kapta .
glakran nern rúl kellenrcs t'eladarokar s,

A: eíőls:ó]ó riir\ ényrészj több minf lúnninc önLdnrinvz.lti 1clnd.ltot so,
rolt fel, bát oLv lrjtétcllel a,ok köiiil .z önl<omíry.at magá hltáfu,,a Lnegj
. a lakossjg igénvcj !ln}rjáD és ányagi lehetőségcitől fuggőcn, mcly íclaclato,
kat, n]ilyen rnérlékben as milyen módon lát cl. Dc czckkö:iil rróhrinyat'cgv-
ben körele]íj lelad.tként is előilt: így az egészsége§ ivóvúellátás bi]tosííísát,
a: óvodaiés áLralános iskolai LreveléSi intézmények íennraríjsát, egéÉ§égiigyi
és szociális alepeL]átáS biztosítís,í]:, a 1róivilágítjst, a helyi köulrtek és kijzre-
nelő lenntarrá§ál E:ek íclvállaláSát nem Utasfuharra vis§u. egverlen ijnkor-
nányzal §en, Azonban a lc8íoDtosabb ehhe. kapcsolódó kérdésről, honn.n
íede..e mindezek kijltsógét najd, a röNény nent vngy csak s:űksz.lvú|i nyL

Később azutín az a rendszervált áLiaLánoS§á: _ hogy !..1ll.rnkasya ho?:ájánrlt
ezen íelad:rtok eLLátá§:ihoz e8y a: állandó lakossúg s:ínáhou igartLó fcjkvó_
lálirl, ez lett az úgynevc:ett nornrarív áltami t.ínogntl]§, vaLálnint nz óvck
íolyanlán csökkcDő maltékben árengedett tiLlani aclórés:ckct is (pl, szené1l,i
jövcdclcnadó vagygópkocsi súLIadó egy.aszc). EseteDként peclig, pályázatol
.ll.tpján bEoDyos s?ázalékú célrámogJtást adon (sajnos gyakrabban nen
.tdoti), egv,egy a telepiilésen negkeudett Dag}olrb benüárásho:.
Ezcn feliil lehcrővé tette, - s e:zelninLlcl tclcpiilés élhetctt] - ha ar állani
tánogatás clégtelen, keressen helyi bevételi íorrást, a képíiselőtestiilet pé1-

díul v.illalko.,on, vcssen Li helyj adókai, adja el ingadanait stb,
Mindcz áZt is jclcntcite, aho] a re§riilei kevés sajái szcllcni craííoná55al LcD,
rlclkczctt, , vagy éppen a po]gám]esler voli gyeDge -, esetleg a helyi a.]ottsá-

.,y'^,@. .áL, atkl



q,-.kni!_!ont.Jt.:ajt].n.k-,,l1.1eleliLéss:.sa]]\n]iladt(DeLnrcla]lbcl.
.rent), s í.]]aí,lir. n]cgtr]iidt Ah,)l !ii],]nr ]drL.el \,-.lla]r e te].|Liii! !i:Ji-
\iri lehetaíí]Hcr, ni!!á:abl, !:ú)\.tT l,j l \e:etés.tt .. eL ]-iiitotr]á l.ini.l
.ls ielleDdnLí! k.jf.tl.:.l.ti ]].. ll!.;lhirtslúi-l |alf,(l! és lil.]ssá! s:.r.t,
.sé]éle- r Ptrtiv taLr].:ók tolbigc r oJr i ]eLLem:ő, lgY ti:]liiJn i ke:.lh.t.lt

V;ilas:tások, - képvisclijtcstület és polgármestcr lálas:tás

DuDahlrJ.:ti !: aLliIu.jrr\:rt] \il:s:iás i:.nponlljt,.il : Yil.nrk é,
,í:e:enéL nig\!L.! lak!s::g!::jnllj t(]lC|ijléseL kat.gón:iljIr, rrror.tt
E: i s\jkollrt!!rr !:l jclcrrtctie, h,]!) i lil.ssá!, kijr:.li be.§:lás s:.nDt rLi-

lrs:tona a xip rclótr*ul.n t!!ókll. é; i kol:et.Lbc! .]e!!álasa.tl cp,!a|l
képviseLó| llcllctt a: l.,.:|s ].Jl!L1 \:i!]:at lr,nllLlt]ij liíáD is bc]utlratt]k
ké5 LscLők r ti.rllrtlc

T.r.ll.b.i, , JÉ e .sak I cl.a] ,

]99i] (n; r:ilasíás e]k]hL:l|ól
ti]íaLlt íg\ i Flgánnest.It
ki]1et.tt \.jl].:ri;i le1 _.:e!leL

a Iél sclill| rijas:t,llrjk nrer,
E: ka,iilrl. n]óJ.\L]lL, U!!,ln.
ekk.l nig J: ctií ]990 é!i ,.li-
k!n]11]r\1]1i !ilas:tá: kédoL
JuLó: Loll, a k.fetke:ő kót 5

rúLr.:tis.n: l99+ és ]99s ó\i
nr:jL c,lll jn eelt.-1.1uli-ls

A \úil.:(ókeriLLelek !.,inít J
tnénr, a li-.::ég ]é]eks:jma
lL:plíLn - Lhuhlr;s:rt,. é: he-
_inL.1 la l.].,:ín L] 1 e le+iLésekeD,

ti: !ílJ,:t|ilrrL jlell]en hitál.:ta
me.-. T\]1t|ij]é\ihkinl e:ek
kLl:uLuk hjl,n a: ,\L.j-iaLLr
iorta art. Lirol l Felső.t:lrLb:
ese(, míq lft-lú li]r:el . Lér
lireti Ia5:cn, Rj].ó.:jlireren
illerve PrtőiL tclqen rlakulr ki.

Á helrr rljll.:ú,cn LnJuLó plrtcrl s:rjrla 199ln-bcn ilt f!ll, A: ús:ágos

tártok k.r:i]] ,r FiiglctlcLl Kisgain!.irl, Keres:iénld.nolr;Ira l]án. a: S:a|ad
l)enroklaták S:i]rctílg. (szllsz), a i\l.clir DemolLata F,jrum (]tlDF),

Dúlúafuu:ri !óL!|t^i ki' |!Ei.

s/oz**i ,ala t-ti,,.l



ini]ítrltt lrloLtcket tr Lij:!ó9ben.jl,gvanrkkrl n.lLLLr a \;l.\:tj!,l .g1
l)!..rhnr5:tLl.en ,lla|ínrll kt. |áí . Na|nkilat lljí (N 1P |jí) nclr s]hi
n.lr lapt. túL e ko:ség tc|tr]etéi, !lrlir|urrt - a 1,;lis]lis] tijr\arr! .rr. Ls leh]e-
tij\i.-ct eJ!tt - ]rél he]!] r:iLsailrlrl] ;:rrrc:et s r lhl];lhdr!::ti S:í|ítés:er] é:
Tin n.nl ElTesiilel (DSZ'tt] rllrnnr ]\ PcJigóglb S;aks:en,e:et
\.g}l!:sési B1:.rlsárl. , Lit,']lb] !!lajj]]an e!} "fu,]ij|íIt" j]treÉt,lílli](;l
1É]. |!lrónese a kolál]b] t.üli.sÉlni]]i \r,lt -lkia:éfin itotll.11\ álas:lí$n
e:en ]iai:!.tl,c áLtrla ir:n]rít!rr s:enc.tct, Ló!\ i l]s1.1!.:.tai hcLlet ioc]i],
h.3r! cl -{kkol ts be]!\.!n x tes,illetbc. he e!\,én] lijj:ctb(n.!.tle! leleség..t
s:(lü..1 (A testi]lelte jutli: meg.\itlttn f.ln. ,r: Ul.Lt hog_! poteDciális ]].l_
g|ir !1.íe l ] eLnit le h es(ri. ) E:érr jn. !k i Llekében. h!g} lar:lt !:s Nüike.áts]i
icg),L.crr t,.rált.i lé|\i!clijje]i]lrek] .)alleLt ni]\el]., "H!.r::ti hJng]a ci,I-
llr]" hJIt - nress:t nelL s.nlele\ 1|rtj.|i Ll]sá!.r ls kilrlorr, ;lijt,:cr.tenil.el
t.c| lat, kl:álóh! lijal t !l,ibL]i 1É\ít.n!ségét keJYe:i'ejr b.lnltdtó \ á]a!:iísi
]iij]alrsrjn.r is nle!]elcntctt

r ]rí o(]futi

s szivú v,\L\slTóoRtjrr

;; l D.Liozón !/^wdrói.§7 $! :

6,sz,(v] riL\szTÓ§RtL[T

.,'./ 
" 
á,fur. 

".i1, a, ú.^ "J

& ?ijő lf&b úji]A.niJ' J,dménrei d HAILAS'T l HANGÁBIN
] lnrtfun |oll aD6 minlaidlljl, Z Lúttü?n éfltlu..kn. nrú d han\ kinTtn{,

Az erős propagírlás ellenére e?en első önkományzati váles,tá§ he]yjleg mógis
nem a? cgykori tanácsve]etctés haftm a. SZDSZ abszolút gl,őzel1nél ho.ta.
A negválasutott képviselox kdzü] tízen (több nint a tesrület fe]e) vagv
SZI)SZ tagok. vagy u SZDSZ választási listáján indulr pártonkívűliek voltak.
i!4íg a tóbbi kileDc lrépliselői nandárumon: á Kisgallapárt, a KerevtéD!,
demokrair párt, aszépírészeti Esyesúler és a Pcltagógus lisra oszrozkodott, Az
MDF és a NAP párt nerrr jutott képviselői hcl],hez, UAl,anígy nenr sikeriilt
mijndánrDot *ereniie, a nagyszánú, tíunél töblr egyénileg ind!ló fijggetlcD



l rtila.:ríson s:ava:ók s:alu iLJrlc.en os:lon lLcg ,\ Lileten lrgvol
]la.s!n} \1,11 i résa élel] rlání. ípl, Ltt cglcrlen r.ilas:tókLtulerl.en seLl voh
ér\.én!.s e:.lsii ]-1] L]ló \1ig a:,llsilíalubal és e feLőJ'lllLllin i kóretcL
ielélen .rcJnrénlej \.]l n]ár a: e]".ij ttl.1uló j.

A: ekkcl ] r:jlrs:li;n:k né! e!! kuLon a cl.sséle i-. roLt. A elr i]as:Lott
ké|fis.]aík renJlí.ijl mile§ isk.ie1 lég:ettílc., T.1.1-- Lnint ;i 'i..l]in !en.
JeLke:tck rgtere ] r rgr tőFkL-.L]i J1|ltm,n,!] . ki]:i]Ltik D_!ol(!! lL .nrán_!.]s

iokl:anal, dllui cirlneL is, El l.1ijt.n \.]ós:ínííLÉg huáhr.ls]lj képr,ise-

]őte"tliLctr l enJ t !Leer r :: ,-ls:ígl.an LegLlagasal.h sknlai r.lg:.t trélqel
.{ laLLrs:t:jt !Líli .i]!ll]in |eliiLl ír! ea]tí], i l.L!:irLn.!tcr nre!\,álás:-

t,lsála ahl] l ]ré|\]§eIilkneli. rnk.ls s:arerl;sll . keL]ett.li!rten]e allar], ki
lel:reD n L!:.é! elsij enll]ele. S ünt e:cn l]sii |oL!áLnrc,tcr v;iIrs:tás equk
előkés:itőjc L]!} g.in]ol,]m. - Ii: ér cLtcLtóLel . eLDonJ|atok nár egl,kit
nen \D|.t kuliss:1 tilk.]l is e:ri !4]ns]i:L:.ól,

1\,in r,llr. hlcL i |1]lüjnne{eIi p.,:tLr:!i il \.jlas:tásl !.I.i(lq elLenéle is 5

egrLk rs;lrjr;n i kftál.hi nná.selnll !L]rJrlL, ]\kti.k.\']\e]l Né: lenn,
leltott! !: ii i k-ében \ l)l, i !áLasíánrknt l.b,n]),-.lító És n pl]gijrn]eslel \ á-

lrslj§ b.liiké,:ílií l]ni.si ;:iti .alár6 a! i h.]}j ,]]sá!, UtoLú i:jrni csak

i l]ná.,.LLli]]ilii] l.i:i]lt t](nnrr.l.i citke]re! 'T|,,il]|i i:, 11!g! r L.oLgli]n]esler
s:eLlél_tóLő] t]rkos.:arl:J. úllin : (él]rIseLijk cg)il]i Ielítá_lLk s:.rtri Jllr-
lóftel. !Lnl n]a9 |J!tt ]\:Ilji leüén\l i L.]I.i]]L,t.].i]k .:íüáln,
E:t.Ia]5itclte ell !rnlij üinijlet i: a Pl!ám1!.t.r fíles:t,is L,.i.,l!án]jisárr.
E s:lnlt r ll citr.: nir te!s:iir,t Trnj.. \'a!r.l]i]ln Bil)tt,li9x, iií:ie Li nált-
k.:i:r hL.aIín,.:rl:lrku]a a5 !o1.-:iDü(sl,]rl fálas:tn llail, _i;:t n!i]-
\án!s u]a,léDl rene:le rhoL a tanácselrri]l 1lí\eibi-iL alLLó.la]rc le]ké::ített
h!.]l!lló.i9-1ijli)n ]s ]i]n!ihiníth,ltti. kit rt!r 1,l!árne.tcDrlk - E::eL n]o-
má:t graklr,llhallll i |l]lcirnresletl rála.;tó lilr,]se]őkre, ]rlurJc:t, r VB
áLtiL klLil!.]]r,, le(ct i]:nbin. i fáLas:tájún g\ii:les páln,k \.:ctij].ek
elLennrr.i]r.:re l: ltolir1 pllllnrrl.an keres:tt1 hú:t;

.1: t!rtarrl !g\ilrl]:, ho9) .r 1e^e:el. |,-.LrárLn.si.. \ jlr:ri-. eliittr nrp Llill,
tín].1 ie|j.!el..k nré! e!} el]!!:íli merl..s:al],l s:en e:ert a tarrLjcJrri:ri.r
nre!f.ilj5:Intt L(i\j!.lajL ]i5:ére. n]el1, etkalnrrt rJ,:,rr rolna salrit s:rlLilvc

A !\lí:tej Firn]l rc:.taíL ti5 lt clijre .re!e!_!e:t.k, c:e melbes:éla:t Ll\Ll,

t inir]ák m!]J h r: lnkom]rlLr!:Jt trhl!ló iLLésé!é. s I]r0l i lir!énr ! |olg:il
i]e\ter rá]!j:lLi!t !: iLrkuLó !iL(l§ ti,l!J.lá.á tes:,.licll rírnak rnég egl rrapot,

A re:fuLet rltrlg.tlta hogv d: elig,r:íiisn ijss]ehí\ott iilési. nel_ue '!|onl|io
úrlil,)D" Ll.]g .l lLlr:ct SZDSZ,e\ trrs:á!§űlési ka|\i\Élij]e § eLjott, ]rog} !:t
aL.lkulil e_ríililrrk nrilriLnítsa. B. Tillr ekkoli koi.1.i:]k lf.lig fr]gtal] llcgci,
tlile a }rolg.i D.stcr \,:Lhs:tli\t i§. F.lgármester ].]i]l,ek ]alan]ás,ít (.tvc.

L;/",az,; ala ;"t::.,l



E::.:] .r rolt tariricse]n,.l lnrr]Jj,irt i ríli\:tj5 clc]aLl kie!.rr ]heI li]d,l.rr.
nenl ta.:iiLt lil és hlLh.lln.ig néLkut rrem r l lt s:cnah,, lkl t i' nÉfél s:,il]r
]j],,ll

Cilkho] Llllanenn(k ! rális:línr.L !!]t 01é! er1 .L! l.\il]li n1.,::.!x,
t.l, n1.1! _]: nnmaíál !\ ii]t.Jlek hill SZDSZ teI elt !s leres]lere I]ikúl.cD
il] _§ZDSZ L]!rúté:ij]e sar:lt |áll]i l]í, \.;etiíjéI ]al.s.lll ]|!, irní\njn.|.
n:glLrrl,J.lon egr torit.|iLn.ui]r er, nlcLvet nfu Deü i: ,izl ]sZ _..] .ls\ tl!s:t,
hlllcu a KLsgai:pírr i. DSZTI e]la]rr kés:iterrel eli; ' 1kr]. nthrk aLLLjL,

h,,!r !: sZDSZ listás Lult.nl_-etler (]Lhí.i\, a:.ilíil]si .r\:igg\ij]i!l \Lihs}
rjn:i] !]tiLlló cé.]!lá]ir (.l: ú!!!elef,tt k(|]ql]ni céJulil) il llrinihirns:ti
.l ]i, kL:li:la|irli ]e]t]tü.k a,lli

Ezófi iDkább őt kíYánrák potgírnicstcl,
]1.K e5 int eti
tist. Úgvhogy miurán meggyőZődtck
.]ij1. LllttenLerger képv§elő is kó5:
harclra üállni a polgánnesleri tis:t,
§égórt niegszereliék 9ámjr. nencsák
saját Srervezerük képviscLőnck, rte a
KeresztényJenokrltir Pjrti és náS kép.
vise]ók Lámogirtás.it is.

Ennek íelell mcg a titkos s,avazás
SZDSZ §:áúáil váratlan eredmérrye,
melyen a testillerből 12,en Lutten-
bcrger Gusztár, polgárúesteruógc ne1,
Ictt szava:tak, Így mindjált ilDősített
tölrbség lötl lérre, s e,t kövcrően
Dunaharasztjnak _ a s:abacl clenokLata
váLasutási győ.clcn clleDére is - nen
lilrerjljs vagy balolclali, lranen nern-
:eri-keíesztény, és kö^égpatlióta be-
ál]í6rrságú polgámestere lett.

j\ hin],r]f.L tcl.:ett ii]év.n nrír csak ; ké;: túnrcklaíl kapt.ü tájékníi_
ri.r r rlrglclcntek Usenclkor. a poLgármr,.tcl L.cnut:th:ás nrellerr nleg,
li].la.l ! lc5tiilet |eDittrilko:risa s. neJllck tagl.n a íihs:tLiknl:e|ek ]]lel\.
|.úl]FtLlt írIIeD.l]él.É. ,1r, Belec:]ri lr..t.], Lunenberger G!s]rj\. F.]t.!
]i].t L-r|.n]s:ki Jó:sea,,]r. PL]lél .\iIUr, JL. Brkonri TiloL. \'elkei Kijnr]}.
Na$ 15tlán. dr. (i_!alrr LlLhri]r,. és Hi,rr.ith SrúJd, iLLetle Rósi Lí\:llj, !1.
Ilclnr(c:l \I.itlás. f.Jo Anralné, Jr, \lLh,ik.: PáL, s:abó sj.c.r. Jr
SUt.nrrl l,inl]s, i-]d.né l)!,trnl,.ik lnni, i]r. \'...cL Dénes éS Gterls \llí.(on
l.tt.l K.l,őL.l] r.lk]LF n ljr1.; e néli]l.nn!i|aD Lnar.l.nllt. h.!r mé! ]9.]1.
n:]Icills!il]]L1 F,]-1.| .1nl,irú ltrnll,a l L.]pr rcliitestuLet tagságíról, s helrót

lxtenlrsgü G6:ld0 Dua[údi.i
.l5ő F,kámőt ráel 6liii Jab.

J/úes, &/b é,4*,á



a !ed,l!argu\ 1lstaLról F.r.]o. ATiLJDa |.tt. íl, s:nréD lenon,l.,tt n)egt]i:l,
tásáúL 1993 ]1.,v.Db..ab.n J]. \'c.:.r L-]ir]es, akihe]!ett fiil.\L.l.i;:]ó kerlilt
l.e a: SZDSZ listriLr]l, mig kat.s..b.n ú]il.b lj]ils:lís ró[éDt. Egflas:t ! t.y
tt]Let nn!l, \.s:tesélekéDt eLlrunlt ü, Pi]lór Art]lur, § hellette LeéL, 1]]olr!
lelt ké5,is.]aí, Dig ! LenontjsLa kénrs:rrtlt .tL F TiI\í heh,etr Daíjca F:í]t
!áLi5ínl1,1]. i ó-.r ]<ol:et kélri:eLij éne|, Ő rr,lt e9vébkénr a: aIr eLínl,L
tldult Dun!h! 5:tDképlls.]iJ].].iltként ü MSZl'.:n]Éiben, s fues!áLasíáse
::t Ls 1cle:tc. a korribl.i slci:lrsta ikomtnrt.l) r:jl t i:]leni ellens:enr, 199 ]-

L: nriL nrini]rla Lk. A.ohk ri]ta] utJJ|lirür!]. lÉkú]lelr \1SZI'nenr o]r

5ii1Olctc. oL:n, nnt a koLjL.tr állaLlpjn volt.
E:cl rrttin ncLl LlegLep.ő, h.!1 a k.n.tkc:ő, 199+, Je.eml]eri fáLis:tá:on

-oLi őL.cl mikol nráL r llrn,inlt !: NíSZP a! SZI)SZ:rlta, DLLnal,aras:tul
iS e L.qt.lbb ti|\ 6clői h.lr,et - s:Ám s:cnnt nigrer - :: \1SZP s:ere:tc Dcg,
U!:rrDtkko i ,:!!á;j"!n i.]jfit niJ.oJLk hcJlre i ilSZTE (a Dunllralls:tL
s:épttal:cn l]gY.nil.t). nclr lraLrol sal:it k(1!\i:eliil ritr be a testu]ctbc.
rnegcli]:tc l]cti:]lr:nbln a: SZD_qZ,t. Llc],. r L,]jjbll] ri: kéfliseLíj hell.tt csrk
kal ka|lL:.lin cl ..n.t.l(.:rn Llgrarre:eli kir heJrer s:eL:ett a KisgrLr1l;rirt,
míg eg|cr-cgrct l: trlDf. : K.I.s:ténr D.[r.hJt! Pjr( és e nénet ksebt sé!
Felr(lttck lb:oLlt n lu!q.tlentl Ko:uLul htnran litlcl kél\,iselők, l leL]es

ké!.fls.liji t].]\,,!r p.Ji!,1 !alL!s:t,i k.[et.k liLcn. Lbtjk \írenJ]él..{: dl.
BereckL |.tcr,Illnrrheul LénlilJ. fajta l,i:seí, O|jns:k]]ó:tei r)rbók ]in.s,
,]h 1i.lna.r \Liil,.n,.h Kolícs L]fo!!f, LőnD.: _]|n1$. .]r (lriliiuihál!
FoJol Ar;li,hrLl il]cnl Batli Búrrinr Z,trrnur, l].róc:i 1'íL, Ke]tene.keI
FcLcnc }a.ltou 1.1!l. K.ni]:15t*in Jl. l-ul.rlrs:ki I'élet, s:ri.ar s,ínJo! é,
\'.llcL K:ir.-.ll '

Á núAdi']i .'klL iinkmín}rad lrpú.idl

-|/n nor ,,r/.i/ al,rlol



A leg]..ntafutr]- !\ii:.l.D a]tr]]]ln Dem, |ln toka (s:ene:.le|.a] hlnem
LLlttenber!:.r G!5:tá!é \.,Lt al] _ h!t f,]l!irnj.:t.Irel(ih kii:i]] (iii!!.de,1
]elnll].anl ) _ DáIóc:i P:lL i\]_iZP) a5 LtLh\l.:k! Pérel tsZt-]sZl .].jtt ti)l!_
!!es.:rr!:ntt.]lrlsé!g(i D!eí]. nc! a \j].l::t,ist s ]\nél, rn$t ünl nÉ|r
kéf\il. ajihtDeDkii:\cden \ jl|5:tói s:3\r:.tt!k ili|]í| .tt|!lsjlDesle. l
kL]lerL.:i] l99s éli t.ilas:tlís , .LhtflnlJi]. onk.nnánv:!t] !ik]u: - k(i:e! l]!_
!ul,i.r.anranDlrl :irult

D,foItn!!' l99lJ.lnn n4adldllúí _ /kf LölVÁ] nl nú! !óo!, jkFú.ló..í'rli.

Polgrirmesterkénr DaLóczi P.il és Takács tnre je]ijltek clőtt isnérelren
Luttenberger GU§íáV győriitt,r]Mí8 e képviselőtesrülei helvck köziii isn]ét
négyet vererL áz MSZP, isnét hárorrr helyet a DSZTE, isnét keltőr a
Kisgazclapárt. Ugyanekkor egy (lisrás) kéPvBelíji helyett nyerr csak el a
tovább gyeDgüLő SZDSZ, val.]mint új beLéPő páirként .t Fidey és a MIÉP, s
egy _cg1 helyer kapott a német és cigány kisebb§égi list! iS, (Uróbbi:rk a
nem?etisé8eket rámogaró politika részekónt, kedlezmóilesen - negyed.r ]yi
vavauanal .1utonak képviseLői helyhe:, nint a eül nem?etségiek,) Nőtt a
fiiggetlenként indult képvisclők S?ána, A tíz kör:eti képviseLő feLe, _ öt kép.
viselő - függedcnkóDt keiülr a rc§rülcrbe, E testiilet taAiai: Luttcnbereer
ú,-", d, l!l,,l, l. el, D", , Pi,dl,.,,, VIli,dr,H,n",-l
Máryás, Hoíler Bnmabás, Jakab István, Kalreneckcr Felenc, Kis§ ]únos, dr.
Ko,"..C, 1,",,lr.c- |,,V1l ld-.lV fu,-|,, e, d,-l ,,-| i

t,.,Pl.rn_Cög,,Jl \,,on |, \_J]l)| ],. \ ;,
C])dáDé és Vörös Eúsébet lettek, Késő6b orbók ]ános há]á]a urán Gá]]
sándol1etr a] 5, s:ánú köízct meg\ólas?tott képvlse]aíje.

_.ó,nd!á ,ók, a,á2.á jai



(lss:e-.irre l hLnoll cltlu !h|]r] nlnnl\élir 1mtr]JniLrun ciklusban) kaprr
sel,* rrntak Jr B.j.c:Lrlral.r,l)la]!llii\íiháh,,.1r,H.]mé.:1\{át!á.\ih,
nrí]l O!áli!:kr ],j:!.i, (Kij:úlij]L Jj. L]\.l.i és dI. il.lnLa!:! elfben végi!
tjl:.lts.lli e]ni].l t§:tsag.t r vrc]t,]. KLlt ciklutn kel.:;tiiL follik ké|lise-
liil Danic;i PljL, Itr]ltr ]ó:5cí, llJll Ár|;t]lL]. Krlrenecker lcLcltc. Jl, Korács
a!i_.t:r. I íjrin.: ] i.1}, \Jlnnhclrr ] an;ilJ, S:rli SíliJt! r]. \i,]li.i Kir,)l!.
(Ko:uLuk D:lóc:i l]j] -|oJor Árlj]uó is l-ől]n.: J.lnJs kjltek ]iat .iklr6.n
áL bilrtis,igL.].1rkL !l.g]]í:it,i!t i:]

Á kil:ség ve:etése a glakorlatban

.{: ú] tíflbú t.:.t(i l.gtajL]b lelleg:crcssége. ho$ a: 199!r a\ i L\D ti.fr,étl,
]LaF]án Dl.g!Li]iLs:lott tc\lii].r tJlóJ] teleIiiLési!án!itrisL |.rtl1,1nna] ren.iel-

ke:ő s;e!\fa yjIl j!:ilL,]J,h.l,jliii Lei ]l\ islri] ne ntesrn. srll 1irr,lkrr:k. senr

más s:eLvcbck ncll r]lnclr,lclten htll nreg d,lrté\cit i\ c: keJetlijL tir3fe

ELLe ni;vc c.;rI cg_vctLclr,:cllL]lrc, JJnlénL: - egvil L.ncrij!.nn iki k,]rál..

ba[ taDricstag rolt. ilc ló] ji|]cr.. tJrlj(\ti!sj! ]elentéktcLcLrraqal , Li\,lín-

.sságból .lli]tl r ],4 iila, \]LjlncL\LLar.. E!é\:en ne!.1.rl.]].t]t ]ttól .n]il
Lítotr. hogt milv,.:abrJrD bc!:óljr,]k titjrr'L elln_issaL i. r polgr]fue,ter-
reL,alc§:ijlc]],rkLl;rlsclii]l \:aqiil],lll.,j.:é:.l,kDI[Li ,:Jt nlíili]dé§éri-il

takonLkl:.u rsrl rnnv]l ligt:el1 nre! ". lilil jrr lxj.l. ,l iin!!.,l !\ Ji ,núofiri|1-
iJi ii]il] a{ ji ljiJ ' A:i: lnig É!!k.r i 1iná.s é5 ! l.]||i(:,iJ! .§ik elt tehette.

eDLl icliilrijl el,jrl.L (ijle, s nen rlir till.b engeJrhL.i !:l \ i]].iqé|néL, n,st
.: úikom)|nlu.l \.l,íi]] ,]iilésl h.i s:e fé, a: iDtD. rí]\]aii Ié|!6eLi'
raLLt.lL Jontó:lr.]ii §a,mill}i \ ij ll, s !g] i.í!! nrís koríL]lbrLr nLn,lenr teLu]rő]

Rjcker.h, S:lgtts:rlolL|lóor, r;rgv.r me!\ éné] .loDtottcl cl, nlr§l e: e

rends:cL trllc:cl nlcg::iírrt, _§ajl l)Lnl!h.j,r.:ri risiDlletbin n(le !:.rt:i!ó!
pártrlk .cnl I il t l k l oru,llv. bL. nregh. t.n .,:ó \:ere|fe],

,1:ok prrtok ugllt n]cl}.kn,:] !.irtleg}elen F é!\an!.!!]t |], \1SZt],

sZDsZ :j-]a ']n kir:ti .g),iill.s ké|\iselin 3finl,ukkal ncni |crilllel thr
.1lnté: r hi lr:r rIc A ncuL;cn, krrr,.:t.1l4 , lok.i lIe.rióte slLlcLlri.a!ií ir í] \ íljs
|eJir nen n f:lrtclőkh.r; kltajJoit, E]]L.cn r:,.íe|ei ].irs:ott a kl:iLrólag Lij:sig]
eIkilteLe:rnscgií hclrr cilLl s:cn,c:ct r s:ú|ílés:eli TútéD.tL Eg}cIijlct
(l]SZTE] .a]l, J.l|in\ :jton ]llulr crrlc b. N.nr cnL|án: n,isoJiL l.gtii|t]
lé|lise]ajl.] Ictll.lkc:ó s:.n,t:ct lolt, J.. 1enijlet nrtirlen liprL:r]ijjit,
m]nJen crkLu.bau Llrctlc:ctcscn *tl:nlc], ll:.ftsí! eLD.lLincl ri n)eq\jl.-
s:1.|t,iL. _A. iijg!e(i..cl ;cJig,:r pr,lqrinnesrer elajreI]c,Jaí,i n]elle]r - i
I]SZTE Lrk,il!.tr].1I,J jtrt LL:1.1lrll t.irt)ogililik i lÉgro!]]s:óL

;//-r",". ,ó7," aé!./.



A Lóaíghdd únL ji.mt í,denrÁ!l"'

U8yanekkor a képviselőtesdlet . bár josilág aZ önkormánv,ar nicgteste-
sítőjének s,ánított - korán sein yoLr (Lett) abÉolúl ura a telepiiLésDek. A
kó^égirányiúis-vezerés három pólusúvj vált, A gyakor]aóan ,".e*,l-i o
ei ,.e ,p,,,|e, lpo9, l.-r ..".r"!.".,.,,

Hivátal (annak vezetől) kó:t. Euen Lielü1 i képvise]íj:testiilet kizárólácos jos-
ló,,b. ,o ,o,.o llel- " -."_, ilo,-r,1.|,-.,,f,P.L,,.F,,-,-|,PJ,,,,,|,_... ng l r, e,,,,a
vásárlása), á lníívelődési-egéSíség(igyi és nrjs rciepiilési inté;ónyek alapítása
vagy megs,üntetójc, ve?etijik kivjLas?táSa, köZ§égi rendeletek hozása,
A képi,setők jogaikat, eisődlege§en a kép! lselaí - testi]leri úLóseken gyaLoful-
ták. E:ek. kezdet kezdetéD - 1990,ben - hctente. e]r követően 199]-hcn
kód]etenle kajvették egymásr, rnájd ro]roz:ttosan 1991 Vagéig 1ecsökkentek

A tárg,vaLt napirendi pontok gyorsan suaporodtak, Míg kezdethen 4,5 Dapi.
rcndi pont szerepeit egy, e8y ülés tá!!}§orozatán , ez az első cikhs végérr feL.
neDi ríZ kófulile, níg a későbblcklren a i5,18 napirendi pont vál| a lePrva-

L, l,Lr r,l",-e,_-,_., lvi ,|-p| e](| 8 , ;,,
kívüli üIósek ö$zehívísa, különösen Nén,iigyi kérdések miatr,

A testület működését ü iin1<o!!án),zeti törvény Lnellett be]ső ioesía]]áh
a; időnként átL1olgo:ott úglneveuett SZMSZ s:abrjlvozta, meh,!]ek.lső válr.,-",|:,AD,, ", .. ol l \ .l1,oO m l" dP"" l , - l

selőresdilet és Mervei 9erve:eti éS múkijdéSi SzabáIraiLól) - 1990. novenber
l2.i űlésón fo8adra eL a resülct.'j E rendeler 49 §_ban és 6 melléklctte1- 2]
ol.laii terjcdelemnel , s:abályo?ta le a tcnr:ilet nűkaidésé]: A ]<ésaíbbiekben
pedig gyakorlati rapas:taLatok l1apján még joLban vélesedelt,

,|//?nfu. ,.l,a ú,i?á



tülddiiljáneúG}án*úe

!ehbmórúlfllEBd4i|s+j:l

ive.@Li) óilq. ar!fudJ *nyd.dr! ú

Jel.n lulv\ írási Llerln !:
ér,ónr,l.cn leríj SZtrISZ a

1]it998 !:.nt)ű Ok, rer eLet

S5 §l tane]Llr:, s r h.-.::á

I;pcsoló.ló 1,1/1995 s: ren-
Celer 6 nieLléklctbcll rilrir] a

l]i:.mások!! ó. 01[,r.nl:n]f -

]]ri inté:nill]\.kI. \ rn.,.
klí níik.tlósi s:ebriIrokrr

,{] SZMSZ 5:.rr]lt . Jin.
résho:ata] riltalLiIal nvilr
s].va:ásse1 a. .g\::eríi riilli
ség!e] t.ili(]il. Jc i.úlL.sabb
!é ésrkbrll 1l, Liner e:é:,
lála,:tti.. rclJeleral]<orá:,
Iilnrigol lírreh,l:;1.a Llr
nijsít.tt talbt]§ég \,]lt ::tLk-

sé!es \1úra].ítctt tijbbsé!el i
nre!\ á]as:tott Lir,\ iselijL
töbL rrr1,,l t!lén.k ec},|D-

hnL]s:ó ig.l] ,:i\ i:ila ]eLen-
tett. B.1I au SZMSZ ke:detben a kéthármados tóbbséget is ismeite, A minő-
síiett többséger rontáni lehererr csupán rartó;korlással is, Főleg a ninősített
többsége( kíyánó esereknéL, - de néha náskor is - a §zavazá Litkosan tóftént,
sőt .l: SZMSZ i§nerte nég a nélyernrti S,ava?ást i§, ltyenre azonbm ritkáb,
lran, évente legaeL]ebb 7-3 esetlren került sor, és c§ak akLor, ha ehhez lcga,
lább hát képviselő raga§zkollorr.lóA képviselők többsége áLtalálraD húZódott

a Dév,erinti s,evazástól, meLy a kér háboni előtti illetve közti időkben né8
általános volr az akkori - feietészben r.ililsrákLó1 áLló - feLetészben válmzton
képviseLői te§ri]letben,

A döntések eLőkészírése, az előler]esztések \.élenénye:ése a bizottságok
íelarlata volr, A bizonság elnöke mindig c§ak ónkormányzat1 képviseLő lelt-
rett, de á 3lőn le LüIí bizottságokba - suakembeiként - kül§ő ragokar is bevon-
tak, s;ánuk azonban a képviselőkér nem haLadhana neg. A legfonrosabh
általáDos bizort§ágok .t Pén.ügyi, - a Jogi éS Ügyrendl - vaL:Lmint a Te]epú-

tésfejleszié§ibluottság,:]k voluk, Ezek élére a tesúlet általíiban s?akszempon.
tok risyelembe vérelévcl válas?roft s?eméLyeket. Végig nindháron ci}lusban
aktívan míjködöti §aját reniLetén a SZociáLs éS Eeé§:ségiigyj, valanint a

Művelődési Bizoftság ís.
Bár a dönrési jog áluláno§ságban a képvhelőtesriiLetet iLleae, néhfuy

,%,o-o .deg,L.i,t,\o ndr"t dO,,e,i 8/or ,ool , gv l)-,i"l

]Lc j/-úfua 1i./.4 aé,,-1,

Dr \\AlR rq?T| ó§xoruLi§záT
úr!l5ELóTFsT{n ETn\Fk

\7l R, r7.rIÁ \í]{inriil \/rRil l7]TiRó|
sZóLo



Bi]otts.ig Jiidl;\i 1ogkorreJ bírt a s:Llci;ils,cgélrek o.]inélé\anal. e Níú\e-
tóJast Bi:nllsáe ij nijsldik.iklllstli] JöDti]tt .l s;eNe:Étek ,:ín.]rirt:ná!! s:áDl
oss:elel i:én\:ltisíró], r\ T.l.pLi]é:te]lt.5:tési Bi]ollság r hJnrnJik cill,6nil

Á ké|!]\e]ijL nuDkájukart tisJeletJi]!t § k!]]l.rk nicli nek oss:eré r l try
tii]eti úlés ki]:i]; d.Drése hetiF:te ü.s. A ké|\ ]\c]ű] Jotí.Li a: elsi_i .LkLu:
rJ.]!n mi!jn]iltr. Lnkái]l].lú k.]tséclé.ítés ]eLle!íi \ r,]t. Ki'sőL.L: ni|,)r l ku_
n]íLl\ telülrijl l]c,:.tbtih.:l., a mlnnnjl]5 as nnxinílis lb:t.l.tdi]at e:. heL\L

hnrL]ra,li]. cili]u: lJ.lén n:]L.bl:nl elijii].JuLt h,_.r} né]]j.! ka|l Ee]ő - el§ij\rr,
L.:n a pnl]lcn, bL;otrságok elnijle] _ Lneglrót)ilL.:t]t i ka|rl,iselili ri\:l._
L.t.iijak .ii]]{ kcLrta:ér el. ri::L.r,ni tlilJegcs :ikerel.
A iijLeg mí,i,,]ik cLkliisró] jclcntke:i_i i.lasiassá! . ]e]e. l.!ok író]:úiak !élt-
aién\e ::er].l, Lrntltt ] k(lpliselijlesíijlct .ss]etélelé.. \ííg I clsí' te:liilel.
nal d.nlijÉ. .! ka:liclel ir.nltt eLIii\il._nts,igl.óL fállilra a lrgtrl|b képrselii;
koJi,LaJ]lnl, ]J.]lg ka:ijbl] .l: jD_lagi Jotícló is innin§. néhjLr\ úl kél]\ iseIi:j,
jcL]]tnél Ied] g !1._qhátán:,:,] 5:enrlitt:1 vált.

1lé|li\:lőt.:ti]lel m.ll.tr (nelL ;lgilar a lelriibb lnkllnán!:rli §:e.fl,
!r,!kl.r .r t45tiilel §:erepól 15 ]l]eqhalrJlj sú]lr.il n |oleiue:ter r,ílr lúg.:,lk
]..i ]íta]rá!í, I1int i k(rr:é! (\,ilos) első cLll.ere ő tll\rlrra l. n ko:élJelíí
1.1rg\i]ás.keI. ii írlil aLá l ].iil.,nl..j:ij ,];cI:őJésekei, sih TcklntéL!éneli
c.a;.Llésél.eD s]eie|.l ]áts:.rl. hogl ! kii:\ag Llkosságe |ér:Ér ls Ljlrr me8!á-
lr,:tona EmelLen nLnJhír,lnl ciklus ké!fb.lőtestL]letl ijss:etal.]. ked-
\.:ajcL1 ]Llkull s:i.rjl!. I1.niliktlllntLl ílt.:t. a: ilsó.alllsi a,] Danet
krc|bsérr képr.eliíL valamilt l: alp,llgrirnLc.t.I táü.rarjsil, F rcllctt a
l-]SZTE és nár |tntt]eli liLene tiiggcdeD képr tscliik rs a kÉílések löbtsasébeD
llcllctte s:arr:t:rk. NIí!: !r].,]ij$:. eglhlmuJ ki ruL nro:gorr ir \llliltlé:eti-
f!lltikai !irg) .:cniaLri oLolb.lL
ilt!Lál]an ellenc, iLlct!e ].tir:litei
clLcD s:e!atr1 (.lLcn:aki) ké|\ l5e-

\1Ln.lennek alapl:in s:iLálJ.ln ké!
L.en rldla t:rtalr é: \e:ctLlL á
to:sé!] iig\ckct Lig1'anekL,lr sa]ár
lnlal, ig(lnlcit 

's 
énén]cjiteni

tLttta. Fonro,.:cLepe volt hataLmá-
ruk Di_.r ekedó,ó|cn, hogr a; alp,ll.
gámesrereker ]5 5!jit s:lí]i í:. s:e.

Múr.ú., "álr. ú,ll.a4 ]l]

$ ntoaitóttvÉt ü
1or3, okólo,s-ái n.abnot úb,rdtin

D{l

UilAllÁEÁ§7Tl

KlpUif iíi l{a!I!ót] (M.gbí.óblll].



