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Idén is három napos ünnepséget szer-
vezett a Polgármesteri Hivatal, a József
Attila Mûvelõdési Ház, a Német és a
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat be-
vonásával.

Ez a rendezvényünk más volt, mint a
többi. Kedves vendégeket fogadtunk:
testvérvárosunk, Altdorf b. Nürnberg
30 fõs delegációja látogatott el hoz-
zánk már csütörtökön. 
Ünnepségünkön részt vett Altdorf vá-
ros jelenlegi és volt polgármestere,
Erich Odörfer, és Rainer Pohl urak, va-
lamint Peter Grimm és Günter Lang
urak, a testvérvárosi kapcsolatok egye-

sületének jelenlegi
és korábbi elnöke. 
A rendezvénysoro-
zat pénteken dél-
után a József Attila
Mûvelõdési Házban
kezdõdött a Duna-
haraszti Mûkedvelõ
Mûvészek és Kéz-

mûvesek Kiállításával. A kiállítás meg-
tekintése után a nagyteremben ünne-
pélyes keretek között került átadásra a
Képviselõ-testület által, a várossá válás
9. évfordulója alkalmából adományo-
zott díj. A �PRO Urbe Dunaharaszti Ki-
tüntetõ Díj�-at idén Faragó Tibor refor-
mátus lelkipásztor vehette át. Feleme-
lõ pillanatok voltak ezek, hiszen egy
olyan életpálya került méltó elismerés-
re, melynek nagyszerûségérõl a város
lakosságának, közvéleményének széles
egyetértése tanúskodik leginkább. Dr.
Szalay László polgármester úr adta át
a kitüntetést és fejezte ki köszönetét a
város nevében a lelkész úrnak azért a
szolgálatért, melyet a haraszti embere-
kért végzett. Velkei Károly képviselõ úr
méltató beszédében szintén azt az ön-
zetlenséget, szûnni nem akaró, fárad-
hatatlan munkát emelte ki, amelyet a
lelkész úr a lelkekért kifejtett. 

Jó volt látni, ahogy megtelt a nagyte-
rem már ekkor is, pótszékeket kellett
elhelyezni a nagyszámú érdeklõdõ mi-
att. Az est további részében igazi cse-
megében részesülhettek a jelenlévõk.
Olasz mûvészek nagysikerû elõadás so-
rán idézték fel számunkra a XIX. szá-

Így ünnepeltünk várossá válásunk 9-dik évfordulója alkalmából

zad végnek nápolyi hangulatát. Gyö-
nyörû énekeket hallhattunk, cselló- és
zongorakísérettel. Az olasz mûvészek
meglepetéssel szolgáltak altdorfi ven-
dégeinknek is azzal, hogy Schubert
egyik remekmûvével színesítették mû-

sorukat. Ezt követõen a Club 19 étte-
remben vendégeltük meg altdorfi ba-
rátainkat, újra bizonyítva a magyaros
vendégszeretet tételét. Jó volt hallani
Odörfer polgármester úr köszönõ sza-
vait. Az ünnepségsorozatot a másnapi
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szüreti felvonulás és a bolgár közösség
rendezvénye koronázta meg, mind a
német, mind a bolgár harasztiak jeles-
re vizsgáztak, ahogy azt tõlük már
megszokhattuk. Emlékezetes marad ez
a három nap mindannyiunk számára,
a legfontosabbnak mégis azt érezzük,
hogy soha ennyi érdeklõdõ nem jött
még el, mint az idei évben. Köszönjük
a részvételt, az érdeklõdést kedves
mindannyiuknak!
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Október 6-án �bejáráson� vehettünk részt a vá-
rosunk északi határában található aszfaltkeve-
rõ üzemben. Az üzem neve és léte az utóbbi
idõben sokat forgott közszájon, aki eddig nem
tudta, hol is van, az ha máshonnan nem is, de
lapunkból értesülhetett róla. Az utóbbi 1-2 év-
ben megsûrûsödtek azok a felszólamlások, la-
kói bejelentések melyek szerint az üzem elvi-
selhetetlen szagot áraszt. A Határ úton és an-
nak környékén lakók bizonyos csoportjai a
Polgármesteri Hivatalnál, a polgármester fóru-
mán és egyéb városi médiákban emeletek szót
az üzem mûködése ellen és a lakóingatlanjaik
értékcsökkenése miatt.
A környezetvédelmi hatóság hivatalból lefoly-
tatott vizsgálata negatív eredménnyel zárult.
Megállapították, hogy a levegõbe káros anyag
nem kerül, az üzem mûködése egészségre ártal-
matlan. Hamisnak bizonyultak azok a platykák
is amelyek szerint az üzem súlyosan mérgezõ
triklóretilént bocsát ki. Ezt a vegyületet valóban
használják az üzemben, de csak a laboratórium-
ban és mililiteres mennyiségben. Hasonlóan ah-
hoz a rémhírhez, miszerint az üzem kéményén
mérgezõ füst távozik. A kéményen csak és ki-
zárólag vízgõzt eresztenek a levegõbe. 

Mivel az eredményt a Polgármesteri Hivatal
nem tartotta elégségesnek, hiszen az �szag� mé-
rést nem tartalmazott, a város költségén függet-
len szakértõket felkérve megvizsgálta a problé-
mát. A mérési eredmények szerint a kérdéses te-
rületen tapasztalható légterhelés mértéke mesz-
sze a törvényben rögzített határérték alatt van,

így az üzem környezetében
élõkre semmilyen veszély nem
leselkedik. Sikerült azonban
�szagot fogni�. Széljárástól
függõen valóban érezhetõ volt
a bitumen szaga. A Polgármes-
teri Hivatal a vizsgálat után lá-
togatást kezdeményezett az
üzemben, ahová minden érin-
tettet, köztük a kérdéses terü-
let lakosságát is meghívta. 
A �bejáráson� a tucatnyi la-
kó mellett megjelent a Pol-
gármester Úr, Daróci alpol-
gármester úr és Pékó Zoltán
képviselõ úr is. Az üzem ve-

zetõi egy komoly prezentáció keretében tájé-
koztatást adtak az üzem és a COLAS cég tör-
ténetérõl, az aszfaltkeverés folyamatáról, az
alapanyagokról és felhasznált segédanyagok-
ról, az eddig megtett és tervezett beruházá-

sokról és intézkedésekrõl. Megtudtuk, hogy
mióta ez a probléma fenn áll, az üzem veze-
tõsége felsõ priorítású ügynek kezeli. A
COLAS cég a világon több mint 300 helyen
mûködõ aszfaltkeverõ üzemeiben a hasonló
lakói panaszok száma nem érte el eddig a tí-
zet. Ennek ellenére a dunaharaszti telephely
vezetõsége azonnal körlevéllel fordult a cég

többi üzemeihez, hogy azok milyen ötleteket
és megoldásokat alkalmaztak a hasonló kelle-
metlenségek elhárítására.
A mûködési folyamat bemutatásakor kiderült,
hogy a keverés teljesen zárt rendszerben törté-
nik, abból kellemetlen szag csak a végtermék
teherkocsikba töltésekor távozhat. Végsõ meg-
oldást a keverõmû kiömlõhelységének minnél
komolyabb lezárása és szagelszívása hozhat.

Ezt dunaharasztiban egy-egy osztrák, amerikai
és svájci ötlet továbbfejlesztése nyomán kiala-
kított kombinált rendszer jelenti. A teherautók
beállóhelyét egy �szoknyával� a lehetõ legjob-
ban elválasztották a külvilágtól és a kürtõbe ki-

szabaduló gázokat és gõzöket egy CIKLON
nevû, centrifugális elven mûködõ légtisztító
berendezésen keresztül folyamatosan tisztít-
ják. Megtudtuk, hogy a dunaharaszti üzem ál-
tal végzett fejlesztés az anyacégnek is nagyon
fontos, ahhoz folyamatos biztatást és hátteret
nyújt, hiszen ilyen problémával máshol még
nem találkoztak. 
A látogatás végén a résztvevõk és az üzem ve-
zetõi is kifejezték reményüket, hogy a problé-
ma megoldódott, az üzem nem fogja zavarni
többet a Határ út környékének lakóit.

�Bejáráson� a COLAS aszfaltkeverõ üzemben
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A József Attila Mûvelõdési Ház programjai október 19-tõl november 21-ig

Programok, rendezvények

Modellezõ szakkör október 19. 15.30 óra
Modellezõ szakkör október 22. 15.30 óra
Napfény tánccsoport próba október 22. 14 óra
NKÖ táncpróba október 22. 18 óra
Cigány bál október 24. 20 óra
Modellezõ szakkör október 26. 15.30 óra
Baba-mama klub október 28. 10 óra
Napfény tánccsoport próba október 29. 14 óra
NKÖ táncpróba október 29. 14 óra
Modellezõ szakkör november 03. 15.30 óra
Életmód klub november 04. 18 óra
NKÖ táncpróba november 05. 18 óra
DMTK sakkverseny próba november 08. -
Hadtörténeti elõadás november 09. 16 óra
és kiállításmegnyitó 1945-rõl 17 óra
Modellezõ szakkör november 11. 15.30 óra
NKÖ táncpróba november 12. 18 óra
Disznóvágó bál november 14. 20 óra
Modellezõ szakkör november 16. 15.30 óra
Gyermekelõadás - A fecsegõ csodaszamár november 18. 14 óra
�NKÖ� táncpróba november 19. 18 óra
Foltvarrók kiállítása november 20. 17 óra
Katalin bál november 21. 20 óra

Vásárok, termékbemutatók

Vásár október 20. 09 óra
Vásár október 27. 09 óra
Vásár november 03. 08 óra
Vásár november 05. 09 óra
Vásár november 11. 09 óra
Vásár november 12. 09 óra
Vásár november 17. 09 óra
Termékbemutató november 17. 09 óra

Állandó programok, foglalkozások

Alkotók Dunaharaszti Egyesületének foglalkozása minden páros hét kedd 17 óra
Barátság Nyugdíjas Egyesület minden hó elsõ csütörtök 14 óra
Bélyeggyûjtõk Köre minden hó második vasárnap 9 óra
Életmód-klub minden hó elsõ szerda 18 óra
Dunaharaszti Foltvarázslók minden páratlan hét kedd 17 óra
Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület minden hónap utolsó kedd 14 óra
Õszirózsa Nyugdíjas Klub minden hétfõ 14 óra
Sakk Szakkör minden csütörtök 17 óra
DMTK Sakk Szakosztály minden csütörtök 18 óra

Bemutatkozik a �Blumenstraus�-trió
Triónk 2009. februárjában alakult Dunaharasztin. Tagjaink: Ráben-
speck Lajosné (Erzsike) Payóv Edit és Kettererné Bauer Mónika.
Célunk az autentikus sváb dalok gyüjtése és éneklése. Fontos
számunkra, hogy a fiatal generáció is megszeresse, megismer-
je ezeket a dalokat. Viseletünk az 1920-as évek dunaharaszti
viseletét idézi, korhû fotók és eredeti ruhák alapján. (Ez úton
mondunk köszönetet Kun Józsefné Terikének, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtotta mintaként, eredeti lányka ruháit!) Dalaink
és ruháink kifejezik azt a közös történelmi múltat mely a svábo-
kat összeköti. Triónk nem tartozik hivatalosan egy kissebbségi
szervezethez sem (önfentartók vagyunk), minket a dalok szere-
tete tart össze.
Sikeres bemutatkozásaink a követekezõk voltak: Dunaharaszti sváb
esküvõ 2009. 06. 06. (lánybúcsúztató), valamint Taksony Idõsek ta-
lálkozója a Taksonyi Mûvelõdési Házban 2009. 09. 27-én. 