ELlrl]rtr l: ]dijl r-Yin elrre l,a!!.|b l.eíolij.t l:ere:tek a .:!ka|!.Lrjn];i
1e:erők l ki]:iéqj \eaJa, h.jnr..]]L |ilUsár kéf.:aj P! giínesleli lIi!áttr],
pctt,,lltlrn lnnak kieneLt ].eo\:tásiL k|r;lis:t\ ]\.]ő], (]eq_uij. elllg!:ií. i,\]
láLl,f e:.tiil, iiié|íli.:)

A Pol8ármcsteri Hivatal

n I'oLgrirrrlr:trrr 1livatal. nnt a: rn(oimíl:er últé:üíL]\,c. tr l1]rjbtj]
Kij:sé!l ']'!Dá.s LLtód]i]réDt. JÉ :és:l.en attarl cLtaíj iLn[.tikkel ](rtt Lall.. l
kt]lnl.rL]e l kél .:e.\ Lij:l iij].!. tl0g\ .: Égrk,)tiTaLrj(5.,!l jlllnjqi:grtiisi
s:err lolt, -1 L\Lnlhan:ti !]ctirr ronat]ro:r] ij.\ekel is e:.l.Lrkar1l, D]rti
jLl]n]lgi:glráii s:er\ ].1é:le VeLe s:enl]en a lolq.nllc,len Hnarl], mclr,ct

1lrrLar a: rulrllllilr:at h,]futt ]an., ]iij:sé!j inlénan\la.t n]ir nem.sek
]r.tó.iri]o!I!í !!ak,-niLt. h:rrenr lcgaLlil.b L]1 súll\iL a: .nk..Dlí]r\:ilr íllil
Iii Irtt li L.lJ,]ri,L]r h:]ln11l \ é!re, Ll.1tend]ét as r:.r t.].,] i.lé|ítést t klin L
;elij testL]let l,.c]\ LrnJcLct|irr 1lrt:llL,:tl nl,:9, '

EnDÉk És:.lén| e ieLs,'jl.b ].]]5:.n],!hlLL!l i^.:h.ú.l.an 1tenli.:tltll.irr
,i]l,is lr.:-!:in]l...] tlilil.!l .:ll.r.]] \e:tlij]e i nDJ.Ll[,].] ].g\:i-r ]Éll. Irl
\]r!inÉ Peri] Trlatrl \,F ILlliI l.liJnJott lj]]ís.:iól, (i ieLn.]_rt!|trt ]99a
Jc., ]j -]! ]illi el,) LhlJ]ilérlr peJig;lr, KllLner EnLtiii - ]nnníl nem mnI
YF ]]lkitr. hanefu nrí1l ]e!\:íl i lé|! 1se]őlestlll.t Lrlr]!íliÁ |ilrj:at eled-
rriénrctIllt tllll li]ti:r] ]in:ijl \,jl,,],:tl]l1i l]

Ea k.fető.n - 199L 1:LluLir 1-cL Llu r]L,.l riilísn 
"lra 

L::a: li.ss:el.| lLlilll
ljt n]!nl : :, \'1l,i!háluút kn,etij taná.stttk.iI.,L !.ir lnÉ]\ ]Le] !e:ette (\.;.tL]
J r:.l]. il||.t ]j r , Lsl. Eg\ben 1i.í.sL.:iti ],)!qi] és j!guqrr 1il,J]rnLkiL, tésí
le.: i: iuk.nnjD];]tL nLasclcLr rs,. s;atralcnlénl,e nen c!!s:.r |.rlijlllij
l oli .E\,(!:\ firiful1 i]!rl.en,

.r/,,a,o"a nl, é"á:oy'.]1]



1 Polgílnesrerr HlvltaL (és \*clajolek) ki]rég!c:.ú!l s:e|e|ét i.t.,:t;l
hog] ! ké|fise]irteitüLct elé kcrii]ií ]D!lr.k töL.Lrsérét: Hirrr:l sllkrp.pa-
lírlrr J!lg(,;tá ki és lerj..:teile l le\dil.t eLé A l]j])tt:|ig|k Ar.ik|in .s!|j.
\al.nénre:tét .:t \íD.le:ek ra}an a I'.]g.lm].steli Htr,ilil . ek,].ti ia5 i
t:lnácíe.(]5:crr. ].]le!r:ii] iiglnré:ii icll.]etkörén (Ljl c ijcD l k.:ié!. éle_
lél,. rna]J oLl,an méllikben belc 5.óló s:enl(1 \,ilt, Luit nraga r képvr:clii
tr.tuLet. rr,rv l 1,11gimesrel

A \:1r(\ií } !i]ás idős:,lli]]trD i l]o]g.imeslei H]!!tnl J!l!:o:(íúr.L s:.jnu
, ,-l j, , -,,,,_{i

_] " ll ] .L t_l: e k
lo:,]l .+ tó íe]sail.kú il 12 iő, a ep1'okú n!Él\\j:::-j\!1 ren.]elke:er, \
LJü ntxl Ie:eri-i li;:llisl §Élő] kij:i]l: a |én]ij!!i. ]Jarú9l,i. !alim].t ic.l:satási

,,,]
él. - i.li]::rkl]an rlí]r,l::danll jlhlk !s:llí]}.][ .]k]n, . ugraniLren hr".r1
irlan] ár n_.l.i_.rr. ]]! .l iőé|né.:i üsaer lJirJbiis L.is:L_l. \'íLl.:ín,]. ! iil.b !
nríj:::]ii .\:lrit\ éLíD f.,liIk

,{ kópliselőtestúlct első iépései

Á: ú] iele|ijlir rc:.té: nr]nJ],ifi keale,t.L] bL]i]n\ ir:n] ].n:nlta, 1rogl eltét
! lolij bbL ,í]ianpálli iJ..ló!iát,il, Elcg.t kíl in i(nl]ia ko:ségen l.ehl is rcnJ-
5:crr :iLlásl ki]f er elii ki]:hen!U]i|tn!k

]!r e!\ ][ c15ő la|éskén( ! núLtla eú]ikc:tető illszP I,ijrth.j:!t, l!:éldelii
.é]ri \ctt. Lgénllre, E::.l l.:á!ta.]t ij vitár, nreh rr,]t pjrúú:at két helrség

, ,-/\, ,, l-l, .. , 
_

é|ijlel ti]b]]l r!:s:ében nrir |ííok is hÉl!.t k]i.hatlral .1 E\ij:l(\ |,ill..k ein.
tJn ncn knínlál .r ko:sé! s].jhjrn |oLilik.ll.]! r!l5:5:lili;i:i éfLiLelel siljjt
.élri h,rstrlGitJLrl, so]<kil jo]]LDek és \:i]k,égesel.bnek í.rt.ttn ! tcstiLet a:
é|ijlct cgés:sérú!!i sí,l!ilerba j]]itj5ít. ig! e !1rll |:iLtlrri:L.óL régu1 s - ;tlla,
kít,is lrlí - gv(rlr.korlosi r.nJ.lő Letr,

Ecl úLíLk hetáIo:at ért.lniéL]en. i: úgue,e:ell n]i]:.uniot mellnel élére
l-"

tn}l;rl lerc:tc kr, akL otr rnLtl.isll.:li]nu er.!í\lúlor r]rkíton Ll. kilette a

!,.jLtLűD_!it.i: e]ó] .s i ]ii]::É! ln ar].ü enr.igit E\iíltai 1leht(Irénel] Enil|k,
t:illli ;:eí.::(. it, E1!]Ie ,)l\ .:.rlD!t krfin],run.t s:eíe:el(, n.1],n kó::ér
r:lLjltlinatkutatísjr.te]t.iíi:át,ekinl.tt.Le.tijtjbtiilJlrjnlk.:H:rll,.:lt

h
irnél i |]u.lhlrns:ti h(isi]k cn]éktere ]eg\.n, l.ár l: e::elL:rprsrlatos tervel
.j!]i ]i.].ajLn] a: új Ii..1ar kiéfúLése !ttin fal,.]JLih.tt:lt Dcq. Eh,etetle l1rrll
ekkola:r.hi,uLr:llo:hísihi]ottekeNlék!rií!!tistáf.]Lítsíkel.Lij.ó!-L.őL.
E lekú,.,t]cn alfanfe:ijlt i Duruh::ll:trn h:g1,]mfuv,\ n]l.IjLrs S:el]em,
bíI to].l.é |.1íUnnea\;E-.t renr .,1r,l.;l.k iefiiat.D

.r/,,afua 
^óla 

é,á2..ú



\ i,l], ].::,]'],,1!]] j,jrnl i:i,.r J:l]r

A: rLL.iel,]efe:ések tekLlt.tiL.cLl Ln,i. r1.1] kí\júták Ln.gtiírr1] l ké|viie-
Lijt !:1 h.!f HeFs:ti ur.inelcl. n. x Li]í]g rle\eS s:lLi]ttcn.L uc\é], legf
! !l.g]ir lijfténe]eü nes_! aLtrllDak cLniak& ijli]:ék, hrncm !: eqlk.ri
l. ]jLi.]ú]lések s:elnt- r páíá.LrLni .Ltkfunj \rlr kúLil]L,li iN]]ljsm,):!3l-
nl] \e:eliik n.\cit r i*]]ék i9! | lat,r,.iq::jnárr lcgmlJ|b éstreheti'
]. ré:le.lésként .gr.nkantL ,:l|,l: n cr ühnénleként a; Alttrl.ri All,en utca.

ell DLúahara::ti cgrLk cs}kiri Jí,T,r]llninlk ,]e\it !rcltc. Je a krlrrnu-
.in,r renJs:ellren S:amreLi utcLinrk r1.\.]1eI eL, !i:s:aL!|t. régi ne!ét,
r!]ú 1n.n!i trtca Lett, a \,Iarx Kírl]r utcl .l Il,ira Felen. tri.] Lle\ef, 3 Ki_.:

Z!i3 .j]J ür.a i Hens:rik.ti !.iilcn.Lrá!:ll (]ri]r;!. a\lnnLclr|crenr rLrca

r: !9\,r1].;il Halái:ti s:Énélt, olLn4.Laiblino| Jl, t]o:rá s:úi.L,I ncf|t k.lli,
l s,jn1,!1i RaL] !t.e a KoJílr Zoltfu, r Kol ,:r Gl.t$ ut.n !: !g!iL..\ik
].l.!]elleJő HáI]s:ti ::eDéLI Fc.trtic]r An.lcl. .l sj!\ áú urc! 1h\ !\i ]an.t
]]c\;i, i F, t:l Sá[.]oI Llt.11 F(rLh:Lri \ 1óri.: !|!él ] elte ieL, flltrnr.Dn\ ] ese1-

L.cn rgrhrnqú s:ava:arral.]]U$anígt egrh:lgLi;ll s:rra:ta n.g ! t.,.tijlr.t

h.,,:\ .L TiüiL.nr urcl Prsln ltca heLi,en iln.lt Teml]om utc:, a ]r,ljrt,rl
Án ulL a - l.Ln Fé]r lLc,l hel\elt - ]snrét \llirton utclr, :: l\g..ra::til Trvarlrr
ut.e,Kl]ri] ajli-.í!r hel\el1 isürél A!!.!il:tó !l,., i: EBél.et ut.e,
Stlo!ii.],] l.i iellrrr _ ]nnél tl:sébet ut.l. ! Z.]!ltr llcn -Kinifi Zlgnunl
he]tcn , lqlér ZolJtr L lcr. r ]( rá\ ltc:-1lím.irl KilLi ut.i ]r.L],ctt ,i!li|
KiLrilr llcr le:ren i\lí].]e::el a testúLct .!\(1rtebrriíeú a:t li].:t. lr, ho!\
llaras:tl :r k;liIl.i - kér r iLáih.lht!ú kt]:t| .laitt] - l]L!.1li !iLLiIolokh1]: lí\jn
rrs:at.]rnL letelben él ]éleklen s, A: utc:cLnrve:éseknéL ün.l6s?. hío r

]14 .c!/,;,.*,. ,i/á ..lk J"



u1.1 jr.!arról f|li á teslii].:l!cL1 kol.Ll,il.h !]i., á: úlonnan éprrLt Dlnn.
Ti::J .sirnr.ü! ka:cLL \í!ll.i Ft,].e Llt.úíl. itl1]] .gr cnli] ,:rr a:rt.,t k,lp,lrr a
\í:é|ítij \rjjírhcL\L Pil é..r c.rt,,rnánil c,aj l!|a!á!á!l tett TilJl.Z1]ILij
..:\c Allnllut.lehol ,.]lntan |d:el ÉgrcLrlij foLt a s:ar teral án ! i l.-ij út.
ihi]] !] n Bi]csr-Zsllú1\:1lr Derét is elioqr.lt_ik, de 1,é! L is l fi]l]l.ré! ;L rigl
.é,, .l Faj út mc]L.tt di..t!ll liilr e leré].:.b]] 11tát:1\]É:ii ln]re !l.il ljlt,]t,
trL] lnlD:r a I1illrj., LJíleIt l.íln. i\ 1ln.]s:enth! J,'):sea u 1.lné\ \.L.D,
lell .]E!trLi:!nl, s rélul ]\ t!]riLl r: d.nrijttc .L j r itát. hlg1 _ r l]t,tlr]il, bcri1-
lil_.rirjgLj a],.J. kéf!iielai úE! sítrlr r.:] 'ltrlrss: r] l \lll.i.::nül nc:rr
()ilrnol: lllrirlrI ::,j|,a:llt rl!l'r ].,.ptii]] \i,i: .]rJ rn:tlek Áll til,:l }l:rln_
Ví!!!1 dil n!.ijhl|rl, I]]§\ iúri n.ig] tlJ4"in,[' E:ek llin lijnlijtt úg! tr
k{lb.Lajk nlbl.sé.]e, ]ill.ck .; a fi]l] |lbilills mesítéléj séllellÉ Leii.§:t(in,
!]: ]rln):!ü ar:eLDelt. hl]E\ igenF a: lILr r Rrikosi leDd::et mírlú |íl..r||.

\íln.tr: l1rLllllLt néhrnli ke:rleli lé|a5. nr.]],.kl.et1 a ko:séq elií§:nr $..
lc|rJrn úgl, holl nem licLLctt i i.:i]tt nft]:keJé:..ktij] le]telé ]e].n|a.l
rJlia. ragv llk rílrehrllí,ih.: feLiilliil cnl]c.taht kérnle,.:]]r i: jirn](ncl
].iictc ro]t. De r: ekkr:rl ln:hanlu]i(,]i ó5.r testúlel:.nrének esrn.],|!lL
IlIri t!e!q!lí:ő.lésé, is liitr.:te ]\ ]eg irlleresebl Iél,]éYe i]:hl..]], !uL.őL é\
lr,]g\en l.! i li_.:sé! J nI,aLl_.l.iil1.1rr nl]J é]ni!!:J]jlk,_ir]]. ]r.g}d] to1rj! a:
.[L!lDát]!:áli lelrJltok e]]íri:tj,l: 5: k_té!es iú\ig] lcJ.a.lú bl:t!síteni
rg;ililLe nem l olr \ i1,5: Nííl,liJJi! ,,]]i! a ko:sécle:elés fu] ]r.n] lín.fie. a
lalra? !a:dasá!-lnlJr.]]] 1rcL\:eténeL n].!!!ilt.:á:át é: lá nÉnr iijl|. ]l.,g!jD

L l'ág1u,attotou,t Dunahar as1ttn

Á kölség közlekedéyfóldrajzi hclyzetének megváltozása

DuDáhaEszri szánár. 1990 -es év, fejLődése Venpontlából nagron konr,:],
lran kihasználható r.á]roz:]st ho;ott,

Befejezajdöft ai Ml-es, M?-eS és M5 ,ös autóPályákar valarnint ó_os, ?,es
5-oS és 5l-es főürakal ö§szckotő Budapesi koruli MO-áS kórgyííííí megépítase,
mely a kóség srámára nlapvető \.olr, Egyrés:t ugyariis az MO-ás - a közsóg
óvikL old án . kereslrúL háladt DunahausztD, nás!észt á koráhban a bcLsaí
tcdilctckeD áüneDő 5l.es út (na 5lo.es út) helyett (nellerr), egy e (elepii,
lóst kcLctlől negkerulo Ll] út.észt - az új 51,es tat - kapott.]a

.,.l/,7r",Jkkll .q)-.**,,/.- ]lj



Éníek rlüln Dlndharal:t'i kőrlckedlj ítjldíoj.i h.l,-rete oldp!.iőe1l
negláltorott, d tó.sig ,fulj, .ddig .s(k h€i)i (kistéísógi) tö:lekedisi kot.

'olt 
loit, nost at ots:ág cA]iL lcóntoJablr ld:iti kö:l.kedési tfo .it .so.

1-1 i nenr:e|k.]r \ ];:!]tr!l \ jh,]::nJ l5 cla]s.sítltl., K,:h]..é(.n, h,]!r n]ee_
jajdl ELtr(-i]: kelféos:tlít)jgr, a5 r::cl cgl rlijlcg he:inl, L lrl9at L]s iclL.tlt
.1élkelel ienr:etkii:] 1j,rrl]]ltcrc.]...1cL.La..ILk lcgt'!rrt.\!tr|. !r::j9. ]cLl

E: a kele:keJelem l]nlb.F _ lcqalLíb| ini1l.r lajajn|]. n]n]l \ lrLjtül
|..n!.L,1.1.tt -: L\nih,rHs:ti io!Jlel:rLrg c:cn kclct.rWg.tr rr.:]]f,.l]ii!:j !!ló
(l1ill]il] úil.naL kL]:e] n]a.(ilni [.iTortlábrn h.1\.:licJ.tt .],

Ki.:leleJés- lii1.1ri]:il!! cltorlalt t] hcll,.t, hctl:ct.ll r: b..ij§ílltl. h!9\
i: \1a-íi kin!l,iúiíl]iil, llullrIar.s:tlrjl nclLrlr]r l: jl-es Ii]i]. É!\het
l]el!líJ ilín!í|á !e:etiiLjt rig!ltt kL Ja] ícli, ]lllrcn] \eLe ],:irhlL:iini,si11,:
]ii-.]:é!lij] iLi! irj:té] ]iil.!!iil.rr. .l: li',c, slgrlr liír Kér k]l.néteíel
n,f:1l.b |eJi! !: \1;-.s Lil E::cl r rclrpi]lús _ lrlltrfi ]ll nelle íl i le!ti]nl--
silt üan:it 1,!!aln] 1líJ i! i l-]!rr.jt ! rll (\ tr!} [ij:l el 1.1] li):elél,en] .jri:lik
le e ,1él ie]é !.:ctő l,.l .ÉD .r]|n] .itl]]crrij !tr]i Ie|!é\ é. hiDenr a: ,r6:í!
és 3 nÉü:elkn:!Iete;leJelLrl [.l:litr rilirrllgiilL,l .!l]k t!:nn,]|l!)rj.j\,i
]jl, \: \1a-ás Lit. Tll,ilk|j]lrt,BtJur:r \1i], \11 - N1; tJ].1]lo:j:i f.!ltj1
rL,ín n]i$Jik lelit!rr$it]t] ("!!ó!.r!rtjfi,j

Ú l) elíí úibaL H-6.íi h at7, úb dn

Au pedig. és eur is lcl kellett isnreni,, hog] u MO,ás nuó út mellctt
közveden nem épüLhetett schol ipa.telep, de az 5L,cs úl melletl m.ír igcD,
Lellerővé tette egy leendő iparterület - oly ipnri park - kiépírését js ílelyte
rá!lati köz§é8íejlődést aLapozni lehetetr.

]1ra .,lt*.r/"kl9-*/**J-,



s:.r.D.sé$ek ]]ian!ulr i: i. h!rg! Ilnras:ti Lak,lslic; riirakl:or :: ellen,
Ioev e; Ií|i-í iltrrll tonérrii lejs!:ís a k!:sé! i,íúrcí]ál ké|e:ő (e!_!k.r í l-es,
D! 51O-es] e k.sé!.enll!r]ji jtnreníj beLsií rilli hó]]. fureirlm.l (\l!} ccY
ra.:atJ és e!r,a teLe|úlés.entNn,i.lrikÉlijlij le]jn]( ké],t. ;lnr]l . Lij:].(c,]ó.i
onnisrtéIiün ne!aJ.]ll. A: lrla-!i, íü Ba]a ielé eli!.:ri crrdet]Jcg ! rógr ta]ai
iitL] (na 5]a-e". útla) rej\.:.ft lc]áni]ál ]e]e.tii. kij]l5asli]bb1.1t.l J ko:(g
L],;akkeLeti sarkára helr*tc jt uhil e]<k.lr nlég lclln]lrrl bc.]pitctt bcLtcrLl
l.t ncn foLt !Fant.] egllnLct.s, sinr3 i)§:eiijggaí r regl. nlr:í]gurla.íq i í!iJ-
trrulctck a 1eága:ás k..:e]Jt]c]l Llt,ilisDek lerii]et!(l tiírrtrk, 1rogr c cliibl.
Y]gY utóLrL. naglobb 4]ili_kcr.lkc.LeLDi.l.]e].,lnlol!t ho::!u!|.
lqa: a kn:ség,e:elés e:l . t.riilct.t élúlLijen !:]ij;:i! lrli rla,tclcpbcn g,ic,l_
ko.]rltt -1: a]<kori helri 1,ltl.!n ! ]lalas:li Hi.!jjb.n olr c]kk jc]clt lLcg 'al
.lii,,is ]irliljlijll: leukrjr]mi ;lrrtn' .nnmel, n]t]i! iJc , a ltrigr1l c,r,
nóplntl.a e"r :inLhá:al kaFclt.''
'sr9rl. Ainlil],] nr.{dl.:I1a_ó LLi)§ííl i jj.i 1ir íl_.§ Lil Lli!í]l,! ióinnl i.1 í tOL|
lrr r;_- Lrrrsl;J:lmr, l1olqil,níiJi t.nlrm] kieLJtír.iJáín _ írl,r ,r ci]ikíró. 5 ,ll1.1
jonm] ].jrl 5.n Jrn,.'jd j.h il Dlfur.rsi|]i 1r.íi1] T)a d llllill tldid.ü!l,
!n . Icnli.s i§ á].lrúk a:. tll].kliilőL l.nd.lli.iajjl., Sii! lári,ili rqol i. .],ii
1.Inmi]t.n rl.Él, 1..!.:, si.lgliilllll' ljsi]:!J! sl.r.lllóL.l; ir n:rrrli 1; Jrlirllíjilt

DuDeharis:r]s:elen.sé]ólc c:en a hellen ij:lctct rrt rnri s:rlnrlékorl rál]a]koí
neN áklJf, L ]Jiíbe. ;l nrgt 1.erísírló koTrütc,kat ]ai.lítai lLLís.écek méc
rrem lre:dré]< meg i]:leth.ila:lteik kié|irésit ha:ín].L,en, L]lr nugtaL lril]a],
k..1'], \ e.! fálleLl,]i.\.|!rt peJiq. nreLr 6.tj:i.it ljn]tt !.Lr].r, r latsag ccDt,
nLnánjl - lekntl lelúlelétii[_ Lnlntegf ] I]l.méteíe ]rriiútkcrcs:tr:ijJ.l:nL1l
l.ánlih ].1 he]len i\ \ i]l :!: , befás,ilL,i ki.:!oni ólíliibrn lrcnr lrlrntkc;ctt

It{errlk.Jr.r serne .lll]]an:l ú]le.] .:.úl|ont]]ól r.nJkí\!l .lan]ro. hc-
l\en ]ek!ii t(riil.l{j cgf !s:llík ki-.]l.L.JaJ].n ilJ.kclt f.illalahuk. a
S.huirrnijl]c; c.'glek, nreLl :: e3ik.:1:i;rr]llalat roLt, :; íLl "ke]etr r.iacLa"
t]ehiL.]t] kn j.ól lij:t.
L .é! !1tc}.jiri:jgi}. .lkoL még isnerctlcn rr,]t. Je ü ellóplL flecon nál e
.eher!é|]i.!rií,|,jtk1].:rk, kui,ltl, rr:lntamrúr,ok sljItás!i]]tD eLEneI
céqlillt,1olt otl.ul llctrtr |e:e:err nl nr a: \1.1-á: és 51-es út ralálk,.:ó]e (a:
\íJ- i| út l.J:irórJ] illoL r áLhar,l;n lapontrL nulJ eres urr tobl. eres nlrl-
.1grcrlJ]].. hnl.j.ln.:k .l klmtrn].,L, ,i r.j]lit r9l5:éf +ralir]ep e helren nr:!i
.l: .]1i; rri<LllLl, E:ín nLcg kn,inl] s]J.:nL a: iltent, elk.r még nre:ijq3:J.;iqj

Ki|(,ohtL.J lclp.tt e:éí i: eIk,j nég telekt!L]3]J,_u]_. L]túráris:í.}i
P.liitj Ts7,.] _a Dtrnnhalasli E:ij\l Ka],is: e!!k.li beolf]s:nijáfal - nel\
i1!1b!r. t.rij].ll.i .sek fuú1l nre:ijg.li!5al9i tenlLetteL renleLke:lretett. _s

hogv IcrnJij l1lltclilictként iJhi$.l .L lénrteLen liLl ka|ciLitl.e léfni, i:

, 
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]J,jlrl ].ll ll ir lirrii,n llrnllr lrl.ri (]n].,llr:nn:;ll;l - arrnak nriis:aki c*
p!íj:LrJ]. l]:al, l]1.1 !:.jLrk,lrllírr:ar a: LlLrrele|Lént eLa.lásl.an liltn.L
nek l.L:onrult llcgn.lult t L|.ll.\ít,i:i l,,i!en!t !: (lsií n;!\, [\lnihrlas:ti
ipartetep. ctrlrptlise

.A sdú]arpnlkr .€ npoliA i!úkbp? d: Ma.ó5 LejóójőűL.

A Sch\uPntüller cóg a kolóeli ;ogsaba1_1okrrak nicglclcLőcn Létrehozla .r

na8a - Llóntaícn osrrrák rőkéveL rende]kező, de rés:beD Llagyar,, osztrrik,
ú.gyar vegyes yáL]alarjr a na$,aro.s:ígi Schwar.núLier Kft.-r nreLy jogue-
rűaD ütegvjsárolh.tta c tcrülctct, Az önkormányz.lt pedig egyességer körörr a
TSZ-e| A községLe kedve,ő, és az 5]-e§ L]l nenrén terúlet Dycrcsógct bi.tr],
sítli li]ldcsere megáll.p.,dások ]negkötósc ncL]ett, ellogadta a SchrvarniilleL
cég által Llegvcnni kívánt reli]Let RéMletes Rende,ési Tcrvct (RRT)," Eze]

e' ,-|,- i |e, tl ,- |"" -.o -o,l-
?ése mcgkc,dődhctctt Dma|araszti képviselőtestlilctc (clsősorban aona]<
josi és PéDuugyi lrizorrsági agytróSzrle) pe.lig |ontosaD felnérhette, Llily
kincshe. juloí a kö§ég a? íLj kö,lekedé9csomóponti helyzetének létrejöt-
iével. S ho?:á láthatott a település sajár, a, állani i,imogntásoktóL íüggetLen
és bármilven célra felhasználh3ró irnyagi ala|jainak megreremtésélre,.

A település{ejlesztés anyagi alapjainak m€gtctcínté§e

Az ól*omán],f,ati időszak keudetén iru önkományzatok kiadásaikat álta-
1ában há.om fő bevéteLi íorásbóL fede:henók, , A különböó eLneveuésű és

nagyságrendíí állami rámogatáSokból, - A nűkódési (nííkanlési célú ) sajál
bevéklekből - A lako§ágra kivetett (klvethető) heLvi adlikból. Fentiek inel-

. ]rl,larrlúkAr



Lett n]ég ]it.:ctt_sok re].|u]ésen seeíl.tt is eg_!-e!!' le]lJlt rt]cgol.]lisábRn a
|-,,,"l|,,,l

:.]]át ug\.. eli!l:n! (fÉléia\.) !ag! hileltil}ateL. Je e:ek hr\sf,1 t.ivil l!Té!
-|

l ie]son_.lf.]. Li!:!il - á: j]].ü L táü.gilj|ok foLta1< e legionLr:].Jt]bal, s ]<el
.ted]en t)! r r !1rJlns:ti ki] lt,a_Hfe tési l.c \ !tc]e nel :i]lnél ]\ c:ck tették ki. tlsii,
s..b!n n ú!_!ne!e:ett D.]ínilí!,!í]lani Lijnrogatá! me]let i külilnbo;aj
rnta:néDl,et (óoJ:ik. isk.]|ik, si.i]il]l ntéanén_lel, slb ) linntaíásán
kaptt r tclcpulés. ivlnsri,..,rL.ai ! kijf,a! á]]en.ló ltjL,[:]l ,ilte] l]efi:erelr s:c_
nélvL 1ovcclelemrJó (sZJá], |trltosatbin erul.k k.:sé!nel !iss:.llullllít
(,itenge,le(() r(]5,-.: A n.nnJtí\, tánD!.tj5 199].|en ! ki]:súg $!.c5 L]evétete-
úlek +t"i,!it ]99]l.e. ! +] 'lfl tütc li. nriq J] jt.Jltt SZI-{ ]99l-|el
]] ol-át l9t]].l,.j) ]s-íl illl
UnJ.: a:t elÉdn]én\c:t.: l99]_b(n .] tel]es l]etil.] Inntcgr hálnrregeJe.
199],L.cn r.edir Lérhrrrnala l ko:polti iorrlíl-.}.ból s:tjrLla:otr 'l E: .-ral,-.l].l-
ljl!! Ii i! ]eLenreíe, hogf e ki]:iag fan:ij!}]l(g, rlúrcsak l lends:eí:jllj\
.]ijtt, t.\ í]]lae is n: j]].rnr _ rrrklrl r rilto:ó - |i.:ijg!L k.3\.itii1 iú!!i' l, A
lépr l:rliítc.tlrlet. Ii:ir,i,la! lLl,i,]j]j5r.l h.$rj tá\rn, bL:td]s:i,]!aL ne.r;]l.r,
|!:lráiitt á:éll:rn]. !L.It ír\ §.n ktrleliill hlgr n n.lnativ tínNli|j,. !r

cg!i::sé!n!:!i iDré én\.]<, ir\:jjl§.llátí\. iil]ríLó:et linntallís, jrtj ] t(ir\ l._
_ l , : :.

rlr.'L.ként ierncsrl l)uruharis:ln rlLt ir\) .: sZ]A átenleJerr ré::él Ndlg
lil:lrlntiLar i_.lrrnlrro.an csi]kkc.tclték, ís:j: ,!::j:lLókrarl le egés:en r]:e.it

l-:lthetl] !i]Ll i] íll.n]i n.lnaln irD.latás é: i: sl_A. .g}litteseD ii Legtel]ebt.
l: alapfeLailrrol n]lulrilis ellírrj:.ira Les: eIeeendij. Ji c.ak oLr s:nten ;n,_
riil dl s-Llík nl lni, "r: |hcrrhlLáJlt soL, 

^ 
Ln.giLheréshe: ke\.l|''

f.jL!,s:tésíji.nrit |cJj_H e k.:;ég ]Jk6sála el!jfi. LlvicLtéteLek me]lell jlntoJ_
nL senr leher, Eg],arl.]Din é \ljlt, lra i lij:ség t'cllijJni al:r, úc! J: j]l|nLi
t!iN)8aú:lól cl] tiiglij. §ajir llrv.lqi|í:isr ]s 1ótlc leLl h.:Dia, A-klt J tcr_
,;.ket. mel\ek \iE-ijl b DinibIr!5:tL sa]ál lijbra iiLl!i5úho: fe]eltek. ,r ]ogL a\
! |énal!\i t]i:ilt,j:jg Ll]eí,e etr.I l.:eiiri: ii]r PlllíI Adnu és Jl. Hebüa.?!l
J.]]!.:1íl ki, . .Lló|:.Léieikel bt:ottsá!L !r.!\ ttnt,is Lltán rel]es:tettók a Nl_
!álnre.lcr.]a, a|r lrjnak llírra .r koncepc]ót, bcvonta a megrilósítílta kó._

,l,,,ll]'l.
Dunah;rr.r,:rlt yó!!l is ]ó t.ligL heL,r:eibe ruttntó stlatériei fe ,la,rckaDt,
egi a helli llIrsrlgot csak k]\ nraltékben t(:rhclő _.]e méls ]eledlii\ b.late
Leket bi:l.snó , 1r.lli 1li]..;,.:1g]]elár) ed(]rcrrJs:.r kiJ.lgó]áse él ]cgvt-

-,l -á /,,xl 9'-",/-a"1-,



Ehliez tufui L(cLl hcLvi DdóL( a Éocialisra időglLban is lére,tek. dc senr a

bevételekltn, sent .l liidásoLban nem ]áts,otfuk jelenrősebb srcrcper:, In-

kább eiéú voltak jcLcntősck, merr a teLe|üLés a, ily bcvéteLt rendszerint lcl-
sőbb s:ervek bclcgóLása nólkül h.rszrrilhir(ta fel. Ahclyi ldók szerepe a renrl,
szerváltás kóvctő kc aí óvbcn seirt nin,ekedett. l990ten példáuL - (Lár

számuk nagv volt ós hat félc hc]yj adri is létezett) a körsóg teljes ki]Ltségl.e-

tésériek Llég két s:ílualókílt scD] retét ki, Még koráLrbaLr }redig a köisés sziik-

ségletenek 1 lo,t scn terlc:tík, Euckct a: adókat, az országgyűLés a lendszer
váLtáS DyoLnún eltijröltc, as 1rclyettij]( ]C)9], januál 1-vcl lchetaí§éget a.Lott a

relepiiléselolck , m.ís clncvczésíí rn.lg.sabb bevételt L.izrosíló helyi a.lók
bevezetésérc, (vagy bc ncn vczctésérc,) U$, hosri a:ok i.gvsá.eáról negha,
úro:oft kelctck kó;t a kalviselő-testijlelek maguk döndret|ek,

Ez:cl au ekkori konnány a népszerűilen adókivetésr ai önkonnáDy]ijrokr!
hírírona át. Ígv 1992 januáL 1,vcl Dunahans:rin is lrarál,vukir veytették
(negszűntck) a Lorribbi helyi aLlók: - az út és kóunríílejleszlési hozzájáruláyól
_ a rc]ekhasználari és igénybevételi díjról - a tclctadónlL - a 1ráza.lóióL - a nern

lakás céljára szolgriló ópítnrórryek aJóján l s,óló hcLyi jogs:aLáLyok

UsyaDalkor lehető!é vjlt a nát korábLan (előző évben ) bevezetett iJegcn-
íorgalmi adók nellert: . LakáscélíL építnényádó , nenr lakáscélú építnrén_vn-

dó - telekadó, nagfu*enéLyekkonmunrilisadó]a. vállalko:ók (vállalatok)

koLlnunáLLs adűa - és iparűzési ad(i kilerése. Perszc csak aklror, ha ilyeneket
a núps:eríí§égüket féLtő önkonná Y-

:atok egyálta1.1r-i ki merrek vetni.
E:ért a helIi adók bcvczcrésével
LrapcsoLat,ls 1egelsó rendkívuli Lépvl
selőtestuleti ülésen - 199]. novcnrbc,
rébcD , főleg u volt a vite tárgya,

bevezessen.e a testiilct l]unahirrá9rnr
iiy adókat nrir 19C)2, januárról, va_!:],

halassza a: aoknj1 szóló diinté§t

Egyes képviselők ugvanis a:

aclók népszeraírieisé8e niatt réLtek

il)enek negszavazás:lról, (Hásorlló

okok niatt országo§.rn a teLepuléseL

nintcgl 80.90 yo-a nen iS vcuettc be

ekkor nég a hclyi adókat.) A harasr
ti testülcl többsége azonban hclyc,
sebbnek lána, ncrn elhú:ni évekig a

]]a ./ar, ó1l;L1.1 -q,kz/úRkl|-.

urjlun] K Lsr.n n íő a,]ódlín) - hLo§áE
ü!.5, Hdr6rlíd -íks Ele]rllí ]úlyúllziat L



Fil]ln sr.l.|.I iilsrl]lt h!.9 .t la|: N]l j! ]!J /,ii.I&í! illdl tlinl§t]il,t. l.n d
|err:atanri]; r .jL ].d!nl {dl)L új,n.Linlall 1]!,! l JiijiJ.,j i.L.s.ibdtr. ildtr. L lti
iJJ 1.1.r!il lii ]rjl dl nnlr r|! .ijklJ:ir 1,j.ln.ll' l+1in ó t';illlll!]i!Jn. 1dh,tn. ii
i].;,oríirr!. .,rh.,r ldl.],]LjJlj 1.fu ííjjg..lilr.n l íru
1q1 togalta cl a te:tuLet . ti]b]]s:oli .rói]!5ítaLs eledménlelénl , \ag,il ! helli

E:cLr beLlLl: ]akosáqr]l Ls érnrróen .L nll is hnrlí]r,_.i krlrulunrilrs a.tr]t re:el
te |e, in]j. lrklss,ill eJó.úL.kü ndn) B,í. e: Deü \jll i ki.]agn.k De!_r
(j;5:cs.ket h.i |én]ijslr i.tj::j, L]!Ql.sik k]. bcritcLrket bi:n_.sitó rd.i'
neú nt.!I!Jt a; ideqenirllalLii a,ló, . 1 os:értékl,el ;r torlnulilrs a.],;nál
§ felinrl!,]] lL.b]r ]]e\éle], j.l.ntett, - bliL kc:.]erben a ké]\lselii l$ti]l.t
.tta]l a: a.lónen]liíl ](i\al ttllltr lcnnLt (r\ kél ilJri]lcln cg\iltt.s ]]eré.elei
léiiít]b l.gl'cL]el.b e kofjljgít,is éfi ki.llsagat ha ledÉ:te,):

ÁD!e e Leq.lg\.bb hangnjh l tckt.tre: fij iiló,rl,r voklúLit nqi l rillalaú]r
Drúrah.j !.:t!tr .s,il.irásál \ ].:.Dt befá]L, Etj1].: iaDbaD a k._\ etke:i1 eli:jtel_
iitcLck.r keLLett lri:(_.sílaDi
- .]egeiilő. l],il] .al!i, Jó he]rel ictr ii s:al.:J,ln lLrgr,,GljLlhntó iöLltettil"lel
_ a tcrlc:ctt teruLeten ckLol nré! hiin\:ar, iFltelij],.l] n]lr.,!tj!Ltúu latle-

- keJ\e:ij Inis ÉDa]g\i i.ltitele]rer,
E:.D (:tPté!iii) ttlr cgr'ltn L]g} ::!innLl, i kir]ag Ltti!.s,is! s:álráli i

\ á]]ahl,_.]1 ]Je 1.1.L].J.:e .]trhg he]!i ú!n].ralLiLnat ]e]ent. o1e.en]cIr !
l]!nlh.r.l!:tL lli.iek é[é]..:l a5 i Lal.\sij! c_Hf llrs:e De:ő!.ii\íg]].lg cYcngc

",],l,|j,\-|"
if]Itele!né\ e5ctlcq lnn1'i mlnlnhellet leíeht niliJ, ]ro!], ! ki.sé! il\ó,
1jfu5i ]el]e!ét s nre.s:ilnt.tl, sőt \ írcr!:i ieiliídését is e]nlJíljiL, Lc:J.tben e
ktilce]].ió kél:ítin n)ó9 nem s:íloltat

E:ckLltlin, nieLíjir nrég n: esenén\ek !]IjL] n\,ább nrennénk,.it]íLi\ aJat
.iaj.e i_., a: elt,_.!iJitt lJóren.ls:er clciLléDleiriíl. 1 tcLc;tli. ielles:tés anr.r-
!, ]lr|jijiruk Lótr.j!ttéli_il.

\{egnerclós
li,nllmi]]5 .]L,], .,it
IJe:elt]:rgJ]lu rL.].1 c.íi
]\ kér .J,],n.!L .glttt
Ki]:\ r .llit.nL lLtJás eFl

1992, 7994 1996 1998
]+1a ]i-i]0 6a0c a]9lra

]]r.] 19aj l+09 ]j7]
]ó99 56aj ?40!r 941)

nn1.: id.rt 8jna lo5atr 1:]!:

l ]r.n!nu.jlL! lJóDril és iilege]ll(jlgllDi eJlhjI jót n] to]]L.et h!:ott a ]ri]:ség
s:áirá.. l qé|j j r nlijaló - }r.n rosabL,aD _ eD.eL 5a !;_! EDnek kealetl.en cnrk
s:erénreLt ro]t r tcr..tele, de ].]9&tóL, Dik.r njr J nlgl!úLlaLafu]L !é|l._
.si]ai llin it ]i( iillott i]e a: eJó koDlLlabh i]\\:.gck.t t.tt ki

l .,.lrl



,\ LeqkoLlo]l,Jbl. rllrisr és be!éteLeket á !jL].1.rik által ófílúénleik (u:c,

nreik. nkttiriil ) !|,n] i]:Élefl É|ítésiedó, ! !c.Ét] élrítcn ti]keik. te]ekré-

s:eik utjLr iL:.tett le],:k.rJ.í, \il!nnl é-. e: f:lll r le!]elentős.L.ba ;l: 1l.ilíí:é-.i

iiló ]e].nt.tt( E:e]. ni]\.keJé;i 3dalal]

A d (i n e n 1992 7991 1996 199E
Nqn lakás.éLiL.ltiLlct.l JJ,],r].,Ft ]l;9 ?]a0 ]] Ona 1ó aL]0

Tclekl;ló e,lt .j ! L, ]a; 1].i.r]

h.rií:é§| i.]l'r .,ft ]]1] ]].ó9§ ]]],4.10 l59.1]]
Á]rijíin áJt')neLn .!!iltt] cFr 15lq ]lcaó ]]a;aii' ]1!]]5

E: llrllll.i adúL.lrirrlr rsopllt mel.rn.:k híom eJ,l.nclne L]llrrtően a nlgr. ill-
aLatok LtclepeJéséhe: é_. a: iltrL pelk ].ltre]nttéhc:1.l|.iló.lórt. ;:trrlarl
]9|]6-tarl k.i.it uri\:.ríjerl ni]\eke.lt]i s ]r,J h.::.i::,ú)íll!]. l:.krt a:

J,Lób.\é,elekrt is, rrreLrrk rgl, Coil-(lrllr ryr D[tt (jlL kéníbl, ]ri!]i,bcr]
lenii:jllnltlL 1ile ekk.l fu.ll 1 !\:iLn.nij1.!..e. is]. iLg_! I]!n.rhira:]ti sl]jt
llel\i i.lói..fatcl.i ! \:il.,j,|i \í]is] jJi];:ik !é!aD, l \á sá !áLú, (1\it]et

]!'].]a,bÉt - njl]ss:errúkl]e[ e].1íók sijt l.]ij rrrillák e kijT! (] 1íN]!átás -
nil nelí\, i:imoq] t.j; lLlcn. .: sl],\ 1íN]!et,is , cg!.nkénti .ss:.3at.

H.lyi dóü.Ynl.l ,k*!lá3á {áFt}

ca|]:nJníj ad.j t50 !.) .Ft
l99z
lír l6

H.b' dJóö?rt..Ien dhLdi5n I 9 9r - ] 9' 9

199.1 1996 1998
_]9+4 ]6,69§ :0.]]i

]]] . )"- -".J*/ -\1)-"*,"-:a.