Tisztelettel: Kettererné Bauer Mónika



Az életkor érték, ezért meg kell becsülnünk az idõseket!
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Óbecsey István:

Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek Õk már eleget.
A vígasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Idõsek napja a József Attila Mûvelõdési Házban 2009. október 1-én

Ne tegyétek Õket szûk odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk már eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Ezért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Bangó Margit
nagysikerû koncertje

Fajta Józsefné,
Nancsi néni 97 éves

A 97 éves Smella Péter bácsi

Pest megye az Idõsek Világnapja alkalmából a
legnagyobb tisztelettel és hálával köszönti az idõ-
seket. Szüleink, felmenõink ugyanis életüket, leg-
szebb éveiket áldozták fel azért, hogy gyermeke-
ik sorsán túl hazánk javát szolgálják. Pest megye
eddig is maximálisan képviselte az idõsek érdeke-
it, és ezek után is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy
a kormány megszorító intézkedéseit megfelelõen
ellensúlyozza.

�Minden ország jövõjét a gyermekek biztosítják. Az
idõsek pedig olyan bölcsesség birtokában vannak,
amelyre az egész társadalomnak szüksége van� � írta Paulo Coelho.
Pest megye ugyanezt a nézetet vallja, ezért az idõsektõl nem a leg-
többet akarja elvenni, hanem a lehetõ legtöbbet akarja adni nekik.
Az idõsek nem a társadalom számkivetettjei, hanem megbecsült tagjai
kell, hogy legyenek. Pest megye ezért a törvény adta lehetõséggel élve

az elsõk között hozta létre az Idõsügyi tanácsot. A
szervezet pedig a lehetõ legalaposabb munkával al-
kotta meg Pest megye Idõsügyi Koncepcióját. Cé-
lunk ugyanis, hogy a felmerülõ problémákra a leg-
gyorsabb és legjobb válaszokat találjuk meg.
A kormány megszorító intézkedéseit az idõsek
szenvedik meg a legjobban. A kabinet magatartása
szerint, aki megtette kötelességét, azzal már nem
kell törõdni. Ez azonban egy álságos hozzáállás.
Az idõseket védeni, támogatni kell, ugyanis nekik
köszönhetõ, hogy hazánk mai napig fennmaradt és
Európa büszke állama.

Ezúton is köszöntöm az idõseket a világnap alkalmából, és üzenem:
az életkor érték és hálásak vagyunk munkájukért nemcsak ma, hanem
az év minden napjában!

dr. Szûcs Lajos
Pest Megye Közgyûlésének elnöke
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A városavató évforduló alkalmával rendezett 
mûkedvelõ mûvészek kiállításán részt vett alkotók:

Bánkúti Emese festmények
Brauswetter Dóra akvarell
Deladunay Deák László festmények
Desics Erzsébet estmények
Dudás Tivadarné festmények
Fejes Gabriella hímzések
Dr. Fertõiné Demjén Gertrúd       festmények
Gellér Erzsébet festmények
Haraszti Foltvarázslók takaró, babák
Harsányi István festmények
Harsányi Szilágyi Gabriella         festmények
Horváth Mónika mesekönyv illusztrácók
Káli Erika 3 D üdvözlõlapok
Papp Éva festmények
Pap Anita mézeskalács
Pécs Csikány Béla festmények
P. Jármy Klára festmény
Polgárdi Ilona festmények
Rötzer Viktória vert csipkék
Temesváriné Kaiser Magdolna gobelin
Uzsák Sándor festmények, akasztófa
Vagner Györgyné hímzett tojások

Részletesen a www.dhmuvhaz.hu honlapon



Október 55-één AA KKisduna ÉÉtteremben aa DDunaharaszti PPolgári BBortársaság mmegtar-
totta éévadnyitó bborvacsoráját. AA mmeghívott bborász, aakit sszerényen ccsak ��borterme-
lõnek� hhívja mmagát, DDemeter EErvin úúr vvolt. DDemeter EErvin oországgyûlési kképviselõ
neve eeddig nnem aa bborral ffoglalkzók kkörében vvolt iismert, eezért kkíváncsisággal vvár-
tuk, hhogy mmegismerhessük õõt éés kkóstolhassuk ttokaji bborait. AA kkínált sszelekció éédes
és sszáraz ffehérborokat ttartalmazott, eezért aa mmenüsor mmegalkotása nnem kkis ffelada-
tot rrótt aa KKisduna ÉÉtterem ffõszakácsára éés ssegítõire. EEzt õõk, mmint aa bbortársaság
két ééves ffennállása aalatt mmindig, mmost iis ttökéletesen mmegoldották. KKülönleges,
négy ffogásos vvacsorát kkomponáltak DDemeter EErvin kkülönleges zzamatú éés sszokat-
lan eelnevezésû bborai kköré. AA bborok kkóstolása éés aaz éételköltemények eelfogyasztása
alatt vvendégeinktõl éérdekes iinformációkat éés ttörténeteket hhalhattunk aa bborokról,
a bborászmesterségrõl. AA KKisduna ÉÉtteremben iismét jjó ttársaságban ttölthettünk eel
egy jjó hhangulatú eestét éés íízletes éétkek éélvezete kközben iismerhettünk mmeg eegy bbo-
rászt, aaki rreményünk sszerint ttovább ööregbíti mmajd aa mmagyar bbor hhírnevét. 

ÉÉvvaaddnnyyii ttóó  bboorrvvaaccssoorraa  aa  KKiissdduunnaa  ÉÉtttteerreemmbbeenn
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ÉLETMÓD

Évszakok és szervek
OKTÓBER

AHagyományos Kínai orvoslás szerint, októberben a legnagyobb
terhelés a gyomrot éri. Gyomrunk az érzelmekre és a befogadó-
képességre igen érzékeny. A gyomor rugalmas, izom falú szerv.
Érzelmek hatására alakját gyakran változtatja. Néhány másod-
percen belül zsákszerû formáját szögletesre vagy élesre változ-
tatja. Érzelmi változások hatására tartalmát hamar kiüríti.
Októberben a figyelmünket a gyomorra kellene összpontosí-
tani, s ha tudjuk, ebben a hónapban tudatosan kerüljük a
stresszt. Minden kívülrõl érkezõ benyomást a gyomor vesz
föl, így a lelki tényezõk nagymértékben hatnak a gyomor mû-
ködésére. A depresszió és a félelem hatására csökken a gyo-
mornedvek képzõdése. Az agresszió és a düh hatására túl-
zottan termelõdik a gyomornedv. Az agressziónkkal és a
konfliktus helyzetünkkel is tudatosan kellene bánni. Egy gyo-
morbeteg személy nem nyilvánítja ki az agresszióját (min-
dent bent tart, belülrõl rágódik, vagy kifelé agressziót mutat)
egyik sem jó. Az ilyen személyeknél hiányzik az önbizalom,
és egyedül nem tudja a konfliktushelyzetét feldolgozni. Érzé-
seinket és az agressziót nem kifelé, hanem saját magunk el-
len irányítjuk. Gyomorfekély esetén külsõ negatív hatások mi-
att gyomorfalunkat, saját magunkat emésztjük. 
Megelõzés: Kerüljük a stresszhelyzeteket. Tegyük fel ma-
gunknak a következõ kérdéseket: Hogyan kezeljem érzése-
imet? Mi az, amit nem tudok lenyelni? Min rágódom? Miért
vagyok dühös vagy agresszív? 
Pszichikai szinten: fogékonyság, megérzés, tapintat, félelem
az újtól, a változástól.
Megerõsítések: Örömmel várom és fogadom az új szituáci-
ókat. Külsõ szemlélõként nézem a személyiségem fejlõdé-
sét. Kíváncsian várom, amit az élet hoz nekem.
Konyhánk gyógyszertára: egyszerû fûszernövényt javaslok
kisebb betegségekre. 
Rozmaring: fûszermennyiségben ártalmatlan a szervezetünkre.
A fûszernövényben lévõ anyagok nemcsak antioxidánsként vé-
di szervezetünket, emellet sok jótékony hatása is van. A rozma-
ringot is ajánlom fogyókúrázóknak, mert serkenti az emésztést,
zsírok lebontását, gyorsítja az anyagcserét, csökkenti a gyulla-
dást és fertõtlenítõ hatású. Elõsegíti az emésztést, oldja a gör-
csöket, csökkenti az epetermelést és vizelethajtó is. Fertõzés el-
leni hatóanyagival fertõtleníti a vesét. Nyugtatja a központi ideg-
rendszert és segíti a stresszel szembeni viselkedést.
Öngyógyítás keretében megismerkedhetnek a MYNEXY
(minekszi) módszerrel ahol elsajátíthatják a gyomor erõsíté-
séhez szükséges akupresszúrás pont kezelési technikáját.  A
gyomor meridiánon található az �isteni higgadtság� nevû szu-
perpont, mely széleskörû kezelési lehetõségeket biztosít.
Bõvebb információ: 70/378-8539, www.tisztaeletalap.extra.hu

Kéninger Kornélia, alternatív gyógyász

ASSZONY TORNA

Kényelmesebbek is elkezdhetik

Új idõszámítás kezdõdött Harasztiban, legalábbis nálam min-
denképpen!
Egy új korszak, amely jóval aktívabb mint eddig volt. Nekem
nagyon bevált!

Nem vagyok egy mai csirke; itt fáj, ott meghúzódik, amott el-
fekszem. Ehhez még társul a számítógép elõtt végzett nyolc-
órányi munka, szóval halmozottan hátrányos helyzetû voltam
mozgás tekintetében. Míg egyszer csak április tájékán tõsgyö-
keres haraszti barátnõm szólt, hogy a tõlünk két percre lévõ
Rendezvényházban �asszonytorna� indult, nekünk is ott len-
ne a helyünk, elvégre asszonyok vagyunk vagy mi a szösz!
Nagy levegõt vettem és hadat üzentem az alattomosan rám
rakódott kilóknak.
Telefonon megkérdeztem a részleteket, majd másnap megje-
lentem a helyszínen.
Tetszett, hogy nem volt semmi bürokrácia, jelentkezési lap ki-
töltés, elõleg befizetés, rongyrázás és hasonlók, csak egy ké-
nyelmes póló, nadrág, cipõ szükségeltetett. A heti kétszeri
(kedd�csütörtök) 19 órai kezdés is ideális.
Bevallom nem túlzottan hittem magamban, ezért elõször nem
ruháztam be, majd ha beválik � gondoltam. Az elsõ óra ala-
posan megizzasztott, a gyakorlatokat nagyon esetlenül végez-
tem, a mozgásomnak semmi köze nem volt a zenéhez, rit-
mushoz. A másik fele otthon következett, amikor az ágyban
is alig tudtam megfordulni az izomláztól.
A többiek bíztattak, minden kezdet nehéz, majd belejövök. És
igazuk lett, egyre könnyebben végeztem a gyakorlatokat, már
tudtam gazdálkodni az
energiámmal, tudtam
arra is figyelni, megfe-
lelõen csinálom-e a
mozdulatokat. 
Az órák jó hangulatban
telnek. Évi, az edzõnk
csak a kellõ mértékben
szigorú. Igaz a számo-
lással hadilábon áll,
mert neki az öt után minimum négy �na még egyszer� követ-
kezik!
A gyakorlatok nem túl komplikáltak vagy megerõltetõk, fiata-
labbak és idõsebbek egyaránt el tudják végezni õket. Mégis
kikapcsolnak, nem az otthoni és munkahelyi gondokon jár az
eszünk.
Mióta a keddeket és csütörtököket tornával töltöm,  azóta sok-
kal jobban alszom, fittebb vagyok, egy kis lépcsõzés meg se
kottyan és bónuszként néhány kilóval is kevesebb lettem.
Ma már hiányzik a mozgás, ha ünnepnap vagy nyaralás mi-
att ki kell hagynom.
Mindenkinek ajánlani tudom, aki a szülés elõtti formáját sze-
retné visszanyerni, vagy a depresszióját leküzdeni, fogyni,
vagy egyszerûen csak jobban akarja érezni magát!
Valljuk be: ennek elérése az utóbbi idõben nem is olyan kis
dolog!