Év



A vállalatok- na$vállalatok Haras:tita telepcdése

Arlil, h.!\ l)u.ilhlras:lili r:.tl.s sikerre] hollat,]lk (csribitlratók] rpati
liilLlLafuk, srn multnlcroníll lllgrr.álla]il,_.k i! ,: .lső ie.ske a s.h\ir:-
nuLLer cél leleltkL:llsc grő:le !L.g. ! |én:i!g!l tclr k olll:ilrt. s s:igorL]ln
far e e: 3dli i: ot ctct n t.!jbbj tcn,eikh-,

-1 S.hi!.ljnii]l(r (a3 e:.: i::traLk_ü]!!ir Ktt uul,anL:, Harasrn fuelrrr_

n].1f !éqilL i: L]l\ln]ir.s bő\íla5.1 Lltáli lijtjt] !tnt ; h.kt,il.s teliilelé.,
1§ aa0 Déll:eln];l.j.| Ll:enlcs:lnrkot holrr lcrLc.
Tol.b ninl ]j!] !.kjJ]ák rdlttkcnrerer, A tov:ib]]lak]]an |e,ltr:j n]i!\.j
L.C5:,1]Liló1 ;l .]iíkn!]1:rtt es!,n 1

A s.hn,il]nriillcr RRT ellhet ltrlntlkéIt is sll]glj]t r PcrlgljrLlc:teLi Hnaral
Dűs]al] ,)!]lilll ia: ilgglel i.!lalto:ó fLíél]ifés:) l]].lfc ! ló|lbeLíjtestúlet
,:iLnáIi hn!\úr l(i]l.n.lI.il.| A tc.tuLet; sch|.l]n]üllcl RRT-re] párhl-
:!Ll.]iin e!\ nrj!]k .a.r]e.es r..,t.:a.i terfer ]\ ]incl],]:ott. A ]a;il99l
i\'lll ]!]) OL s: :hnL hatín:;tljral cLlLlca,lrr r Klrlr$lnll tarak rekre.
j.iós teíitelé.ek liItT_]at E:a.l t(lr.tin,é lerle;l La:íjbl.l lntcrconiuntr,er
iun kem]]]n! latr.]r.]:!isát (erj. nrnrd t i]Jijliitcriil.tl LlstrréL r ús:atérinlk),
Je nnihl.]]]illl.r!].l5:el:ir.r.rakel ii.reg]nJított nTsZ íe]é sakii,el]..]ií
é\ L.en ,i]lIh lIrL]l.er ;j i'cL] |a$rettriélefu\ l L.clt.IllLethe .seúlhi,ó ]i:]]Jt._
lL]lerel;:Éttlt nr.E, n tel\e:ett D! késijtth k].!l.sc,cn is Léüe]r.:nl1 i|.!_

I1tlrle: nlir rllr ]lijbcn tiirlénl aLlikor r Loljllbali liLiilrő] Lnnlgat.tl
Inna!:lsin,,] lre|iiii TsZ hel}:e|. íL.llenJiil,. é\ il L.ljbL.err.L.b. e tée::l.e
]rénl,§:Érnel| s:n\.tlc:etek pl a Solok;ri Arrl1 KaiLis: ar tijl.r ! Düna-
ieres:I] E:ijst Kil|n: lpoDr.s.]bteD nnt rrqjr]k)c]lc:Jtck a Pctőiit ajl raló
ktr jlijó !.i].]dl.Jni E:elli1 .1 TSZ-eknél (T_rl tago]<njl], akiknéL rnír::
eglesíri.ltlr i,1ól Llitsr.n. tl,,gr ahlgt err (lkkírar Dc!].9\eíe: "]]Jln lj tint
m.iI.I I]d,, .}ü.- J hár.$.íql!" _ Dlil ! LeJ,J.kl,j] .']t a !.ig!, horl,s:étlál]!-
lnl, Jc r trlrrilr r:ak a leni]r:cF ,i]r.ls llli]] tctt. lclretin é e:. s:.i!rúkra,

]c\ ].]!] |\.|.nr n.!iidL]lt r s:at\,áLnsi to]\!nrit. LlrklL rs toL-L., rrrnt 500
ii.í :JLa bc L'lunar rr,rinr l.:n a k\,áLiii s:illJikrit A: eugus:tusl.:rr FnlrL
le.Jkn ijlL ti]:gl iji.! Jnnrtlll i! ! 5:éLf;lj,]].iL, j .:t ki)fett. t r all.nn]eg.s]
l.] lij:g!iíl.]!, tr,li].1 Dun!]].t]!:tn ne!lijrúrrt_ ]19] d...!n]el.;l]en - l: űj
llljt JunahaL:.:ti TSZ i Kliln,l Sr.,.tli.:.t Drgrlakítri:a'] Ugllnek]..l
_ n]§.l í]kát] e$énilerr i: klléIték rijlllcik.l _. !I,.tke:er mál ikk.r]
lií-t.t]]L.]nl ós ke,esel]i. ti]]LlJct nduLt rnmt hrj,]lr a: E:ist Kalás:. \1ál .nl.
|í. l]tl i5 Lnelt x ie!k]]aís.k késől.I i; ii]l!lrn],.1tnk, 5 ]eLeDrijs leliilel
keri]]l.il ! TsZ leNLetél]iíl k|i+.t]tLtisi .étle ls.

, ),r,rz"/,n* 9*,/^--lr, ]]-]



Min.le:ek. hn . ne:ijqa:.lasá3i t.rnlcLésl llenghcttél, de elijs.gíie(ék, e

H,Jrisíi tlic:i:íg.:Jis:jgi .eliiLetek s:abJd í,)l!eln.ii as kiinn_!ít.ilal ;j i.lJre-
,,---I

l|1 nrLlJoi lc:Jrrt L:g.!re reí]isa}$á v,ilnL ,J: ! k.l1..|ció, ame1l, it,.r\ jlla-

latr:lk Hans;tiru ralrj "cljl]illísi" Iélén ig_!c]rc]eli D(r\.1Lrj ,r kij:ség L..\itclé1
(A. rd,ren.lclctncl a: l rés:e nrel_r a: ipnrií:é§i il]er!. a!ílési ].1ó!ól 5:ólt.

hr:lqv l]uruhllas:tL r onrl leglel a !á]tnik.,:ól s:ámáLa l: alrj nénékét clcr c

.: iisó sál,b!n, hi!t:ro:t.r lne!,) A kÉ|.\,is.lartcnLiL"t pe.lLs r:,,]ii! ]uton, hogr
:: ehhe: ka;csolri.lri - ]99:. álliLisát en cLioliJntt het,iro:.rtl].n nfu t: i|ar,

" 'a 1,1

Es:ernt a ART Il.\.jjn k]]elo]t ualicélíl tellek eL:clris:nl.il iigreleml,c leJl

, i ki]Inle:ct kímé]ii\ílLaL,rti Llűkrxlóst
, . ki]Té3 a.Jekehek elíjlélbe heLl.i!(1t, ,elennt
- mennfL n]u.k.eriíl nLJ nra]d íogLaL].,l:tlrni a válLalko:ás

E:ek j billár(-.:el.k i-innDlukbm ntlgi, kereset ill te]. roLru hr ncnl ].*J
é|ilési tefulelel le.esni ]l]feDdij mag_í!n:,rs:jri ko:foliir s:ái!ára e C,].;j-
(],]]a,ilág.ó9,

A Coca-Cola Dmaharas,tit válas:tja

A NhgY;lr,)rs]:1r.n fuár nrcgtclcp.cJll] ke:Jő Coc.r,(].lLa RT. vc:criji,

li]r]-b.n di]nli-iliel ti!_!, holll mtrltliLr nrír (l\,őll].n t.-,lr egl, kiseL,b i]:eliük,
i:,]ls:!ig ].i,]|.nl]áhin keleni.L új t.li|hehet ELrnck leendíj leluLctét egr

Eudi|..tnil nen] r:í1,olah|i, LegicLlc|b ]i lil.DétcI s!!ir,] k.lben het:ir.:,
ljk neg E:.n t,eliil ke.crek klltatni, 1rr,L t,rlílnáDel iga feik s:erDti tclc-

|ülést,
Ke:.]etbcn 54 ki]}é!el és \,írost áItak !a!i!. .r.]d a; eLő s:enne után 16,ra

ctkkcltcnik l s:óhr jllrelőL s:ánát EnDvi ,)l!an telcrijlé§i ra]á]tek, Ln.l!
a: al!|| ir\ el e In]énrekne]< neqleLcLt. Á:r] r llr ]0 hcLrjnlli sinra kotekc-
Jésileg ró Llellen tek!ij lerijler, negíeLeLő !í:b]:lósítási nü.lstruklúla. és clc-

lendij l..nJij nr!nl.eíii,
.{ Ia.:l.tesehl. \,i]s]rii1.1r]t éi s ta]a]neclrtrll]kai vi:ssálrt,ll ur:ín. nagyorr

rés:lete. hrll] klmLe:ertrnulrnárrrok kovrttctek,]' késij|t, leJig a: o|tr
n]áLi!an 5:ót]i ]i]heiii ieLel,tLLéiek s]ám.lt négf.. .si-.kkent.tl(1L t]]ut.ln, mik!l
nlír ftlrttték r k:pcs-.latot a teLepulé.ck re:erőrlel nrjr a kén adúkeri,

\-üén\cli li::,1l,i kelültel Véc{l !.e.li: J: cllijJleieseLr \]])bi ]ijhetőheL_!ek
§.inr3 ]rllline: I)lnhilas:ttri és Fótrn...kt,Jl1.

]].l -,|'"r?,",/1,1"tl 9.,-/,**/.,



A Jóuíűgnen dcóhé- l1eiöalnúű - l0)2 éfuT nalséEi., ínő u:Js.i|ijt d .dlrfoll,ts.lcotdt

Ekkor már csak az döntött, melyik település önkorllányzata, polgármcstere,
lLe] L ld,n, , l,t.-,l i_l ",, br ,," r.a lg_ lil,. \-"
ho8yhozájuk relepül najd a Cola - (még íijságcikket is negjelenrertck eüőL,
nint kész tóDlről) alnPvető hibát vétettek. A jó üzlct renényében.g]i oLy
csoporrosullst hoztak létre, mellnek tagjai negálLapodt.rk egynás kö:t telke-
ik árár negemelik, s abbói e9ikiik sem enged. Dunahirrirs.tiD mindennck a
fo ítortja következetf bc. A kii,ségvezerés megáLlapodott i Colá\t] abban,
ho8l blzrosítja s:ánrá.a kélt a jó közlekedéSi heLyen lcvaí, Sina rerülctíí 20
hekrámyi ingatlant, a Cola pedig e8yéniLe8 Dem ráígyal a Ftara:ti eazdrlk|a],
" rr elre,,, n-,e" l"l el .,.ll . ,l lr ;, ],l,,, ,.,, l

ez tisztcsséges áron, de ne8vásároLható sZiDLen ra.totia a Dunaharaszij telek-
árakar, Ezek nyomán végiil iS miuráü a Col.r csopofi két legfo]rosabb, . it lP e i |,"r.|, |, , , ,,,, -. , ,i ,r,*, 

"D},ek (eLső ot évre teljcs, máfudik ór évrc 10 %.os idókedveelényt s:avazon
nieg a képviselő restület), a Coca-Cola cé8 úgy döntött, Dün.hallsztn] épíri
fel lecDdő nagyirr.,rs?ági kö?ponii relepét és gyár:lt.

lgaz a, ütolsó pillanatban kiilső ok mialr najdnem felbotult a negállapo,
d,.,,i\- "/r_,ljl",g,.e ,", Fnd-o"l e(|,Io-"", l] , i,
loL ;"bo _ "l ,,,l"-e--el ,,, i,], r,r , ,,bo -5., l-t
mee kellett még vásárolni a cégnek az orrani kárpótlási íiildbő1. A kö]sés_

_g,e -,l pl' lr,.l-."lÉ-|. V"pr || |, ] ,:
földet ko!ábbi rutajdoDosától. N,{ajd ugyDezt az ingatiant - . ltczőAarda§áqi,erül, o ,ao \,,J J, J,dl , at r ,a| r,bü , ,, h,,_dl l ]i

]]j



r\ál.| ígl il lele|ú]é_r De]J allor. l]el,étellri: jur,.tt, nrllt nlaguk r: il.dri
!a:J.ik (kcrc],en ,li- DiLLió iortrjt röt,lierhc:],' L]gl,anekl.r mégis .5.rk ]ól

]jrlik t.li,lól is, a |us:t.ú nic:iig.Jlsjri mií\,:léJe alk!lNis i.Ll.k:ir,r
!g!il]i_. ekk,]r nré! li:eJlés:ér ,cn .:rle a] i|J relekáLalLrrk itlticnncl
ri\élr ]eLeDtijs i]ss:elek ilanlc,ttak a tillegbe. Llcl.e} s:ánro. nlagán rjllal,
li::js aD_lJgr .li|]jl ké]]e:rék, \1íg !: ink,]ínánlrrl \:i[iln n n!.resé! Lehe-

iií\é Leit., hljg! i rerve:ett iFtltcliilcle. u,áL.L,L kil:séci i.lllc]i|e: ]u-soLl,

illerve n.:!it.ér]es ininst!úúL] a!íta.at]e ke]d]f L,,

.\a,:l:aii.]!i..j,|t ll|.i.,!ii"i :.r ]til.!rla_,!.']]

E:ek trt,i. ,J i.é|\itelőte_.tuLet nrcgrlIr,tla a: 51-rs tiir1l I!.ert..ii]cl 1, e]ne-

\e:ésii és 1.Lc |jrb!:irn].\an aC]ocar_].,]l],\natLljl,es út mellcni telephe-

\inek RRT,jit, iIlé.:leres RenJe:él Tcn,é,).: n.l\nek IiíolíLl,tr]1 ir (]nla

cag. hoss:ú i:itrr t.rvcl]ererr sőt nreglcttc r ke:Jctbc fi]liisLe!:eücl iinrr
tclcrle neL].tti t.njb|r 1heklált. Ú]!]]b.'rijlele]<.t c!lc](, sa],it-1.1tt!lak
t ítrr\erő kutáklt ]: lúrt. t]eki|.iL,j-l.tt n ,:cnnf!í:t ilrtít,i é|ílésébe 5tb, Bar

cgv iJeir a ]ó rbnrvt I jii]]sé! és .é! ko:t n).1.m e!! |rnr i: ]!]óDeDt.s:ag

Lcjírlinik ]ut,i Jc]ilól, nrel\né] vé;,ul.Ls J Lccte]sijbl. bírósig m.n.lt! li, .l

klrag ].\j!l j fég\ij s:ót. Á:.:nlrgiaknál i, t'!nllsabl. rott;rl-1rbrn a; l s:c,
Lep. urelrer a Cola, nnt llullk:rJó n unkahc]r t creiltaí a lal]éll]erl játl:.]tt,

Hat ó nrL]h,a ! 1,ilt]s.li \ |ilí: ;.]illrnrl;1|an - nlrir Sij-rn Jo]q1.lrk a: u:cnr-

l.ei..g}cJ,iL nt t,,btcn nunt ellkor Dunahelr.:ri ralanrllli ilan-keLc-
ked.] j \ilLalat,ú]liL. S t2].nj í.ú]l.,;;ágl]iLl !lé! eí is íclü]nrL]Lra. amtt tr

a.rn,(],)ll ideteLe|..1as. !,]n:eri-r]iéút je].nl.il] Ko:garlli,l-,I s:erint r
neLn:liIir:j tijk. s:,injl! ll a,].]-ai,La Let.Lcrllése e31 tcLc|ijlésen lei.l.t],
cir jcLlclií i:, {hoL l a]!L! ülegrele|s:ik, lJr r mLnturrcLoLrilis r,í]Lalko:ók
elar .:íl,:el.ben r rs:rk t:.nr.]k(t. lnjni üá$o J ]!

.s/,,a,oo;.,"l./.z, a*,,1,



\'!lóban ilv i! ti!tanl n.nL lkkal eart,il] e (],_nijl.L] :!nN:a.l.s ]e],]i.t.n
L]j.Lt ,l^áI kisehl] J: kelé.t]ó büell . nllrn]cinnjl]:.a! ]elen, D.r, j,]

L ' ,:
íító anfa! r\ijrt! i: f.rualnra:ó.agc (rrífuj, ].jLrrr:lLLaLilil \lLrmk e:
Alr.llkai E!\.\i]h Alhfulkbln, Xio!.l,il.an, {!.:tlíLijl.iD, Fi,:i.llil..l
rllaLnnt ELliLr to,ii]l]] kLlrD. (jr.:ilglil_..1l], S nL.lgyaus:.jlr l)llrharas:ri
rllrp.'t a kel.:t_ruLil.r1 r.!ni 1ií .lLátó l)ij:rrirr!k éFnerl. kt. majJ
ü.g]i.alin]on r,lúllbi cigck H!.ll:ttr! \lí.J,!l.i.a, a: il_e. út, CoLíl:l
Éll(rrtale-t ,]lJi],}. Liíit lii ]|tli rrleIr c.''

Az é§zaki ipátterúlet kialakulása

A Coca-Cola utáni cégek ko,r - au 51-es úr ri]l§ó oldalán ismét íeltííLrt eBl
viLágcég, iLLetve lnnak magyalolszági válletara . P e\ O Trans Euopean
'i,3rl.:,íl ,n , / 1,1 07 ,'l l,,,:. t,, |,"
i;gja, neLy a lilág 55 oNzágában ?1,0O0 enbert foglalko:tat.'i El a víllalat a
naeyoD jó közliti csoLnóponti liely:ete miarr vílasnotte Dunaharas?tit, .le
ríszben azét js, mert a Cola itteni lctelepedése a? ő szánáia is jelcntett relé-
reDcia érréket. E vállalat az ipartenilere. ? hektámy] bá.is.lD, ninregv
30,000 négy:ctnéteres rákrár.erúlctte] lelepiilt. ELkú]ilnített k.rzvánrak,
iirra], Sajár teher8épjámű parkkalés kamionflcrttáva1, Dolgozóinák lérsZáma
a válossá \,áljs évébeD D(rru|arasztin nieghaladta a 2?0-et,

A P e O n.fili íDnl.tineL .g i\.t

.ú"éek Elia á4*.&



Á P, {v o, váILaLat volt a nl:jsoJik (eg|bcn utolsó) oiyan nagyv.iLlalat,

nrell n]e teLepeJése as ko:pntj:inak DuDahár.rs:riba vaLó áthrl:ása felóbc4 5

ér,re ris:]eges (e:únal ]tl o,o,os) adrlkeJle:nrén_vt kaptt A kcJr$nénl me_g,

a.lásn,ílújólelosan i]$:ecsa!otr il kó!|iseLíjtestiilclÉn helul, o: crederilt,ls:íl
távú tcj]es:tési süatégiát előnrbcn rés:esítí] 1okrilpatrióta csoport és a] ellen-

:ék.lL.ntétes l-.eáLlítottságiL túL,o]a VélijL is a testijlei , név s:.nnti \:eva:ás

utjD - .r bi:tosa|bDak Lát":ó hoii:ú tí Li fe]Lőilést ras:esitette elaín_vben. -r a

cag t]:los Halas:tiF laLó lctcleleJése éíleké]]cr-] n]eqaJte a kórt ked!e:-

nónrt. A dnntés]]el s:crcNt jjl\:.ll, hog_! ekkor , 199j-L..n , ürég .sik
kilhtulól.an r o1r a: ipaltcLcl., rlcJllek von;eLctr a: rj]e1.1. r iLjgci]g Duna-

han,:t]rir f]Ló teLe|edésévcl rílt rile]eeessé.

-{ ko,erke:,jkben e testi]l.t !]jr nen kérrrs:cruit llra. 1rogy a: iJeteLepe-

.lriart kijli]n keJlenan_rrlct iJ iJ].n, Heh.ii.:: ahctnlln ,a: alsó

edók]\.erésilutá! kn:.]abcn , l,rrl!(( iJ,i Lett t ].gőLb i|lllctcle|itési!.D?
.!a] !ijl!nírt, h.,g} J tclclLír.k gvors novekc.tcsc ellenérc rs. L)unalraras:tin
nióg eliogaJhatúk Llar:Jtik i]: l|Jr] lelkek Dgltl.nárai,

A: e:r kovctó cscnúlv.l .r slleléliei ie]l.s:rós] eLkép_,;cló,clnet meriele-

lőcLl ;,lakuttlk Á: rp.an tcriilcren rilhlk,l:alk as villalarok rLa rende:ke.]ett
, ''"| ! ,; J,,'', ,l,,,'l l l

(]ss:. il] inkonnán}:atte1 es_lutt a: lrJuLi r,jket a: LlJrleri]Let kerJődő lifr.-
stnkturá]is ie]Lesíéséhe:.)1' K.':i]bt aurban sorr.r ;elerrtke;tek ha:al él
kiLltöldl n:grobl. cégek s, ncLlc! jclc.LiíseH. terulcrc[et !e r i}.ítcnek,

_ _{ irlAN Kit, LréDct .ag. !t(t) i( .likitntta kL - ] ]L]c0 rréql,:cllnéretes tele-

pcn _ Ianrron és eutóbul: kereskedeLmi k.]?lol]i];i i]letlc ! i\lAN g\,ár.-

múIlvLj !é|].iüníivek LIa§nro] i: jgi kii:|,)nLi ].rvít,]bá:i"rát

- A Dtlor,Európa Kfr.. ne1_1 Ko:ép,Eur.ipr legfug_lot,|, dekorációs ki'pké-
s:iri' iL:.mit h.r.r lélle. kij:el s:,i: íijt 10gliL ]k.:tatl a.

_ A h.Sonló lats:amú , l:n1l-in s]á: körú]i - .]olso:ói t,)gLalko;tató l)irekt Line
Ktt. neL.lDck a íő prciLlja l nemesa.él-g] úrtás és neLltsecútl-,L1l kés:iilt
cs:kO:ilk iorgrllLa:j.a voll, A] i]:en Lerulctc s:inrén neghaladta l 1O.CO,J

- Kn,ótclc\en nem m.ls knlégL.őL k.IiiLt e 1eru]erlc a Kijrle Kó 1l,eictt.ch,
niki Ktl . helnel fuárkolál.ban isvolt Dudehens:üD,. NéúeJiútln, cg!:

ks.bb ij:ei]e. Je m.st terjes:kerlve.;inttil ] r-r..'00 nóg..elnérer meghalaló
u:.trilcrii]clet é|iterr ki, kilencvcrr, íő]rg Iel|ltLi JoLg,lrit iorLaLko;tatva.

, .\ ri.létri;] - Kecslemét LörDrékélijl - P.st ln:elébe feLtcLele.]ií érelí:esítajk

és üdítőttllik q\,jlfásá!]l i.glalko:ó \lLtaprcss Kft , mcl_! ke:delis:inten nin,
lelr 8ia0 né]r}:e(.réfen]li ieruLeten, ho::j\eiiíleles.D ajtyen doL!.:a]r ioB,

-,/á.,M, *fu é"úFzá



--1 s:nna. tí:.;.l nég\:.tnétei]]él naglohb lÉrü]l]l.t cLl'!:-]el] D!.Lerhl,ti
- Démel (.a!Lct_nu!r!r] ó|ítaj anlig]Nali,.í]Ielil . iii |futlljlil]_ü] éltéles(.|.L.
é|irijl|.rri !Llr,1!.]k ker.ilr.ie lmér r 1, LraglkereslcJcinaf.L io!hlI.]\ ! r

- *.s:llik Bijlrl.L Kele\L.J.]Lrr i K i iini|ali ni!}k(rcrk..]ctLnil.t!ilü|_
nrnL és ehhe: ]!kt,í.b,i:isl i|itle I]

- .\ \:!rtan iéfui.irt]lLl teléL.]]!k.!tij . §íílisnL ét s:er.lit(\ak.nl,sé!!el
egr rrjnt fu tLalI,_.:ó \lntesc,l Kit

i]Dl,;r

J,al É.a,ÁL,l :r".,/*,..jh



\1t!J.hhe: tfu DeD nii.llen !ílleLat épílelte kiá;oLrnil teL]escn tele]üe-

héi tIés torahbi n]catn!i. kclcschb rloLgo:r;t iL,glllko:tató r,rilhLko;rn csarla,

kr,;c,tt, E.ek a !,ilo-.1 \jlís iJőporrtjúLg AF(i soLLcrrJhen. a; rlkunnítoL
lereskerlclcnlben érdekelr Blnrner BarreLien Kír, A:.1lclrlls:erleLe,lcJe,
lcllt]iíl jó] Nniri (]elIl-1ia Rt, me]r, cgr narllbb ,ikráté|Lllctct lélesített

DüdJ}.csli éS Pest Deg_lcL \,|i\jrlói eLLátás,l.e A l)emetr.,\,(! léle itrt.']llris?
s]éria ja!ító, neL! heh,ile9 a Fő útró] kíl inta célat ].jnrebb ho:nL, r: rs:tabs,
Lparr ternékcl grrirtris;ír: s:akordott !ag!s: Ktt, A !.]j-enn,iúg Deglleres-
kedchii tállaLko;ás a FlóI! K].g t]l,, neLlDcL §:ü]lén 1laus:ti beLrenllctóL]

voLt a: crcJeri re]elheLre. l s:iLllinLrrjn.r,.:ásn ,;trkoüloti luri Kil, a n!,
grotb helvigcln_víí l0.ilr0 né!!:ernéle!í.l.tt] ij:emi-llktárj lerületet lgéntbe
vefij. ol.r\]n]e!Ia! élJek.lt,ógű arinil ]ral! Kít , üell,iőlcs neüesel,L, rn\a-
gú ],ilt urkolrlokk.l tilglllk.:ott, -\ m.:aj!i:dasági gL]pk ereskeLlc lo llen érde-

kelt Korr,-.her Bt, a Nlr:p:rsleren.se Kit,, niclI neféből Li\erke:aícD j§ ]áiék,.
iLLeoe nverij ] fu,üe.ák s_!|i.las:j\iL és torgalna:ásrivat tog]aLko:ik. r
NJOPED 91 Bt nlorlkerékpár rtkatrL]s: kereskec.lú] VálLaht A s:ntén n
!iil$ belső tcliiLctcirij] 1.iieletú]t S.hniJt l,is]]ó Dag!,I) g!.§an n!j!ekvij
lutó]a!ító !álLalala és rutókcrcsledclni teLept, r;lamut Sterk Ferenc ka,

I!5s:élia ténr..ai ii:elne, ] sll],

1ríliJc:ek a krebt v:g1, krIki]:epes \.lltaLko:jn k l99ó,t,j] leitek ben,
d!lni, anit !: i!.rrlele| hat éles ie]íit:i,] ,i1,1alai is .:t igl])Lr_ik, Enn.k nrlra,
tói , il] eLsőkéDt inJulj Scllfijrllü]Lel cég.i ó\ c..e C!]iü is l]eles:áníi\,! J
két 1.gti] tosa|ba ]öL Dérhcti; rjgalrt,err a kolct]re:ilk voltat":

1994 1995 1996 |99i 1998 1999

AL!|tcriilel m ]5,2l3
l].,l;-r,:rjk::ínu _]i19

]l],05l 6i,l5i ]0].i8]

'90 
859 14]{r

]]7.90 4],035
1s]0 ]c;1

ÉszAK1 lPARí€RoLET BEÉpírÉsÉNÉx
éS A MlJNKÁHÉLYÉK SZÁMÁNAK NÖVEXÉOÉSE

.g,

''ő.-
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\en] i.|rt.,:tal ki]:rctLenijl |: ifallejiilethe (l|.L.l |rLklro:) llk a l átLl.
i!t(]k i]|irlt.leskeJ.lLni lér(.únén!e].), mehek í:.bcL] míl ].,]rjL.l_.in i!
Lét.":lek |alamihen },i]Lallli í.mrjt,in, Je nctrr d ipili (,úl.t ú].nn,r]j
negé|fuctt úthlí],1:Jt:lD Ie..!:tL]L kiB\!Lidlik bl i teleIii]é\ ilcló]-e, hitcnr
a: ip.l tcrrleter oJdrlrrán1l.!n élnlő Alí]nénrc,ilr. 1e]ef(j úl ló] éi.

]l\,:n rolt ! l.}a!l.ijl ](tíeLe mel].t a \órrlc.li úr l]il1,|Jxl,h .l.j hitű
Fin lín)n L]sntom;:j5i \4iilck Rt , nr.i] a ]r.r.ibtlell.eir ]s ]n|(Itrtetr le .|..
DeLrn,.L ]r,itoL.hli ].úrt:: l|eLil]arklg. S mrg;íba crlr as.l Ll ! neLlelle (.,Ll-
ható r il]t kcre:kele]nri ra}|irt. De ilvcn \ jlli||.j:j, f._.Lt l: L]l r: 5 ]-es L]l a,,l
a]Il\)) bcn:nkL]l] r, r cslrl.L,];,] $,].j| jnüí::l] (1!.]!tóú.,i]\ !]. l\én]cllr
úl jl,t.b olJiLán lijii]t iet, T.ni.se]. Kli l]rrlnl: CDl írLlIJ:.L, Leier|cl
óle! (1]cLDii:el.jj!]r:irké1)l. Kasól]ti k](_!i]s:ilií r!]r:]:itt é: 1].i:rirl.i!i j[L lé\]
te!r.l nü]teg!.cttó ]0.]0l]ó:íerfuét.|.s Li:le|i i.triLctttl lhl.:: rlsilkénr l
DiLi],]ufu5:tt .ií] hlj:!k ki]:iil lncltele]il n!!!irLj .[ll|jIr!k.l,j ]\ aLaiLt \(i! i
tel]e: ].....ie.lehr] t.!itÉl. _ |nlk.ln|, r.]ktí. é3 t!r llnaktelI ler , q.utt _ ]ehe_
Iii_ié!.l nrLiltla eq\ [ósőbl)] t.]láblri loreleJé.rr llntegr. ]4 a|i] iél\:el_
lriri]t t.tt iL.r! A l]rr.mi;.inlhá: ljrjr.lt] nreg a. k.bejÉ:lÉ l]. J njr k.rít]_
L::l inLlitttt: kísijtb csilJb. menij Ca]tnler (l]f. b,!íillj]] li]Lilfié, is

Á Praffn iifuLiJai ful4 dd agnrdti rÁrl

Az áruháznál is nagyobb, több ]niDt háromhektárnyi (erüLctet íoglalr el:rZ
5l,es út, Némcdi út sark]n, a Piraniis áruhá: nrellett é§ a beüZinkútraL §,e!n_
beD kiépülr Tü,épker Klt. hatalmirs építőanyirg ielepe é§ előrószélren, a §,.,1,
el oiFll-g P 1.1-,,ol
A Tu,épker klt. óriási - a: ópítőipar ninden aLápanya3át rektáfuD raftó án]_
kószletével az egész 5l-es út nient] agglomerációs teniler legiragyobb épíróa-
nyag ipar] relepévé vá]r,''" jelenriís mé.iékben cmelr.e Haraszti kereskedelmi

]j



kó;|ú.ti s]ereFér A RLte iilcts.r Fdig lL ii:leréveL LénlcgJttn a:t a s;oL,

gá]trtó s:erepet kí!áDta bctiijleni, . csak : lekosá.r által ii,bbán elélh.taí
]reLren , ann egldor a; \ll,Lis lijjró lijtn_!ékarc ren,e:gttcn. stlgáltató
ú]leti kijT.ntnal s:álrrak,'

\1LnJc:ek meqvaL.lsulásánek, al 1parreiep ki!l.rkuLásának !L!!ieliélele
volt, rm]rijl nár eLóL]álóL,áD b .o1lilés( lettunl, .: .] iFti lnÉe.trLlknjí.
kLóL]ijlóe. fue]\, a k.:ség iDi.estrukturilis íe]lő.lésavcl jjrr eslutt,

, / laTosl \llnrü - lpdíl + idxo§§ds? -

inf r asu ukain a kiépülé s e

-{:t r ]0 ér es ]dijs:ak,lt meh aiatt , llvóláíosként LlI.1le e j.llás és ki,ret,
kl:pcutnaL al,ilereren - Dunahoras:tL kri:serr a ieLritli,:(irfásn kijelijLt tcle-

|uLés.k liij:i]l, a ki]:sé! i]let\. a lakossá!. eLűsorbl1l ij: ]nirasrNknuális
Iliántossr'Lgokbrn s:enre.lie mes, Ha a kó:iitrlni eLL.itlttsútsr.t né::úk, ]99c,
herr eg_rcJlil :. e]ekí.N]s enÉIgia ellátiL:, (de neLl n ki];lili!ílás) éS a;

iy(i!i:hál,]all k]é|ítettséce illl c-.,lk elilslJhlnl, s:inrű }In n tol ál]bi ki]:u;e-

m i kié|ít. tl\éget né::lit, \,e,lr a: úüáLó:et.t, ! kljég [inJcl térrn i: ols;á-

ros !it]!g nrulelói alarr naradt. Hogv nlagis sikelu]t.bbijl i: áLLapotból

klL!i]]!lrrr, i: a ti]éles iejLij.lési i.lin:ak cg,v]k lernagrob| tlrílt i sikeLe

A: elektiofto§ - eneígia ellátá§

l-]!náhaFs:tl \ iLLam.]s- .n.r!i| !ilFlljiása, - !: or§:rigos háló:atl.a bckal,
.!ltiíq . a telcpülés s:er.ncí]]arl !: j|.rlelú]er kta!ítase iJején a laülrató (',.

nnyek\ij i!én],bel.at.lr kL ntlta clagiteni, A: errcrgr.r cll:írís 4 oLdalL bctLip,

]:j]ljss.l lórtént] Bu.lnFn X\lll, Lcriilel. Batád, _q:]celhiloD és Rlickcr.
d,liíl." é: a:.]5aí nn9],Li:.Lnck. mi]lt;l (],)ca-Cole, r.a5 Scht,arrnú]lcr c.]s,

Lllirre:: iparL p.aLk|an hch,ct kaló rjl];l;r,.k, rá]lrhtik ;r: ]l:neruletL liL-
L!n],$ h;Ll:at ie]Lesíéséh.: .:i]t,ógcs torill.i an]tE-i l],r]]j]jrúLást hl, n:

il.á! l.rijlti i.ra: nefu ieltédenul olcs],rr, merr rabl. írl bc]ij\ií ]t] kiLi]f(]Ltos

fc:clikei keLLetl ]e]entő: tálol.:igra ktr'|ítcn]. 3 rés:é.. 5:i!ksales enelriálr!:
n.lr(l:ié! néLkul h.]:]á] utort

,1ni ] l:k.ssálri eL]áriist i]LctL Ltt r 30-;Ls éfli]ed]].D lilrelke:err lt rrgrás-

s:.rií ]:\!lás n üln!:iirmíLtlr aLíLlclljsok s:áminrl i]\elése és k..s:.-
!ű5ítli.e ereJDénrekaDt E: !: clclgitellálást n.üuí] l:inlen Il:t!5it!tt!,
Erríjl Loril|i iele:erunkl.en.:óltunL

.r/k lB, E },a. ,t2 , dk", ,rlfu.*./át . állrlr,



lniiben i ki]:ié! ]líüanl.j]Jt ü : k.r:fil:isir.is r olt. .n]el!ri'l a; ]9si-ben
kéj:!ilt ós ]991.1,en LlcEés:íl.tt tcn,tan!]lnlinf a kolelLe:iji.t írl.r: '. l.ii-
tiilt( l.rriLí.íltí§,i d í,i]h n,.lii..tl ].jraílí]i. n.j!]l]l l]lr]rlnl slmllnlilll
nt.,(lUlrr''E:L.l BuJl|e§,i El.ktnnl" \Iijlel is ik..|tj]ij. E!_!tésJ i rL.l,
t.k! il hel!i é\ l.]ij]ctl felil!i]t!t eLlijli\! aLlekél]en tj,'n it.tt. x Dun!h,rr !5:lL
kr](rrJeLtiélel, lrcr 1!9ó_ban.$:e,(rr óa0 né!]:.ü it.I iLafrerijl(.lii úl
[it,rntes k,lr::clií li]iLLele, k.]ljtl l l1óre ferenc !t.e ]. s:ínr,] relcíl
Illnlal]t lt)Lt,!m.t.\!L1 .seri]tr le r: , ri.u há]ó::r ].lt:i]]]]l (eLer ulr] i. !5:l!-
|J]l llls:elil bet,ll r iLLan L o.jor;krr Eslde]íjl.! l l]ó9 aLi' !é!l lún]|ú

,1 lcqnarr,lIl, lgL:n ainl..r1 eLsirlén| .! k.:\ llí!ilij5i llnnIjk S:ánril..j1 ](i],

Kö:lilágítási adatok:
|-jmfatestel s:ín]i:

1990 1996 1999
j;ó J]) 7j9 Jl. ] ,+a] J]]

(EL]bcn i sfinhan a: ipúreleFi és 3 P iic téri ].ij,,il áltás is b.nne van )

Ezr köVeúeD innár 2000-1ren elsősoLban a rendkílli1 erősen nölekvaí és
drásüló á.ijnfo8yasztáS miatr, élYe egv eDergia ukrríkosági otokból tánio,
garotr köZpoiti progran lehetőségcivel . au önL(oDáli],zat az egésr közvi.
1á8ításl lilújította. Végig új rípúni cneryiarákirrékos 1ámpatestekre cscréli,e

!lré!9\9r' EnDek leboD],.lítá§ára á képviselőtcstület kiilóli világíásL aJ
hoc h]:orrságot alakítorr, mely nagyon gyosan nintcgy háronnegyed ól
alatt eredménlcsen befejezte a kö:vitígítás m.demjzá]ását, Még eg}etlen
statiszrikai adát: Az elekrronos há]ózat ho$,a l999-ben 102,6 kLn, nríg a {o,
glmzrók seíml6263 lolr, s c: a Dunaharus?ti l.il]enro§ encrgiá hálózat 100 91"o§
kiépírettségét ]elenterre,

A! ivóvízhálózat továbbfejlesztése

AZ 1palteleP Szempontjíiból a legn:rgyot]b jelentőségge1 a s,ülr§éges iizcmi
v,,l],l ,lul ,ol ."",,r, ,E} -,,.."i ,,,_
nrÓ,,8i,,-.-|g. ,, o_r, r;., brrr
Ez tiikróződótt ebban a Lnegállaporlásban is, mclyet a kó6ég polgámcstere
1993,1ran, a s:eEődés megkó(ésekol írt alá, s melvDek hér pont]a közii1 öt, a
(o,: -ol",É9 -,e,, L,- .,-,'',' :.F, ,.80ll lJl - o,-,!Éfuo,-,o
.l,,,,al i, o l-,,5PvPgee] o-,"_ ho l1.1 ,

használt - vízkontingerrsének íe lhaszDálását je lentctte.
Ezen szer:ődés megkdtését negköDnyílette, hog1, a Cola szetődós idő-

pontjáL]aD Dunahairs:ti nár minden kö:§égen kíviili vállataíól íúggctleD,

}/-z*: n:,*z ld . /aáá? .rlaó!}1rh //rln/ee ]]J



sa]lit !)n kl tfuán\,:at i tuLtr].]oni \'í:lii \'íLL,rLattrl renJelke:en. lgv,r (joi.lraL

alióLkij] ki]rhetett s:.I:i ón.ho!}s.r]jf!á]LRLnt:Lnlí\ijlm,inbbc\t11]lv,,ln!
a Llcgr]lllp,-.Jásb:. E: a sajírt rilLaLat a t)unn]r:ras:ti \:!r,k.):séqi\'íf,nii fj]-
iaiet i: iljLoínán!:at.l.ntés. !L!|l|il] 199], dectLnbLt ]l,eL alrkult ",ce,.
vett.:it i,:,gelíj.l]éli-iL a t\iCS-tail, (|C!l l.ecleiVi; ó5 |]s:nína \',ilhL!lli,])
a k!}ag.]LL,-Y üíite!! i]s klhLnat.I l],:[.rj !e:ett]klíLló:. r á1

A Dlfulhfd..i Virnii VnlldldL ló.!an$ d ]:ií úli a1tób16. ía|d ón,J.

E.r a hálólarot vis,oDt tovribb kellett íejleszrerii, Lcgnagyobb része arbeszt,

cenenr alapanyagír Na 100 álnlérőjű vezerék volt ugyán kö,epes nnrősóggeL,

Ugyanekkor mintegy 10 km-nli vezerék acélcsóől (olcsó roniá] import
csijvekhől) kévült, Lnelyet.t, agres§]ív ralaj és talajvú nagymértékben clkor,
rodáLt, Eniatt a kedeti iclőszakban évi 1]0-1,10 csőórés i§ tö!tént," E cket
mind a váLlaiat, nind a nintcgy 5000 fogyasztó kulön is megverrvedte, niert
a koúbbi vállalat a PVCS, neLynck tenileri kózpontj.t Szigerzenlnftlóson
mííködör érezhetőeD csak kiscbb mértékben kívánt korjbbarr a Haraszti
h.lló]amak gazdája lenni, abba bcnririzni, Al elhalago1l vezeték rendsze.-

nél is nagyobb problénát jetentett, Dunahara§,ri e8yoldalú víZberápLáltsága,

ncLy egy esetleges nagyobb neghibÁodás eserén, a köz§ógel relje§en ivóví,
nélkuL rnaradásal fenyegetert. Ercn a, elLátási veszélyeket nragában hordozO

DcgoLdáson á kórsés végül is ú8y segített, hogy egy Soroksár feLől a pesti
old.tlon érkező ]00 mm átné!őjíí násoilik Iízári€vő ve,etékel i§ kiépírert
Ezzclnen csupán a kózségi éS ipa.teruleti ví.e llátás váit bi,tonságo§§á, hanenr
egy a centtunot kikertlő kön,ezetékkcL, a telepLlLés legtávolabbi régei Alsó.
íaLu, MÁV aisó Lómyéke s bi.toDsá8ga1 kaptak vizet. Al újabb be!ápLálá§aL

a 90-es évri,ed kózepérő1 negszíurt a nyári időben krónikusan íellépő !észle,

ges vízhiány,

]]4 ./,* ". /u ,-, r' l ,. .z.* *."""



A Dunahams:ri Ví:nű el]eUctt, megjndítorr egv rekorrstrrrkclis fotyanatot,
nelv nragában loglalta egvrés:t a] a.él csővezerékek, a tolóuárak folvtnatos
ticscrélésr. Szárnítógéppel vc:érelr rjvműkijdreté§íí nyonáss:abályo:ó lend.
s.er lreve:erését. A lakóhj]ákná] pedig a Yízméiő óIák felírílásál,''
Ugyanekkor az a:5000 kijbnéreres vízkonlingcDs, Llely félő voLt, ho5, a

l m -e,| -,l,e l ire,,,,r,a,, ",.,."",,r,'
mn]d, vé8ii] is íedczte a szijksésleteket,
2000_re a várossj válás irliípont]áig ir kozü:em] víZvezeték teljes hossza elérre
a i 04,5 kilomérer hosszílságot Az ónjlló íogyasztók s:,ínia pedig 50]O-ra nőri,
-e,,l- ,,eg,8 ,],b o1,1l .l,,b ,,arL, l,r 

" 
t"."

vízh,ilózat kiépít.ttsóge a vírossá váh§ évtizedéb.n l00 százalékossá vált, míg
. r.ikotöitség elérlc a 99,5 ,o/o_t.JJ

Gále]iátás és hítkózlő háló:át

A íontosabb inhastruknrrátis elláú§] tcrulerek köziil i: eleküoNx,cllcl,
gi.r ó5 a kózü:erni ivóvír nrellctt, a földgá:ellátás Volt az, Llelv bár a rí: óves
rárossá fejlődé§i cil hrs ke]dctén nég csak feLéig-h.nnadáiq épiilt k], dc neg-

,l , , ,É, o
lgy mirr az l987_1988,as idős,akban elLas,r:]Lr ijssze§§ógében 3{65 lolyónéter.
nyi hoszúSágb.n a Soroksi]i gáZáradóiól a Dunah.jnsíi gáfoeadó álloln.isiP

\A]0" l1,,,, l, t,el .,,,,_PP ,n,,Vro"r, r,l,
d, j, l, ,o| ,1 - ,,FB-| ,-l ,

csökkentett gá:nyonLissal lncgD.llllt Ju utcai gázelo§.tó, vczctékek ].iépíié,c.
Mnrdennek i tcrv.ii az lNNoTEltV lpari FővíliaLkcó Kisyöverkezct
(Burlapest Maglórli út) készítcrte.J,
Ugyane, a kisszöl.tke,ef kú.le]:r hozzl] l989-ben a II/a, ]]/4r és ]I/. iltcn
nl.géPírésébe], nclv összescn i8260 folyiméter vezetakct, maj.l a I]l, ijtcn_
hcz nely ú]lbb 7814 íol},ónóterr je]entctt, lénregében a lclső falúr és a ccDt,

Ekkor köv.tke?tek az első hiLák, ! neshízaásn végéher köieledíí tanács
(iLLene annak elDóke) gyorsirani próbáire az ópítk.,és]:, hogy a lakoság
elsősorban n: Alsó-falLi rokonstnvót Lnegnyeic. Erélt e8yes Urcákra nás
cé8ekkel - dabasi éS dió§di kivirelezí]kke1 is . vcr?aídés]: kótiitl, Eu ncn vált
lre, s csak h|ítráltatta a nunkát. Pl, i Scnnne]wejs utc,ibD a !á.\,e]erót ír]..