Találkozzunk 55 év után 
egykori iskolánkban, Dunaharasztin!

Várom osztálytársaim jelentkezését, 
akik 1954-ben végezték a 8. osztályt 

a ligeti (ma II. Rákoczi F.) általános iskolában.
(osztályfõnök: Mészáros Józsefné).

Címem: 

Földiné Koszorús Ida
2840 Oroszlány, Kecskédi u. 38.

Telefon: 03/34 360-276
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. szeptember 28-án megtartott ülése

A napirendi pontok elõtt dr. Szalay László
polgármester beszámolt a két ülés között
eltelt idõszakban történt eseményekrõl:
1. Befejezõdött 

� a Határ úti járdaépítés
� az Erzsébet utcai közmûrekonstrukció
� a Dózsa György úti parkolóépítés.

2. Regisztrálták az Önkormányzat �Duna-
haraszti városközpont attraktivitásának
növelése új funkciók kialakításával� cí-
mû pályázatát.

3. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal le-
cserélte a Mûszaki Irodán elhelyezett
fénymásológépet. A régi gép már nem
elégítette ki a megnövekedett másolási
igényt, a másolati példányszám jóval
meghaladta a forgalmazó által javasolt
értéket. Fõdarab cserére szorult, javítá-
sa gazdaságtalan volt.

4. Lezárult a Magyar Állam ellen indított el-
birtoklási per. A korábban Autóker Vál-
lalat használatában lévõ 3381 m2 nagy-
ságú ingatlan tulajdonjogát a Bíróság
jogerõsen Dunaharaszti Önkormányzat
javára ítélte. Az ingatlan becsült értéke
47 millió forint. Földhivatali bejegyzés
folyamatban van. Ezúton köszöni meg
a Hivatal érintett munkatársainak a
munkáját.

5. Hivatalunk a Fõ út rekonstrukcióhoz
kapcsolódó közterületi fák kivágása,
pótlása ügyében egyeztetõ megbeszé-
léseket tartott az érintett lakosokkal.

6. Parlagfû jelentés:
� 44 esetben történt felszólítás, mely
66347 m2 területet érint
� 15 esetben történt közérdekû véde-
kezés elrendelése, mely 17976 m2 te-
rületet érint.

7. 2009-ben a Dunaharaszti Tájház lett az
ország összes tájháza közül az ország
tájháza.

Daróczi Pál alpolgármester beszámolt a
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
soros ülésérõl. A Kis-Duna kotrásával kap-
csolatosan alakult meg a társulás, mely a
Duna parti ingatlanok csatornázásával fog-
lalkozik. Az érintett telkek száma 266. A be-
ruházási költség 160 000 000 Ft, melynek
az önrésze várhatóan 47 000 000 Ft. Egy
telekre kb. 170�180 000 Ft-ot lehet szá-
molni. Az érintett ingatlan tulajdonosok egy
társulatba léphetnek be és 8 éves futam-
idõvel fizethetik a rájuk esõ költségeket, az
önrészre addig is készfizetõ kezességet
kell vállalnia az Önkormányzatnak.

Napirendi pontok

1. Döntés a közbeszerzési eljárások ered-
ményérõl

A napirendi pont keretén belül a
TÁMOP.3.4.1 közbeszerzési eljárás nyer-
tesérõl döntött a Képviselõ-testület. 
Ez egy hirdetmény közzétételével induló
eljárás volt, mely a Közbeszerzési Értesí-
tõben jelent meg. A határidõig 4 cég nyúj-
totta be pályázatát:

� Prekog Alpha Szolgáltató Kft.
� Tinta Szolgáltató Kft.
� Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
� Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Hiánypótlásra volt szükség, azonban az
elsõ két cég a hiánypótlási határidõig nem
hiánypótolt, ezért a Bíráló Bizottság a
Prekog Kft. és a Tinta Kft. kizárását java-
solta az eljárásból. 
A beérkezett hiánypótlásokat a Bíráló Bi-
zottság megvizsgálta és legelõnyösebbnek
az Euron Kft. ajánlatát tartotta, ezért ezt a
céget javasolta a Képviselõ-testületnek
nyertes ajánlattevõnek kihirdetni,  második
helyezettnek pedig  az Önkonet Kft-t.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Közbeszerzési Értesítõ
2009/89. lapszámában megjelent, a �Kom-
petencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáfé-
rés Dunaharaszti alapfokú oktatási intéz-
ményeiben� tárgyában közzétett közbe-
szerzési eljárás nyertesének az Euron Ta-
nácsadó és Szolgáltató Kft-t (1146 Buda-
pest, Cházár András u. 5.) jelölte meg. Az
ellenszolgáltatás összege: 15 415 000 Ft +
áfa. 2. helyezettnek az Önkonet Szolgál-
tató és Tanácsadó Kft-t (1089 Budapest,
Gaál Mózes u. 5�7.) jelöli meg. Az ellen-
szolgáltatás összege: 18 134 000 Ft + áfa.

2. Dunaharaszti Önkormányzat 2009.
évi költségvetése végrehajtásáról szóló
elsõ féléves idõszakra vonatkozó be-
számoló

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete jóváhagyta a Dunaharaszti Ön-
kormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló I. féléves idõszakra
vonatkozó beszámolóját.

3. Az Önkormányzat 2009. évi költség-
vetésérõl szóló 3/2009. (II. 24.) rende-
let módosítása

A rendelet módosítására egyrészt a
TÁMOP pályázat, más részt az útkarban-
tartási elõirányzat megemelése miatt ke-
rült sor. A Képviselõ-testület a rendelet
módosításával egyetértett. 

4. Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskola elkülönített � számlán
kezelt � szakképzési pénzeszközeinek
elszámolása

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szak-
középiskola szakképzési pénzeszközeit
az Önkormányzat egy külön számlán ke-
zelte. Ennek az összegnek egy részét 2
tanterem építésére fordítottuk, egy kisebb
fel nem használt részét pedig vissza kell
utalni az APEH-nak.

5. Módosított Akcióterületi Terv és He-
lyi Gazdaságfejlesztési Stratégia elfo-
gadása

Dunaharaszti Város Önkormányzata a
KMOP-2007- 5.2.1./B Pest megyei tele-

pülésközpontok fejlesztése � Integrált
településfejlesztés Pest megyében címû
pályázat elsõ fordulóját, valamint az azt
követõ projektfejlesztési szakaszt sike-
resen teljesítette.
A projektfejlesztési folyamat során azon-
ban a dokumentumok további módosítá-
sa vált szükségessé, az alábbiak sze-
rint:
� Közremûködõ Szervezet hiánypótlási

felhívásai által elõírt módosítások
� A projektben érintett partnerekhez

kapcsolódó módosítások (Kistérségi
Oktatóközpont és Civil Ház projekt-
elem elhagyása; Magyar Közút
Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerként
történõ bevonása a jogszabályi elõírá-
sok miatt)

� A költségvetés módosítása az ÁFA-
emelés miatt, valamint az ÁFA-
emelésbõl adódó költségnövekedés
kompenzációja támogatási forrásból
(áfa-kompenzációs kérelem).

A Képviselõ-testülete jóváhagyta a beru-
házási pályázat aktualizált Akcióterületi
Tervét, valamint az annak 1. sz. mellék-
letét képezõ Helyi Gazdaságfejlesztési
Stratégiát.

6. Településfejlesztési döntések

Dunaharaszti folyamatos fejlõdésének
biztosítása a tervezés és a megvalósí-
tás terén egyaránt megköveteli a telepü-
lésrendezési tervek folyamatos karban-
tartását. A szabályok fejlesztése, indo-
kolt változtatása, részben közvetlen ön-
kormányzati érdek, részben olyan ma-
gánérdek, amellyel a közérdek az egész
város hasznára jól összehangolható.
Így vált szükségessé a Mindszenty Jó-
zsef utca�Kossuth Lajos utca�Erzsébet
utca� Fõ út által határolt terület szabá-
lyozásának módosítása és a közlekedé-
si hálózat felülvizsgálata.
A kialakult új településrészek megváltoz-
tatták a közlekedési hálózat súlypontja-
it, a szilárd burkolatú úthálózat fejlõdé-
se megkívánja az Önkormányzat pályá-
zati stratégiájának átértékelését.  A Kép-
viselõ-testület a javaslatokkal egyetér-
tett. 

7. Kisdunáért Önkormányzati Társu-
lás Alapító Okiratának módosítása

A jogszabályi változások miatt Kis-
dunáért Önkormányzati Társulás Alapí-
tó Okiratát 2010. január 1-i hatállyal
több pontban is módosítani kell. A Kép-
viselõ-testület a módosításokkal egyet-
értett. 

8., 9., 10., 11., 12., napirendi pon-
tok keretén belül a Képviselõ-testület
elfogadta:

� a Területi Gondozási Központ beszá-
molóját a 2008-ban folytatott tevé-
kenységérõl,

� az Ifjúsági, Sport- és Mûvelõdési Bi-
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zottság beszámolóját a 2009. I. félévi
munkájáról,

� a Pénzügyi Bizottság beszámolóját a
2009. I. félévi munkájáról,

� a Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolóját a 2009. I. félévi munká-
járól,

� valamint az Oktatási Bizottság beszá-
molóját az egyéves munkájáról.

13. Beszámoló az Építészeti-Mûszaki
Tervtanács mûködésérõl

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete elfogadtaa helyi építészeti-mû-
szaki tervtanács mûködésérõl szóló be-
számolót a 2008-as évrõl és a 2009. el-
sõ félévérõl.

14. Szigethalom és Környéke Intéz-
ményfenntartó Társulás:

� Társulási Megállapodás módosítá-
sa
� Alapító Okirat módosítása

A Társulás jogszabályi környezetében
bekövetkezõ változások nyomon köve-
tése érdekében, a székhely önkormány-
zat elvégezte a Társulási Megállapodás,
valamint a Társulás Alapító Okiratának
felülvizsgálatát.
A 2009. szeptember 14-én megtartott
mikro-társulási tanácsülésen a társulás-
ban résztvevõ önkormányzatok polgár-
mesterei megvitatták a módosításokat.
A Képviselõ-testület a módosításokkal
egyetértett és elfogadta azokat. 

A 15. napirendi pontot a Képviselõ-
testület zárt ülésen tárgyalta.

FIGYELEM! 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat (2010)

benyújtásához szükséges anyagok 
2009. október 1-tõl átvehetõk

� a Polgármesteri Hivatal 10-es szobájában
Tubákos Zsuzsannától vagy Baldauf Mirtilltõl,

� a Mûszaki Iroda épületének információs pultjánál,

vagy letölthetõk a www.dunaharaszti.hu oldal 
megfelelõ linkje alatt!

A pályázat beadási határideje: 
2009. október 30.!

Kérjük, minden esetben figyelmesen olvassák el a helyben átvett
vagy a dunaharaszti honlapról letöltött 

(nem a www.bursa.hu oldalon szereplõ) pályázati kiírást, 
valamint a beadandó kötelezõ mellékletek listáját, 

mert a rendelet szerint utólagos javításra, hiánypótlásra 

NINCS LEHETÕSÉG!

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!