,",l , lbB, ,l , _ ,p';,l , _cr,r ,]r, rr, ,^.,
, el l_Pf |.,0,r .e,"_ie]a i

Lnétel ve:elék clkés:ii]r (Vl. ii]:emig bciáróan),

,r'.-- -,1/ /a. /4 J /a t.*:- /.^-._/-



üíiL n ÉJ.tlcra,k n Fd lnú1

_{ lojhbi ltl ]eke. n:il ki:ánjLn! !:
]nolc. ét ít.tt. nreh !ri]-tt L9!L]

!é!étajl cnlelnt (n.hl! r 1r,i:]nkénti bc-

k3l].s!lí\,k ílit E: iiile! á k.:ii! .eDt-
í!IL.]L ].!rlelt] .,ii .és]en i.,:i]lfsélct
.Lol)ti. r \e:etabc tr: ut(rLsó hír.,ü
ilfemnél..1.sillak.;a]l.il
\'éluL L. lIr knn|r,:,n]i;s:am ,:|jlelell.
ll,]lrr e L,]:\ég ij hü::jlinLLr i.l,ib1,1 inri-
qiikkal J: d|ílke:a!l]c:. a: OTF 1.rJig -

hi,._! i ]].k!]].iL.i,t laíiik s:ánt nil.keJ,
réi. i: ígr r lcLrt!bililís í.,L,]r]J].ú1
h.lnu]!ji .L é!I. n|\ É|le 11|.J\crnén\15
keüJl!:li.L] knL.,ill ,ii::ln:. i] helá!-
.]ejú. 19oj-n. & r](.! fuál t Lp Ln nasirl
ltl5íal ]: ]eLurtl(:rek ! kir.! leL]e.

tclL]l.\]rl fie!é!i]]l i hjLt]:il \{el!i.l

A mcgépiilt hálózat hosszn

A hriLóu arba bekapcsolt takások s:ána
Á ráköróftség s?áz.]1éto§ iríán),a

1990 1999
5],2E6lrn 11]7]5 fni

48 % 100 0/o

2] 14 dlr 1651
]8,5 o/o 11.5 a/"

i:lk r: r.ht.,l igrbcl lr s ]e]ent.ttak. h,]!i,i l.]klÁsá!.!] Lj\lt,lés:e
.g\lj]l:l;n ncir tart jl t]:]|Jgá:hral,ihtrr, és még lirt]b nht c:c] hí:h{áS
mcgllrrrdt a |alrckG g.jrljl E:ek pahL|ir]t !L!]]|l n]il licLn (n]|jn a

k.Irjtt]i el(-.s:tónjl:ilusitlttili, Je ! k.:sag.t t.k.:et6J]r ki]ri]]lefij L,c]1:].-

lrlrlLn:jl i: iO\1\' ]:rnlnkLir a: il-es únlíL. SLcll L.cn]]nIút a:5]0 ril

\1Ll]...], m t.l.pL róstr]l] ]]lelfe T.t,i] L...:n]kr1l ü 510,elil Telíll] tclé
..aj ]iilépó i:akrs:iLníL.]

A n!P\ki.é!i nlrastrLütúra Lcggrengébl. r,onr]r, a lcn.ls:.r\ ilt,is iJij-

l)ntráblLl il hílki]:lii há].i:at. ! ncll .n4]án a: {t(i]]afu]. Jr L: rts:ágos

ille!i,i] l! g\ en!él]l. relet.n .liiLt,i!, [fiil i: ]991,é\ ] len.lci.L l,]rf lak,]Dr
kusenc.Jli.n\]l ] e!!e: üe!: ' d t.,i. lJj..i.l!i.lkr1]t5j!lt]niili,lliiil'j'

E: dt l: o[l rllrl is, hogr x la].,]§:j! elrik lc9tij1.1] ki!,ú]xlÉi, nár
1!9l,tcn ]s a tel.i,nhjló:rl k]é|ílésÉ !!]t t]jr e: ek|o llég reDJkilull
lii]lrég.klrl ]ií loLrrl, a N|lTÁ\' ulfanis, !!:]\ DuLljh.]!.]ri háLj:lt,il
Icn].lreti, ]j-+!r lri!r ii,r]rlr krltlr tr]cionron.n beLá|cS.libL (é!íLési)

koLt.ógiLlreL s:áfu,lt E: c]]L.rn l: ]Ji;ltn toL.L heli ,itlrgkct§ernek l.lclt

j]ó ..//eá., j:i,*z y'.h - á./ak/, .,la.ía,/l,rfu /.l"a,/lu



n].ts. -{ f.iLlo:lis. - \ ij to:isi lehrtarí:q _ l9l) ] vagilli L]!iltk ner. m ] ko i P!]-
girLnesteti Hi\itr] tr LnáI ncgle:.tlrló(l .lajtéS:iIő lírq}.]iro]. clcJnénle.
kénl h rl.ta:t tefi Ii_.:{ .l: .nk.r!L:nrf:er li|]iib|n,l'D[:elin,:
'l Dln.lldri.:lt O nrrrni \iúl . ríl ]t.]il.:l it]l.siljil]. dapitrnJr] rjslin]-
|.i]..sjg|,rn li{,nl rjsil |.nii - A ialiLJn]nílJ.t\ir. l.;nJó ra]f,ar a KiJ_Drrnu
miiii ráL.1.1, siilllar.,kl lj\.t l]ó r]nl.í l'nl]-r.l] 1Jh,Lint! \1ír_\..)l../l|tlJ
1{.]litjn].ir J.i;,1)j!r|all)fuírj.litijtr.liriijjlJl]rh.|ij\|r.an]í/nJ...i.fuila\.],

t,.ln\ i l. i.i.1] 1 .nal €.jn\]i' |in iJlnJn .i.Lfov,r ] 5 . ai]a 1lril Lr rri!lrrjsr ;illrlr.h:l
].!, m,ü!I! :4 Lru|. hillrcatlnirl; rlrrna,

,\ ].l.ntke:és furlJl:irót a 1.1kossígor l Hn!ta] s:ónjli|.k liklil.lésé\et
Iós:Letesen iijjaki:tjtta. trl.rd ! kedie:ircn aLakUló lik$:jgl iqanIek n_!.nlin
fueilintlirt.k x s:erL',]!]lk!téseL i: rn.!inJul1 :L 1l[ossli.,i beii:erés L,grrn_

I

ar i!. Ln,.].ljllr:i8et i: re..t.lke:éfe l\jc5iit.llt,
Ln.Ck .llenéle e 1el.ünháló:,rt kia|ítése i tcr\.;cttDé] ]résőhb ílJuh, -1
l.,In!ú],- kijliii].]r cílek h.fonlisát n]eg.óLoa,r-.s:í!ós.:]EtcLr k.n.es]
s:i,ls |j]\:l:!tl]t íIt ki r ktrhrl!:ij r!lnel relefu]tlnr:ctekle. Emiill k!:,..tt ]
ic1.l'!DháLl:al é|ii! Intrl,]iJ.]ig ni! el n. r .lőLt, nel! ]Yim.. Lin:.tet, nrel\

\ élii1 l! ! k. njnr Jl[tése é.1.lLnalren i Kb_DLln! fuenli lelci]ula.ck (:1-es
kol:Ét] lelei]:nlr:lló:jtán.L ro!ár, e]r] iijl.g k!]iöLl] tiika!.] Díikndii c!]l,.rl
a: LTl _ l;nLtcr] Tetelrlrr ]n\e\lli.Dt - tele]iirtí]!si_! ka!.k !!e!. (\iL.L.t
l.n.Dl nDlfinjj:jli tclei..LairctteL 1\'§:|raoii, L\niú]\:no\i a5 Esíer
gonri kor:erek) .g!iLtt. t:l k|,etije. Ncgalakitlllr l: L'TI Baklnrte] ]Ll .

IlLn;ltcL Rt. Egrú (]ün Rr, é. KiiuDa CoIn Rt. teleltx]tíFis.ilikll ú_!f.
h!!\ a oé!\ (jr,,erj! !an.. ii: l.ts:el.ál\ i kknl .l.Lsn:ofl ,.

E:.k k.];üL a Hams:ün .l.]ele], KL..lLlna (_-,-jl n]cl! itl.to:].en ::éihc]\,ót
l)unnhalasJiról sJgctj:enlnjLklófa telle:it 1:)!5. lehnL:ír ]1.1r }.tte ít a
korerct a \lÁT-j.\: Rr,,tijl. E: iJi_rb.o Dunahár.i:t]L] nó! .sak ] Jb i.!l,]g

,1,1
tíitn 1995-ltrr lLcgke:dell al r.n.lkivijl eli!! m{ú]lr:ífil n]jr 1l)9li nlalíri
bete]e:.tt 11!9!1_.efuhi:í| !,re.lné }.lan. llLln:Lhel.:tin kél Lj] ,]jqLt|ilt5
k|:!roDt lélesiilt !svil a ]irerrn J .]. ::línLi iRjkó.:i !sL,]].r] .g! cltLi](r!ílen
\jL] ntlqY:.tniételes) leliil.tén. n]íg e írlisil hisclrló krj:put a falrLsi r.,rLilc-
t.n A két ki]lir] kij:to]t felíllír:njt ] ki].ag.t lettéo_r]ró !il].nnositüt r esúl

A] igY Laüe]i]tt hili:Jtra e!\ ]99j,]leri ;Jorr :írói.]entés s:er].i ij|s:.scD
}j3n lelefon rj.,.ltlak!:ú(js tl]ltént (el-ből a: ú] lii:|..n]lI! c5!tLal,]:ó
f,xrli| .:,n|J 41.]a v.]l] s ! ]étiehi]altt, s:i]ksé! s:e]]nt L.ajlíthető lenJ):!,r
t(il.: niíékie,] helacítene neorcs:| a lalo§jgi Lgénle]<et, Je r: heltcLe-
IeD Lélle]i]ll \i]tJlk.r:ís.k ]9aDleit is

/.]. ,L d. /.} 
". ú/ah../kk A,.-/^ ]]7



\'éru] b: ].lk.s\jg glorlin és .l.sanr jlLtott lelei.nh!: . 5 l: UTl lálLalnl
ndta, a: Lila$ belapcsolási ké,eLnekD.k,lE ,ili aLatt eLcgli te5: E: i]ss:.he,
s;lr]ítra l rclds:errrjltis eliiili idijs:akkai nLikor a l.ell;c.c,lr]si rárako:á.

élekre Lúgcrrt, a: cllriljs ].onr.t], ]alutísát ]el.nt!,tle, \,1ég nóhíLrr aJat: Á Lé-

lesitett ioL]!],iltt] h iLó:;lr nlonlolrl: lii knr.l llegm.:gtrtott ióli]menD\,!
séce +9 E00 ]iöhnritcj. A letet.eterr kál.eLek cgrutre: hoss:a 5i'].a0a .]éfel.
EmelLett ]J,]b jr.g}nrdjelií el.sílís:eLléD! i]s 5§9 Jh ksebb clos:trj Jl1.1:
lételult. A: élij \.n.l.]. ;:ánri l99i vélén 15!N-rn rolr EL.L.ijL e: il:leri
v,uaLlk kb ]] '\. _l 1.1l.k ki. .\: eLiiii:etij| lii.l(lr]né;e DeLL€tt á kal:séll]en

:a ú] LllLlfíú ]eleir]iijlke ii Lélesi lr Ehh.: n:ín1 iJen,k'

A tclcfonháló:atba L,ekapcsolt lakísok s:ána és a rák.jliitt§ég !'o.os ariln,la:

1990

1]ó darab

1999

1879 darab

8i,2 %

s:cnn!\ í:el!e:etés és s:ennYvílth:títás

1]ld!isa !,ilt e 90-c5 a\li:c,1 clcién r 1e<llnrosebl,á l \c:elékes il,ó!i:ell,itj.
lié|itettsag& li\.tajor.: eg\ tijrÉ ruló lí:fo!_!!,.:t.ji és entlek Dl,.nirjn r
s:ennlri:ki|...|iti. ]\ liji]hs]ininére rijir Korctkrlénlekélt a s;cnnvvl:ck
nieft ] t!h] íok,:,:rtosir. elt:enn\'e]őJi-nr i]l.t!c tl t;rlririr:urt ncqilLcLke,
Jert. \,1nJc: l s:clnl,ri:csiln:n. háIli:]ikié|ita5ól \lrgerre, RohaLlosrntc:
Jert negtclni r koLLib|al k]r];kílllr kij:sésl s:.nltY\ í:leli rítij is, L.l tclcp
kié|ílése, lJgT n sa!|anió lncs]LkilI a s]en,il,!í; ili: le]e|iilésekle Intó lit,
i:jllílása lis:únt t!]]b.:orliLc encLtc (enelre rllD!] . liii]lsérekel,
Nlifel e s:ennvvi:h:i]ó;at kLa|ítase cgrn]i!.il]an is L.gal:lbb annli pén:be ke-

íiill lnlntr, Lnlnt n: lóví:híl,]:it a5lr1i]ld!á:!e:.tók c§iilles ]<ó]tsége, a

iinn.s VE brll t.jl.L\:ar.:ót] [erii]l ij .s.futná]ás, ::t n]n 1et]esen lenéní-
telenr i:métcltcn 1elcnc a DrPr.n,tlajl. Eg\lés:t a:ért is, nLlt eliílll. mer keL-

Lctr (]relten rolna] é|iteniclr.:cLln}rí:t].:lírór. na].1c,al ttrl(jn ]ijhetett
vobll l ]ako]i:aktr]l a s:ennrrL:ct ellc:cti; rulr1,1lnképr..Dicsirlor í:á§

l]nnek e lLeDéle t at] kol:a8\ e:e ré., j LiP l jelő.tÉstLl]c t Ln:n ] 99 1 trras:án
ill1llkoli ke:.1en a pn bléDln;al, NLl]t] 1991 n,]fe,Il..l.]bcn, .: i.lij|eD né!
l.]. lijs ós:.s[ek s:áDitó Li\i].aL]O-íra,lraa - és +aaL]O i.íú](.s olelke]
::.nD\ fia isI ító t.uulü:n]IrcNlc ilt tr |í l} i]in t ' Fclr cn,: r k rlcdat..t a

iilru,e:i-l telcrtl'sckkcl, ko!. nlcgL,Llj.r keresre tL.;iító ]élesiléséle.

]]5 .t/*,-n; --;,.lz y'a , k/-,?j ,f,al,./.n - lál.,|L*,



A kijzös építésre vonatko:ó rej.rck Monb:ln soüa e]e]<adtrk, Eg],ik telepütéirek
,Cn ,oll . "genJd l1,|Ul, p_-" . ||U |ep. || , ,, |,_a, j §,r.
De,,,ip, ,(,,,"lel, g, leP |,o,, ,\"1, oar r L ,r
kö?ség engedélyt kanlyeuetvédelnrileg neglelelően tisztítotr s,eirnyvíz beleen-
8edésére a DuM.Ti,sz. csatomába, és köz§égve,etés lobbiuljs irtján is megpróbá]t
álLami segítsé8er 9ere,ni, mégsem tud Du]aharasuti clóbre lépni,

A negolLlási reniénysugant végú1 E a Cbcit_Cola Dúnaharasztira településc
nrújrolltr, Vilá8o§sá \,áLi, nem csuPái a Lözségnek, de a Coca - L-olának is ége-
ríjen sziiksége lin a szenlr}wí7tisztítónr, S e, Ve?ctett M erők óssreÍo8áSára,
N{c€állápodás éftelnében a vennyvíztis,ríró me8épitéséhez :r telket - mintcgy
]0 hektárc terúle(et, a község adú, mely niJ korábban opciós vecó,:]ésr kótótr
a ntlajdonos g.irzdaükal, a Duru.Tisza csaroma és az 5l.es nűút találko:ásánál
levő reflilctre. Ez mírd a kö6ég, íntr]d a Cbca,Cola yenpontjálról jól eLérhető

Ugyancsak rnegállaPodrak, hogy a kajltségek kéthannadál - egy sz,ináE keJ.
vünrén}cket ]ri]tosító ko§.ény kiboc§átásála1 - a Cola íerlezi, eg}hamadát
pedig a kóZség, nel)nek a cola két és íél éves lejáritra.200 mil]iós hmatnen-
ts hirelr n),íljt. Uróbbit ó.komfuy:at szerencsésen visva is tudta fizcü]i,
mert őközben több§zóri pályájaron összesen 17l nillió follrros ílláni cél.
támogatásho: jutott,ÓJ

Dlnhdras:n r-r.hrqóútd tl4]. D,fu_TiJia .\aí]nu Dalfuij.

Így a 1akoság rnegterhelése nélkiiL §ikcrult negvalósítani a yenn!ví?tiv-
tírói, § 1995-i996 kiiut Lnegépiilt a kor§Zeíí, s,ánítógépcs íolyaDatiranyítás-
sa] ve:érc]t .1J00 kilbnréte!/nap 1ridraulikai kaPacirással rcndelkeíő, biológiai
riszrílj§t végző tele|,'6 A tiszrító apítésé\,eL cgyidejűleg egy,cg1, párhuu anlosan
Lefekteren , 3 kilomérer hoSSZú , ipari é§ hkossági ííjszenüvví? elverető csa_
,, r, r.,o,r, R",,o-,,, o." ,,l ],l e , ,PePö -,.ó,, :, ,|

p/,,;o": u:,,tz 14, , /../"k/i -,/-á,,/ár- /",?1e"



]st\:úi út lcg\érén é|úLl Lakossáli koniNntj]ii s:ennvli; ljl\eri-rrijL. l te].l
nűk( a5. 1996, ]enuál l9l,el uJuLt. bár kcrletllen neu ho:rl a nregkirrint
t §íiráJ .r.J n]é.\ ekel ilierle rúl Jrágán üs:titdli e: eLső ívbclr nlél c-.,lk a

L'.]LáióL l]rkc:ii s]enn\. i:el, A bioLijgiai techn!]!-1gi! urranr a kcLell - Cola

lráfiásho: k!|.s,]licó + lik.;sáci kó:iis klLr ltílis . S]eDn|!íT. é|ijlr s
csak ígr rlLt h!léki!r\. E:ért nem.{Lpán e hkos\ás igénle, Jc ! t].:tífási
te.hnológi.r s merki!ínfa a L:kosági csetourehLíló:rr m ieLaibl. i Lncs+ú ésé l.
Csakhlgr a lakosági ii.i]:sé!i) S:ennT\,í;c:trtú.,r nre!éfítésan.1] t.]]e\en
Llások rrrltrL a feLtéreLek, rnnt akár a Coca C],l]e, rlir a: i|allcNlcl i j:enn\ -

fí: eLl.:ctaí c5iníni:lísníL, elr.L eLij kó:niiv.sít.i.el nár t99j-bcn elkés:lilt
a háló;at. A Li-.:sé!ben. i: in.luLó kóksés.k bL:t$irásáIa .]aibL, :] k,]rjt|i
l9in-es .\cL lfó\í: Tirfulitáhol haurló, lalossjgi Csatornjó|íli] Kiia!íi
Társulatot Iellerr léllehi i, nelf a ialosstig étilekeltségr h,l::iljlulásáraL

Eg\ iLlcLl lírsesj! LétlÉh.:ásx. - a 60-!5,'-O-es élekL..n (c]]iíl .]] hóví:
T.irsrLlattilnár s:ótrunl] ri]N]s:l!i DekLtiltr]\lill .s.L t(iblr, nint tí:é\es e]i-r,

kés:ít.1! (ls s:eí,e:ij-a!llá.tjs nunka IéfaD,ik(lii]r M,]st l: onkrnninr:ati
s:erre:i. ug_r,rner r: ereiln]énl,t. a: j.] qi-ot L]l.s|.rlr.ló l.eLép.is nlrlar|,tat
ij_r::ellijlúsú, leyeset,h minr e!! é! iLitt l-.ilio-,ít.tii lga: a: L99ó rigil
(l99i-es cigbeieg.!:é,*,l) lé.!legese. is lérle]Ott ljír!lil ]eLentin h:ct.':j
ke.lveelinlctet r\ t]]:tnsíl.ll .\ti lréi[e t i16::ú 1ílri keltve:nin!.:
kenato:ljnj \]Tl] ki]l.nnl1 lrip.tt. .\ tén!l.gc.crr beli:eten riss:cgcl ltlnl
|edi3if.n.tk.:,-1ri]nénlelala|]ánliJ!-o.\i$:.rlérírésike.llt;niónrr,'A
ráIíLLit gr!r\- né!\, é! il3( l.Éie]e:ődir ,htjL,j:.|t é],ítést iqart, c],aí]ténl e-,
]<on a ttrijlctelen. rhi,l ; li|o$ág l.e]éÉst elin\. ke:,1ertiíl iogra bi:tosir,lt,

Llgtanrkkol. ,r tár\ul,r( és !: ón]ronnánr:at. , |í:l. l kiLl.n]]o:ő :LiL.ln]i .él-
láfu]let,nL igói(Jctb.. ű,l (erf*ell i lel]es .set.!r];lér,ílési k.ttség.k úLi.-
|e11 ,1a 9i,,it i].L.,rt]í-]v:.rli h,-.:::j]jj ! lísliL, ]i-]0 o,,,t l_eJir ]aklssrigiIcfr
:ecéJ.ő] L]lcnc í]lil ] t.ntig.ráil.ól lnq]3 tnan.;í!]il l!\,!r.§an n.gD],
dut a tiD),1rgc; csal,:,rnai|ílé; n_lil\ 

'l-.s 
|áhált LiírisiriL, ú!\ aa,n]]án.

h.!1 r laflN,]aj,tcitii|Ct Lih.rs:níif:, h.!\ r.-rt!rrl.hj]ó:al::akesllen i:
e]]ilhetií, tt]]]L..!\lraLt kü\ctii ijleD]lt §onn,: ítl kr ! |íl\i:!úl. EnnéL e

l.:Jij É:: afít(].at.s! lcstL rí]llllt a Kerill nrert..], (] élilhelte Deg e
.:lL::i.!n ó|i]lii 1r.ilj:nt.l5ij lit(Jnil, n].]l a ké:ijb]]l ..ikijléseL s:eüp.Dt-

lil,,ll leliuto.rL.b grLncfcctJlct ]clcn(erre. ]LLet\ c : tclcliilés legrrréltel,b

|.nl]í., (a I lij..L i.r. .!\ kl.,.ij i]]J!1 íé\:én ) lale.ít.ll n)él! ]LDábaD. :L|
\ ]li.i,i léféL1 an:cgíilt \:cLln\ \ ]].t ]liDjs iLatti r.:.iili ré\ én ilfe:erette
iL s:ent I:í,in ill ! aE(ir, (j 1-c\ űt ki]f,:lél.en] Léte5itllt !:.. \\í:li!e,l,i ]kDaL

tl,:l:, Irnen nrriL l L,lL:lbl..nl !l.g+ijlt i]ennr,!i: iiíc.etollí keres:tu] snét
!r.]\ ]Li.t']s ill.ü iuúll .l n !í: ! ,j:.rr.!\ írl]§:lilji!,

.r//,a,*; -.o,tz y'fu , kka7, 
',y'ful".*,r- 

Lf,:ze



U!fumnéDiÁ /é6aÉil€l iJ íún nrltkl

EnnóL a, elsó úremné1, a pénziigyi teljesítós, DéA a reúeknck nePfetetően

"| l,A o.FLJ,n,Fl n,d d. prl,.1i,o,t,.o.,;,.,-,i l

az önkormánylad V:illalás póDlúgyi rés.e teLlesült, A következő üternról
izonban, mel],aek épírését egy másik cég a |enta nycne el már pén.ügli
instábtlitás léFrt íeL
Elrrrandt - nem nyerte eL a kö?sé8 - ai állani célrámogatás í$, a, ónkománr-
",r,,l ,ne|,e,,, "',,,i ,o .,l r,|: .-,--]ó,(. ,.-,P, , L é,,

i§ sújtott, nár a reljes épftésj költség 70 %,t kelleft fedez.ic. E? a? eLsíj é!ben
a 2/a iiteniDé] még a korábbi tartalékok, GaLtaLék leherőségck) felha9ná-
hsával sikete] já.q de ar 1999,es és 20o0,es építéSi ütener n.il lassírani kel-
lett. A telyekkeL ellcDtétben 2000 végéig Dem sikerülr n tcljcs szennyvízcsa_
t,:]mát kié|íleni, dc az 1999 óv végiad.ltok mégi§ rernén)t keltőképet lnutrt,

ElkéS,üLr 5i,739 folvónrétel 8ravitá.iós csarorna a tcnezett lios? E5,5 oÉa.
továblrá 6521 ín Dyonás ahtti csaroml és 12 db átemelő. Míg a há.i bckö,
tósek Srána 4541 voli, az ösyes tervezett bekö!és 78 %,a. A rovábbi rógek
lassabb i]remben nár ezr köveiően ké§zültek, De az, hosy a reijes ipartcfulet
valamint a kö5égi 1ak(irerüleiek csalidi háak ke.ekcn 80 %-abekölést Dvelt
a yennyvízh,ilózatlra ajelcn törréneti íeldolgozás (váro§á alakúlás) zá.ó idő-
ponr]áig, lónyegében i teljes hetső nrFrastrlkúra városi sziniű l(iépiilését

j/*b*i ,/.>sn /a. , k/ur?i "ifdá.*Za- h,lz|l§ ].1]



A: úrháló:at vá]to:ásai

A 9tr-es é!tL:..]L..i , !: lr,irr] |atk é_. J: nlrJs(rlktílre kió|ülésélel .gIi,lc-
jiiLcg , 3lrnn jcL.ntajs !ithaló:il l.ij!iiLés is torlénl. BriL Lrcrl .lll, mértékbcll,

hogr i] s:iLárJ lukolatot ríú lik,)ssá!i isénvcl kielégnltck roln:
A \ iLt.:ás uglánb cLinorl,rrr egr,ré".:t a: új úllami fÁoJc|eJés] utaknlk

L]!]1]halas:tl ki\:lck.da\atre \:ló l.eé|Li]ésér.l. liásréS:t ]: úi LNi.i lerulett.1
jLlt |.r1IsolatL.ln, nríg a lir:\ et ler1 htossá8 t ig.'.}cI errelaíIc Lrjtríbt, s:.ruL-

t.t].

A: jll.n]i utik ko:iil n? MO,ás és e: ú] 5 ]-c5 - H,rr!s:tiL..]t..ij]eíé1 ki]rerulő

1 l l l 
",J,,A: ]r1O-á: trkíLl.b c.ak kcllen,e, a:íltal. hog) l'jUnehalls:tLt.r keLet-Dl,usntl

ncll:elkö:i iúh:iló:!t cg}]k iimlil]'nrti .]ígJ:ísi!á t.ii.. \1í! a: il] ]L-.,
lo:rerlerrlLL rs- nli1 L.r]l Hiris:t1l kikeNlaj (.lkeiLLLir] iijútLéúl é|üLt. J. l:
alct rj.íinlt e tcr|c(rc a.In] leql,5 kiLtanai.l h!$:ú Lé.:clr,l Schl,arnullil
cJglijl ] nas.:li]]\igj \f,anl!yíJslit(i1!, e |a:!í9l]elterulctL ú1];1á § vúLt.

1gr: i-ll]tls:lga kc:Jiilcn misiÉl évig kisel,L. rl)r lstaLrl rk1.or nrér csak r
N(]lrlcJ] ,]1i kelcs:tc:i ósig lis:ijll el t)e ]']9]-tajl n]!k.-n m:Lr Ttrkir!\! aLatt

.L]í i F!]ára f!:ctij ragL il-er: úrrq. iorlaLnr rcnJknlL n.g üijrekedett.
E:órt. irl-r]rni re]:iíl,fu]|,ii k.]lcü re].:erelnL a: j]-et t]t és NóLncJl li]f,it
t.]Li]k.:ii:irú], Ugranclkor r i.rjhl)] jl-es út, nielr e.1.1i3 Du!.rh]rls:fi
Balc;r ZsiLins:kl-nalJ lií Lltr .:ik:s:át i_. kér:tc -i]Lr-es út.::ir|l]:jsl kr|ott
ós t i r o lsígi űlgaLLlL]L.an rti nÉmile.!.st)kkcLli, l]]érr a: jLi],c, Ljr a korábbl
rlj] ].bl.en krj:!ógl ljltj \íh fí]e! H"I_!JI lr:l.,j ko:Llkili*:r. r:Lanrnt a

Tr|s,tt é. Srgcúalon l]jn\ii! iuró li.IIJLIIJl elé!ítctt. tr,

A.Ma.ó5 nt íNlő f.Illiólójd

]42 -t/-.,a*,; o;'t; lü , 1z,/*,7l .rlai,,l.1,'*. /,fu/,,t



Mindeze] .Z MO-ás és új 51.es út kiépülésével, val.mint a,5lo.es a,
AlsónéLnedne vezctő úrral e8vúrr, ne\, ülost nár Cola illctve Llnive.nrm
kenipn]8 lrejárójái8 ]reltefuleren lutott, négy állami úl szeltc ,íl a községÍiE,
anyagilas sen volt közönbős Hara§?ri szálllán, mivel .z álláÁiniaFÉ1n]i::Jnial
tása ós jó káíb.irn tartása nen a közséser telhelte, (Pl, :r ,ároSSá av.ús előtti
hónapokban a Nénedi út és á Dózsa György út közel négy kilométer hoss:.
ban tcljesen álbni benlhá?áSs,l éFült mhősé8ileg újj:i.)

li 5]{] ír úJ H,ras:dl kiklíüLi' :zdk^fu 199l ien ótd^ .Iftt

A LnáSik nirgy útháióz.ti válrouá§t a. Itirirelep kiépülése hozta. ]rr au cla,
dott teLkek ár,iba ü elő kö,níí\,esíté$el együtt betervezték a srilárd burk.]1a-

, ,É ,,jd,ÉTll,llr,l e,r,| ,| |",,, .e, B ,|,i D D,,i ,l- o, .o,",
János, , Gábor Árcn, _ llíivi ]ános, é§ Jedlik Ányos út a ]recsarlako.ó ltatál
Liti ró§re] héi út, ösvesen kö,e16 kikJnétemvi hos,ban,'!

A ]akótcrűletekre fordítorr útépitésj iisve8 a: előbbieknél valantivcl k!
sebb yolt. Irr a kozségvezeté§ új Llrak építése helyctt, Déhán, fontos PYűr.íjlil
sal,iLd burkolatral va]ó megerősítésére hetye:te a sllyt, Így kapotr - Pctilfi
teLepen, aho1 koíábbaD srjntc senm]lIcD s,ilárd út nen épülr, makadám
rendszerre] burkolatot összesen 5.4 kn hoss:baD, az Andfissv íit, a Szerrt
lsnan és Golgota urca, a Felső,fáluban é§ RákLicuiligcten, a kt]Lső ö§yekötő
g}űrűkéDr tervezctt, Jó|a], , Csokonái,, Kórösi Csoma. é§ Határ íLt (Uiihhi,
1,1 "-,j,, ,r.a,, r. e,rn. ,,a,']o b"r ,,1.r,r *- ,V,,_
Z§igmoDL1 úr, (autóbus, {orgalnat is bíró úrként) valaminr velc venltn a
MóraFerencutca elsőfele. E8lültescn Lninteey 4 kn ho§szbln, sköZel hasoD,
ló nagysljgreDdet képviselrek a kisebb, - tobb esetben részleees Lakossáei hoz-
iui",ep'-,., *_,

Mtrrdezek réVéD a tíz év.tlatt épiilt új, v.gy szilárd burkoLatot kaporr utak
ho§suús:iebaD megh.irlaltták a7 1990 előtt épült ös§,es yilárd bu.kolaú úr

,t/a*a; r*,,l; ,t- - Ll"*" ,,f-h./Z,- hl,iz*



hls::Lir, t: Lénvcrrlelr lrrir,ltt rrenic.ll .:l|ar.n(,si fetúl.t, Je i Li]}ag

l.ekij ko;].[ÉJaséL] §. Á L.c]li; gér.k,lcsL íoLgl]r:ll rlbb uLrlr hár,rrirrrgreJe a

.:LlLjrJ 1. lkoLltL] !l.]k i!él\.!be !étclű.l b,]n_!.l,iotl le.

lrltl.ltnllel eL]enéLc a kil:]llngrLlat a kn:a]g Li(fis:ot]!.].tk negíta]asét,en

nei] sokat ji\l]lf. (-iliisi méíalbcLl rlinekÉJett u!]rns e g(lNk.,.si tlLlnj,

Jonook s:ánra,-ulltcql híroüi1]loslirn J: ] 9r)a\ eLóttinck.-s ncg;cJentek
r: trtekú! i nehé: teh.rjaLnlijlrl Liút]n.k 1!9) ri: ronnLit ls nreghila.lÚ

tehergép.koc,]k, E:ek és a n.leklij ürts.l.ü ná!r.n g\orsat1 tonlrclelték á
clpri. s:enréLvautókl a r lg! li: uDán alu1l tcher!ér.kor.,ll: reLre:en tllnt-
nriis:.rkc:elÉs utekat. lllcn C Lt úég mn\Ji3 ]cLcntij§ s:ámíL 1'öllhril
E.t l crakran ]gen Jr;igr k,tsii.ka1 ko:lcke.lij, koc,jjllé[ o1éltjrr .]]rród,i

sé|l!.,] 1Ulaj.loio.ol j.1..tij\ lés:e. n!_!_!!n.ehe:en YLrelfe eL A g\,,rli,r-

]jrJe é|íta5. ri: éfes trlij:;akL.al l kolábl.iakho: té||est csal].kenr, é!iii1],
rrlLi:té| kibLiatrrrr. lg,r: e lertijbb ut(íLli1 eklola niJr nre!épnit .! lji:ik elijt-

ti li r. Je a lako-íq tljrJ.(ínés] kÉd\ e . Lra]!.ii] is á]rib]:h!cj-,llt. Nihíll- ,llr
helren - pl. a nng_rállmás .laittL. B!ir.\ félen, \1íí\elijJéSi l lírlijl, i:i: nhoi
]r,|.:il.L. ]ár.h.éstr]él nem lo]t Llkóh,ir r: i,]k.nn,in!:.rr kés:ít.tlc cl a ].1l-

Ját, BjL * l-.kkal JLrig:LL.bn:L b,.onll,]t. Llnt r l;,kos-..1g (h:ieulnjJrDolk]
t]c\.násalfjl, mrú]ki]á!il ké5at]t g}il,gjaíó,

Egr he]reD a: _Á.rlJlisr útil (]99].l.en) esr j.iéL killnraler h(-\s]ú k.ral,
]]ilút I kóajll. A tetems 1.1kcrrila,.i lolrsélet a l.ral|ílúl kLhjsrrállsála a

k.]:iihl]iekl.eD ..!L ]g;lr]lli (jIakran c+ljn gitkoc_l pa*ll,íw: s:oLg:ilt

'./rra"rku váLtazásck rr7, éutiaed soTán

Ahol a lö:sóg lesrített: a rne:őga;rlaság s:écilálódása

l-]una]ralas:t] gria.r]gl élelét a lends:.n.jliii; éi n: rllek nlonrán litrc,
ll\ii |1n1ll:j.ró lét (eriilelen a ne:ó!:a;.]i5ig] i!i:!t|r. é§ a koláL.]]l n.!]
L)!i]iIila::ti ].ajT,!llit Li]:e|esen na!r, iparlIele;ke.tcltlll ü:enreknéL L.J-
f.:őllÉü!l élu]t.it. \4á!!tt yis],t, ] tullrrí!}li i|]!ic]lőJas és m,lgánlaLl-

]r1lo:j.ll hrhctltlrnul grú5 rrin ekeJé:e e !.s:tc\é!eket ]]i]\.. r,ón]Ltik.
l n].:i-i!a:-]tág t.n]l.tan ] !j'it!li:á.i.1 ! D!.ilalsán\L |.lajil T_iZ s:ér_

]1uL1,1..ji elÉJDlanl.Jc. -t Pctijii TSZ-he: kerLih H:rasaiLn.;ajqililságiten]-
Letcl, ré.:l.en Lor:LL.|inrlalJclnsaitho: ir,as_v al:lk les:ánnll,tt,rih.: ) jtrfut-

talrl-:r,résírn}lirynl.i\i.j1.|lr.LetnLt.k,1l!)i:ú] i,:trc iórutLí.l Kb-
Dunr renle Laí.rl r rl c:rt ]re:eléséberi naraJtl]., \1tl.lhrilr:ll eser trkiL,L, l
|encl§ \ iss:e.íls.t, s.Inúlint l ne:iíla:des,iH ir]lijdését ]]o:til

9/.l,k? !.,n",.r,l .k a,*za/ fur,



Azon l0 év ugyaDis, mely alatt a Dunaharaszti földek a ko,ös rula]do.ban
,o ,l g, .,ll ,ra_, llo,,:,, l1, 1_u, ul oe, I, ,b p,,a. r,., t,
|oda .n. or. ,o A-.-,1,|jl-",,",,'P, ,il oL,l'.1.,, o,.ll,
-l F.p, |o,, .,,ele. , p,,,,'dl- ,-ól ,-,! L,
\ar .,,,.r.o,a, ,,e ', .}l,, ,l \.p(,.FAu\p r, 91 ob ilo

1elő állatjlLom,íml,aL sem Lendelkező idős ga.drik neg tudrak volna birkózni
Ugyancsak a ne,ő8a:das:igi tenneLas réyteees széteséSélie, vezerctt a káL
pódÁ iS,

A káaód:i§a kijelillt íoldek, csak réyben (íclénél kisebb ré§.ben) keú1-
tek rénylegcsen mezőgazdasá3i rennclést folymmi kívánó vag vállalni tudok
tulajdonába. Sokkal n]kib6 olyanok szereztek ruLajrlont akik. az ieazságo§áq
l "-el rlr,,r- n"p llo" ," , ,p,,,r é,| ,l 1.1 _ pl
korábban clven nrlajdonaikéri, - V.gy a kirelepfués, inteDáláS, polirik.i bc,
börtönzés niatt , kapott k,í.pórlá§i jegyeikérr, Ugyanakkor rtn rarroznk a
neiőga,das:jgi ío8lalkozást íízni aka.ók kó,é, s au idős életkor náluk ts szclc,
pet jár5rorr nbban, hog) a íötdek mííveléSét ne rudj:ik vállalni,
A káaód:isi földek il),en nen mezaígaataságg.l roghlkozók kezére jutás.iban
Dunaharászti suáLnára kiilönósen a pcsti lako§ ká+rót.r1]:ak nagyszánú Inc8je-
lenése vált ag8asZtóvá,

Á]i,ll Lin nLii lrii.anjÁ üiluinos eAó d.l, ]99J lu la-nnaMíiwl i,iLláúnn

A töNén}, értelmóben Ugyarris o1yan récszek kárpót]á§i földjcne, neLyek
ióblr relepúlé§en működtek, orinrlegyik telcpülés 1akói kárpórlási jeByeiklel
, azonos ]ogga] , licitáLharok. E,ért mivel nz előszakkal naggyá s?ervezeri
Dnavasálryi Petőíi Tennelőszóvetkezer, ncnr csak dunavarsányi, cle durra.
ha!a9ti, Fksonvi, déle8yhjzi, najosháui és Budape§!-soroksá fóldeket is

:?*L.in "áb.á"l o aak,/,,á,.



L.c]L,:heLe:ert, ig} ! HJ.s:li tiildekle nn.] |l hil telepiLla\rii], i]r] pL BUJ!-

|cníijl is ]oh.itl[ í.\.] (:i:jk, Ennek síl]!e !: clsij jNeléscn nem é!:i ott,jir
uag csik rtL.atn!L |.:ti ]clenr neg ., de a kllvctke:ő két úIl.íéserl a pestL as

niljs kil:ségltllck .;jnlr r]i.lc . +aa.jao líjt.' _§ijl .]elt a ncn ]r.risliak len_

J.]le:lek a Leqtirb]] kíLTótltjsi ]e!!fel, i8I fagii] ]\ a Haras:tll kir]rltláSl]
]irj(li]ll me:őga:Jn:jgj t.rü]elek minle!! hurmrJi. - rr:q1,oD LlL:si |:rcei,
lrikbrn - nrá, Irillgtcl]cL ]llel(e |estiek kc:at. kerliLt Lióllt,Lr[ |etlisme-
re( hi].ln g\!l.J. núg !:t \enr tudrá]<. ]roL f.ttc]. iijLler, csak klpli rkanak
\ iLani nc!ío=,tliló énékel, Későbi pe.tig Dcfi |i.inrke íollclrrc t,érlő nenr

i]i]Jl jn]il n.l] ]\ liirii.]itk r tillcl rrsár,al,
E:en eLlu§,ltt tilLJrkbii] éhánl,at éLeln.s gi]Ják. n,ís(,k.ll .r TsZ lett

i!.!.kran ]o9.nn.alIij1 ]s] egl]k ná_.ik ér bcn lliír eLésle Dc c:,em ]e]entett

5:ijbjhs:erí n!,:iig!:i.r,jgi 1erDelést, A j.rg lirlJe:etrség nó1].ill oDkér,\escn

is úlrlen lu5]rjlt lcrijlflelen taLa]elő fLss:rFi,Li. ".- lij,tinl
1nag1,ol.]] Icnlit]il]nh lernelij sa.das,i3i cg\ségek klalrkuLrjsir a: is aka.lL'L,

l.,o:ta, hogt r rÉ.dkn i!] ki.si teruLeüe as t.gléls:ínn .,ra':jur.íi!tt Kb
l)rna TsZ ].guróJ mlgi is ke!És étij elő!c] .c.Je]ke:ett i]j é\e]ren át !:.I-
\ e:eri j:eNca]\i |ill.]én)íkkal s kus:klrlln,
L)Unehirns:tr re:i:]g.:Jtsjgi renleLése e:art-t.hé: e titr é\ íllilNlíle ].bl.
\1]l n]álni- tlajlc!.:l]] \a]lesel,, \1in.]ehh.: Ln(]q e!1,,rL! téLr\c:ű i, ]jrrLLt,

úelv m,il D.!] tclnitllilij l]i-ileres ne]ijleahsígj res:teségrrtl :r: hog!
tlrnls,rn ilglni ].c:JLrl a HJ|dsüi m.:ő§.rJrl,it] ,üUr.fui.r.I

.,\: lL! - nrc]ijg.]J.sjg] lern]elé:L,en hestr]!!it(,ll leltiLet - r.lcl.or.k iró]ának

i:.lDííilri .:ernn . li: é\, .]ett k.:eL íclar., trlkij:írgi s:].te -el hekt.il

]..lnLL 1,1;-Y ]éc lisel.b ne9sású teú]etl. }uronrdoft Dóg il].].,]r i:. he c:t a
llrs:tLlJ - nel\ renJ::enelenul ls kts,c tap,:,tl lilatoknt - !on ls mrLtatt! ig]

lj. Kte..it !9}ini\ ir: éjij lie:őlealesárri t.m.la+ől a: NlO,í: ú(. \1a-á-. ]e].i!t]

é§ i: il] j L,c, út 5L]-]L]a nréleles \ é.lősál,já\ ai.g}ijll irs:esí13.]L,.. nrnr errr l0lr
l]eit,inl t t.Llj1.rc K]..t(k i: ri] 5l.es út Dlenli bclteriiLetbe c:an]h ]|trrleriLle-

rek. nre]l c]< r r;irr:ls.'j r iljs t]iis:*ál.an Llár l]r] lle].rát k.Nl ijí.lk, , t lésől}
l.iekl.en L: tlr i hb not ck clll eL 

^ 
kii:el si h.ktln l.riilerú hiiFn ]]]g\ , [lé l \ é!i

h,]L]h t.lk.. ( erii le1, ( \1í \' : ls,i, Ú]helri - ó. H.lrnrashet:ir JiiLij r]lrcÉ llii) A
llulrelr ,iJ-ói ]r.lllirt ki(e\ii i].]iilijteu].t.k (a SNns:isct, ll,]llll, és

P.íi.i1.!u,lg.t i.riilct.], \,,]ltnli i 1é.laít.t]ta,.kkel e!ruft ]a-]j llc].1í
l!in,:l,e 1.ril Llilje,TL!:i c!.l.mi, Oliísi tefuLci.t 1.glrlr:k e] a kcDrlng t.gr
]!!;ij:tifuL.ll| rr.ul::L]lt 1líll:rr.rk - elsiloLMll ; nltitegt 5L] 1rr|rji,;
til]rr.!!ti i]rrl(ri!) |rlr;ilrg, rrl:mnr a tcLu]rr h:h:soh kJlL.,.!lnl!. és

tll!n.kl._ii1]! |;L\.Lk -. ,§lilnlk eglerlen évn:c.1 alan lnelhelnJt! e títr1 Nenl
::rnnir,:. \l9l L l,:ll lr].lt]Ij l.iltlrirasá]r - Llt D],ií i f.llos,j JLah].!s Ulin]
|]ó.|lin -titr,] ]alr t](].tijn\i leliileüe ].t.Lrt(tt be ú]al,L kefL.s'bjnl:ís:ili

]ogbi]L.sitáí Ls.]n\ t

:í-2-il ,,r*",-,.l - ?.,á?:.r' fud,



E:ct|ez kapcsolódotr, néhjny cgyelőIe csak k§ebb - tí: hekráron aluli - Lakí
telep kialekítás keldeúlényeués, illetve egy 20 hekt.lros lovs idcgc.íoLgalni
sportlétcsítrnóny. (1gü 2000-berr nróg csak tenezési sztlterr volr.)
N,lindezek Dyonán - a, 50_cs évtizedLen . lnég agrár telcpiiléskóit s?ánon tart,
haníq majd a Kádí időVakban aLvóvár.,ssá avaüSált de nié8 niDdig jelenríjs
nte,őgaalasági telnelést ls íolytató, jelentő§ me]ijgazdasági ren]letteL is rcndcl,
kezií DunaharaszLi, 2000,ben pusztán a rnc:őga:clmágilag níívelt terulerek
roharnos fogyása,cliögyása miat, üle?őgadsági jellegű települéSként végleg
megvííDt. (Ha vaLaki kátegoriz,í]rri akalt volna, ipari,kcieskcdcLni varT Dá,
r]y.rn esedegeselr iparj-aeiir telepr:]Lésnek minősíthette csak,)

A korábbi kiskö,ép üzemek tönkremeaése

A nezógddasá8 !és:beni fcls,áLno]óL]áse é5 ir nlezőgazd.sági temclés vbs:l,
esése nlellen, a leglrag],obb - igaz, hogl pótlórló - gazdasá8i ves,tesé8 Ha6:rir
a koLribbi krkozép üzenrek, il]ctvc cek nagyobb lésuének rnnkremenésével
élte. A hat korábbi heLyi ii:enmel biró "nagyv.1ll !t" a M.űaú, Áutóke!,
DMRV,Tcxgráí, SütőLpari Válla lirt as HEV javírónűheLy tó,ül, nrelyek egyilt.
teseD a l1eLyi ij:emi ipaíi temeléS nhregy 90 o/._t adtrlk, csupíu t utolsóként
emlíreit két vállalat, a Sútőipar és HEV javító éS pa.koló véseLte árvisionylag
:ökkcnőLlentesen a gailsjgi vliltást. A többiek a íel§.jmolás virgl §:ótcsas 5oI,

Ani rlilr0rd.lZnnl n.grufudl A HEV nlLmli\ jaúllr íJ Lo.variirj E!

A: és,aki iPalreúlel kél víLlalata koziiL a MAHAI{T h,rjóirví(ó annak
csctt íll.loratul. 1rogy az a fajta nurrka amit \.éguell, fölóslegessé vált.
Termékeire a szocialisrr piac mcgs:íínése úrán nem r.lilr Vevői, E elleü i]

:9aK2ú7, -,2?/,a.* & .1á2a/ fur, ]+i



\lrhart ko:poLlt i! lits;e!!e:É: !Lú k.lL]lt,5 i|!l nJorr r: egrrc tobb pl,:,t.

lémát ]eLeDtij Hlllsli u:cLlLltl llLt kcrlclr \'égi]l s l99]-9+ ko:t ] l..nre-
lés i-.]<o:atos!L1 ncls:ilnt és a raLlLrLat cső.l]:i lt,nr D,llglrin ell.r.isLitonr.
s:é| épu]eiel i. u:eD.,arn.k!i peJi8 hoss:rL.L. i,l.jc ,iresen állLek, c].ek kat
h:lrcn ér elmit]triIlL ke:JőJ(rtt Détrii Lno:8:L!, Eg\ k]ss:ó!e.ke:et . a; ]riaLl!
KÉneDceér.ítő Kit. n.ifliek ra!]ti. aLaFítól iől.g kllr;it,|,rn i::: irr.loLgo:ilk
f.Lr]k - n.g!n],bálko!tt .ptr].teinek (íc].:irr].i.:ll.k) rállalkl:ál Ll.an
r:Lrj luslo:ítrnrjval, Jc l: c;Lc.liolJuloLg r: u:cnl ,reúr liljlr ma!áIa Le!:ie]-
jeblr ru.ein],i - ](1}]:inr tucanrL - JoLgl:ónak alott lenleret: korábl,r 150 -

]ni] LnuLrl!l.i ]|ir l,], hcLr.tt,:'
Ha.onló yl; itfutt 6;t:ihIi.:LlL l: ÁLltűlcr Yijl]trl:r hellr reLerénck rs.

Á: autipirc ::.LtlaJJLi rLiLísn, t t[.atD!L kt]íi]]J] .ul(j!\ir eLeilLiként n.tsj.].,
nésc a nn!].| |j|..L1, u!],:nrlkol a koLj]:bl ].,:]cr] rLrnic!átik ldrkl.Lrr.]]ó\l
kihal]n á ta]lll ! lillilrt 5 kt]!na:. !,1, ri]ini,]ls:á!.k nu|irllatr.]|:l]-
nek ilrgl]l la:i,;ir.L :lrculr::ilóJln ]rr lr l l cl rJ. eJ e lmi relep 1iba rl,ji ( ];i;ll r
]99]-9.1.|.l] |.i]l (ll.:.tl bi, |]L]rr icL:::nllrl!,] t]i]l,]:t kelt]t, alL .l DLnJrr
25,-ll tclc|.r nen] nir.r ]ll.:ll,"ítalll. l g!;lt.lik.l ]:.{utól. r.k ! lij]ag
i.la j.Lcrrtaí. rJó(i.l!:.j,! hrlLn,l:óJott tiL. \.lgl.-llíl..il Ie.lis i prtrnt :j.lós
LrnJcLklr',c[ énclnlillcn - nagron kLclnr .tr.n]\l..n L!Én-.]e: Duna-
!uh:il C]nloín.in}:et b tlLlnr.bD..i laj:t !:.r:.it, \'é!i]l i;, h,]s:ah], hü:a-
l om utrin a 1lrlutL tclcp as a: Ltr taLíL]uta Ltr,ítlt ]]el e!|e.lü]j !3r őre-

kint Llrgl a l )ul rharrs:t i Llnklnnrnlr:ar lirrn ti:I S ]ó él:ékie] Let.]]1an-.tt

ü:L.ti t.nq}.L]i\i]l uljl] - .: ]J,ilrl,]::n!]. t]c,:ijlnílísí!iL !is].n\lJ! !1.5ón-
,:crc:l( n],]! !: n]gltl.]]l, [|ijlc(e]l, l.rijl(túl késiil., rr:res ll.r;onlrl aJte
b.nh.. l relephell,el r;rgr rrIrírhelrer keleső krr.iLLalko:rislknrk, lt]ctri
,rllit \.ilíí KHT. \';ilJ.rJ.ll.rt.lk. Bjr .l l.]e|nél, U!t,rnúg! nult a Ll:cl.]L.cLl
lckrij I1l1r.lrrníl ér.:1lClín-r ...n:trtl J tcíülÉl hisal.siLását, 1rog! J: Dtrtr-
,tlrtilljlis klépíté. glcngc voLt,

-t ,]ill rcniIer ]|.jtclc!.j Li]:i]] tr DtrlR\'_]]lninrentiRerx]náLis \lífníi
.ls li:qJ:!Iljlk,,J.j§] \'.illilii ill.§ c lnn& Dula]lll:s:ti ii:efufijüén.kséqe,
.it::irr l:ilt és rrot']1rúltís lurn ::Lntin r ír]::jl1.1ís n sáta ]!n-.tt lelen-
tií:, lrlllrrtqr híroln hcltír.\ lcriil.t. ! tir:í]g kc:elésél]e nent ít, üeLl tt r
ki.i;]lblc]. llr:fu lj]r:1;lt LitjljLr .1íak.sítctt. 1g\ k(riil1 i lelúlet a heLl i rL,l-

fit,iii .!n]b!.: k.j:]ck.J.]si r:Lllalrt a Ncxu: -Alie Krr ke:ébe. n]etr i heLl,t

aj la.:L..n J .liti]ílgi Lllcn.tr.nls:.íi JutarlnL: ,l!: cleJé\l]en :: iilhni !íL.
L! at.,!!t t.]l.iltolti,

.{ nigl llcr.:ibií rrillalat k.l:uL a JilL Lr.rrtrrij].:r lnj:ik na!!!í!LiL]ta r
T.\:fui|írl.]lÉ!,,l.i!bi\,.b.Ll\t BáI Dcqrl.!i. !i] kr.re, minJ nl.lm-larlq-
rr. LlnJ r nlLtl.:ll ql.irtris tcrulrtón csokkcLrt, l .: k(Iliurrn.ii elrre ]kált
s:ollnganl. l,r[ ]t)9!_]]e. !.l,! tcL J ].ilalclr|.l, E:I Lnletiren me9s:iilit r
k,,rábL.en njr on.]ltL]lrlt Lrr l.iaL Ló,:Lcq,, kliLilrbT:ij k1l -éL ahkitásálelaL

'!/*1-4 ,,t/;u,i-l * a,r--../ .a-



llóbáll,r i|r,jt]jLl!] nagál icrutnrteni e li]t.bi rar;l._!. vnlnnihen ]red\É:i1
todu]rtot rclrilrc,:' 3 négl rnlLlLat rils:rnnoLóJj5! triéi:rkk.l is. hi rés:he]1
ki:ebl] \.jl]el|!:,iírk még éhlck e korjbbi iillilatok nnnja!1, mmlee\ 4aa
nLnlkahclv krtsést ]e]enltrt Bál e: .lc!.jgiL!! elrorpuit a: Lglrlrk1,1r
Dunitl,r.\:tiL-áD Létenill ,ij },i]laiiti m!nLrhcilek lláme metlell

.\m.]\]k rLjLLlltt li:-jl!la_! k,inn\ebbcn f.s.eLte nr 3 clirs:íg] Lllct
1á]to].js.i1 .:.r tÉ\' ]tr ílliij:ctr. ll]Lt, En..k |Ioíil]a nenr úl(_.a.ll i\l!]úí_
]áIa !!1.nljg! ::!jkíls fnLl nr].t lagel$en, l Jo!.gc. arrurka]reLr res:rev:g nt

\em sillkcnt kt!ál]hl g!al_]sá!i nil}iL a Si]tőilra! \:.i]Lalln;t nnr
Ve:elií\agc, (r.:claj]C).\.,l.rLr n.gE]á]Ii.] nlnlljt, 1rograD iLles:keJ]en lle
a: ,i] liilés g!:JaJg]]e A \i]lilni lt]ttnn i t.J\:.njltí l.alfién ]rll]i.l.]i
tóke t]e\ l ! rlnlj\ al :]t!I!kuLr eg.r ilrtlór.euek |]:olruLó lLegr.ar,ct:rrákl]as:
1ésl,in\ l.]j i.;li9.-:1, 5 í$ r.n lin.aDunaLen\éílrlrrjrRt,lnrlrLlcgtanltta

_],
EüeLlriI sijil lnl]]nL,l fisnl.]r :]]!]! siitői|ili lJ|.\]]Jlot J|ít.lr ki a a
\Ier,_1 tele\ke.].]r!] t!ilta]a,,i].5:1llan.1l] s:ál]ni];l lCll toiL.bi Degl Ll:Let-
l;D.,]|.l|, Flj9;-.t].nL]L ]l|.il 1hg] i fie.i\Ér\e.!.l lósnrillr,]:L.rDs: ít]a,
Ntr,Éi ell.i ti]b]] tL |é'kú:e!] ]alr iúét lérre

Á D!naL,n);r R! L&pónij.l ó mllr&májo

í/-*/"*in ,álá--r"l ", á,í|,,./ *,- j.1,]



AhoI a ko:ség nreit: a helli úigálrga:daság

A nrtrlteg} 4:0 ntnkrltel_r klesése a s:cL.rl]*a ga:.1a;igi Len.].:rr he]r,i

kr[o:é1 u:emL:llek tnnkle Ln.n(].c nr]ilt, a tc].|tilÉs .:.lcn.sé]éI. D.ú !,á]t
ir!!ikrLsi.i Nnn.s!|án t ú] i|trloijlel n_!úrtütt ió\iL r,rbb me!éLhetasi lehe-

tijségel l ki]]élrl]en, heneD Yjltrd,Jn !]osasjggJ] és elils.ógg.l rnern.luh egl

hÉlli gealaljgi teilen.luLés a: .ilctre kll]'i maqfil:elt.lbln, Elsőn,ll,aLl r 1er

lreLij negljn],isilall.an, a .:oleriltrró kisiparl.rn relarriint r ].,skeresktJclenl

ltn, o]r,rugrságren. ]en, L1.lrj. korál]l]en s.Lrk] n]é! ,ilLlúl,rn sem gon!lr:]lt,

Enn.k ras:beDi e]ij:Dén!c, hogr rlk, akrk rrlaniilrclr.k niatt ni.ltrlr!

nélkiiL Dlr.rJ:rk, - eliíb1, tnllilj n]enelúléSs..ííe kérirs:crbi;L. rlert ncnl tucl-

lil n:lst tcnni -, késajl.L. ]rlllg nren ke:.]tct l]eLe]oLl.i ,il i.glalko:jnlkba
ii:tetek.t.].r|itottlk KLsrbb tenneLLj u;encler fa!} sll!áLrató l},|j i ,áLLa-

tatokat ho:l!k Léüe, \lLD.lcllől LegLes:é.lc:ebIlen a stlti§Jikai a.latc,| renúy

ko.]rul, meLleket e kij.,ar ]999-|en ! \,ljrossá !ál.n] t inütn,ú]1'terl he: a

|est nn,svei stltl,:tlk!i hi\iriltól kapott. l]:ek bijrcbbek rolrak nlis rertl-

s:elcs kildlánvok, {!L. ltllis]rikái évkilr.,ek) adctrtlil. S arslrcyerle e:

19s0-199c kii:tl,:rnn!J!lok].rl a kovetkcijtel nrutattút.

Á magánkercskedelen negos:lása ]980-1990 kij:t 1998 ór végén

Él.Ln,".", u,lct 1? dL, í5 Jl,
l|tr.ikk icll.gií i]:let 8 dt ] ] Jh
Rulrá:it ó5 citő 9 r1]: ] j ,lb

VenJégl.jtl] l|a!i ti:Let li rlb 51 .]b

Eglél. s:akcllin Lts.llot bt:to.ít.i ij:ler 9 Jb il .lb

Öss-*n 62 d! 226 db

E:ckcn ileLLr] a: éleln.:cl ii:lerekkel küLoL] Le\,ésbé kt]l tilglaLko:nL -{
r enJ|'g]ljr.]l].aü,il aa]n]]!rr nL:]r nen csupfi a tr]cllákra kcll grnJolnunk,

hantll a t.LitikLe, cukrási:llr.l, Iless]ikta. strrnd.Lorr, kclLpLllgekltn Lil-

hrt! c9\sé]rÉkl. is. Mir !: uglJn.\tk kiúglóiD n.g)s:ánú .g}it] s]Jkü:L.t.l-
ntlL o]lrnlkkaL t ta]ri]ko:1rrttlnk: nlirrr állatrlr,]el áfusítLis. i]lil!!,ig_!í)t,
iLLtin.!], iLLtónáIka k.l..k..i6, iL!r,lja,ítar 5:cí]: (l.Lrto.ítJii ieheli'
he]Ll J .]. .reJetiség vi]_.r!iLJtt!l], al,t t,óll - él,:cl].\ ílás, iotó ,]|tikii .ik-
rel,. iurli;.:ll.a s:akLi:Let. üa:.-1eb,,]r, g\.i!It].]\ a \ ilro!é !. hí.]id,.]t.
!1. 1d ]nL.lr e r ilij iF.] i. úti::is i Lr,]d! , l tréL[i!ú:L.t. li i-,n_!!áru. ít,i:, |úr ,] <e-

léLIi.L]:].i, 111.d1:1t\.lnr'as ]al\.g:iíLés]itas. |.r1)ír-úLis:,l, !,]\enll1,1g,
,1,ilt i. 11,1r,:i::ieis:erelés, l:.nrij\(g, \:iilll,eg s:lIij:lel. 1 .!tak,r Éj fiúr
:]in.].1} t.,,l, \'air ]: 1|.iI.tkk 1.1L,!íí.:!kii:Lrtckln:] éks:il, r]rItlrn,-,s lrá:
.1lijn:i]]ek, é|uL.tg.i.i,:ctr, i.\lék. h,iíirtjsi És 1.:-iL.nú, herres:t.'y

lechnrkll, ltrti iáJlatr.I.,:ú.ri.jnc,:lnr]kii, tclca.!r é_, híIiJ:jsle.h:]ikei-
\.:iIú a. ..! \ .ls:akúLÉI

?z.laí7 ú,1l*a.l a* ."i..,/ furn]ja



V,,, _. ol -lÉ.-llu_, "_1,-1 ] pl,F,,e,\,d, \ l,,_,l leF..
detcn lenicsak a helyi sziikséglereL(ct 1ána el, de soL esctbcn a kórnyék ]

._ir r r,.r1-.-,|, , ], _.j_,, le,--,eg'L]d\ 1" (o,rele,e rrr.
erős polgárosoLlást, rnely Haragtin pont a magánkereskedelemben nlár a két
vilá8háború kö.r is utat rort nagának. nem helt ki éS a kózség keudi viss?a,

Á m.oánk Bd€d.l.n mé9ó9lá9

7o

4o

2n

0
á ó m]széí !]:]9I ip..]kk]o]€6 lgd*láló !]z!.! !JEa]:l..|pó €yéb

szakúlá szakelláon§ág

ö ldiÉro]d..9r|

Á ffaBrú€Eskd.idtr fujtL?dev iJ norójrlía ]98-J999

Up".re ol ,r',:orr rL , ,p,|-,,;,,,p-| _-,,-,'.,,,,, ,,,lp,|l,
is.'' Elijbbhél clsősorban a l0 , és a 19 lőt foglalkoztató vá]lalarokal, víllal,
ko:ásokar véve alaprLl 1999-bcn nár 45 lérezctt a kó6égben, ( l99] - ben n]ég
csak 1]) , Lníe a teljes ksv.illalko,ó szférit, , ebte a Dá! felsoroL( magániizle,
tek is bcictartoztak, de a döntő tóbLséget az e8yediil, r,agy egy-két scgú.lclel
foglalL(ozó s,o1cá1]:atáSr végzőkisparosok adták az ]999-|en ]494 g:r.dálko.1ó
9enél)t va8v Velver jelentett, (A, 199Z,es hasonL(i adar .sirk 542 kisváilal-
ko.jsól5,ólt,)
Mindcz nég akkor iS óriiisi ugrásr és ó.iási doLgoió léts]ámot jcleDtett, ha
rilbbsógébeD, íőleg aszolg.iltató kisipam,il csak egy szerné l|ről, egycden önál-
ló scgédLnüDkaerők nélkiil doLgo:ó kLsiparosról volr Éó. Az élclnifeúnetek
többsé8e peL]ig c§aládi nunkaerővel iizemelt. Vagy egresck piaci állskénr

Utóblri ös:efüggöft a piac árhelyezósével és nijvekedésóvcl.

lr;-1^.7, *,k,,aJ ". a,/.;*/ ^... j5l



Térségi keres(cdelmi-liaci kö:ponttá,álás

A p.. nirlo1.1-.ít,isálul as rir]rclvri:ének srrl,iq,:..é!e e hxllo!rj.,!.s
Haísrlk tr<,rneLleni. (üi m,t rigl] Pitr( tftraíl. [iI tr tír:jcíenJs:.r un]]|ó

éltt.Jit]cn is telüe!n]t, Akkol trliLol i\lllfin,sig !\,! !iFtta hPujt il

srtLl1l.r r rrrs:ág.kh;L ér]<e:aj nlIi5tLik .]ijt l. Elknl i h!:íl]]it],r llífuqata]'tuny
t,ik" c!\ É\:e. e]sőillen elliert! lrnt]ur] !ll:.ikéDt irlr:ctl br:iriklla Li91

h.g1 ! ,iríl .r:,ísukl.an les:crc:hctil ,graLr;n a Llegyrl,,l,:írirráL,lLr.jll_
Lreli io!il.ml.i keuLij Lplrrcrkkclt irinLt] t1,1:ril, s e:ckirt rlilLnlL 1,n'lb.iLtak
- .]]tlt .:,s:íquk],an hiáD_lcikkn.k !::tníló ,ji(Lk,lt l.cs:rrc:lr (Bi;ren roLt

th,cLl.) E:t l i;]r: "iekete" keLeskcJclcnL, meller r s]o.inlFti ,)rj],1!ok üLlit-
t,ik ug\Jn. Je neü akedáLl!:t,il úlcg, t'ii].]g: na!r!L.b P.r_ki.rnréki elglc
nreLjclj. relelu]é:e]< nalr iorg:lnú pacllrr,rs:pntollt lgr ráLt lIarr::tl
rs l "KCST liac.-.k" e§ik cóLplnqírj, l-: l.ijlitcltc. bÉll,i álu.l1,iij:t a\

ism.rtti lelle a kó:ié8 |ia.alt. .1. ! ]ag! Pir. rét, nolr. !: aír6.k .ir,!.!l.k J

11ő5i]rL §éle i: á[LLit. i s:úkas.nril .gvr. ](!sebluck ]:lllr llr,

.]lú.r,ún\.n űj |ia.d. v.rsóílók a l'i@an

A/ ú] piac teíilctének kijclöLé§ét egy k§ebbrajfu üépsuavarás előzte ncg
(a piacon vásárLók szavazó cédulát kaptak), S végii1 1s a többség, a Móricz

^igmond 
utca vé8éD a Baktay lakótclcp és va§út kólti tcret javasolLa, Ezt az

önkormányzat képviselői éS a Polgárnesteri Hivatal nílszakj osztáLya is jó

megoLdá§nak Látta.''
Így keriilt ár a piac a Baktay 1akótelep és a va§úrvonal közt1 ú] (mostani)

Piac,téríe. ahol az önkománvzat l99J,ra tetenrerre neg D.tpj|ink egyik 1e8,

Dagy.,bb Pesr környéki piacát, nintegy ]0.000 négy,etmétcmyi árúsitó Leú.
lcttel és ]5,000 nécyzetnéteres autó parkolóvaL.''
E-ua[övetően a piac lreváltona a remónl,elret, A kultuűLt, betononn alapú
árusítóheLyeken a 160 db bérelhető tedcrl elárüSító as?talon átLendó vagy

]1i !/.,.á""? ,ó/l,",a,I - é.12-/ -,2.



lJciglcnc. lcLlcg3c1 1t0-50t
LiIc.k.Jaí iinll LcLrJs:eLesen
\Iikó:l..n n kt]Ínlli l.itltLa.
túIiTus ug!]D nre3s:iúrr, Je ,
olelfe Jé]i Iés:ébóL n]inleg]
,]l te]eILiléslől ]i-.lle]r H.ll\]
tlra-e s:É1.1ai. Je krili]..\e. '.l

s:.mbili na|,)kl; ííuhrl al
fásáF]ni, Á: úr Ii!.i!] l.r|tl,
Ln_sil]b Iiil.i rrap;,k,ln 1i_
1] aoa fel ii s fuegti]n]lll, s i:
,]rS:.i: k.luLi !é|k.csi l]ei.-
g.n,ire tel!e:ett !alk,-.Ló is

1ltte]t, EmelLett r.iaci napkon
l ].u.]],il_rtt]k ]a pel.enléll
NlLllták á pia.télle a HÉ\r
:ilLuístó],.]e 1.us:]áLrt,lk hll
nik fer őkel Als,']némeJ]ri_il is,

Dre,lielnÉk, é§ i t)L] l]U!5.
Ii1ll l.\si kénr i\.:.(1|uli]
Teks,rn! r itifi]]nl Süo]i!|i]
(s. ]k_rárMillenniL n] lÉle|]
Llkó[ek is !ie.a ]eí,
R!.:1.en a Hi!as:ti !ie. sikele.
!és:lren a Dunihetas:ri i!é-
nlek inknli.lási le:elerl hi-
l]nr ni!\ éleinri;:el ;ij !}r:j:
k].l.ku]js;h.:, A Fe lai,lr]u_
l]ln . \1n s]enlh} Ljt Fii úl

lrljl]rl::nín.]l i,.th 70a née\:cüuft.r t.rulerii (]B]\ - ABa] é]elnr].:|.:nu_
hi], i] cnn('lnlsl!L.b ]]ji nég!trJ!L.t.l.: llsóJilUhi. él]i]lr l'lL i Jr::Llnt
!1..L: cLrDal Ls L]a$.b| i ]i!.l Lül!írIés:én i: i].es é\ Nín].J] út t.tllil_
\,]]jl:nlil É|LLit |íiLnF ílüh j: latlc]!ttéhe:.
1: tlóL.]]i két á[Lh,i:ho: (P !\ a, Ftrim§] l: élel r].:.rkcrLrkcJclinL rnrllen,

nli, .lklek jru.tísi s jilu]t lgr p.1 rr luanls. hl Dcn] [ art. .l nig\.ílbJD
tr lnú!fe!li na!!,1i-rlk..l |ir üh!i:ekat..1e n]h.lIilli , .!lIrr! _ lrr]:t!rtí5i - 1tr,i!:
,i.,l.] l]jLrJ..k sti., Iés]l.!ek(.ll.:.]ít x1_.l i]:leli \j].j,]:tIkjho: Mtrrdh,iIoLn
.ir!]r:i; !::!i E ll!!eL.e !eyiikij.lt, h..!r reods:eresen rLIott ki il tcrlc,;tcn a

k.jrógbcn ,iILlláLas:tékír l)enj U lin], ..klám all!i!,)l ,

'!/d4*l?| ,.1*--,.* * é"á,"./ t*|.,

TóLap: Hdr6rl t'e, !o úlinr?t ]999_hn
Á J:ónoL dr! ].lnk lliDdn ülflEl .bjaliij Jr.l}d

d nr.'ilidj ]!lrdt LJrGl!ó1



A1 iijí' 
'r 

fu{r ÁBc a F' út , Ilíúsn r ú, úrkin.

N4]ndegrik áNháí nagyolrlr , Den cNpán gyalogosan elóIhctő - Ve!íj.
]roterrel s s:ánolr. Elrhe: épített ki 50,100,150 gépkocsi beíogaclására alkal.
nus parloLót Különösen a Firanis, nely cgyértelműen szánolt a nyug.ton
isrnerr autós bev,ísállásse1 és állani koartak (5l-es Lit . Nénedi úd tilálkozi-
sánái épülr, Az ú] élelnszer áruliá,ak kialakuL,lsávrl párhrrzanosan, rncg,

s:íínr lgyanekkor a k.rábhi, Teksonyi Áíév k.,clósében nriíkódóí Piac téri
ABC -áruháu, illerve ?50 né§:ernéteres na8yobL] clárusító terúletével BíL
toiiszkonr á házzá alakuLr ár,

Fentielr nellerr Dunaharasni kistéségi piacközpo.ti szerepér foko;ta, a,

lpijri tarknát negenlített - Tuzéprker Kft. építaí.lnyag kereskedeini vállaiat
novekecLése, nely l999-ben ná 27809 négFctinéíer épíretl ki raktárbá?ist,

és a kornyéket (vonzáskoúeted is kis:o1gálja építési anyagoRa1, valamírt az

úiból te]lődé$]eL indtrLt, növekvő sráníL Dunah.lras:ri Lakásépítést, lakóház
bővítést s s,L]lgálja.3'

.,',,l( riU ot teLep úIé sf ejlő dé s

Á 1akirtcrülctek Lőrülósc, a: in8ttlinpiic negélénkiilósc

DuD,Lhnt!5:lL ].lk6._ig .sarkkrnó:r a 9rrr, ir ek eLeléri rneg:illt, S L.:n r tcr,
né.:etr, s:eL:or í. t.l,á]]bl! i, Llcqatí\ nlala,Jl, r: snrét ]cLcntií.c|L.| r]lr1
l.elin.t,lLr1, lrkosígnlrekc.ltrt rLrJnran.c.ctl Ennek jelLe e aul]:rn a

klrí1.1.n.l] rhJri;. I1ril ncLl a:óLt kiiltil;lrk lllnihilis:tdi úi bko.o]< llclt
núJare,tIc n( ha: \ !]t ]].kijllotrll, 5 I ldri!:li .: ,Llrródes:ka s:rrc|ót r:it.l,ttl,
hrnenr. rrrcn l-\lu]1.lu:tl nuLrt tcllcnr.., l-]Li]i fuenti, ]el,jhcL!.§]e yi,n,

]i.l .,é i/,l /,4,/ály're!



EllcL]ctt yliror santíj.] ]tj]]nrukrúIa, lijséle\ i úrLtrklh.l!.l \:j!L.l. A
]i.j:,óg kultúI!iLL.le]Li é;e ís l,iolakolrnr ]elleee ]s. iL: l n]jr ló:.l1'aí\:iIo-
!] \:urtíi e]llit,is. s iijLe! nig\ On ló ki]:LekeJé\i tj.]\:.tc rs rlc ron:ona a leteLe-
prJnr rjglillat, E]rhe: lír!lt á keí!áFi ]e]].g. s tr lijv.]I$L laklss,i! is _r:í!e-
,cn m.nekllLt e 1án_.si |.|1.lhli:akból, ! ]ó lclcgailij rglrr llrnle:edlarírllt
]l11.siíl,é !,ilti D!nihil,r\:tLI_].
\1lllJc: rrregnlreLre i 1e]ckLséLrlt és i J:k,i,hli: ópítisi keJlet, melr,Ile: egL
r,]cLg a k(i:sé! is - i!a: mjr ncLn :i. ii lis ;:clnL].Lltok llellit - de él]ilé;i 1eleL
\|i!jrlLi5i ].heiij_té!et i; bl:t!jitott. Éttijnr.b!r1 a R,ikó.;iii!et R,inii rLl.i és
ll:jtjl út k.:ti tetiilelét. Jlt Dé! e iini.; 19 !9_L.eL1 lLaktntt ki -ak]r,_.r n]é!

IB L]Lé:en ]9i]lr .knil\ró]].]r, ] leri ]Él nrlnlc:_\ - llil pjl.elLikF liL]s:I.1,
]r_rmn.s:á:iléLili\É\ii]i.lL]e]i]llL]'{l.ní]]Luk]]jLl.nDek.rteuLetnek
! L..É|r]ése i ] it.:; \.j :j! !:\ ti:eJéli etlt L]$, lru-í ,1 l]liírdtk_hiünidik
iltékesiréii itreürl.Én i ]iaP a!.Liite:rirlel l]Li. n.al fLL:t! É|itési teLker aJ.ll
.L. htDeü tel].: rlij k,.r nií] .: ítésse l érékc:itctlc !: Ln3:tlelokat, ani trLrírl

.!,]\.lsitntli és n]e.klnrnl it. tle .: é|ítk.f,]:t
E.\ nris]k tjeiIL]la5i t.InLe,lé i S:(!r(lL urc!itLi] t N{O-íi ,]iig rer]eJii l.r!_

le!rí]l ljl n]ír jr]Lrltijs ::eLeler ]iiIt!lt tetekélléIeiilé$él J: il]!ir!].tr] r,}
JiL ]s ]iíl.! ! cqll,,:;akrllrl|1,1r Lk tiiníí Cirrrlll-Ll:n Jnglll,n H.l:nl:ítű
Fl. n].]} (l,]ijl(i]t !Li]LlLkL]:nlL .crtr !n+lú úrlillin lij]elnÉ!t, ]r.]].u úr
iik,i]]ií].,rli ll,]l!líl|i\.irá F,

n,],1er., !\ 1 ]l\i. í..ia|íth.tij li]n. } iíj:.] t c:.t.: .5l1ádi hii:a]r lé tle h,]]áiíh. ,:
krJ\É:ií i.]siLdt!tLi!L| tilí]t i: 1]l,]últ t.leDtirk kn:t. s úlábl]i íililt \:cl_
\r:.rt ]ilóL]JIL!k apít(5éL inJílntt! cL. 

'

Al 9r)ik 0a.rd' Ljíta] t _ kdls'nnid l,ndd&
Á &jnLt2n nin..st l00.VriJi hár 4n]lt

:é ,r/,ű 1ű/"rky'ih,/á



E: Lrrir a l.]ln:hrras:L]n k].hk(Lló l]]<á_.keresaJ. c.ilíJi hj: épilal k!n,
ju.knita kthnsf,]liLaLs:Lt b 1.l.nt.tt( -{ 9|r-c\ i, r]:ed nrj,oJLl ir].'ben L qlanis.
a nrjL lc]lnlr .én_\,e:iik hilísíra, a DúnihaI!,JL iLrIijn]]i.,ne!url!tt. -{
klrílll.u.iL ].crr:rttrb]:i l,iltrt a 1ra,ls.l, .,glrllnok. . lutri.:jl, - a. :: elrJ-
nL ii\.il!'} ré!i tule],1.n,]n-.i ,lrilnrér e . a teLcl.iLrL.]l i!l:j.1l hi: árrk s urrris,
::eíi.Lr .n. liÉJ.i Ic:]tik A: ínallllreIelés, (e!r1,.D jnrotikC.lés) ]ó.:-
kirl NeghalaJtJ t ols:álos !itl]g!t Dunrhllas:ri r l'estet (rtstL olJalt]
Jalr,:i] .\e:ij.eleri]lésel ].n:i]l - iJe s:j!]iíi a: J!gLa .rjcj,]s rele]],iLéseker

i:,ir.L.Ll,rrilt.r;gl:.egct.:clrtlrjk]rl,t]ll,.rljl]tl,]ngrtLrn.ihk2i.L]]a]Ji.,]_
li\ 1e]e|iiLéssa fjlt E:t igallca a: ngrdanLLoJj| .:ínjn.k q!.]!suLó Llo!.-
ke.1.]5. - ]!'laa-het nr:n l]al (lj1].j!],],rlj é. s]éle; k.lij.D) hLrJ.tij ].9Jll.Dir,].lr
míik,]dntt n li]aa_!]].n - . r:c]. nurJ orcgt.LJjlr:ík ::imitásukrt. iA rrir,lss.i
f:ilnt kn\ erijeD - iie e] nrií r,1l iéii e li)ll!, d$rtln.il , n]é. ]i bl.en N.gLlajtl
a lakískrLc,]rt]. S l nalrl\ij t( c]. i, ] Ll,jtli: ál;k.lLcLl|r. j! i k.ré! mélts
t]]]l:nlnto:a! gr arep,ldln úl nttclcpuL,jl]<i1,
l ],]l,n.rijltre].l..'n i]lé3aL i l.elsi-r leíiie,ekÉi DeD li)!(ll.lj].ri,l. k.:sé!telü-
]eriklL:rr ]:rr,;:L.j.. \1rqlL|!J! ! .a!) l.]].l,il]és] I(]r.i Yb:úr]l ((1i:.rij;é!]
o](,]khll si]ín]§á|,li nilrr, liLLln rtnLLetL e.-i.ag.i ka|.]erl i ti]l_!lfi!n,s&1
l.in,üLij +.irt(lii].]l, n].1\r. cq\eJi r..&,:e;i ,Étr,et k.'s:ultil. S Illnlr1
rl]jriíi ke,ü]t *,l i: új.nnaD l.]éíí Ld iijt. lclc]i ,..:,i|en is

Eg\r. li]l)|::i)r kerii]l iel \ ]1.1énj,linl _ ii-ile! t él ti:cJ utlL.l] ]iér h:jrln
éléhen. ]99j--taj], Llrkol nír iclrctil.]ln \li..\sj l\.nrí]ís -. rnelt,tcnr]rt
1rglen IlLurahara::ri cennumr, Lehet-e c.ntrtnl lCú]e]el i teLefLrlaseD

c 1,,ili]].nr k]il;knln] Hi:: \ iliJ] nr.r!i\ihl] - le!aLj|L. k.t cnlcL,:res éprilet. -

::tltt sthrlt:L].i]hat.l, Kl.r.;rku, r:irll 1cllL,geelr k.:sé! s.hol - nra! J ].i]:-

|otli l.rijlelen sen] bú. \'é!tiL is. cenllüüre!nL.l karilé:éhen neD a: épi-
lérPli .]].ijlinrl]ió l]n.liill, ]rJ]].Jn l inl]i.],rnáls liladat.rkrt cll.jnj ki]:]n-

t(lrlé },ek. f]Lrminl kereske.lelLlr errsélek, í, tcn9lrlrl,-.l e!t, ,is:on\,]eg
krcL.i tcl ii]rrel val,j, :iírií el]]el}e:kcJése
Ki,lerúll. h,]!l n k(]:inté:Déq,ek tol.b Dint 9a i:j:alékl, e!r,nem egés:.n
cgv l igr :erk iLlli teres ]ró]el nég!:el :h]rú reruLetcn tal:1]hiLó, nl.1ret e!r.
rés:t és:akon a: JLllcn l \lLrrJ.:cnúr iLlcn i Tellerij út. t!áíésí telct.D a.
,, l, - ,l l\ ,

és rragl,tcnrplrn ko;ti .::kas:a, illctrr tl,]lr:r a,!ingl,út . né! cgl ipítói
.]kijlóniilésel iS bú. Eqrlésí e:en úllés:ekeD n.Ln lnl\i i lelies k!t.nál-
L1 .sJhtl lrJ:.]. ] ].ll.ni:aík úLiLlt lnri i t.,l.|ii]és egés:én ]cllrg:ctcs. hallenl
i: u,.áIi n\iló Lt]erekkeL tarkíton - iga: alac,onv - e!!úásh.): éptrIii h!i:ak.
D. Ii.]nllj ÉLklli]ni]lé;l ]elenr. Ir,lg_! :i Dó:sa c},clLg\ ilt cg.!rk rlIJ;la |,lr]<ók
soh l1lőjlkt(r., uj.l:l Blktr! tól r kar eneleles 3iüná;uninnl. a: c]nc-
lL:res postahl,rtelLlL. a Larlss G:ibor tér a s:ntin kér eneLetes I1A\' álluás
épulrt|ri1. 1 n: EleLrronrr\ \1íi\eI !g},.ncs]k emcLct.s, Lli lr,:i].r é|ijlerélel,
. §:,ll.,.leül.lmn,.kk.L e: rltollL kisrriLosok ;elkokkr] relr cenuunlrl LJLl:i

.ré i./e. *Il,r,rly.3*!



ts cellum ttLirLethe:, nlrl!et a lestij].t her:ifu:ilit]il. b kl].l!lt.'' r é!iil is i
teLe]]ijl(1! Disr L!kl] kó.:.tiDek er\nlj!!nL élinrke:íj t]clraí tcriil.üé_t]e lillt}
]ik, _s itt. t.rllLeten lJ]iilhatók
- Á kö.i8a:galás épületei: A: nnko nín!:!t i5 lb€bl.séli .nl.j jjnr_

:.rtr,k, : |oL]rírnlesrrrr Hilrtal t okmlíll;loJa eGr,áDhtrelll ér ir hchi
ft]nllíjIőts é|iilere

. Az ü:leti élet kii:pontjai| .{: l|ilkamili. ! ton!, : helli l]int.k iEFte
1]:ll OTl'Iaknrék.rllelle-,J,], PNúl,ílL).húrom Degllíruha: !i: n|!.