Dunaharaszti Közösségi Rádió

A közösségi rádió történelmi-filozófiai háttere az, hogy hangot adjon azoknak, akik-
nek nincs hangjuk, legyen a szócsöve az elnyomott embereknek (legyen ez akár faji,
nemi vagy, mozgáskorlátozott-fogyatékkal élõ) és legyen a felemelkedésük eszköze!
E gondolat vezérelt amikor meg fogalmazódott bennem, hogy Internetes Rádiót indí-
tok. Médiás múltam  lévén gyorsan sikerült elindítanom az engedélyeztetéseket, ám
a fenntartási költségek finanszírozása nem volt megalapozott. Összeszedtem minden
bátorságom és egy szerdai napon felkerestem Dunaharaszti Város Polgármesterét Dr.
Szalay László urat. Elmondtam tervem, sínen van a Rádió elindítása és a Polgármes-
teri Hivatal támogatását kérem. Beszélgetésünket követõen tartotta soros testületi  ülé-
sét az Önkormányzat, így hamarosan megszavazta a Testület egy hangúan a
Dunaharaszti Közösségi Rádió támogatását. Az ügy mellé állt Pethõ Zoltán jegyzõ-
úr, és minden nemû tájékoztatást, információt a rendelkezésemre bocsájt.
2009. június 1-jén szólalt meg elõször a Rádió és hírekkel, információkkal, program-
ajánlókkal kezdtem a mûsort. Az Önkormányzat testületi üléseinek hanganyagát a rá-
dió tematikus mûsorában közreadom, hogy akik bármilyen ok miatt nem tudnak részt
venni az ülésen, tájékoztatást kapjanak az elhangzottakról. A rádió mûsorszerkeszté-
sében és technikai kérdésekben a Dunaharaszti Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesü-
letének elnöke: Balázs Zoltán a társam, mûsorvezetõ és Programigazgató. Szintén egy
sorstársunk Bedõ Juli, aki mûsorvezetõként jelentõs témákkal szerkeszt mûsort aszt-
rológiával, ezoterikával kapcsolatban. Hallgatottságunk ma már elérte az ötezren felü-
li hallgató számot, ám nagy szívfájdalmam, hogy a Dunaharaszti lakosok elvétve tud-
nak a Dunaharaszti Közösségi Rádió létezésérõl. Igaz a Kis-Duna Televízió készített
velünk egy interjút, de viszont így sem épült be a köztudatba. Egy maroknyi lakos,
szájhagyomány útján értesül a rádió létezésérõl, de itt megállt a dolog. Tudom, nem
mindenki rendelkezik számítógéppel és az autójában sem tudja hallgatni, de anyagilag
sem tudunk frekvencián sugározni, meg már nem is osztanak le frekvenciát � jön a HD
sugárzás. Én a jövõt az Internetes Rádiózásban látom és ezt szeretném a Dunaharaszti
lakosok elé tárni, hisz' értük, nekik dolgozik önkéntes alapon a rádió stábja.
A rádió 24 órán keresztül üzemel, várok szeretettel minden Dunaharaszti lakost!
www.dhradio.hu

Tóth S. Tibor
felelõsszerkesztõ

Tisztelt Szerkesztõség, 
Tisztelt Kiss István Úr!

A 2009. szeptemberi számban megjelent írá-
sára reagálva, mely arról szólt, hogy
Dunaharaszti Város területén nagyszámú ka-
mion forgalom halad át indokolatlanul, az
alábbiakról tájékoztatom.
A Dunaharaszti Rendõrõrs állományának a
közúti közlekedési jelzõtáblák utasításának be-
tartása és betartatása a napi feladataik közé
tartozik. Ilyen a 7,5 tonna össztömeget megha-
ladó tehergépjármûvek úti céljának az ellenõr-
zése is. Ellenõrzési tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy ezen jármûvek döntõ többsége vagy
rendelkezik behajtási engedéllyel, vagy úti cél-
ja Dunaharasztin van és csak a város területé-
re behajtva tudja azt elérni. A hatályos rendel-
kezések alapján a tehergépkocsi vezetõk tud-
ják, hogy nem érdemes kockáztatni egy eset-
leges tiltott behajtást, mert a rendõrség köz-
igazgatási eljárás keretén belül vizsgálná ki a
történteket és amit régen egy pár ezer forintos
helyszíni bírsággal meg lehetett �úszni�, azt ma
már egy több százezer forintos közigazgatási
bírság váltotta fel. Több szabályszegés esetén
ezen bírságok összeadódnak, így akár milliós
nagyságrendû is lehet. Ennek ellenére valóban
van olyan aki nem tiszteli a tiltó táblákat, ilyen
esetben mindig eljárást kezdeményezünk.
Dunaharaszti 2009. október 5.

Farkas Péter r. százados.
Dunaharaszti Rendõrõrs Parancsnoka
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Beszámoló iskolánk 

nyári kézmûves táboráról

2009. 07. 20�26-ig szerveztük meg iskolánk
immár hagyományosnak is mondható tábo-
rát Szõcén. A település az ország nyugati fe-
lében, az Õrségben található. 20 gyerekkel
és két kísérõ tanárral indultunk neki a hosz-
szú útnak 
Szokás szerint az iskola elõtt találkoztunk a
gyerekekkel, és közösen, személykocsival
utaztunk a budapesti pályaudvarra. 4 órás
vonatozással érkeztünk meg Szombathely-
re, ahonnan némi, önhibánkon kívüli kala-
majka után busszal mehettünk tovább. A bu-
szozás kb. 50 percet vett igénybe. Végre, ké-
séssel ugyan, de köszönthettük szállásadó-
inkat délután 4 órakor.
A táborban a gyerekek egy felújított malom
épületében lettek elszállásolva. A foglalkozá-
sokról, az ellátásról a tábor szervezõi gon-
doskodtak.
Afoglalkozások lényege: a régi kézmûves tech-
nikák ismertetése, és az alapok elsajátítása.
Így szerepelt a programban: nemezelés, szö-
vés, fonás, csomózás, kürtõskalácssütés,
mézeskalács díszítés, batikolás, rafiázás,
gyöngyözés, varrás, hímzés, agyagozás.
Természetesen a játéktanulás se maradha-
tott ki a napi elfoglaltságokból. 
Esténként pedig közösségi programok szí-
nesítették a palettát.
A táborban kísérõ tanárként Czafrangóné
Bandl Mária és Farkas Katalin vett részt.
Iskolánk alapítványa támogatta a tábort,
amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Sajnos bármennyire is szívünk csücske
Szõce (immár 9. alkalommal látogattunk
oda), a nagy távolság és a megemelkedett
útiköltség miatt valószínû, hogy a jövõben
más irányban kell kutakodnunk.