- E i(.riil.t lro:leke.léskó:pont i:: llt ran l \1Á\'ó5 HE\'n]!|il]olijs. !:
.!n],bus: kis|]il\eUJYaI, ti]l.b !r!.rlrb Li]:c!i ú frlko].-r, a I1/iV JtLiljlira] él
k& kil:úti !ilin]últ két linji] ki]:lekeJé,i] ]Líln|likka] \ édell ir]tnó

- ],]c t.L.IL]lt !: oktltjsi és kulturális inté:nénvek nallobb rés:e: Hjlon
,]l!J!. tét álrllijn\ lsk.]h A :.n.6koli. 1 B!].tal L]ifu].ttrú \.l. rurt
! i!lue]őilés] Hí: ! Na!\Lij:ieikonl.\ ljr |. H. h lolténeti Enrlék l.n .

-i: egés:ségiig\i ós s:o.iáli§ inté:nénvtk vra, hj:tu,o:i. s:;kr:lrrosL

|\.nneko§Fi é: t'!!.!\ oS] ]cr1.1.Liík, léJij]lajk. é5 h!il.m !\óeli].lt_il
\ !hLnnl e l]i]tc;őJ( U!!iníg! ]. (-)\a, l: !r.gcL Lrapkrl:i,llih,-.la,

, LJ. cl.be i ijht ]ll!\:kedr."l Lr a tenrplomok illetve vallási intéznéuyekl
K.l kellnik,6 1en]|Lü. !rJrlurrt egr-egr crarr9élikus, rellrnljnr i. bap-
ü:t_r teni|l.nr lrne I;1,rlnr, \laLan]ut a 5:iD.én erl,hi:i;:.rt.:.t á]I3]
kin]aLit,_.ll l( ] A PE - lehibl lrtric1_1s,ltthon .]s llalrá:.
\IL eí k]e!é5]ítfit. !.ellt.un]eLielel kiilún is meladrj. mtttegr 130 ul]et

Ii._,
ln.i\ s:intén e:en t (..iileteD fl]jlt mi!áDek ütt]lnt, Ll:Lethetl.séler ,

Á: üddócllee rés:leg.s viss:as:er:ése

Dlnihlris]l] a lót l ilíqhjl.orú k.:l \in Ln,il e]ól.b is,,,l.i;ior]lan Llllr
Bul:pe:r egl]L ]cgirttosabl, Lluru nellcttl uJúlijheh,e \jll ]íl.]tta EDneL
niiD ndrLlt neg e: l pol!ífi í.llaj.]é( s J a \\. s:á:al el;iiii.lib.D. me]l, e
Kl:-D n. i],nü tcnlet lit,:|!:ig!:áirL.n ].g].Lenti]ielt] 1.1(|ij ó(fi eüelle

j\ ll, t l .jg]lj]]oút ki]\ elijcLr, e] a] iI]iilijhel!i s:ele| ,r ltiL,].L, koIs:aIl.in,
Iell,. ]r) g|n!ir.]ó lele|ij],]!t s-;n,]éL().ln larlíl.ni tij,.:] !1.35:iílü, és.
Ká.lir, i.!r:.lk ]0 éles t]l:n:ak,ibrn -:]: lhin,áFi ]Jii\:lll.,n , .Pn }.ri] r

.{ re.J::illjltiis , ha neljl l: l Lé]]ihe: hasonló s:rnren, Jc t br:!]rt]:ti -r i
s]ereFl l-]Un!lr!r!!:ti F.].]t a KF.I\új,r lcgés:akit|, éi lrc:tlrc; 1egkr;:elibll
esií ré\f,.]iint, LljL]óL üdulii r( .pLL]Ésélé ], \.i]t 1.,t e:en s]ereIki]rc iL]fal kisebb

-.é,?1,íl á4"li./ly'iú,l, ]ii



E:e[ bclii] kél ni!_! udúliít.nllctc Jlrkul1 ki, l luglonrjn\os - L\trl. n]enti
itrlrilőkor:.t, rel}he: !: és:aki DuDa-|rrt. . _i|.lts:iE.i, i HlikoLl\ a\ .
|lllJr.n ns:ilet tlrt.arti, \!1!n]jrrt . bin|a talL ü(]ijliilelú]et.k. T!t]l,h,r!
.ái]&jlá1 Lll.t\ e i: l]r]i\ elsLn keDping Liil!]i].enttunLn!]

].: és:eki DUú- |]]tr !j.lijliíIeliiler, fue]ln.k v]riq]isa 1tcliil.i.:. nle:ii
nliJli:.rn nre]rs]iinése. és a Dunl |JIIL nú,l., rés: Nnt.g| jtl méiel -r:é1.1 tobL,

lntr]t féL kilonéler h.ssrj lelli-.Lté:é\e] k.:.]óJ!ll i 8l-]-i5.nc| Li:e|én eh-
lrl]r l] Fénrtorl glnl.an nLjl ] 9Lr,e, éfri:É.]Ie c,ctt.
Elko .: l 1el(iet ki:.1.1-. L.:;bcn luliolLllek úréfuetek). rr.rrl-.hb tés:l á:.:
ilijl.Én n.g!|iigiiill n]i9ins:eiré]!ek tllL!jJonjha kelL]lt, !t]k,:án,]s
Luxu5.\iri]it apit.tt.k,,őt Lróncl}]lijL illaD.ttj ottlu]r i: lelent.tt !].lglj-

nak E: l ))Lnn peni ;élínls:eIii la:;, n]! H,Jíi§:ti er' k lcr.:et,i. LegtciLc-

1 stn ]lL \:i!et - Lie lID.l t.rii ].(i j,],r éj:r n hen,rl r: L:r ekt,en fcLtilltise l r
l,],ú\át.iL Lr].rlél - i L,-.r;1,1.in;l i. .liis.],L.cr, r.l]í és kcnLn]]g 1.1iiLetté t!ilt,
\:í:l é]enel. ic.ónlkhí:rtIrL) rtn].:liltárlL i, tat]l. len|u]!gcl Bil e:ek

D.D \.iItik ::.iN]tte1 ij ne!\ .]I!].jg1]: l.]l]| jn!ekka

Udnlp]ng d !úftllg.ta

A követtező rész a Hókony nrely nár a 80,as években is létezett - siintén
léSzlegcs feLtöLtéSSe] - minte8y násíélszcrcsére bővült, s íőleg hotgászok ott-
honává váir,

AleElálvjnyo§abb leiiődés a Paradicsonszigerén kovetkeuerr be, Ennek
jogi itlyzetór - a telekn,lajdon viszon1o1iat rendelték. MDtcgy eg_r, !i!9,
méteres szilád butkolatú lejár(i urat kapott a? 5l0-e§ úrbóL, a Kálváíia domb
nagaságánál liindulLian, s a? ól*o nány:ati határorái 199]-ben külölr a

névét is adolt az iEeni kis urcácskáknak, nelyek urcái siíll6os.tn, Ponry urca,

Bú,avirág sor, Vadvirág, Gyóngyvirág, Tátika utca, Talconyi illerve Miklósi
sor, valamínt Csárda sor és Csatorna sor utcaneveker kaptak,"

.ré 4,kl t4fu.l.ÉláA]5li



A bjnratarak kö:iLl. bír laj|L. ho!8.ls:tó is léte\ij]t, l1ernagrol.b a:
Unlrrc;un UJülőcentrurn a rnaga 56 hektilr:ls terül.tólcl L99.11.eD ke:dte

Terúlctalc, kiiLD RRT, (ltós:letes RenJe:ési T.rvct) í!!ad!tt e] al ülk.r
nrjn!:lt,' Dír nagát a terüi.ter nra.!ántajkas .sorarltok épitetrék Li ors:jr6

' ,. "] ' ' '",
léílés] Le]rctősilrrel !i:i \ elscn! re Lelet is Lótr.ho:tak.
E!! n)ásik tllon kábeles lo.b€iutó fí:l\it lat.sír.ttek me]r,lre: h:srnl,]l
B!.1á|e5t lijn\ók.D násall ncLn talá]ható, irííg : legriaqr.lrb, tol.b r.;s:es

Uri!í:ün Jknping _ ó0 dfldö iid]r]űhr:,
dt ?r)áü 1ri?\í,ian]9'r ndi.í,

lremr ik ta) nesDialedr lis:l.r \j]ii
iij(laí;ő a5 ciónrká:ó rónak. ]lle§.
hu!úkos |altiáraL, \ í:io.i |ál!;1ir]
íerrtrT:ih rjklit 5t]] te]]es é!ték|í!í:i
|ilrirJLcroLnnik -{ !eDral.iLilásr, i:
élkc:il vtnrlégek ioga.lá:át a ríllrJ_
koi, c.op.ot. til !:o1.á: rél|.\íli
pu:rórat. 60 JaL:1. nég! é: hrts:r,
ülahc5 itrlD taL]!:ú ilhlí::.l, ]aa,3ar]
tills kempll3 leli]leilel. i 5:jIn!j
Ien.lé!lání lélesílnrénn\lL lsle_

A: Unn ersum Leni|rng el]ctt
.ií! L.án\ltafak haslnsílásíri ]. n)
kcrth, E:eket elubáD n]!inri§il,
::igok, h !ás:t.ilsesá!.k é|ne(tét l,r
:í.tkoíi .ír|.ftjajl s:inrjr.r ijJijlai
jcLLe!!eL, fifJési. cín],rkj:jsi lclr._
tijsérekkeL, ilr.nJ h,]tékk.!.
i!lí].le:ek n\ün,i. ]: i|!ri ]eLLesií
fáFie]laíJés, iiijlijllcL\ jcLlesíi te]-

Kórségs:építés, kijrD§e:etvédelem, kij:tis:tasác

..\ ].i]]ség,!:ó!íta5 tcknlelébcrl új!t ho:.ll, h.!} .g!ras:t !: L!a[ertLlelen
ieLe|hel!el lótclitaí t,i]ie]iok._ lirlolo:en r C*a,Cola, Jc : toL.biek is . r.
!:enr kinn\(lkú .] nNsat,rn !]j] ,ilta],in.ss:í \ jlt c!:tótiui slnNnlok s:e.
!í1l |.rrko\ítottlil é5 konr,-.lL gonJot í.lr.liroLrlk rr LiLnlc:irr,éJelenre. irl r:
1.rri Lelulrt DullhaLas:rilak rL: e;^rik legs:cbb lorn1.:etbalát neqle.le le,i,

,Ú iúl a?..qa^.k ]59



aho1 á n!úlr iparrerülereire ]ellen,ő futölgő g|árkénéNyeL lnég véLetleD,

ségből sen lehetetr ta]áLko i, (előkerftel sokkal trkábL) s cz elere hozá-

]átrLlt a község §zebbé válásához,
MáSréSZt a 1ako§ság s bekapc§olódott a civil s.crvcetek ú]]áéledésónck ré§t,
kéDr a községsu épíré§be, Eir eLsőként a régi hagyornányok felélesutóse íor-
nájában l989-ben megalakult (úlbóL ]étre]ött) a Dunaha.aszti Szépítéúed é§

Tórténctí Egfe§úlet (DSZTE) kezdenényezte, mcLynek vezetői és tagjai eg}

sajátos ákcló résreként é\,eni€ yégig járrák e utc,ikat keresve a széperr r.:nd-

ben tartoti virágo§ háza|at, Az egyesúlet ezr kóvctően a pontozásos ícLmérés

Hogy szép, rendezeli
ki§válossá f ejlődhessünk

,4 stlíBtn E9Aiil?r pLllt'. ] 995_ból,

lló5iá u&d. í.l Hdr6n' l:lp
t 

^{ 
J Usd A lrl úJfu.

alap]án kos;ajnetét feje,rc ki a gond-

oíott há:ik, kertek ruLajdonosainak, A
rapasztalt válto:á§okar és errrlnrénye-
ket saját új§ág]ában, a S:éFítéÉet] éS

Mú,euLni Híradóban kozé rerre,"
Mivel a kös]önőlevelek nclléklere.
ként ninden Lakóhá, ncgkapia a,
értékelési szempolrtokat is, neLyek a

házak előtti urcaré§zre is kitéftcl, (pl,

virágosítáS, éló §öVa\y létesítéS) a?

akció erednénnyeL járr, A kezdeti 25,
30 9o+ó1 a wópen rendben tartott
hárak és utcalTon&]k aránya öt év nlatt
i0 % fólé cmelkeden, (pl. több mint
1]00 hiiz elé relepítettek éiő sövényt
vagy 1élesítetlek \.i!ágosított urcai
részt,)''r A vá.oSSá váláS időszakában
már nen a rcndes, hanen a rendede-
nú] hagyoft útrészek rírtak ki a kömyc,

Kols:eílsallótt a i;ctr]ót5:lillíltís ]\ lg.: a kó.ség a. ! l.k,-.Ssá! nrsl alrat

í]:clerl élte, A korlibl.t, srcLigabb sl,nÉs.,iLlító koc.]parkkal rer elle:ű
Haras:r] ki.nl_1éki rállalko:il lrcllcn a: OlIonlánr,:Jt 199,'-,től e!! kú]io]di

1 ll,, ,,i, j, d,
nitt.].|er. mDd a s:enéts;áLlítást." E: a rjllelat kors:crií, :jr( s:álLitóes:-

kal:itkel. .éhépekke] inditona be a Llunkít Egls:ersmnJ l i| i-l,e relte, 1rogr

nnlenhol s:atrilros s:enérsvíí]tő .dón_!cter: (kukákat) 1,:.:l,íl]anak a s;e-

mat ijss:ellilrtésaIe. E: L.ár iobllen nicgtileJr a: egés:ségLig}] Li-.!etelnénlek-
nck, de s:intén dlalgítftra a s:enrit s:rillfurist sa]nos a: A_§A n]ásluun trle

[erirlaj hul]aJékokka1, a terve:etnéL .okkuL gyorsa||aD L,ctclílelfe a k.rábl.i
i 1-.s út ki]:elében Lelij kof,ési tLllajJonú s.,:n]érlelakót. E:t kij\elíjerl |edis

.ré ikr b.q.*,Élál,

,.{J's!ée1,9e,
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il .:.netet .s.k i (]!!i](Jn ]at.5ítetr ]irn]lnuL]iiLis h!]]iLJakg\iíjtii és árli] ]t,
]]nító tÉte]]éí. ](h.tert (kcLlfit) s]i]]itlLli. emi kn:Cl kits:ele:éle en]Ch. !
]ilcsági és k!:iilüi annjg! is fulrr: Jíiakil, _i l: !nk!nán!]ir kar]!s:.l-
hclr:etlt keriih. r: llmrir mon.l!l}].l!;etií A,§Á,ta] s:emben,
lgl:, h.lg1 rLgLltrkkor r ]..i;sér n!cr.5ackénl killrl.lliette el, hlgY ! rele-
Ii]]i: teltLlelén úL.g|]iinl l] (le!ális) hulliJé]ri.rikj5. E3és:sé!esetil)| fljLt - re-
Jr;ulósi rr:glsjgcnJi.en , ! kolnlef,,t. Sőt lésijlrb nióJ ]rfíLl (r]\ í]]]t ) j tiLhi-
g!!lt Je ],j helr.o icklií \:.néttele]] r.tlLltn lí]:ís a| pih.ntetés !1jr]r l|irtÉ_
r iil.tl.é]ú é.likc!itisére

sá]n.\. [n Dc:ijijli]]i|t rs allr]llaltt i köró!, s D._.1ek\ ij .:ln!]]en..'
toil.brl :ell úcrult neg!k&l.i]1,.]]i_ Dé. i] ií nnk.i]u|Lal :en] , !: Lll._
;jLL: s:e.réi]crak,is5a] t.]llinij kdlnl{ctkáFiir;d,

Kil:hilonság is Yagvon\édclen

l |.:sé!l,.! , nunl !: !, aj:ij tésalt]ijl iínefl, , ! kat llláqhíbi nj ],i].t, -,ijt
!L:]I k.lá|hlr1 i!, re]enlii: Léts:,ihLj t k.:l]]]l.!]:ligIi ullelij ...n.liilijl!
llij]rd.l( H.lfab. a nrjjlJik \il:jellib.ú !1íl r.n.lajti]]r lé1)lek (i 1rai].i!
Duahili\:trtnk féliq .!iiit i LarlnJre é. lij:hi:t!n:álra ii.\elií r(nd.jliire
\,nt
E:t k.n e,ijen .l:.Dl.trn - nllLo:ben l rcrrga:Jrsilbln í.]:jrk._i:talííi lr].].ih
str!.t!:enliik ó\!n ú] letJijlijlnrl l1]:lak ]ére,,. lllla5:.ilíFor i9ó]ia]_]_
L,!n nc!-s:!n(,:,t.]k. Ealűn ta!l,] a lenJr:eI!í]ljs]g, |: "Jlrnlál.si" \]ii::al_

.!tallelirií.. .] rr.r.if('j. t(l.|n]és ki]:bi:tnnsigl h. l:ctaLrck loDliitjh.,: l.,

E:Éll i ka|\ b.lőtrstLi]el rn3t.n; ntcglL_rl las !túr1l .]5ő élhen ,iq\ J.jnlott,
Lna! k.m.i} .u]fe!i áli]i:nrol irijj] r,. .]e renJijrijrot s:ere: ])u].]hrras:ti
!:!imíl., s ircsíe]elő lLnjbL:,i: Ltrí.. raltmnl anLrak ti]éllen, hlll .l: lnk._l.
lln.r:ir - e]cJ.ille!: nli\.jl.kP s:j]ü _ t.h,jrnl.:t.ll Htr,]lali n]ellókarn]Le.
.et kln]ü]JottjLr leOJiir5a9l aIij]ÉlIrck xlatín:,ll| ,it, r é!nl i: la ét !l:iD ú]lól
let]iliill:lr5 latc5(]t D,úr.]]aI$:lin

-.é alá á,qa:kú)h1;.



no]Órdfl éFktán,L rfu Lin,

A rcndőrörs kezdetben papiLoLr 16 lií, gyakorlatbun ]],11 íő á1lománnya1

rerldelke,ett (vagy 1étszáLlhiány volr, vagy skoLára veuényelrek egy kér sue,

nélyt), E.t 1996.tól az önkorni:iny?at tovjbbi ráDogaiásként, ho8l aZ őr§zol-

gálatot irodai (disipéseri)feladatoktói részben nentesítse, a ko:ség általíizc-
retr 5 íős, diszpécseri S,enélyi á1lon.innya1 egé§Zítette ki, A: íírs 1obb ellátris,

hoz később egr személygépkocsi v:isárlásálaL és fobanarrx fenntartásávaL is

hoz?.1iáruL(, sőt fedezte az iigvcleti suo]eáIat mindeD köl§égér (lrérkölt$g é§

járuLékai, s,ánírógép, nobiltclefon, stb),']
Mndez csak néniileg segítctt, n]ivel .r rendőNégi ieLadatok sokaodtak, s a

helyi rendőrőr Taksonyb r is ellárra a közbi,toNági feLadatokat,

A továbbjakban polgári öDvéde]lni szervezet is létesüIt, (a, onlornányzal
anyagilag ámogetta,) Ent]ektagjai tobb évenkeres:tül yégeztekíőleg ójs.aka

sépkocsis járőlsíoLgálarot á közsóg nyugaLmát védelnczve,
Ugyancsak a kózlend védelmét scgítette, hogy a Polgámesreri Hivalal
háron lözte.üLet fe}iigyeLőr - késób pedig a külrcriilcti rés/ekle 2 oikor,
niány],.lti mezóőrr is alkalnazott.
A legkomoLyabb úvábbi segíLséger a kóZbiztonság védcl ében e? ö!z!.!q!ő
srclgálatot elláó üileri elapl]n S,eNeződő vállaLaúk jelenrerrék. 1999-bm
már osszcscn kilenc vaglonvé.lelni kít, és bt, Voit a tclcpülésen, Kóziiliik
róLbeD k:]rs:erű szimí(ógépte] vezérelt .iás?úrends,elt működíetnek, állan,
dó iByeLcttel, S ria§Zrá§ eserén a helF:ínrc Inennek.'l
EnnekcLlenét, nen főleg al éiyakai lopások, beróIésekszáma alig $ókkent,
e!ősen megnőrq a háiő!zó, védő, jelző kul|ík szána is. AZ igazi megoldást a

képviselő lesrúlet, mely DndeD évbenkapoí rálékoztaró besiámolót ajár.ísi
kapitá]],ságól, abban Lárm volna, az ererletiLeg 3c fősre icrve:err ajs1valóbaD
megkap]a tcrvezetr erederi s,eDélyi állon,in|rjt, nelyből h.r nijvekedni ke}

]ó] '4 ,?r'ő/i a"/iaÁ,1|1á



dctt a Lélszán, Suigets?entniklós - az o&Jni .eDdőrkapitány§.ir] , Lnindigelvitt
néhály tór, I\4á§részt a lestiilet nem tualott egverérGni üral, h.gy szintc
b Jl d, , !.e | |lF| |,ó","|.r,l ( Áleioe, ,,9r ,""Ae,-,,,,l,

i 1 L _,P,e, ,P,e L. ,| P F\P| P ,|/ | i|b

Tíz év gazdá]kodási mérlcge

A kirség 1990-ben rnegkerdődött óDállóSodása, egl,úti ]árr a reler]üléseD
r,l d,, r ,.,l -öc rl,. ,l eóP.,eAuL, ,.,:o.i l,,,re,n ,\
p d, ,D e]| :,a| ., , ,l ) ll , ,l. ] nb-, ,,. , b- o
E, a relje§ kózsé8i trlté,nóDylendszet s?ámára új helvzctet terentett, Ncm
kozpontiszerv haneni a helvi képviselaítcsrúler harározta neg, melyek azok a:
intézmén}ek nelleker . a kötelezően clőílrakon feLiil , a kösé8ben ésszcű,
s?iikséges és lehctsóges fenntartani, M.isréyt az ezekkcl áz inténnényekkcl
kapaolaros minlen eddigi rovábbi állaLni feladal és jog is az önkorm:jrry-
uatokra hárult. 18y többek kózt al inténnények vcfiőinek tinevezésc. A,
Dtézlnény na8}ságán.k, nű]iiidési tenilerének, hatáskore (tevékcnysége)
bővílésénck va8l, s,úkítasének nlcghatár.]á§a, Működési ki.dásainak fede-
,éSe, doLgo?arinak fizeré§e melyekhcz u állarn is hozzájáNLt, de soh:r scn oly
nértékben, ho8v a, iníéznénv rel]es kiadása]r fedeztc volna. Utóbbi naglon
sok teleFüLés.D , lia a, inya8iaklro: ir telepúléS csak kevésel, fudorr houli-
jánLlni - a. intéznéD},i ellátás rossiabbodásáhol, pL lsk:rlát o§,evonásáhor,
pedagógusok ellrocsátásáho,, bölcsődék lre{rásáho. vc?eteir.

Dunaharasztin ilyen duslri|us rosszabbodá§ nem karvetkezett be, A pónr
Llgyileg legkenényebb idősza|okirt is sikerijlt a közsé8nek árvészeLnic, bár
tóbb i kalomnat a válto?adan íenntaltá§ sjkerc, vagv a srúkségÉeű intéz.
mény bővítés csak haj§zálon múlt,

oktatási és kúlturális intózmények {ejtesztése és ányáli elláuísa

A? oktatási inrézrnanyek közó a lend§zerváltás kezderén 4 óVoda, ] áita-
tános iskola, é§ a Baktay Eryin Gnnnázium éS VízüeT] Su akl<ózépiskoLá
tarto?ott E, aZ intézméDysráil, a tíz éves önkormányzati .iklus alatt nem
csökkent. sór némi bőviilés kovetkezert be,

lt ,D,l \l' !l,,lo,l ],l ,"l j:J.lal .,--,i Lo"]er or,-r_,.
b-i.l ,a-.,| |o3] ! ,"r " el, 10 -e-d,,. 1., |"]iL . I dU| |'o
l.; ro. "..e"..rle ,,,d1o, . |:,,L:,PL ni,e.É,nil', i

leljcs 10 éves iJais:ikon keresztül fenntariotta. niíei a r,ízrievi raeozatoD az

.é iLl aq-k/j.h"ló



19.]0i9l, rtDa\ li:jl ++] 1]\:láL1,o_r leDJ:;.It].t ki]tn_!!;cn éJ ő- lialru l..hni-
k!. ké],:é: N L.,l!lt, lncl\he: i k.LLértlun ti]kiil.:hctctl(t f.Lt' Fani]lt l
gtr!.i:]Uüi nkt|tí: ]5 ]lt l: ]99]i9,+"es tnnófIijl r nÉllo!:lj]l,-,s giDLln:ut
nLcL]é ec_r úi lcl]ceíí, ]1.1t.l:1il\.s !nnná:ünl t.Lg1]:il iét.siih, c.nek no\.lc_
J;\] nr.!a ntLnr f,n]t! ! ]-r.llir lél] é|uL.t.-.l]ÉleüáÉL]il|.n-l és ] tentc-
rci]irel frLtl - 1,iníta\il A 11\,ál.Li 'larL]li:l ]t)!)9 ::.ll.rIt,!íélajl i!l úl

rnj]r} ériL]]!e!1.\ .:l] !]!1]:l. iiil!lii] jcLlltrlle \1urJc: .lll:lL eLLen.lrc

],i].elke:.tt L., 1llcr l BrLrar ieDntiItLi5! l]i!liL,l] lLrrrll relher rón:t
l(i.:;é.!e, Dnl ;l ri]bt]i isL,]l] .rii].Lldletés. l: .]l .n]i .1.tii.í,\ li.ú!it.15 ![i-
r]j:i!nri s:nr.. iL: .1]l.j].i]ils ]sklláIélá] listb]: r rl]L E]ÉIt ! k(1!\ ]!eli-itestllLct

l.j|1.1a!ja dijrrliarrt ]!\ l..ll: - eüe lett foLl]. ].,!] Lehctín.lE,i ki.:é|lskol!
i.]rtliltásút]{ jl.jt]j\íl i (.:intén arrragr gllJ,,lkaL ku::k.dii) mesíanl|
[rl. !é!L]L i5 rr.n] ]i.rijl] s,]l, iéLij 1oLI. hn ! l.J i]let .iti.l1.1 .] kó:ép6k!ltit .L:(

(,cl le! ictj:Lir|,]]] ili. l je9::in],enk

,\: ó!!Jí].til !. l: ilLilán.s isk.]:ilD|il \.liJ!trc] kcrrtl|:rrr:lL pLob,

lénra n. lt lel l!i: i: illaüi táLno!!tú. c,cJerilel nt r csrk ó5-i0 ii,ball

eJe:re roba i l.]iJiikil. Je 1tt a L.l}(]g n]er,]Llalst tilljlr ,i!!, h!!\ tr

ki]ré!l..n !]nn]É. .i\.Jil.in é! áLlal,n]o, j.l,)líl.en n(J|:.|]sé!i naoict
l.,ellr.ktltrnt rL::rtrtt t.c Eíe : nenr:eti,ésl L].l]l]Li té_.:.katl ]{ijli]n illaDl
ILu\: n.nnatitr i|irl

L]!_!rD.kl,t bij\ ijli i. .: .l.ó iokú iskrlü.i]i:rr, Errras:t |.\ ClÉ\l .iná.s-
rJóraL-c:l]\'\:inrLji\.JaleüLeténk!L].tlinrátlói1.]}.t-,nrííésíon,il-
n-Én..L,]] L léllehi,:j\líriL. neLl ]99L, ij::an i Rákó.r F,j en. álGl,itils L,
k,lLa kcrrtrj ko:r keire mel nlikriisit. 199;-b.D !lJi! rel]e:ei oi:illn
i]tlití:l ntó]né.n\é r.jlr' Lle nnJehhr: ,:l: rrllalr trJrtreL :lmleL Lgné
lel|e[ ! k.i:í]g\ e:e ]ésnek ke]Lett bilit\íta!r.r,

:\ \1iilrlijr]és] Híll.il a legi,ntrlsnl,L. rjltrl:is, ellialtl lús:leqes lroíilriL],
ras. L-sokkrnt l ]l]lill;l].s Utli,i]<ai-á]LaDL) Icr1,1ea,énl,.L !?:nt,r \Iegs:űL]t

1élJáuL a tr,lincló'iJ.1.1 Hi: teDácsLlLajl Lólokrr való rgin}te!étele.
E]naraJtal. a mLllk;]n,tgalonr]lo: k,lp.c.lló.ló rerr,lel,ínlcl, L]qr:lekkoL

]elenrk.:t.k, tjel}t lÉre:\e le1l.ie]Iénl.ik 5:tiDl.jja i.trrl -.:(rt.:Élek. sijt rar

néhin_! esetbcrt kir:g}ííla\ejl §:í!rí!i !,1:],ilküló i:en,ek rs. (I]un;rkentér Rt
Kifle Kit., P & O }ali.) ]i]h:relrék i: intéanln}l
1 \1in,eLinléJ H:1. )]ó!.]t. \i]líl lenilel,én\.n.k \:inrát i5, .]c,|lj1 n!,!r.n
:.j].réli] ten.lcr i.].L.]cllL,tr helr r rJoo - naqr tcnl]ében - ! k.j:saqr \:ú]lű és

a: ] 1élIéD!.k ::cr\.:.l(,]l, nenr:eisélek,iltr] l.rre]ett kultu:j1], |r,]rle-
nlrknik. Klub í, !ii|il í|,1 tjel}]§é!eil.en fe.li!, ! t,]lábbftil tot,b;:.Llónek.
,]a.]ak.]ulel, Llijs.]. klLlt.]i ik il]erle tóbL, !lLJtoünlL r..d.]ell he]!i

ín,éíÉli L:j]]ílinlil, 1,1óhbtr a .]c-es éfil:.,] ul.Lni a!.jbcll lélrelro:ott

kj6íifu ó teren bi,bsíbrta,'l

.r|r,jl/../, b1"/.l*lrlíá,



.{ \IíilelijJés] H:j: r nil.|i ].laanaDrnéL eíií\eL.i].n inn!5:kodhat.tr. é\ le],
]cn 1rorr, rlím:,.:ko,]lru se]í( L..}ilt]e!e is. Elsijylrbm á te]thá:as. ftlín]
s:en]í.]ós |.hgu]ani bál.,kr]. l sikeles glr,rckck .;ámára
játéknl éi tJít]cLó!Jli-,kn l]|ct.Llkéi l . ].Lcntlc:ij é le Lnes \ j] li ]k,r]j li jlt!l,
a na]rl]lli ójlbnn l:e^.:.it:iN fí:;nlli utljLr keFll léliiésel.c, (]!akrnn
i!én!he \.ttik a NIű\elin]i!l Ilá:il .\JlLiJL renJea,énrelre ]\ Nliíkorlését
rLgr,aneklol .r: onklrnr;nr:at kerlet] ]Jils:lkjl.an nérliter lor Jto:tr, ho!,,,
tenenlek ccy í5]trt iljk ii]D$tálki.l k.lLett l.elen]eli, In]fcl a k.Sé!1
knn\\ Ljr l]!kt.l\ té é]]i]l.tc nau ki.:].\ rlck l.illrLLlr r kolrrt:nLtclerlarok
.]Lálá\lírr, \'.lliDlni letnenrck egr.tés:út irerrte i-2 hóni|]. luJais:ijléíe
lel]e(( ijt.]ls.rlDLe E:e1.1] . l]Letl,e i ki)\ \ tliliheh:ele. l: Lj] k!nrll,iI éf!-
lel ntg!i.ílarc sesítetl.

A ]ii]D!!tliI mei]]Él k!r5:elii Lj] é|i!lcI., tés:len illin]i .a]lliLn.,ret,ij
elrlelriLllcl l.]9ii,,,kú|c](lir.n kelill1 it.tJii5re Dunrhlr:s:l]llk a 1rglclcn-
lósebt] _ ]n!íl n h,iL.(llúl kir\ ctij.D é]],ill _ ]rultuI.iLi: .enrLnl: ]er r,

A, 1ij lón!!ta, beliha

Eglré§zr kön}vá1lomány:r révén, mely a 1egrragvobb kóryr,állonányú
nagykii,ségi könyvtára loLt aZ ors,ágnirk, násrés,t so]<o]dalú, az átiagos
kőnyvij.ak fcladatain túhnenaí filnkciók cLlátáSa révén, A kétsuíntcs, új
könyvtár, fijkls:tr]ten LiaJó é5 raktáli reriilet, cLnelereD galéria - eredetiLcH is
d\, \el l l Á j,,,F,ool,i e ,+, or.r, ",l"r L r

épiilt k], tgy akik helvltn kívártak oLlasni vagy esetleg kuratni, - ir kön}vtái1

.,é,rlr* h*/ 1/4v:/11á



9.bád p.lcos könyvt.irként is - s nen csupán L(ön),vkolc"öüzési helykéDt

hir§]nálhatták, E:t segíklre, hogy ug\,ancsak s:abirdtolcos rcDds:erel a nép,

sz,:íi fol},óiEtok, , közcl 100 folyóirát, ú]Sás és hctjl.r| s:intéD a: otv.sók len,
dalkezésére álltak, Encllctt .l könvvtál - e3yértcinrííen nár vlilosi s:n[ű
mijkijllé$el- cgós? csonó kicgészílő szoLgáltarássll bővült: 2000-1trr pl, m:ir

lntenret hoz:írférós, - srámítógé! használár - telePülési rétkép és kópeslar
kéiéikedelenr, - lckctc t'chér ós s:íi]es íénynásol,ís, sFirálos és h6kötött i r-

íií]é§, helyi sicúaík konyvcinek íorgaLrlalása,, ualanrint a kónyvel
kijl.Sijn,éSe DclLctt, Llíiso rls vtleó ka:errák, CD lclLezek és hangka;ctt.lLr

kijlcsi]níése is .1ltlLfuossá váll," Emellelr a könyvtlir folyamatosan rátéft, .z
iild;lini ízlést íorn:iló, " .i hcLyi p.ínrfinust scgítő "kiinyvtáli, irod.rLmi

lj l) ,l

niéghivort előarlókkal, halLglrósággal, Enellen Llaga au ú] éFulet a!ítés:eri
ntegoldásaiYa1, valanint lönyllár előrri 8oDdo,otl vtrágos kisllrt]ával
- később Srókőkútta1 , ! cenr.lmterüieL képét is jlvílotta. A ko:í<g (Vilo§)

sokoldalíran nyel t ncgópítésével

A köTé8 LcgkLscbb kulnlrjLi§-műlelődési intóZnénye a Hel)törtóneti
En]lékrár szeNc?ctilcg s.orosan kapcsolrdon a a kODyvtátho,, Az ELnléktár,

mely azr kovetiícn vált nűködőképes inrézménnlé, hogv 1991-ben e syűjte,
nény élére wakcnberekLaí1 ,illó s.ikmai (társadalni) kuratóriunrot yeLve}

rek, íokozatosanhelyi krnírzcuruní válr, Ugy hogy hc\,iségeir árépítették és

,"lll oll, ,,, i,,,r,-. 1ra l-r ,,

rárgyekkéDt, az egyko.i önL<énle§ ríízoltó e§esúLct lóvonratásíl S7erkocsijair,

Az Enléktár íey ellárra egy hehri]rléneti kisnílzcuJn rárgyi éS írott cmLéL(ei-

nek 8l,űjtési é§ kiálLítási rcladaruir, EmeiLert rencls:cl,esen gyíljtötte a hclyrör
téneti]e3 éltékcs íorrásanyagokat belyi§nereti kiadyányokar ten,gctt ós

adorr ki, így a Dulaharaszti ]Vlúzeumi Füzereket iS.L*

Mindhárom kulturíllis-níívclődésí inléanény \.é8ig közö§ veietéS Tá]rolosi
Zolránné Művelődési Flá illctvc Könvvrár i8a,garar irjnyíiása alatt állt.
Megbíiását a kéPviselőtestülct tiibb.lLk.rloúmal iS Lncghosszabbftona.

A kulrúrális télen nénivesrteségct jclcnte(t, hogy niegs:űnt Dunaharasíi
réecbbi mo]i]a. Látogarottsá8a lokozatosan csökkent, Ncm bírta, a TV és

níísoros lideó karetrák korfuak versenyót, HeLyette nag.ínvil1.lloiásként
a, új p]ac !ér hátsó rerüLetén egy szaL]ádré.j auós no,i 1ótesiill az önkor
n,ín},ar jóváha8yásával és se8ítő rámog.ttrlsáVal,'"'

j' ,71tl k/l4*/7ht



Váltorá§ok a: egészségü8}i ellátás teíén

Az c8és7sé8iigyi és s:ociális e]lárás, a renllszefuáLtást kövctőeD olJágosa.
változorr, mivel i korábbj SZTK rends:eíí, á1]:eláno§ beiegség bi:tosítás

ó, ,, A_ -3-_F9,| "",,. lpl Ple- ,o.,,,,,,:, o,-. 
"kijEetek számál és beos:tásár tckn]tve fennmnradt ugl,an - de előbb _ 1995-

Lren - háuiorvosi rcnds:erbc Lnent ár Ebben a beteeek naguk vrilaszrliarrák
-.,,r ,l" " ],,., l l,, "i o,,, ,,t,l,

aL!!ján, kit kívjnnal( sajár hizi olvosukn.rk, Ert kóvette az oNo§]k tcljes pl!
vati:á.iqir, ElőbLr a gyenn.koNo§ol, (199i-ben) rnajd a há?ioLvosok fe|e -
1C)98,ban légyen (tésőbL még töbL.en) váltlrlkozói 1iátri oN.osként reljcsen
óná]ló§ít.rra magát és így iolytana rováLrb egésTégügfj tevókcnységiiker,
]vl]ndc: íinaruíro:ási v.llto:ásál jáfi cgyiirr, A körzcti ós gyemek .rvosok
Dem e korijbb] , tó?pont.sított eLlárá". kerctóLen rerrds:erltrr kaptriL< iize,
résüket, h.n.ni a] orker vjlasztó beregek VáLne (kárq,á9áúr) :lh!ján na8án-
oívosként, Veíődésl kötve a] ilnkonnán!:artal.'.
E: némiLeg .sótkcnt.tre az önkományz.t cgagsé8iigyi kiad:js.ii, mcly 1990
óra - a nornetív állani támo8atásokhoz hasonló - TB (t!írstrdaloLnt iztosítási)
táLnogarásból íeJeztc a köTég cgésTé8t]gyót De itt is íLgr,, hogy a TB cllátáS
ós:ességóbcD niDdig tevcseLb volt, mint a tényleges kö?ségi ráí.ldíráS, A]rr] lr, -, ll , J-AÉ.e l",l-,l. 1,1,,-l l,i
F oLv mérréL<bcn, Lninr pl, n? oktarásiig)i Dolmáknál, Ez. rcüds:er Duna-
harir9ti vis,oD_lLetban _ cDnek ellenér. is jól nííködötr, S.ni a Polgáme§leri
Hivatal pénzüg,lj os.tálye) §em a gazdasági ügyckct jnté,ő GAN,IESZ jlcm
hagyra kihas:nálatlanu] a? esetenkénti cgéység.igyi célt]jmogntásokhoz
.,,,, ,|-| --P--,i l,," ,.e"e,,l, {- -|q ,l, ,.r ". 

".L.en ke:dettőlfogva telen volták növek,íj léts?ínban kör:etorvo§ok (házio}
losok), a íejleytést ].i]lön is segitette, Így a helvi eilátás íol(ozatosaD s,aklerl.
dclésekkei is hővü]r, clsősorban kislabol műL(ödtetéséve1 éS fiziLorerá.i ii ror,
o-',re l,rr,l o -.9. 1,-,,| ,oo el '.Él.,.el

Még nagyobb lépéstjclentett a, cllátás, de főleg aícileszrés terén a magán,
,e,-.|.o, ., Iel\| d :.e_,r,b, L_-.o'-, 9v9..

nalkozásában éNén],esüIt. Az átlanj gyógvs,ertánk ugvanis oEzá8osan prn
vatizálásra kerühek, ílgy hogy rends:ernlt az önkomárryzarok kapták meg
rulajdonul, Delyek vagy cladták azokat tó'kés ,rjllalko:óknak, va8} to!ább-
ailták, átadrák béóe vagv Beréti társasági t!Lajdonba a korálrban orr doigozó

L]unaharas:ti vonatko:ásbnn a t)ózsa György úti n.tgl,rYó8yszerrár bere.-
dezésér negvásáíolva, heLviségcit pedig ho§,ir távú s,eriődés§el bérbe !éve a

h, ,l. ,Bo-o 1,on $o§,.}_,-,-" 9, ,e,(!,!,l ,-,,l
te a: oDálló - negvei vállalarokról íüggeden - üzemcltctéslrez Srükséges kü-
lönLóíj gvógvszcrtáI ve:erői s:aklizsgák.rt is. ir

,á ?kl l1"*rrá,/, ]ói



Ai ni,rui]i r.nd?iií

RöVidesen újalrlr két gyóeyÉerlár is létesiilr: gyógyYerés:eket alkalLnazó vál,
LaLko,ók révéD a Fő úron és a Danrjanich utcában közel s,enL]cn a ko bbi
orvosi rendelőve1, Uróbbi ij:leti s.entpontbóL kiilönlegesen ]ó heb,et !álas}
íorr nragának, na]d hogy heiyzeti előnyét loko]], .1 Lj] gyLig],Sttá! uLia!án
Ielépírerr es háiioivo§i rendeLőt a vállilko.ó n.lgánoívosok siámála, ahoL

egyben Suáúos privár orvo§ rés.ére i§ L]iztosított szakrendelésl,
.. ,l l Ul,

$emekonosok Jámára, épí(ert p.tikája teLkén nociern orosi rendelőt,
Minrlue1 haras:ti onoslegészségügyi elláű§e lényegesen javult és 2000,ben
a vá!o$á válás évélreli, má! a köverkező egészségüryi inré,néD_lek nűködtek
a naeyköaégben] Há:i orvosirendelő, (4 orvos§al), fogolvosi Len lelő (5 íog-
o.!os§al) fúikó-terápia és kislabor és áIlandó onosi llgyeleti uolgálat a

Diriljanich urca 34, száln aLatt, .l L(orábbi köZségi orvosi rendeLőben,
Hjuioílo§i reDde]íj (5 oNossal) és gyógyszertír, Valanrnrr hai féle nagár
szal(onos (Ileti egy§ieri vagy kétszeri rcndcLó§eL) il Dam]an]ch úrca 2], szám

alarti újonnan épírerr rnaÉ]án orvosi rcndcLóen, Oyermekonosi rendelő (]
g|erúeko .os) és védőniji 9oleáLa(7 védőnővel) a Dóusa Gyorgy út 24-ben,
Anya és csecsemővédelni volgálat a G],íkóz u l-ben, (utóbbiak kólségi
épülelben), Gyógysuerrár a DóZsa Gyorgf út ]7,ben iLletve Fő út ]5-ben,'"
N,lindezeL a he]yi egé9sógügyi cllátáS Den .supán lrivati,áIódott, de slélese-
Clctt 1s. - Ami váItozád naraclt az a yakrcndelés. Haraszti lovábbra i§.
S,igcthalni rendelőhöz tartozott, Bár a Pesti kórlráZak is, (rőLeg .l tlél,peslié3
a Rókus kórház, vnlanint a Hein Pál gyernekkórház) egyre s,élesebb korbe
íog.tdmk Haraszri betcgekct, bcutaltakat salár ftrranciá]is ellárásuk javírása

-:Ű ú/:/ól áll,r/á1.7 /í,á



Ko1]:ségveréS]leg, mini iDté:nén} i. cgés^égügylröZ t.rrozorr. böLcsődc,
Lneb, továLbra i§ betölrótte eredeti íeladarár, bár a bőlcső.]és gycrckck
yánár rekinrle , nagyoD erős volt :r i]uktllác1ó.
Ez valarninr, hogy kezrletben semmi ,illani norm.ríív támognt]st scm kaPott
a ko*ég a fenntart.lsához, késiillb Pedi8 elő§en redukáltan csak, elősen tel
helre a, önkoinín)zutot, A bölcsaíde úzenrelrelé§e Dlgyon dnigáDak bi:o.
nlult. KúLön konyhí, nrosodit, l!fl Létszánnj §zenély:ctct kellett tartani
kevés gyerekhez, Így a; egy bijlcsaídasre eső kól§ég nlcgh.rladta Lninden más
g_!cnnekintéínén}i katcgóda fejl.gos koltségeil,'""
Ezén amilot a ko:sóg koniolyabb Pínzú8yi nehé:ségckbc kcnilt, toblxztlr fe]-
merü]t . képvisclőtcsiulet ijlésein, ho8y meg kell sziiDtctni a? h]rénényt.
Végü] is, úeri n tcstüler ó.l*odott attó1, hogy hjrmely mííkóilő nrtéznénvt
eLves:ílsen, fudv! úiily nelréZ egy ntaznény ú]bóli behdításir mDrdcn eset-
berr a bolcsőde tovribbi fennrirtása ncllett dinrrőrt,

s?ocijli, Ennd^.kod.. e. irlermentci

A rendszerváItás szekénl ir szociális ellátás teLjcs cgós,ólr.n az ónkor-
mányzal illetősógi korébe tejiilt ár. Ezt kijverőcn á lcgna8],olrb válú?áSr aZ
eloszrá§ rnódj! hozta,
A: önkornlánv?át a kolálrbitóL eLtóIően a segéll,ek §Zélosíás,ít, kevés kiyéreL.
]e] nern a lrivatali szakapparáfusrrr bita, hanem e$, ol) bi,otts.igoi hozott
létre . á szociális ós cgéS6é3ü$,i bizottságot - meLv dóntési jogot kapott a
segéL}*eíe! szétosrtására. E döntés a képviseló-resrülel úsZérőI ncrés: volt,
nen a segé lycknól íorduLt elíía tegrób| (gyaknn rnes9e nern udvlrias) Lekla-
nráció, Egyben nclt clel.e kevesebb öss:es áL]r rendeLke.asre niínt a. igényeli
segélyek, v:]Iható volt. nindig Lcs:rrek akik igazságtaLanságot vélelneznek
majd a s:ótos?táSDál.
Ennek ellcnérc. elsősollran a:ért nert a szociális és EgészséAiigyi Bizottság
tagjai töL.bsógiikbeL] oly orvosok voltak, akik gyakran kö,verleniil is ismerrék
a kérvétryc:ők valós szociális hcl},,etét (elnöke pedig á közsé8et na8}on lól
rmerií Dr. Gl,alai N,íiháLy) ir bi:otrsá8i elbírálási mód bevált, Jóval kevesebb
íeJlebbczés, vagy panaw érkc?ctt Lnint korább:u, A segélykeretet, az áltami
nornntív kelet firvelembe vóteléi,eL . az éves költséAvetéslren a képviselő
testiilct határozta meg, ÁLtalillran 25-jo %-aL negtolctva u állanipén:eter,
Ennck nyonián széleskőríívé v,ilt a szociáli§ segóLyc:és.
1999_ben az ónkornánylt.ir követeő címeken juttatott Vo.iális segélyekeí:
(.ájójclben az ily cúlen secély kapo]:iak siánÉ ),'"l
- Apolási.tíj (20 lő) - ámencti se8é]y (410 {ő) , bevonulási Segély (? tií)
, cLsal lakáshoí jurók rámogatáSa (l2 fő) _ étkc?ési ]:ánior]aráS (500 fíilhó)

.rÓ. i/lú bq,nkl/kk



_ 9\emelD.\cla{ r]nn.!]lís (laj iij] - rJií\ek il]]le ( tú1.: adnt) ) , ]Jiir
k.,r,iak ],il]Ji]iJ t j tij) , tliisk.ril.lk (!a i\en ieLulL.[) l.rí.n,n\ L.,,:!ni!]i
il]lc;:dal ,1ilcJilcnlpill('] Linr.lxt,is ]jr!]élkel (,19lij] - kam!t[L.!t!,s

ki]].si]n t ]ó lij) , krj:g\ó!!ellílís (ls] iaj) , tij:leneta, i1 tii] - kti:ls h.]\_
:.l i]a iij] - Lrkjnc]!]t!ll|isi ,jü,]!ttj, |]i ii-i) - Ln,]:qij.1.1liitn!ttrl
triltrará:a i]]í t','l] - lclli]knlLli grernrr]irri]el r segóLv i]] ti-r) - I.LIJ-

\:elr: !f.nr].1.\a.j.jnrl lin].!ilii (1: 1ó] - r.l].]\:eies.a,cr.il]\ segé]1,!,+ i.i)
len]etési..gal! (]lri lij)

A !e!é]!.k !$1]gc in]iJ1]\í1.1, eL,jtánr:nt r]i|],jrl] ii,]L].irln iouLlcot trtt
kl N,.L!loI Drl]}it n]inl |] i: e!és: ér i tcl]., ]ilk.ssási (lo!úrL]niLis] eJó]].-
1]:clés. l s.!(1l\cL llllr.:gr li'].-a iL]an lenJeletckcll rlrlLLLt, a: cr_rc.

.crilr ek r.uiLl ,rrgrt]g,cnJ]ének meqlint,i.!:ij§i n.lku], Úgl. hogt t:r],],c.

.l: j]|in n.lLnrlív l.n]x]9.]].jsik i.Di].il]r. ré,:le!es.n i(í,leúkéDt utó]trr]l,\

\ ]*::1éti|as í!lnllj]ljt,.h) lú::li § ],iIt]t. Átr]ll]rr1, hú:-] .: eselenként i.]\í't,l)
.]]trl,jL Dl.gí|(1ri as lij,elirien krfL:ctcnJ,:i ;eré]tekrt (rl]r:ite,]i nt]]., i]
i nj i!.nIjL1\ aj tJ]i I e:eler eli-lr e hniLcnr lrr]],:rr,

,\ s1,.i,ill! !,.él\e:é§ üj:ik nL.lel:it e? l]té]néln,i k.].reL ki:ti ,a\iílli
cLlilís ka!..:lc l]ljll.n:j li_is:el!|et r i9i],len neqnvilt é; liiS9_]ln ]Lr

]in,eL l]in ít.tl Or.gek NJl.Ii-.:i OtthoM r:it,:itril EnDel l.\akenlsÉlc. t.li,
lerl sr,cirilrs g,ndl:j*r| é\ há:i á}]L:i5sn].g!i§:rilt k,. úq\ lllll e nerc Ls

riln:on, 19'li-riíl r: Ölel]ek r.!ifkn:i L\i]r!ti. ri] Da\.n T.rilleli G.nJ!-
:;si Kn+-.L1l ].:rl, és kiiÉl]b nétték|i Éin]l.tbin né;l is kal,1r, T.ráL,bi ].1u,
l;si hla,ii, h.q] 1999-bÉn e!\ o1ilL]h].:r, !ás,irclh!l.rl e neila:k.,.r1

mozgó időSek sz:]LlíráSá!a. A goDdozisi
közponr egésu n.lpos ellárást bi,rosító
klubjár L999,bcn ],t fő ]átoeatta rcnd -

s:eresen, ní8 145 tij házhoz vállítrjs
kclcrében részesült naponra rencls:c,

rcs érkezterésben. " A: önkomáDy,
,!ti szociális 8oDdo.jsl kiegéSrítettc,

Számos rnagáDalapíijsú illerve e8}üá7i

és a1.1pil\,álrli otthon Dunalrarsztira
\.aló települései lgy a :, S.enrcsalád
Szeretclotthon - a Fő ílt 52.ben - 1]
szenély, a Slent Er.sébet LlóSek
otthonapedi8 asoloks.iri út 3], szán
alatt 20.fő réSzéle Dyújtott bentlaká-

Ti:efull!]. nl]iil1.1l\el l]iíl,iJott e \'.lrijr]illl\, útc! ];-]9 ilirl a: E|K
Hi]naL.nl]ág li.Iil,]]!ri.:]ri: Otthon, nrtlr r Ilho]-é. Jro9li]lgijk r.n.].],i-
.lit rillaLta tiL rl]lnllr,]:.qnnr liú.: utca,15 s:ánr llrnl BjllJ ntth.D,

]7!. .r& i;L/, bl,/",/.y'y lrla



Ln.l! a: i]náLLó élel\ ]lt]lr. képrelen ha nLr,:onan sénl]tek és éllelfuile! t]rglil,
lakoí]k r,]nilo::1sjl \és.:t. A: ]9ól_t]di fllDcLanrs:ágbarr alakull nem:et,
k.r:i Bálka ki]:i]:sés, Nltrgl,i1.1;:tj!.n 199]-l.eri Dunrhlras:rn hr:l:r.r lótrr
eL.ij.llh.nif. 1: .ü]l!n fuellé 199;,L.eD a \1úld::en(\ ril l ilnt elátt .s1,
Dtrnkereh|]i\ ]]r!lt]]ii:tató .]ií]r.]vt b ]éte:itel r,

Pén.ügvek. á]lami iinogatás és mé}tólc

-{ ieií.nnr.t. .]: onkonní.}:iLtl ntaaléi!,ek n]eg;:!j]rl.tar Di]kLiLi Dala.
.]éktatan iennrartj.e ,iit iőiílé:. J icLenrijs 1nlr.rsi.!]llurj]i5 lcniliá:,iírk, a
milrs i]inlíi \])(]i]tr 5e!él!e]1.. ! i.:ségie]]e\:Lé\ \,t.. .,nl llL]illhattak
\ (rLna nrer, hi l].n] :it.lLLL ; Ia.:!ig\ l í!rlás.k Ii_rfnén:re l]J.l!,]:ott h,rss:ít
lir Ll ten. n]e]} .larl.. h.g! l]L|1]lrrris:tl |én:ii!!ile!.e .n]|fu .!::ill,inL
tifu].!]l]is.kr(il tijq9lilr, háDenr ].ira\:i,!ját tál.in:ll],]n A: i]ll!ji tíIno!,!
t,ii]k li_.:riL ]99a,1.1] né!- ú!\ ]í§]]tt, ! k.fé! l]e\éle]] íiíiill l risr nll].l a:
sZJ'1 - les] ,\ kltrn]ftjr .:l ] nrigvtr |Jati:erirl s:jrlírr s:okltl,:llr ri ncn túl
n,klns:enr esel t,:,q:lJon ::emél\ L ro!.J.ienr3,]ól, l::ll \.]ltt. bl, lr|gf r:t a
ko:sélek r:írosol tilglá| merkapni.
E: le:Jerl,cll cgr ivrg i]]1 is tlrtónt. l tel]e. _q7-]l |Lló f.tló]]tD ton 9ó.hi
fuelnrlr!Jt .L t.l.L]liLósekl]é KisaíL.b e1_1]tj,rn .: \:lltoltt rhoqr a tíbl.i:rr-

s4A bevétel Elj6 1]46]3 t6€ió3 197]6 
':f5i 

]lón!l ]]l |i4 4n]L] 554]!ó i7] l45 ?9í6+i

l(óz§€lekáÉla$t !ci]% 50x, 5o1, ]]0\ lc\ j5% ?j96 :/% ]a% lr9,

Ahjcdlefröi§,sd l].l,L,]8 14].]1 93i],l ir r-j] 948jl ]L59]L ]L].lol l]l9]6 ]]]4]9 ]]9+9?

_r7l

A:a: Llíg 1990.Len anikor az SZlA-t beve?ctték a, első évben mér] valóbin
l00 9ó,t kapot a kOzség, e? íokozarosan csökl<cnt és tí7 év múllía már csak a
tcljes SZJA 15 0/o e?ért i990-1ren l]4 millió foliDt SZJA 1revére]ből 1]4 ]l)il,
liart, Lníg tíi éwel később 796 milLó SZ]A bevérelből csak 1l9 nrill]ót kapott
a telepr:]Lés. igy az SZ]A tényle8es értéke áZ iDflációval is S?ámolv. köIrsógve,
téseD beLül minregy ötödére csókkeni, A telePüléseknek jurtatorr SZ]A clső
csökkentését, (elvonóst) az áltarnkincstár (állani ki]Lrség,eiés) a normatív
juttatáSok rendszerének beíezerésével indokolra éS pr(ibálta etlensúlyoni.
Csakhogy e: a nonmtív tánogatás kezdettől fogva nindijssze ?0 -80 %_át
íedezte a va]óS §iiikségletcknek. S liiherett L]ámely komány, nem akadt a;
országLan oly ijnkorm:liyzat mely ezen nonnetív támogarásból virlóban

.,4,, 1,, l hb1,1?r.1;á

l99! 199] l992 199] ]994 199, l996 l99i 199li 1999

Egy ÍóEjltó s4A 3.1]]7 ]0745 ]1,56] ló0.16 ]t]a)6 )0,&j9 ]s,j]]ó ].l,ól7 41s5l 19 ]6j



nlradéktálanul fecLe i rudta voLDa a, inté:ménv ilLet\.e a kö?sógfcnntárfási

kiadásoket. Leginkább a kolnáD],zatok által beígérr íiilációt cLlensúL],.ó
iDtézkedések, lőleg a kij:risztviselői és kózaLkalnazotti ti:eréSenelésck sújtot-
tílk a köZ§égel. Ugyanis a noimatn úmo8atást nijvellék áz iDfláciar sz:iz.r-

lékáv,tl, nem a vállrs ]<]ádásokat. Ezéfi a, inflációs ernelés egl, réVét a tclc-

Pulóscknek kellerr ledezni. 1g_v egyre níjtt a rés a noúnerí, ránogatáfuk
lclúlről s.áúirorr e]néleli és ténlLeges leLós é!ték. köZt.

Ho$, ez h.$rú rávon mit erednéq-ezen 1egjobb péJda a kozség l999,cs
kiiltségverése, neLI niurán a ninnnálisE 1evitt.. kétviselő-resrúlet a,
inté.nényi ]<iadásokai , kovetkezőker mutatta:']" (Az adatok etr forhtbaLl
értcDdők.) Az adároláf diágranrn3] és s:öveges is ncgJJ]!k,

Az intézmények finanszííozása ,t 999-1rén

'aÉ € §

€ó 
=

§ö *,R

Ái núrfu al)|Llidt/rorlnd ]999.1rJ1

Óvodák

Bakray középiskola

Egészségúgli á8azaL

Művelődési ág&ar

.Állami

{.] j]s
15ó 9j]
5] j5+

]] l]6
Lt] ]sl

sajár onkoimánv:ati
bevétel tímogatás

14 595

11 7),5

9l2l
l 700

] 000

56 997

79 629

75I14
]l 148

20 561

]ij . ré,/.1i l lJl.,./4,i*, /á



n.h, a: tlráLll élel\ jlelr c kélrteleú h1]l].,:ottnD sétihek éi élieLmile! iirgu_
tókGlk !.n,].:ásir \ég.:tc A: ]9ó,+-t]cL1 fllDcia.ls:ígbin !likull ned:ct,
kó;i Bálka Li]:iis\ég, Njarr.afuls]ar],]n 19:]]-ben Dunihiri\:1]n bo:lr laü.
cl.ij.ltth,lnir, A: on]loLl fuellé 1t].,);-]].n a trltr]cs:enrr rir ] l:lnll rlatt egr

Pén.ügYek. á]lani iánogatás és mértakc

-1 fÉls.nnrlk,.r: nnkomá.]:.rli nníanénl,et nleg!:iu]t.ta. D.]]kuLi üata-
Jaktala. ie.n(.trt.j:r lijt i]ő!íléic a i.Lenlijs ú]ir.rsl.u],nrrj]is L.cruhri::irk. a
nnqai s:n]lií \](r.i]tr 5.!él\É:a.. J-ko3égte]le\:lé. \,t.,.c.L ul,jillhittxk
r (nna ire!, h.r .ct] nk.trLl ; |at:ijgll tlIlíik hij\ íréil. ljJ()lglltt hoss:ú
iÁ Ll |er\. mel} .]arlC, h!q! l-]LIl.j1]!res:tl |én:ii!\ileg Ie.nlIjI j::1lla
tfui.!]lás.k](il tijlgli]rr, henem ]óa5:t !i]át Lábjjn:jll],]n A: jll!!li taüno!^e_

t,ii)k ]ri_.:ril ]99!r,i]{] trié! í!\ ]il!]]tt_ ! k.]é! l]e\éle]i íi;tb l js.r na].l a:
SZJI - l*:. ,\ kr:mílr .:t e nriglirr . all:etijl s:jmál,r \rrklt ]n (i Ll.m tú]
n,kons:enlesel l]:l::rJon ::enrélrL 1orr.lelenrrJóL, l::ll rc:rttc |r, hogl::r n

k.:.é!ek \:í..§!l 1ilstik fueckillni.
E: leale,l,cn cll a!l!,i!l,is tljrtant. A leljei ..Z.ll !.1a fjló]_.!D lon 9..ii.
merorradt r trltrulésekr]él, K!]!ajl.b a:,_ít]in .] !:lltol tt rhorr, a tíbl,j:rt,
1.1 i; kliií]l]k.'

l992 199] ]994 199!

tj9]7 L0745 ]].j6] Ló0.16 ]0t/6 l0,s69 l3,5ló ]4.ólr- 4.],lljl 19]ól

s4A kvétel tel]§ 1j.16?3 ]i§?63 l97]In 
'T5? 

jL6,o]i ]]l !11 .15]]l] 5r1]5ó ?:? t45 ?9664i

tGz§é_$ekáieqöíe lüJx 5ox, 50!( ]]0\ ]c9i ]jj! ?j!6 ?/% ]o9l lj.r,

Á@.!,Jdü",.g l].1ó]s 54]]4 9€7J4 7j75] 943ó5 ]L5.9ll ll]ll] l]l916 ]+.{]9 ]19197

A:a? níg 1990.1reD anrikor az SZJA-i bevczették a, első évben nég virlóban
100 lo,t kapotr a kózség, ez íoko,arosan csókkeDt és tí. év mú]va már csak a
tcljes SZJÁ l5 9/0 ezért 1990,1re!i 1]1miuió íoriDr SZJA bevére]ből 1j4 nil_
liart, ní8 ti, éwel később ?96 nllLó sZ]A L]evételből csa]r 119 rnilliót k.rpott
a telepiiLés, ]gy aZ SZJA téDyleges érréke.ru inflációval is szánx]lv. kóLt§ógve-
téSen beLül minreg], ötödére csókkenr, A telepiiléseknek 1utraton SZ]Á első
csokkenrésél, (e]Vonást) az áL]amkincsrár (állánii költségvetés) a nomatív
juttatások rendszerének bevezeté§éveL indokolia és lróbália ellensúlyozni.
Csak|ogy e, a noin.tív tánogatás kezdettől fogva nnrdössze 70 -80 o/o,át

fedezte a \.alós sli]kségleteknek, S 1ohetett bánely korLlárry, rrem akadt a:
országban oly ónkonnán],zat mely ezerr nomatív ránogaíjsból \a]óban

,Q. r,*l tÁl./,l,/.á, ]?



nlradékra]aliul Íede,ni nLdta voln! a; intézinary illetvc I köZségfeDntart.í§i

kiidásokat. Le8iDkálrb a kornányzatok álr:i] beígért nl]JcrLlt elLensitlyo:ó

tr]tólkedéSek, főles a kö:tis,tviS€laíi és koz.]lka lma?otti íi:ctfsemelések sújtot-

ták a kii]ségel. Urranis a Domatív támogrtjs( nóvelték áz infláció sráza-

lék,i\,;Ll, neú a YalóS kiadásokat EZélt a: trrllíc1ós enelés cgy részét a leLe-

PülóscL(net kelLett fe.lelni. Így eg],re Dőtt a lés a nonnatí, tjltogerí$k
ícliilú] s:ánítorr elnéleri és tén_!1eses valari (lrtéke kijzt.

Hogr er lrosszú ráv.n init erednényczett 1r,gjohb példa a körsóg l999-e§
kiiltségfetése. DeLv miurán a DiDnnálisra lelille a kéPviscLő-k§liller a.
intó:ménfi kiaLlásl]kar a kinetkdőket n taita:"! (A: adatok e?cr 1örn]lban

éItcDdíjk,) Az ádarok3l diaslamnal és Srovegcs is megad]uk.

Az inézmények trnanszírozásá í 999-1ren

A. nfu:íóll.k /in.ilirróród l 999.Ln

Óvodák

BáLray kö:épskola

Egészségügyi ágazát

MíNelődés1 ágazat

Állami

ó] 5]5

] 5lr 9i]
5] j51
j]]]6
]\] ]6]

Sajit Önkornán},:ati
bevétel táülogárás

]4 595

]i 7]5

1 700

] 000

ia_.99i

7.] a.]9

;5 L]4
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S a íít lovabb ]clrcme follt!üri a böl.siídóvel. a,eneiskoLável. ir reriilctL
gd]Llozási tö:poltt.ll. sőt lnagálal a P.lgárlncstcri Llivatalla], nlelynól a:
állami finirns:ú!:ási hiánya mé8 ai á]rálínos iskolákét iS nreghir]adt.ir, s éfi
l00 millió firnlt kairul mo:gott.
Mindezekhez jíru]t a: álLarni céltánogatások csökkenése nrijd elúutld,isa. A
iegDagvobb vo]umciű kél b.ruháiáSnál a s:ennyvíz tis:tirónál és :r fennv-
ví?csaúma hálózát ópitésénél a kolerk*őkkc1 találkozunk,
1991-1995-ben .ir s]cnn.iví,ti,?tító!]ái a közsóg né8 ne8kátLi a bcfulrázási
ö55:e8 minregy 40 7o,t. E:érr és a Coca.Col.1va1 kotórr epyeaégnek űvaD, itt
konoly finenszírozási gond nern akadt,
Másként ál.kult a 1rcl)zet a teríoDtosabh 1'cjLcwtési beruhá,ásnáL a cs.rrona-
hálilzat rnegépítésénó1, ]tr is !,ílyá.ott .éltinogatáfa DuDaliares.ri, irllit
tekiDrve h.gy Linnyczetvédő bcnrházásr(il vo]t ,:ó és velanennyi pálVá:.rli
ícltételrrek eleget iett alanyi jogoD meg kellett volna kapnia Mégis nert
rangsorolva egy megbatáro:otí kcrct te réig adta az állan a céltánogaráso.
kat, s Haras:tit lijbbs:ör iS a r.ngsor második lilóbc teite át, a7 ót 2o00.]g
rncgvalósult cselúna ópítési iitenbő1 mindössze cs:rk kcnőnél kaporr a
körség ál]emi .élrjnogatást, a kövctkerők szerint: '

Dúnahataszti srennyví,csatorna cóltámogatási pályá:atok

Utem É, E,ító.iij*."!" EbM sijár fofti\ C,éltimcgtás Belar}Liii; rt

] 1996

lln 1997

]]l1 1998

I]/3 1999

IV3b 2000

Au a,latok orimagukérr be§zéLDek, A, hogy a teL]es építé§i összegbííl 1ó3.000
eft,t (l2oled terr csak ki :]Z állami rámogatá, míg 1,] 16 598 eat (lzaz 88o/et)
.ir kaj^égfedeett, jeLziinily pénzügyi nelró7ségekket kelletr a hclyi vezetésnek
mcg,búkó,ni, ]gaz. aenti összeg j0 1"t, nilrtegy j60 milliót a lakosság ti:er-
tc a Csatoná Tár§ll.tol kelesztijl, de a teljes csalomn éFítés töLrbi réSzér -
több minr 800 rnillló fo Dtot a kö,ségnck kelLetl előreremrcni. Utóblri, ha
ncn, válik be ar lparreniLctre alapozott t.l1vlati, adó heVéreli kollcepció. Sen-
nikéPpen sem sikerüL, sucreDcsére azonblD a sajár forrá§.t nijvekcdtck.

-ré ilrl é1,/rrk/i:h,á

l2i 086 eít 89,2]5 cft ]7,581 eft

244,l18 cít 244,118 eft

422-566 ett 191.135 etL ] 25,331 cti
]25.8?2 efl ]25,872 ert

160.1]8 cFt 160,]]8 cft

1.279.?00 eít 1.116.598 eft 162.912 c{t

30 9ó

40%



A saját bevételek növekedése, a község Pénzügyileg saját ]ábíá állása

Á saj,ít bcvétel] íoJri§oL< az é\,ek s.lán kúlöDbözíjké|en alakult.k Aielső
ijr évbeD l5a]át be\ételek Jönlíj rés]e reljeseD !. Ligyneve:ett vcgye§ hevé-

relekbő1 illct\e (1994-ben k;enlelten) az iDgatlan érlékesítéSből szjrmauort

Ígv a vegycs bevételek ilss.esen kerek 90 nillió íorinlor rettek kL,"' A ]:eíü-

1etelaLlásot t evérele rnnlreg\, 1:0 miLlió {oriDfut érl, (1Lv s:enipontból e. eey

kivétclcs év voLr, a aice-f|ola telkek és más iparterúleri insathDoL( sikeres

órtakesírése niarr,) A kúLónbl]:ó hetl,iadólrcvételek és 8éPkocsi súl|irJó íéS1

50 nlillió íolintot lro:ott,
&en kozel ]ó0 niLljó folllhlyi s.ját bevércl s:eLrireD a mindössue ]85 nillió noi,
íi.irtíV éS 9j millió SZJA tániogat.js !?t jcLenterre, ]rql Mlton §ok Dá teLepülés-

től eltéIőcn HaF§1li már komol], alánybm sljil bevéteLeirc t.llt.rs]koJlrat és

hirereLvétel tervezése ltem is keri]lr elr,siel scn szóba a testiil.ti üléseken

Nagyon kerlre;ő volt ekkor Lnár ar aves péniúg},i trlérlcg: ó74,]02 eír kiadás

állt yclrben, ?85,502 eft bevéreLLeL (Durraharas:ti ez időLen a nagyon kevés
pénzii8yilcg kinoüdorrán jól ill(i relepiilés ko,é taltozoft),
!: a helyzet a továbl.ihároni évbcn is fenlnlaradt, s ko:ség nencsak lrogy
őri.tc nr cLőző évről álho-i| toiirí\. néllegLcg.kct, de növelte is a?ok.lt é§

1 99?-ben niég nrndig jclcntíN többL. t iel ]jrra áz éret: 1 . ?ó l ,900 e{t ber.éte1-

lclcsupán1,572.336eftkiadásá]lts:enlren.'AbevéteLitölrl]lctálapoul.r
ne8 a:t is, hog! a kózség bátran úLyázhatta neg !,okar á kúlónbö:ő cél-
lánD8atáSokat, !1rol álapicLtótcl volt, hog), a ".alát iorrás Legalábh 50 9o, vagy

lLrnjl röbb leg./et], p1. csatornaópítési |ílÉ]alok

l:l2

Á fulll drób.!úki.t ndfl.désg ítiLiira. iieltJ) ,

]i4 ,.é ilű. tl/"*lr:/.á,



Llrinlltkúl _] b.la.el ;:crke:ere ek|,la nráL rila_.:1,1l A !]iíkóJasibefére-
leI ko:é bekeli]l] J \i]ít fi:ülii bcrat.Le (ile k].lJi:n ll), 5 e: éfeDte li]t]Ij m] i
2oLrnrill]ói!tr]tllLi.\eltcik._.l.sé!t(ti.t,bále:Li§§:.\léqab.nlclr|o:iti!
i.nt n.garn,\ áln-]:í\l ncD hi lltt _ |La.tár| i, bcr ót.l.k itt tidrék e!\nr.i\l ,.

Ami i lÉglijbt] \ ílt.:j.( h,]:tl. a hel!] !.tók beférelei ueril\trriícn Daíttek,
- r ] il miLlrc1 heLr i ad.l bcfÉtel és ]a niLlió !é|]tjrn]ii l!ió Lnáslé]s:ele!ér ltl_
Lék li !: SZlr\ l.el.,.lL]ÉL, Hrt.lek iel\a1.laI. cl.ben ]99r_ben 5cn] roit

.'\ kir]ig |an:n!!i tr|Ln]lt.lsj.lk nl.gii.isN !tr]n]]áD l.]9S-ban úell.:
i]iii]j|. Etk.1 n]ir él:in]Lk. h,]!\ a:.lij:ijé. t]cLl.r k,iTé! nenr k,rr](J nLcg n.sx-
t(í!a .é ](,ínU?et.ii l, s i]:] ] L.jLIi-rr ljl.n fé3s:i.]]i].l, n].lY 1998 ta,is:lili
ljú]])J!tt ,it, eh,irI. t] i]:::e11ijrlItl t!íe]ékt,L.t t]. Lna! litteLlih,érelr. llÜ|
LrnLt ll. iBil llan:ol a lerrJs:.rfálrjsl lan.líj il._.L. é\ snrit ,lR||:]ljri-
kénl , tc, L.t! niéseken rn,il ie]\rrií,li]ti ]

L]nil,jrn:\:.]l F|L|illli. ij ili.il ]..l.]tll]J.

A !|nalgliLeg lellr;nku.a1.| élekkLl 19:)9 és:t]00 lj]tel. Ekkor nrár:
].i!.;óq\..etés tén!re]e. |r,lt a: egleliLr Llegrrni..r a ckabcLr a7 ]9lr] ú.
\ jllo:adan adilkel ! hilltrtódó lrrliclrjt iigtelelll.e l a\ c n.g.nelni, s n]nJ_
ka, av]]e]], ]<isel]b lés:bcn,itmenet], ikaslenléli) rés:tcn nűkódési lrilel. ].
fu]rcL1l1i. E::el n 1. .5!k a keLelle:ctt kiádísi n]lJ|.lücl icdc:ni a: a be!éfel]-
kLa],isi .L]alf eg\ensűl!]]ei tani ], A ]]ciérel] n:]l.blclcs av.k rofá tűnrek

l féD:ülTi li\ ],rl s:cmPnf]lílrljl ! t,illlell tlii\:.rk \tg. magis L_-i:taón.rk
liíil .]a01-|e Dnl.nl||in.sletLen ö$:.$é!ében ]a0 nlj]lrris c5átonat].iló]a1
a|íl(], DuI].]t tenn lgv lLiq a]<kor ]., l).r snételren nem l.tple rncg: kén csa.
n]nr.l . aLt,iD.lallín . ko:ségle:elis \:|iID:úe e: n]ír kigarljlkoJiuriDak rrinr

J/,L rkt k1l.|*/i/;,/a

Az önkor]íránlzati bevétolek é§
kiadásokalakulása j.-=*:':í:i'j.*rond:nnyaIégyüt)

ás 3aBa§F:+P



AnúíL s u]k,ib]] nefi a Clcr-CoL] el].n cg,! ! tele|úLés s:án.ilJ fí.hilóin
ked!e:ő vé!:a ósíj ]a0 Dil]iós nJóllte íoh,t, i]Ja1-ltrr Lltg r nrcrte r pert

Emeller, mu a l&l]. mu]d a Coca Coh !Jó]i.a\eténtek kerltcl lcijr
n] S mál a 1árt]ssá r.i]ás Ltíjs:rLában ]aOa,]].D úl;lhl, nrgl célel DuD.lll.L-

ns:rira laLrl tclereJése is kealett |e,rLi;,i]óJH, l]: rorjtir ad,;elan|c.Lrt .1l

i\jtl.Le; x ljroJ .en! .lnl,. lajan.l m.s|ílyj:ljs.lór a:t i: ]elent.ttc, hi a:
.llLani .l!!L]j! t.nlcncl,il ncm r riLLnak rc,,.,.:rh|i, (yi!! a k.r:sagt.:l(i
neLl kerl c.ctlc;- iclcLőtlcniiL tú1loLt.k.:Di. lnrn e \ 1]|l néha dils:akls |alJr],
DunahaLas:tL rlaL a lilrlnlt.]s |oitrn _§J]íl bc\ éte li ti](á-._li li.Ln.51l..]ar]t
!áthltóali L..g b hllt.lr,il , a c-,lkcl;j- j]llü] láN]leri.t E: r!j. il!i.
sa]ár Lri]:La rillliv lc]cnt , anLt n: rjrr(!.rn.n1\:T i elsi-i testLil.t. , n]n1l cl]in endij
Lá!Liti str!űg].lr (.]lt tííitt li , [!]]li ,]iljlij ;:eleIet jlit5:útt ! n.rg) ]|irlál-
]rlrrok lctclcp<ló.c DunJ]rer!:1rr]. I-f,,]i lií iJó]]e[!kóLlt 199+-(,il i hellj
i.lób.fatclc]i ni\ li.ai!ór1.I r|!rl.g! S5'|,-l.,11.lk

Az 6nkóreány2a1 háfom fó bevételi forrása ezéí Ft-b€n

4i ijnLomin):at [ár@ íő lr,|íh Li ífr^a ú]ú!^ai.

Mindezérr az eredményekérr nagy rnéírékben dicséret ilLcttc n község
póiziigyj, é§ adóügyi vezerését, elsősorban a 10 ér.en keresztiil v.llto:arlanuL
osztáLyai élén áLló és a íeladatokhoz felníítt KiS Tibornó PéDziigy1 osztáLy,

vc:erőt és dr, Kún J(izsefné .dóügyi osurályve:erőt, vaiánint a kö:ség továb,
bi vezerőir, ilierve a képvi§ető lesüler péüúgyi lribttság:rit De a kirség
Iako§§ágát is, nely nind a gá?, mind a teLefon, nild a csaromáuás negva-
1ósítá§ánál tehetségéhei nrérren ré§Zt vállalr a kóltségekből.

Jió ' 
í|.*/*' 
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.9tLnaha, aszti a1 eledfordulLi küszijbén

A várossá válás kezdernényezése

A:, hogv ralanikor Dunaharasiti elóIheti a városi íangot !r, P óDkor
mányzer kiirlakulási idíjszakálran . 1990-91-ben - egvetlen íórunion sem

A 90-es évck ke;detén még les:ál]ó ágüatlran levő, konol)abb iPal és
neuőgazdirság Délkúli, alvóváros je]legíj, tcle}rüLés távol állr a ritosi rangtól.
Ann.k elérósat nés a ]egrncrészeLben gorrdolkodo ké|\,iselők sern rcnalhet-
ték, ]gi jelcn solok ílója scnr, nolra n]ült a kozség heL!'zerér lolyamatosaD
elemuő helytalrtéDés?, késijbb elsőkénr Vetctte fel ]apjában - e Szépítészcti és
]VÍúzeunj Hífulóban - hogy nár a vánrs Ícló 1raladunl.
E: 1995. deccmbeLéLen lintóDil nikor a követke,ő solok ]elenlek !tcg, á
Hiradó karácsoD],koL'kiadon váLláhan,"1 " szeíet.ttellrós\ónLjúk leL.piLlésúnk
minÁen lakóiií. K.fumuflL baaag, béLrs új csztenaőt, K.j?§égrin| c/. íJd'c dt.,
ltou^ az uz eLíiehalaáÁ, lnelj néhm) év elke.dőc,ölt íobalódjék, s clőehdka]ón
d lélcsőni DUNAHARASZTi \,AROS /.lé" S au újsjgbnn clhclye,ett lépcső

s2éíer€fi él kószonr]Úk l€lepnlésunk mlíd€n lakoiat
Klvánur! boldog bélessag.s Ui ésrenöol á .oka6ódó góndok

Ko4!9únkné\ pedlg ázl, ilogy dz6lol.halad;o, melynehány
év. élre,dÖdÖh, fo|ylJ,Óoj6k- s eidFhála.jon. lep(són

DUNAHABÁSZrl VÁROS FELÉ

!rjj]La,!!lj! hél yló }1ó,n.ó sz sze]n mé

s|iitléJr.! Hi,úla Ft6ó/.: ]995 d?.a E srliffiúi

A ]épcsíít. kóvctkcző további beve:erő sorok követték: "trldi srónniid!.1
lörsé8t !.1r'io,1imi/lr]!rli sienlelirl. Aí kfuánjuk bcmuíntni, mi a7 únne 1ö:.,
ség|ink Llkói lllpj&inkbm blisi/tálr lc]tneir: dn'úk el()r.bacsárisáMl sokn alán
i.m is LuaiáL de heb-tórt^enLeg törtüeLni idíjlct éln k, ol1 kotslakot, miku a
iebtóíÉnéJi l]éIcrún). szemL íOía|l a kij75ég törtúulm.. Kl:á,óldg Pel|he.
kóíődő és Lötőd,ótt al,,aíalu ldLólból öúlIó, ,l31dag,ltisuras polgátalá úlnak "

::/ra?/.!.b: n d-d,áú/,,/i l,,".; /,;,, ]ii



E slok akkol , 1995. de.enrbeléten . nég a vírrrrál kiscbb viss:hangot ke|-

tetlek, A várossíváljs a képviselírtestiillt lagjait nég nen f.glalko:tltta,
íLekik is neg kcllrtt c lcheríjséeeel barátkoelN l,, S a végsaí ko]lklú:ió akö:sóg
vcerés résíről csak a: vo]r: a rárossá válíu gondolárát LLg_vlli ébren kell as

lelrer laltani, Jc lddig lrríg. legtilntosabb nilstruktuLálLs bcluhá:árkon,
m]nl |l. a csa(m.i:.is, lcn] jli njl . köTés, ncln s]áhad a v,irosj r.ngor kér-

E: az elgonlolr]s cgós:cll ]99s-ig íg] iS naladr, Ekko! e8lrésrt n]jr hií.y
sá !áLt, hogy c]késziil . s:ennyvi§atolna hallóuJt, lDá éS,t vilúgo§sá ai iS, a

r;rossi vi]is lrélJéséhen lissenkénr már tóblr n] eslkmó, nnt a lóka. Aa;
|1,!," i]

kornánlzat csak tcreser,:f:r, Eié[ neLns:aLrad to!ább virrLrL ós ]c]99, februáL

22-én - polg.íj!ncstcri előterjes:réS fornájálra. - ij képliselő tcstiiler eLé keúlt
i harálo7atc]t ,nrelyet a ]0 képvselő ko:iil2Lr-irr negsrav.zt.k]

"Dffiahfias:Li an]Omm):al KJ]rliselő tcsri,lle.e 1ig] Jont, ho8] LrrdemJn)c.i
Dln4h.rdsili oú/.Jsd n]llldnításál. Enncir .larlijsrrlósc adekében felLéli
Llrl.nlrcrgeí CLsíó! ir.lgófln.st r.. ]rós.ír.ssc el ai óinlN ..,lhited ti]ési§ d !óúj,
Ví n),il,ánúá!h.r J?iikéglJ rloklm.n.á.iól Jj lrrolJá n]illínítrjsl tendeler tert:r-
Ie., ;\ [íroslá !ál!i§ lo0ábl, i íekddtaií a máíciusi úIésefl poiroí.]áit. " "j
Ai eit kövcrő tel]esírés ki.sir elhúzódott. -{ LreLijglnniisíóiun tíjékolra,
rását]ó1k c]iilq hogy.z a rendeler, nely Deghatá.oz:á, a \,árcsi címre !jlyá-
óknak, LniL],en közáll.Nrukat tenrutató irato]<lt keLl a vár.ss,i rryilvánítási
kérelenhc: nellékelni, épp a:okban a hctckben volt véglcgesí!és aLarr. De
vé_gl. cu.r. Li] rendeler is DegsziiLeteft, s kideriilr, Sokkal tijbb éS résrLetezet,

telrL] Léidé§re kelL rálas.oLt]i. sokka1 tobb hivatalos i tol kelL beD]újraDi,

mint koűbban, Ezéfi a képviselő,testiilct eg_! hálomtlgú biuoiiságot Lrí:ott

meg a váL]ssá Válá§i ke:denéDydés. a Dunahanvtit ]rcmuftrn' hivatal.]s

lájéko.tltó íúzeL elkés]írésével: Makay Lás;ló afilgárnestcrr, dt Ko1lorray

Enikő jcg}zajt és jelen sotok í!,1ját dr. LIelLnécZy MáLl,ást. E: az ijss:erére]

későLb lDnyib.n vrjlLozorr, ]rL]!y nivel \4ah} Ljsilónek a bctcgállományba
kefult polgármeste[ ke]ler hel],ettesiteni k.vésbé tu.lott csak a munkaban
rés:t vcnrri Bekapcsolórl.rr vis,ont n beLnlt.j&l kés,ítésóL.c Pellrő Z.ltáli
iga.3atási oszLilyvezetií, Ezen LeaD kés:itettc el azt a kilencvcn oldaLas, s

múltegy 60 liiilön me]lékleLer tarraLrriazó "víros benutató"-t, nlel}nek e

m,ál.]riaklrdLl di]ntij s:crepe volr, Hálas:ti várossí érettsérénck .líogadla-

Ehhez nLdni kclL, lraulLót hden páli,á:ó telcPillé§lek e]kelLctt késuítell
seját leendő ví..,s1]]ól. Ls i páhá,ókat, e,eD hi\,.ttalos és a beliig_lnr]niszlér!
ur loz kriLdilrt "viros beúutetó" tanulnárrlok (elLeníjfött) !d!t!] .rl.rpjin
íiéLték Lncg és r.rúgsorol(ijk,

9",.,/.*,n * **,/y'*7,1r /n*}1-.,.



Arra, hogy ez a "városbcmutató" - hjvat.Los Dcvón Várossá N],ilválrítáS]
Kezdernénye;és mily fontossíggal lrír, csak később jött rá abizottsá8. Amikor
az anyagga1 kapcsoLatos kívlinalmakar é§ aZ clbírálás nódját negsnrerre, A
benritató D],agnak ugyanis kilerrc nagv kérdéScsoportLan, minregy öt§Záz
kérdésre kellett váLasu( adnia S a srámítógépes adatelemzajk e]őzeles rangsc
r.jlísával , tölrbszörösen clleníírízr.e . ez a: anyag keliilt a bíráló biuott§ág cló,
S hi:iba érte eL eglébként a gyakorlatban cgy , eg./ relepiilés a városi íeltótc,
leket, ha rosszrrL mur.ft! be önmagár. Eltévesztette rnire kell Ielhívnia a
f]gyelnct, nrely szemponrokat rarranak (tarthatnak) . országos suenpontból,
. bű:]Lók legroDrosabbnirk,
E:ért a pái},ázó relepütésck jeLenríjs részc nen is váLLaLko:ott §á]it rnug:r a
benlritatók óssieáL]írásárl, inkáblr hivatásos wakemberekkel ké9íretre e] i
v:]rosbemtrtatót. Errnek cLlcDéle döntött úgy a Dunaharaszti resrüLernem 1ör-
duL "PLofl' szakelnberekhci. Bízik a Harirs]ttrr élők s:elleni ere]élren. Ugrirn-
ikkor nen sajnáLra aZ a.yagiakat sem, hogy a városlrenutató fii:et (köny-
vecske) úép Leg}en, s ir Llánnas ream bevonva a, aD./a8 gyű]tésbe szn]le a
teLjes Dunaluraszti szellerni ól8árdát, sike..c1 teljesitette feladarát,
KöriilbelőL öt hónap alait elkésuLllr a: alryaggal. Ezek úián, á köZség kénylzc,
rű pihenőjéből (beiegsagé]rőL) felépüLt polgárDesrere, rnint végsíí rónLn,
1akosági ko:megballgltás eLé rerjesztettc a ten eker,''t kéíre a Lakoss.ig cgyet_
értéSét "Pdl]á:!r/t nleg a |dosi rdng.,lj" En a kiizmeghallg:ríjs rós:tvevaíi
, egvetLen rarrtizkodás nellett - ellensuavlzar néLkúl, rnegszavaurak.
EZek után iL]ó, hogy btnutassuk, nit tarlalmazoLt, mit emetl ki . végiiL i5
sikeres városbenUraló, nelvnek ké9ítőit niDd]áIt a kezder-kezllelén cgy
s:inte sokkoló rneglepetós is érre,

Á Lóo$Éfua.d, k sőbb cD-noM Lradnbún I neg.len,

.(r--j,*x * **,l.,á,t 4a*iró" ]i.]



Pest ka].clségére teknrrettel, sLkcriilt nreghívni ugranis e§ beLnuútko:ó
sienlérc .l teLeirülések ]reLFetét n_vilvílri.rrL1 lreiugymin§:réliuni főelőadót.
Ó e:en vinoss.ennére magávaL ho,ta a: 1990-es belugli LrviL!,ántaltásban s:e-

retlő telcPijLéSi st.ti§li]<ai a.larokar és a: 1990-es távlati kii]Ségfejles:iós]

len dokluncütációt, S ennek adatai nlom,ln, úielőtt á tclcpiilé§r \,égry]ártá

VoLná, a kijzségvezer:és álral ván dicséret helyell, lioz:ávctőJegesen ily sza,

vakkal kc:dre mndanivaLóját; "N.nr lfti, ho8]-an 1olóli D i4Aafai:í, io8)
!áías b]Rt, amik l d7 aádtok sora aí mltntJa, Ialosága í!s], dlis 0an itbd,d, á5

Pesl ánl)Jjióan, litáról,g P elbőL élő , ilgálóltkal teLi aI"ó íclepillés ."

MiLrdc: a,t biion.r'írorra, feLsíj sznten a íiíhiv.ltalok DuDeharaszdr Dég niD,
dig akkónt íré]rék meg, amilreD 1reh.ctű tlepi]lés tí, avvel koráblran - ar

l990-es stltislrlkák ké§ziréSekol !o1t. Ú] íejlijllése nitr]i§ztéíiuni yiDtekcn

né3 e8yált!lán nen váLt köZhnertté.
Igar, ar c.t töyetíj, . e: iparteLepen és Univerrum kempnlghen rett látogntás,

- a s:enélyes kilzségszen]e . nár LnódosílotL egy ki.sit vélenrényen. lós:ön-
hetiícn íííleg a nodenr nag],on s:óL]ei Iió|íLett kónvcrctbaűr lt)altelcPnck,
a niindenülr nuratkoi óriási Íejlőrlauek

Á J:.l J l {5 li. ai llarti?|i l)!úr,j,M,!l

Így au eLső konégweLlle jó1 vég:ődiií, Ugyanekkor . ]<irségvezetés er.n
1,itogrijs révén koLnoly jelzéstkapott: rossu.k afelsőúintíí Vélemények egJe,

1őLa L]lnaharaszriról. A Lren tltó táirlLmánnl,a1, a korábbiná] ]ó\.el jobb

kó,sóg inázst (ilLetl.e iLnná vriros in:izst) kelL kialakítani,
Ezéft a benutató első rír ollala azaL Ioglalkozorr. hogy bebiion_!írsa a DuDn,

hansztira kedvezőtlen, Llég a szocialista idős:akban jcLlem:ő - hanyadó tcn,
rlcnciák megválto:tak, Isnót lellendiilií és na8ára t.látt á telepiilés,

:n -../.-.,:li,- **,{,".r'-. b /,l- "l r,



Népno:galmi változások, & ipa váío$á fej]ődés

A v:nosbemurarLi funu]min), Dunahn.as,ti lóvil] rdrtéüclménet megis,
mertetóse után, elsőLrórrt aur bircrryítorra be, auok a.egatíf ]eleDséeek ntc,
]yek 1990-ben , íeüdszerlilt:is kerlerén Dlnahlrasait Llég jetlerneztókl
- miszeriDt e8l itar nélkiili, ing,í:ókká] tcli, csökkenő lólekszámú a]vótcle,
Pr:iLés _ ncn léte:nek töbl.é,
A ran!Lnlány éldemj úsze ezért a nétno?ga]ni !j]ro::i,okkal, a ]akoss,igfo-
gyás megc,ifoLásávál kc:dődijtt, Ehhei .z l99o, uráni irdatokat hí\.rir scgit,
Sérijl. ncl)ek ie.,olták] az a lakoságfogyás nely az 1980,as évtizedet jelle-
nrezte :] 90-es élt]:e.llren neg,illt, s bár ! tennés]eles g,tPorodás lü,jbbr! is
negatív a jól.a] naglobb lrere]cpe.léSe]. révéi a kó5ég lóLcks:ílna újhól növc_
keJésDck Ddulr. E:t a grafikclnos _ cliagtanros aclatokkal is benntana''J

Az áll.ndó nép.§é§ f, óv€k.d6e

'?*á"un ,ó/nk ".l *, at*J.,á- ]8l

nak wándorlási kúlónb&éb {fó)

É, wini,orlÁ§].ülúnb6Zi



Mindehlrez ! városbeinutiló ös.eállítói ho,r:itehetrék, DlLnllrljaszri né,

Pcsségnövekellése JinaLnikus. A növekedé§ nesheládja a mesyei átlagot. S
]rosszír távra szóló, nrivel a lakoságnOvekedóst clő]dé.ő ténye?ők,íőleg a ]ó
L-ielyi nunka és keLeseti 1ehctőségck - állandósultak.

T.tlán még ennél is fl]ntosa|b volr, hogy a: alvóválosi jcllcg meg§,űnésér
s az adatok sorrival, s:cmLéLctesen és meggvíj,őeD sikerülr á ÉnulLnán)ban

Ehlrc? a ieam ö§§:egvűjlörre, min l a Pest mcgyei siatis,tikai hivát.ll, bel§ij
adattárálraD tahllÉtó ]é§:,ild.tokal, nn\d a ne8yci n ]e,éItári adatokat, de

támaszkodon a hehi adatl.arrkokra is.

Á: clcrlmény: az 1990-es és az l998/]999,c5 íoglálko,tarási 5rá t.rdalok

iisstveréSe eg_laLlclDííeD búonyírott,J ir !álrozást, ós a kilvetkeó képet nu-

FogLalko:ratlilis:lnnarlatok 1990 1999 A liklinérts(! D-bú
1990 l99L,)

ÁLLandó népesség suána ]498i 162'11

Munkaképes Lorú lakostig 8837 10]ó2 59 Yó

Helyben lakó aktív keresők 688] i978 46!.
]nákrív keres6 1251 4635 28 %

Eltáftortak ]944 ]41] )6 ya

]Vlunkanélki]Liek )5I
Helyben foglatkoztatonak sulrm f518 ?92o 23 ak

DuDáhar|szr]ró] eljáró nrgáók 4559 ]820 óó %'

Helyltn foglalkou rarorr helvi 1akos 2]21 4158 ]] o/;

' A helybeí likó .ktiv k.l.§ők §ra:alé|áLi|

A; adatobr tean rrem csupán e8]szeűeD kajaé tetre, de tötbíélcképpen §.efu
léltctte is, s irr Dosl e kön}vLen elen diagramokból s benutatLr.l 11éhán_!.l

63 9lo

49 a/a

1,5 1,

49 ,/"

51y;

Kijnrl] ]j_l+. o ori'ró úgnró]i dil.nÁ. _ A.bln íúllp.ik a djúóL úún!l.

]!l 9l",-l,-*.l ,- *4,"l* l"a-,",le,,



A D!n!halns:tiról e]jíró i.gí:ók s:á!rírak és s:li:i]ékr,s lrlinránal .si]k,
"|rr,|ri

r.ilta| ])unahlFs:,il. J.1!,_.r]t Dáslr.noln nrtlt lhinpn Durrah;rl:tirrjL
cl]á!ri]. :]E]a Har!s:llró] e]jLirar !r!i:nte] s:enrt]c]i ]i5] Halas:tLr! jáló
lngá:ó, egx]ri.1miíei t]L:on!ít!tt! a 1ílto:.ií (i kölctke:ő é\.ekbcn , ]a0il-
L,.D és ]tr0l,b.D - e: i t.Ll.]e.ci! csik li^ íhb eli]\.Jr].],
Jil éI:é}e]hctaj és ljrhilni. hiq\ DuDahl]!s:ti a: e:ldioldt]ón n]jl n.n Pesl
lnDl,ék!. .{n .!l,ie]l. "!L,ó\ íroi" a]].l !: cnberek clrp.rnr Lalnal, rlc Llá:-
hofi kén!.:cnlnek .lillof,r] jiini, hincln .nál]ó nu ahe]lel és lriclréLlre-
tast n\úJllnL tlLiió le].|i]]és, Ér]e]<es\ég rL!;._11f, hogr BuJapesr.o":oe e a

, }, ,

] ko:é|k!.úlkná] ]É.]]nDl.Jl, _ a:a: ij]( k.Ét]l]] bcr:ilt rnun]<rhellrrkhe:
ngas:|.Jtrl Eí iq::olt! a: !: j9]l1 hclyr rlnlllhilr,, Llelr s:nre tcLles-
*'!!el lel.dt. ! hehteLi ]akó iktí\,kele\ijk Lér_.]in]rit. nrrl1, 30..0 rJrn volt,
Je ullrncklor e mL nkaheLlek krj:e] lelél IIaE:llra lrlúLó dolrorlkkll tOL-

-\Dln.nlrdJil] li !.rn,]1.i.,:i]x. l,lli!rl"]

1 irpmo:g.:llnL l:Lit.::ísok benNt.,t:isál löt.tt. :1 !i:d.ijrt vjLt.:án}k
l,.rlüatá:., nj c t| í.LcLele ( rJott i n(i|n.:!.lrr)i lliLtL,:ís ,lt l l a s Ana hír te
t. j iq\elriet. hlgí a né|nú:saljnL tcD.]en.]a lliliás |]!allól.!, n: e ge]Ji\tígL

] -, ..], ,l b l , l

hogr a heIrL.cn iogliLko:tatottel s::iDa tí. a| !L!tt fuelkél§:cre:ődó[ l5 ]S,
..l^.r

i]: lés.ben |: ]|nfielL]leí ]|tre].]1ré\ll, lé::l.,.rl a Derron n.r! 5:áDú életki,
|ll,|

A: etre rüjiltk|:ó e.]]l.jt .gri]r .\:,|!í]ál i: |l.]Lrbi - a: ]|arl.rúlet|e !..l|_
k!:ar - ö\\:.:ítaj tál]lá-l rlkotle

g,r-",/.-*i 
"* 

**.F*l* l-*l."



lürlútrill \, i.ii,- l iiijrri]

Nenr kerósL.a rc,lt lcnríjgl:]:ő l\nehaIas:tL ge:J!sá!i li]lő.laft benll.ató
itleLános lir.:et, n)cl} ]é;:be .ábLá:atokta s:.avc, rés:lreLl .:.lel ,ienrLéLle-

1ő gniikoLl.,k k.1 bil,nvn.r ]a. horl Dunahlrls:ti hél é! alntt \ljgbeúenő ier-

tijdés kó\ .l]te.h é..!elén l és eredménl,ekónt r|lllkeleskci.ln] lÉlÉ]]i]Lé$é

fáLt. E.t k.\e(ke:i1 ljhli:rokka] iLLetve e bcmutrr,ltt JiásI! \.rr.l le:ette

:tr "-"./-fu ri * *-.,/f , J,Á /,:,*; /í,.



A vállalátok számá na@sáor€nd szeíint

A vállalatoknál loolalkozlatoMk száma s}ennl

A !óihlzbi Jliru n4elúsYend 9.íkt !ú€, a ,óu!]!fulúl fuir]]tallalalúk ]992,1999

.q" "á-l""!t "* 
d*.4",/,,/i,l,,-j/,r.



E:r koretőcn a t.nulnllnlr -:l hiiele$é! és ü JJi(,]k el]enij.i:h.ti:]\éce él-

J.kél]en - Dé!,:crD]t a! ! n!g\.t]b ! illilin]kD,il li\.lere:en a.latL,l.l:ll, rnaj.1

a ]Li;elll.eknél niár c.:k tijrJlto],[al t.]n_Y.]Lt: t n|g! nag1l,állalatr,t, a l
la\ elke:ő kat.góriliL.t .sil t i]lil!n]i, il ]| óllen ehtti (]..l!.:i]r e] a. ! +j tí}
lia,nkiLenc iaí koa,tti []unk,(Lt\:Lil !]il J.lg,]:t') kblílliik.:isl

Kózlekedé6i{öldrajzi §?erep és inírastruktúra

Eir oLI lés?ck kövctték, n)elyekűl már jeLen könyviinkben külóI,kúLön
benuranunk, rle egéwébcn nég nem erneLrúnk ki, s czérr jrr nost ko:lunk]"'
"ar MO-Á rít ás a tii MO-Á Dkid,hd ndgÉlítésélel a kóíábbm Bufupeslen
áúnenő nemzetkij]i nanair í.)ígak)n Dlfuhardsl.t ésrdki sáqjábd teí)őÜtt át
D fuAdrdsln íú meg'tdrelíríjbg a Dugat-kel]t iáíDú nemzetkn J uú,l. núítmi
kóúFpantfu. Cs.)frópafrti s.eíepét í)úbb €fősílt d! MO-Á útbóL l.iáeüó -

Dúld!.aía\{i ipúErübtén átneíó - új 5 ] -es bdjai út M|!ébúIéíe is , ftb a teLe-

1.|i-l a \uEó'rc R?le\e o"l". u"1",. .úL -4apo4]ata,? 1,

A n ! iiljs.r.n :lr1,1jlidaiel.nlirsjg:l -

nrirr:r t,ltrl:ln. h.g,- i] n!§kaisj]a
,nL!í .íll]rcl. ni 5]_.j nt|.l llímii:-
J.Oi]lful íijtiJ iJiír !(ill Lijtti.rr.§
lci,ils llilnlilrnir,nti rt]riloir s:i:
]l!lrí.s ilúri1.1iil.ril -.]iít:nl.r!L.
m rlroct,nlijl :e:,].i]LlJ,j :lrrrr:ctrt

ll. r.l l n! l1rl
J!,|J] jlJ.r,i]l.t iP ü O ljg.
Scnlrlulrilo (t . \lAN Kli,] ijl..
lr: irlrllr lisőglol k rlil.ll 1.1!'Iil.

rnarL (jr,ca-Cola B.,irr.rle jn.ijLilh-

hf J.:jrl \h..]oi\iíqt ti. I,ii1.,t!
tll ]]lfu }irdj:t;t .lírerrjlt ]il,
\lu e:et : ténrck cl}etel e !á-
Io.t!n!hnánr e bíljló tj]ollság eLé

,ltt, ]ó1 ér:ékeltctt.'k, L]url]hirrirsr.]
renJctke.lk a::aL a lcgl.nlo§.bb
ténlc:inel, ami a llirosr,].at mtlJen
t.lajbcIl élsődLeqes.D t iLrorsi rerle: e

k.:l. ]{ eJ és..sonó|.!1t r s: ereIe L,

N,lnJehhe: tanorltr rgl mLLnkahe-

hi lon:í.kot:ett ial[a| ]\

9*",./-,.**' ,- *{lvl* *.-"1l"



A tanulrníny a következőkben alu ténl,eket mutattl be, mclyck igazol-
rák, lrogy a vajnsi szcrcPkölhi' i vl]fusi S,nitű infíir§[rlkrúra is kiépült. Ezek
főblr edatai, ar cgvöntetűség kcdvéért. megisinétclvc a?okat is niel,/eklajL
!ésien nűr s;óltlüik és 1990,1999-t óss:ehasonlítv! a kovetkezők !o1tak, '''

ln{rastrukturtilis ;i ga:at 1990.

Eiektromos háLózat hosza 9ó kn
Kó,viljgítísi 1ánpatestek szána 5]ó dlr

oj:hálaúat hos:a 5].8 kn
H,iló.atlra bekap.solr llk,isok 9árna 1314
L]írkózlíj hálóz.tba bckapcsolrak sláne 1]6 db

4990 6l
9550ln
20,] kn

1999.

1a\].6 Lnl

]1],l ]inr

.1Si9.1]:

ó1 ]ó.] nl
+5.1] dl.

] l+;a ih

ji: kn

S?enn}ví.csat(nru ho$:a

Csaparlékví; zárt csatonla

Egyób csapa.lékvíz eLr.euető

szilárd burkolarű utek hossza

A S?ilárd blrkolirtú uta]<nál beLcszámibtta a Vái]sranulmány niindkét
idővaklran az állirrni főutak hoss:át 1s, nelyen beltll1999,igazMO,ásés5l-es
utakkal minregy tilenc kilonérerreL bőviilt Dunahará§zú rerúletén.ir nagyte,
he$í!ású á]]ami úrháiózat. Továhbi a tcljesen új úrkénr épüll iparleleFL és
ij(lijlíjlelijlel] ]|hliir is

Művel6dés és ku]túra: a civil sz{érá váto§n

A tan!lnín} cgv jcleniős része a s.elLeni élet fejLettségévcL foglalkozott,
nelynek nlagas s:ínvonaLa már a kót vllágháború kijzt1 idijbcn is ]ellenezte
Dunaharasurit, b:jl kóső]rb iLlólegescn elhalvánvult, E:ért a: arlatok előszor
azrbilonyíronák be, hog1 az a L]unahar$:ti, met}. két hribonj kö:t, Polgári
isko]ájir és kör,cti taDoDciskolájir róvén - a reriilet isL(.,lnkö?poDtja volt, 1999.
ben i§mét köPctL , teíiLeLi ]sL<olakózpont.

Egyrészt ki§cbb néltékbelr, nláI:iltaláDos nkoLai korLraD isi lés.lren máhon-
nan bcj,íLó gyernekeket is lögadó zeneiskolával, ós ugyuí8y Dás köaégek
gyeinckei száLnáE is Dy]rotr kisegítő iskoLálaL
Mísrészt a Ba|tay Ervin - röblriráD},ú köZépiskolá révén, nelynek. négy
é\,li]lyanos gimá,iuna, - hat évfolyanos gilnníziuma, , Dé8y + e8./ éves
kömvc?etvédő,ví,iigvi technikusképzése, Leyclc?aí tagozatos s:akköiép-
iskoL.lja és - négy éríolyamos csti iago:aros glmná:iuna - és diákotthona ven,

!!L."'/,*,l, e kr.//.,ll,,+r,,.lr"



Ehlrc ki]]-.lóJott a: e]jblll rál.Lá:at, Llcl} r:r r L.cuutrrtr. 1ronnrll és

h:nrvm ]án:L tanuLnL L]Ltr];lhilas:lit,l.

ail]]!,l:lnln].r!r, lil!] j! ill!l,i,r,l,r|,],:i]

i: lJrr,lk eq1, t.l,:i]]bL rí|.rliil !: Ljllnele:ctt .]\ il s:erre:ctclet sor,llt:

liL, a. eglenként nur]tt! bc j:.9)c5ii]e(eket. aln|ít\:h\nket, neLnrlti5ég] és

spc,n s.er.e:eteket, . alarrillt t cqv]lrj:i s:erre:ete]<ct, n]el_!ek eg}kJ Li\e.|t]

h.L}i tij:]\-ttt!i lnrá:írll.ik D!.ihtris:l]l. s tlilst J renJs:elíiltá,t lij\ eliíei
tí: óf.lirl §nételttn írrjr'tllrJt,,]., ' Enrlek soL,jn r l.nüln Dlj , lí: kijli]n-

b.:il ]-,lle!i1 .s\,.n]l.t, klu! , hlr elléli.í te]a.lrttal lélle]ntt áhl,it!í\ - ti:en-

elT +.onerl,eNLet ille§,. 5po tsl t,l.: rílr - lut, lisl.en i:l!lrira,:l]en leü-
]eü ltlL]\i!i s:e§e:et, ngralr;l]. brt nem:.tisósi iiítes l!]tu..j]r\ \:eí,e:et

rlg1,(!:{!trl-as 9 eg_!hi:i !tr,rle]er nriík.Jésat mL]lirta ]l. H,,::jrére LLt

ntrg|s:jn]ú és sl]klérű (,1s kliL.jrlt]ij:aj] s:r^,e:el cslk \ iolkra lrllcln:ii,
.1hcll; ;:eL]eDieríj igar,]í,j.., - gl.Jrg eLerlctr 

"1.1lél]etekkc1 
, l,cmutrl

te ! L]!]\.hins:.n ne!]elcLlaj trdij5:ilk,)s] le},ht..| L i]L.nl.(];ő :.t]. r - ]r,).1.1-

nLla!:ijn]in'és:eti eliji.llis!]rolnrk,rt. i renJs:.rc. ].é|:ijnii!as?.ti liijllil:í,
í]kei,,J hel_lisneltető kLeJ.:inroj.;,r Valarnut a.t ]s. Irogl a lrkc,-rlr] isko-

lá]ott5í!L.ln (,nelr tob|é-k.fa.bó níí\.]l.é!i s]ntct u ]eloi) nrtlclen, igr,],,ll
i R,ick.,.] ]lír;sh,]: i]]et!e s;ig.ts].|lü]klósi k.r:.th(: lirnr]ott tcLclij]a§

hkoss.iqnnrj l ]ol.b nLLlnrókka] LeLrrlclkrel.
E:ek ni|ínl aJlr:: mir ]990-1].i ]ó,1 ']; loLr ! :i] a\ es és ánnáL l,lancbb

ié|essag]]aj] i kö:épfnkú vé!:.ttsógűct arán_la, alJig * l999-re 1] 1,1r
ni]lek.dclt, . iLler\,É mi! ]9!t||trr li.9']i, r oh: 25 ir.. és ennéL ős.bb.é,
rességbijl . ielsi-it,-.kú vé!:enséggcL rcnJelLe:ií, a.l.1Lg (: ]999-beD nrln ]4'),,l
reir kt. E lulelók stetisíikaiLog job|ak rolrak. mnt ! hisonLj nlgv,.1grenJií
Ielelulé.cL lllossáli rnííveLrié!i,ii]ás!

.?"*.naa,,t a *a.lf"l*. /":a*k



^p&@'e..-üriÉóÚ.úF&

K'jliJO.n íÁJolzi |á!i 6és)

Tc.néVetesen yólt a váro§benutató DUnatrarls]ri újj.iéledő iidiilőhell,i
szereFéIől, voltó ker§:]rosi je]legéűl, a nag], lak.,ssági lóleks?áDróL, mely.
nek réyeként 2000-ben a, ország násodik Legn.gyobb 1akoságszámmal tn-
delkezó, Llég nem r.árosi ran8ú lelepiilése voLt, A ieenclő víros egyik legfon-
lo, o"o..,p,-i ,DU ,",_,,.,i ,,,bo-, . "..ql.
ponti yere|ére aTnb|rr ranulmán),csak a Zárcícjerctében tért ki,.oha ú
taLán mégaz etőzőknél r dóniőbb éNDek biuon}ult a városi nng elnverésóLren

A nö\eLvo l( rscPlörponti szer(P

Kevcscn tlLdják sajt a L(ópíse]ők közt s akadrek kéreLkedők, akik álig-e]iA
ll l o_1 l ur ,b - F,Fgl 1 , rl ,_. ,|to-- 1-1 ,

5, ,_ o l,Pc,e,, },_oo r n-|l |,,, r,_,-,- o"
egé§Z ors:á8nak is egÉk 1egnag}obb város nélküLi, úgyrrevezett ''vál.§üres''
térsége. Elre korábbaü soha §errrni1],el tenulmány, vagy szakirodalmi cikk
sem tért ki] még a járási, vagy a rrrcgyei vezerők sem íigyeltek fe1,

Pedis tény, ho$ Pesttól kózvedenüi déIre: á KF,Duna é§ az 5o,cs
s:egcdre íí,íj főúr kó?t, aí MO-js ílttó1 délíelé a meA}ehatáriA, eJ]! kii,el

i _-r r-er..rt l l ,; j F|É_,l-, , T
(volt) ralállrató, Ezel kapc§olatban elLenrétként enlíterte neg a tanulmáDv,
.,, Buo,,elro, ,,,l, "o, l!\ l,Pr ,,g) ,t ", P ,-l]É "d., D ,1

Lnenti féLezer négy?eikilomét.es teúLeten, né8y város is akad, Azau Pest
ne8yfuek és:aki tcriilete város síí.ű, déli renilcte: válos nélki]li rérség,

Ezen Budapestől délre lekvő teúLer (teniletsáv) csúcsában Dunlha,
rasztivaL a xx, _ sz:lza.1 nagy részében ugyan _ á Csepel-s,igerrel együtt,
Ráckeve kijzjga?gltlsi terüLeÉhcz tafozott, NaPjainl<baD azonban, rüe.r !
DuDa negyon erítr clválaszló és Dem óstkötő c8yre inkább önállósul.'''

aa,J.afu)ü. d d4.zlfu ueúal



-1:.g\k,r.l Rijckc\.]j|i..1| l)!jrjLl ].rlen] lé§:el eL:!kádn.L nln]J ttá.ke!étai]
mn.] e C{|.]-\:iqeli ra.:(i'], uq}.rníq\ r: .lJiLiúD}L.JLr ].\i1 a (].e|eL-lutó,

,rl,,",L
E rébég t.].|ijlós.l. rrra tckiltgcnrrk lnl.fe a té!sé! út]aL, !.rijr\nnaLai
fe:etn.k, S ahol !L.n naLr c t.lr.ós, úl nurkahel},i, ipari. krLc,lrJclni, kul.
tujlt-oktjtLj,i Lo:porrtla, a Pcst JilL kapuj:lr ]ele.lií Dunahlns:ii t]]jlhlló

DunaMrl,:r;t - ill.1ll1:r i.t\.1:l lnllt - |,r|ír.n irál koLibL.a]l ]. isrl..
ne!á.iós k.r:plnü.rk ]cLlltók Lt, ]rhat ass:c$éqébÉn ]j JOi] 1ekosú L.:.ésel
(1h 5:lLt, T;lksorl\t Al!ónInLcillt. L)!ru\Jrsin_!l. Dél.!,\lli.:1t .]. \1iiós-
h,i:,ii) í,L]lti.:t]l,. a lii]t:itbc Bjl L-]ulla]rllls:ri :kk.! Jnikor c rcrllnr,jlis
l.eír!.h, tiirti]]l, R:Lckcríncl llajJ S:]9.rs]en.IlikltnDak l]rilcr clre é:

eme]l.tt llú].iLt]í:\ n.]llijLl e]Lrn.nrt ]inén e s:erepnck grutrllrlil:g nenr

A tí: ór t,:ls,ll]t ir]]i;Júsc cr lncg\alr1.:1alti. s ü .:rr.]ior.]ul,ira a koráb-

l.ik!:1.1c,lIski]:1]intr ,:cr (lit l3 ]]rkor], nrát sok(,1.IalLilll c;léhe teLri; tér
,ég (Ll]ar ] nunlrhrJr;. ]idcs],iehni_|i..i, és L]kDtisLLIíí\.]ii];s]) li-.]ln]t]r
litt. Ucl h19, t.ü:itre]É i: .!!l.nrerj.rós teIiiLcüral ](]s.hb nlértéklen
ére;hctijcn, Jc r lncq}r|].rLirlg i)t tr,|.itrl]j .rerj!aias!ir:l tcl.rLjla!c i\ kirer
je.lt I91 rLalrllr k]il:olpc,lltol,]at.:cllrr 5]-{ rréqr,:erkilcm.lrr Dagrs;ígr] és
j6.0a.] LJko,ú kftl,t, rh,rl (11irJ\:tr| ].í\,ijl] nrjl Li-.:|.otltt h.if:.tiít.]er.ijla5
niDcs, 5 .: J nJg! tcr Lj1.1 DlnrIll a.:tl c].i;,]leges l lja és 11L.) r on:ri:klil:ctc

M&ód!lo, Fnlrlioi*a

Tólá|ar a fun\lhnúnJbóL, úh.áskól.ai al,ta{

9.",.1*l,: *, *{*12 l,ün/a,



Ugyanekkor varr egy nrásodLagos v.,n,,ískör:ete is Haravt]nak, ir CsepcL,
sriget, íőválost(il délre eső terülere, nleLynek íő kö,Letedé§i egköze - a HEV ,
Dunahafuztnrál lépi .lt a Dunat, IirrcD a sziseiről is n.gron sokln járnak
I]arasíiha minr lennóye]:es kö.pürtlra. E,en feliil ir lelepiilés Pcst l'clé is bír
volterővel, pl, nunk|űeLrer jeteütő ü:eneivel, kiépüIő keltv,irosi iellegíí új
1ákópalkjaival, údiilő teriiLeteiveL

Á fenri rábLázat rnutatja be n]el&ora is ezen kin]et, (von:ísköíet), a tele-
pülések terillerélek, lakosságszjrtlánlk, Dunáh.rasztitól való távolságának és
! kö7lekedési leherőségekDek a leliiiDtetésével,','l

A rábLázerból és rérképríjl (lásd kón\,f borírój.) e$,üttcscn kitíiDti ho8y e
térségben n]únlen út Dlüiahaías:ti íelé \.erer, Hisz itt t.lLáLko?ik az 510-es á1
51-es és gyakortati]ag a 5o.es íő!it ar MO.ás úrral illetve rr vasútirl és a HÉV-
vel. ]de ve:emeLr :l nen fő út jcllc8íí kóiúrak, Alsóéntediraíl, Apajró],
Bu8vi!ól, és Délegvh.izáIól, - DunavarsányrLlL, é5 M.]oshá]áróL, Buclapestraíl
f |8,2n,-.l,U ,l 1 ,_-lÉd"- L, r,,,,e')i _ ,J

autóbus:, HÉV és MÁV járar) houza é5 viszi au ura§okat,
Dunahara§:ri ennek álapján rrrunkahelyi kOlpont: aheg].a"t á_tdrké}r Dá!

llur ta, Piaci kö:pont) ahova a körze]: és Csepels,igct bárnely telePúLésárél
többen ljmirk váslírolni éS eladni nini nráShovn. lskolakörpont, főLeg a kijz.
verlen L(önlyék, Cle t.ivolabbj t.lepiilések szám.iln is. Enellett Brrdapesr eevik
-_,"eb loul ,.|\-,,.o, - de \p,,, -,.,.. -,,-.,

kö:lekedésj hílózáttal köródik ósge a {ajvljíossirl, mcllyel sok nás Pe* krll
nyéki relepülés , nóg a:ok Sern :rlrova kék b!§Z kijár _ ncm rcnctelke:ik.
Ennek adariri (jl.]pi j,iratszánr).i követke,ők:

HÉV
Vásóhi.l

5j jár!l |aj

VoNAT

14 járat táí
NépstaL]ion

]7 ]árat páI

Nagyvá.ad_tór

24 jáut pál

AUTÓBUSZ AUTÓBUSZ

Á tanulrnánv utolsó oldalai

VégüI a várostanulmárry Lllolsó ké]: o]dale §,övegc,cn is öss:efoglaLta azo.
ker a vonuá§köri téDyezőkel meL}c|lel DunahaíaÉti bír"l:

"- A Dúú]úía_sú!l mmkát tdkló bejalók sóM k)zel 4aa0 ííj, A llebbbcn
Bú]abestől jiflneL Li, ífuE dz Ibdteíiibl L:|:)ii.e,leibe_ De kölel fu^íéle?ren dz
a]llnvááós íe$é!bóL , a ífuolahbi üli tertleaó:I, . s a Csebel.siget Elepüliscird

9*ű*á ,- *,*ráá ,L*rr.r.



A lrllrrrtak, a HÉV ar a MÁV lomlal ar MO,ó ]<ors]ííí,ílel taúb)wt A é-
sJg lrri]rdfl lúíta Dúnaiaras:nra oe:er, lrr$ DrrrJtarasttl J€felilii/ flÉ§ .oldlrb

B ípesíe, Ar, irs] d HÉV és N,IÁV,omld i.t rt]lrlitoilú/t €§ruÁsal í$?dlllist

Vl! Vl\ \ t_uj, a d."LlJ-. t r.raLÚl D,. Á_-_ "r_. ln ",
audibtrjáraalk eg jelentijs Á:áncjr al nrlúisi lael lrle:isi r,éLíllonrrta is a rele-

bnlés.

DLíuill.ías7n gnmóiunabd hgdlí],J, .gl,es] lelj.s osrtáb l kne!íj s.anbl,1 júiak
tannlók DM!üsm)íóI, Srige§ienmikbyól, Takonlból, .S:igethalomról ós

Bl'illlrpesíól, s?.ímrs aLík éfl€ lk d térég íbbhi ílbpilís&őI § .

PJn:úgji lontnltoí^Lt.n dr OTP Banl RL Dúnaluvazti íiókja Ezen Débg:J,

haza, Dmaqatáry, Mó]osÁlíi.l él Takson_"- ónlornánr-:ad és llllossl€]

fo\ószfuInt

A Ki§dflfum.nn TakaréJrslOler,lctet, melyrrt Lo9onqa Dú lrnídsltin ldn
Tdkon)ban, T.jd.jl.jn, S.gelJralmon, Srige*ien,mililóson, Hdljsrlel]ten é§

B]ldaiel, )ctll] l,cnbtében r tat fem fLókolat D],nahuaztin LíqűL a lar:lt,
ben nmcsenel< hmkaurr,mtaL'

srolgálúí^L€algdilbi rifsiÉi taélcr,:|séget ar el a DMlu.f.l\rti boll(11ndíd. A
ho7zó í.trro.ó tlbpnasek Akóné"r'edi, Bú§i, DJle8]hí!d, HdIÁ?lebli,
M4josfuir./, s:,getáílrm, srlgerújídllr, J^rlge§ienl ír.LJn, Td]§rnt] és Tijkji.

Al tsjetnmos Míle! Danlurds:tr ío$.§:&íli tfo&ija intlr Alsófuri.di, Br$i
Déilgilta, DúMldsán), Ocsd;5 Tdkon)i]3].r5:róifui li§elf,

A Nxkcvei, HEv' lona! DwlahaíO-silin ídtáL\ató igeall,xsi |őnók§ége irán,\íid
srlg.il:enbnillól, _\€ellulom, Tötöl, snseú]ídb' é5 Rícl€lrcíolgdlfuí.

Ai egélr§lsrs]i s:oigálarníok tőségl szer"L,ífuk, A Dma]úras:n oposi rtn&h]r
magán1ralcrs t fobúrd statmosai Js ar áü€o$rl jol,bdn íelstErelr íogris:atr rcn,

LL',Jn-.odl .-,a,a\.-."q -I-. l

A Duruq,\maxn tnt]lhGs tra,Ál,.arc, tlííIlüse kigjetl Talcsount Ls ,

Kcres/c&lrni lonar]rorÁóan a Coca,Cola Belerage K.ft. rcncsa]r a r.lj5 Éísj.qe,.

] nem d: e3é5i ofi!ágol DfiaillrllJ gól láia el Émé]c||e|

A Dml,cnya fu, ]<.r"-etLnl' DúnlxLíasú keftibőI látjd el Akólál\eüt,
Débg!traút, Dm.lLl/ísáryt, Mdj0sfuírát, Tdkon]r, fuís 

'lcntiM 
Bíg)ü, Dön-

sődől, Ap4l, Áporkít, KAtw1ll|:l!i..dt, ,fu fé,p nlene |an d Csetel,sllgeM ü.

A lritom rrrrql lhlnis:a mgl áfuhó7 mnűség áTuVs.blEq.j, a löivetLn ÉrrJg,

d \\,uP,"., c|rp a.al l. ég lé..é,é\ b. L..li, a ponna l

9). -/-** ú,- **.F!,l,/i l-, a -.



- A! 51,e5 ít és a: AlsónJm cafe uleíí; úl íalállD.ó6ő,1l éhúlt Mgi Túiépaelep a
t&ség legrajllbb ébítőú|ag íel.b..

, A Dúnila::Js.ti pid. |ulr.íe]e renJld!ül ru8]. Nlncs LL térséglek a\6 íelrhúlése,
dhúlln IE b]me alhdó jeLbael t)i i as::lalt béű. Mind1 ,itlci Mbm tóbb
srái di 4lll]1lmi árh ás f.ngc..g o |onróltórlcd nfiilellő/ . autón, dúúb saan,
lafula11 , éíl.qij |^ ló.

- Dunl,lwídszd kukurális, nfuésrcti, .enei íenae.|enJei, ldállínilai sintén
íésre; .l tuÉJ5Jsi tútlrdlr éle.nek

, Á l€$nbb némel ncmreriségi klkuíáIÁ ftl,J!1l,é\^t DmdhdrBzn koainúlja,
mert d liét siomJ.ódos €Ieliiiisen, sdoisnfon is Tnlsonlban erős Áag1o-
mánloilal rerulelte$ néínet iemx.tkégj kLLltuttilis csopottt} műkadnell
D ll ífdJrd . hálDm r.l.liilÁ Lóráli.nrrbfi ]rcbc.isdii .l.

, A Dunaharaznn nűkadő eg)há:laL k.)iil d íeíónnár , .ldngéli/üs ls bí!fu,
tll a!::Jház, tóbb köm)élócli tele1úlést élinííjen is elh eslhj|i t'eblntol]..;t.

- DúuÁaíaslLi & Íí,,,)$asia|mal,, és 0" külíöaieLnek egraránt kedlelt ii4tildv\e.
] óI kiép ítetí Dlmo,rún ke|npmg.tlel Uíi§lo].t ás ltorgÁ:ái lehető sé y3kkl rcn.

DuDaIraíasrti város

A v.írossá vrilási kezdernényczés ranutmány , mfuiáD a képliselőresrülel
elfogadtá, , 2000, íebluárjíb:D előlrb e megyei Kö:igargatási Hivalalhoz,
n]ajd ofuran véleDénye,és utíln a Belügyninis:térnin városá n],il!ánírási
üg,vekkel foglaLko;ó főos:tílyirho: kerLllt, ahova ez évltn - a millénjunr
évébcn - osszesen liarm1l]cót tele|úlé§ Y:nlssá váLái kére]nre és lelepiiLójt
benutató tannlnánva érkecn be.
Köztiik:önnel oL! pál},juóké, akik nrár rnásodik vagy harnradik alkaLornnal
lerjes?tciiék elő kéleLmiikct. Kó;r:ilük - rangsoloLva rerles:reíe Íel a v;írosi
ranglá le8inkálrb éldemesnek tartott te]epiilések némo!át a bírá]ó bi:oftság a
Lij?társság elnökének, és a megnrérertetós Dunahara§zri jevára szólt,
Dunaharmzti nolM elijs,óI adott be pályázator a váro§i círn elnycréSéért
- nindjárr ezen első pílyriuatorr - a legelső háron helvre rirngsoLoLtak ko,é
kerúlt, e]érr fe]lólé§ej cledniéDyekéntj s a városi rengra éidenresnck nyiL-

g,-./-&,á e *-F,á,Á /,nkn/ó,
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óólnd d]ékübioD a (épúsl6-b

EiP.ó9E.P- ho*eÉ ds6!át 6áliJáljr!, l.vínoí,lD{ e Új Yrd r.j[d
klosíg e§ní*aüoó Eú}Ájltb\'Ábbi djbhibu§ jeú.m*3 ó. sdk3iríkrlái.,

,},-y*,,

,a. ,la.úa-

A várossá nyilváDítás 2000. július 1-ci dáturnnal tólrént níg v.ifuss; .rvn-

rási innepségrc, az oknányok és a v.lros dí§zes kulcsainak :it!dás, okr(i.\er

DuDaha.as?d nlgyköAég története ezel véget ért. De egyidejííleg meg-

ke,dődótt innár DuDahara§zti v:ilos - reúéllrerőlee sikcrekben gazdae . új

9)",."h*1,: *. **,y'a;,l* ,hk"nk-.
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len kötetiink s:er:ői

Helrnéczy Károly

KoréFi§kol.ri ranár, . B.rkta| Erln C]imnáziun és Ví?iigyi S]i]kkijzépiskola
lcvelező tago?arának tagoua(vezeriíle, Dunaluraszti történerével édesapja

ny,:]mdokait köle(Ve kezden loglalkozrri, elsőSorban á települéS .ktatás!,
Lníivclődési rijrrénetét válaslrva rérnául. Ebben a körbcn s.ános cikke jelent
neg, és eg],ik d]plonaúunkája témájáuL iS ezt v.lL.lszlorra, Ennek alapján
kéfic 1il a szer]<e§u tíjbizor:rság "A1 okratás Dulahara§Zdn 1945 után" címíí

dr. Helméczy Mátyás

Tobb egyetenrer végtti középiskoLai Laná történés:, he]ytörrénéSz, a
I,Ielrörténeri EmLékrár leietője, Pályamurrkáival é5 kiinyleiveL eg}üen

tur r "er r,, leltr,,r.r e,i ,;,J ,,,Ó t,a ,,
:ali képv§előkénr ]elenrős S.eleper járs:ott a váro§á válási folyamat megin-
dírá§ában, a várossá váLási koncepció kidolgoz.lában, N4int egyik legsikerc,
sebb tankónFíló is isen jeleDtős tlunlát vógc], Törrénelen LanköDyvei a,
ezckhez kapcsolódó nódszerrani kónyvei tobb, minr ör millió i.éld.íD)-ban
ielcntet meg az elmúLt hús, év során.

dr. Surányi Józse{

A Dunahanszti némerség 19-20, százacli kulturálr ós poLitikai éLetének kllta-
t(ij, és íeldolgo,ó]a, Ezért ádra egyeremi diploLnóán.ll a1 "Egy Sváb kó^é8

élcte, adalékok Dúnáharaszri rörrénetéhel' cínet. Ennél ]eLenrőSeLb tö.-
téneti, hel|rörréneij nunkájl a Dunahararri tórténetc 1l, círnű könyvben
található, .rhol íeLLiolgozta - más feje:erek melLett, a telepijlés két \.ilág-

hálrorúközti tár§adaIni, valLás]poLitikaiélerének toltéDctét, jeLen könyvben
u8vanezt á témát íolytatia é§ dolgoz.]fel, a 2, viLá8háborút köverő róbb, ninr
íél évyá?ado§ időszakban,

.ítr**4
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