Farkas Katalin

Városi napközi a Kõrösiben

Az idén nyáron iskolánk is helyet adott a vá-
rosi napközinek. Július végén mi zártuk a vá-
rosi napközis hetek sorát. Nehéz dolgunk
volt, hiszen az elõzõ hetekben a másik két
általános iskolában már sok programon vet-
tek részt a gyerekek. Szerettük volna, ha az
itt töltött hetet kellemes élményként éljék
meg, ezért igyekeztünk alacsony költségve-
téssel sokszínû programválasztékot teremte-
ni. Nagyon aranyos kis csapat jött össze a
három iskolából, lelkesen vettek részt min-
den programon.
Mit is csináltunk egy hétig?
Készítettünk lovagi pajzsot, s ehhez kapcso-
lódóan lovagi tornán mérhették össze ügyes-
ségüket. Elmentünk lovagolni, eveztünk a
Dunán, két sportdélutánt tartottunk, s ver-
senghettek lábnyomkeresésben is. A jó idõ-
nek hála, egy csodás napot töltöttünk Rác-
kevén, a strandon, s a végén még jégkrém-
re is futotta. Amikor az iskolában voltuk so-
kat kézmûveskedtünk (makraméztunk, gyön-
gyöt fûztünk, agyagoztunk, fonalszörnyet ké-
szítettünk), volt aszfalt rajzversenyünk, me-
sefilmet néztünk.
Köszönöm kolléganõimnek a lelkes segítsé-
get, amellyel ezt a színes programsort sikerült
maradéktalanul megvalósítanunk. Remélem,
hogy valamennyi nálunk táborozó kisdiák él-
ményekkel gazdagodott ezen a héten!

Weinber Róbertné
szervezõ

ÖKOISKOLA

Globális felmelegedés és következményei,
szennyezett levegõ és víz, éhezés, járványok,
már zajló és a közeljövõben kirobannó vallási
és etnikai színezetû, a valóságban a természe-
ti erõforrások birtoklásáért folyó háborúk, ... stb.
Ki ne ismerné az immár 7 milliárd lakosú Föld
gondjait! Nem vitás, hogy a most iskolába járó
nemzedéknek úgy kell felnõnie, hogy e bajok
okáról, megelõzésének lehetõségérõl és szük-
ségességérõl már hallott. A természet és a kör-
nyezet védelme nem lila lelkû megszállottak ér-
telmetlen sápitozása, épp ellenkezõleg elsõ-
sorban az ember védelmét szolgálja, gyerme-
keinkét. 
Iskolánk pedagógiai munkájában évrõl évre na-
gyobb teret nyert az ökológiai szemléltere való
nevelelés. Ennek szellemében idén megpá-
lyáztuk és elnyertük az ökoiskola címet. Prog-
ramunk sokrétû. 
A tanév során havonta más-más kiemelt témá-
ban az osztályok ökofalat mûködtetnek a föld-
szinten és az emeleten, továbbá az újonnan
épített komposztálót is õk töltik meg lebomló
anyagokkal az iskola kertjébõl. Idén szeptem-
berben beindul az erdei iskola program. Tovább
folytatjuk a papírgyûjtés, elemgyûjtést, a sze-
lektív hulladék gyûjtését, a flakonpréselést és
állatkiállítást is rendezünk. Pedagógus-tovább-
képzés keretében a Kistérségi szakmai napra
meghirdetett témánk: �A tudatos vásárlás�,
ahová szakavatott elõadókat várunk. A Termé-
szetvédelmi Hivatal által meghirdetett progra-
mokon több témakörben és alkalommal rend-
szeresen résztvesznek tanulóink. A helyi Kör-
nyezetvédelmi Egyesület akcióit az év során tá-
mogatjuk. 

Vásárhelyi Gabriella

�Hívogat az iskola��

Augusztus utolsó napján Giliceavatón köszön-
töttük az 1. osztályosokat. Itt a kicsik különféle
fogadalmakat tettek, tanultunk gólyával kap-
csolatos mondókát, dalt, játékot, versenyeztek,
aszfaltra rajzoltak, kézmûvesedtünk.
Másnap már sok ismerõs csillogó szempár fo-
gadott az évnyitón.
Az elsõ napokban szinte csak beszélgettünk.
Volt, aki kíváncsian kérdezte:
� Mikor fogunk tanulni?
De aztán elõkerültek a pálcikák, korongok, már
a füzetbe is írunk. Nagyon sok mondókát mon-
dunk, dalt énekelünk, elmutogatjuk õket, körjá-
tékozunk.
Szívmelengetõ érzés látni az érdeklõdõ tekin-
tetüket, ahogyan � egyelõre játékosan � ma-
gukba szívják a tudást.
Azt tapasztalom, hogy nagyon kis ügyes, okos
csapat jött össze - köszönet ezért a szülõknek
és az óvó néniknek.

Kalamény Andrea
az 1. a osztály tanító nénije

Nyári sportos tábor

Helyszín: Csongrád, Körös-Toroki kemping
Idõpont : 2009. 07. 06�11.

Létszám: 40 fõ

Ebben az évben is sok új arc vett rész a tábor-
ban, aminek mindig nagyon örülünk, hiszen az
iskola színvonalát emeli a jól szervezett, gye-
rekek körében népszerû tábor.
A Körös-Toroki Kemping közvetlenül a vízpar-
ton, a Tisza és a Körös folyók torkolatánál
,Magyarország legszélesebb homokos strand-

ja mentén helyezkedik el.
Idén is megvalósult szinte minden program,
amit elterveztünk.
A gyerekek nagyon élvezték az éjszakai �meg-
lepetéseket�, minden éjjelre kitaláltunk valami
izgalmasat Pl: szellemidézés, kincskeresés
zseblámpával, bátorságpróba. Izgalmas volt a
számháború, az akadályverseny. A csapatok
ismét megküzdöttek egymással, utolsó este
ajándékokkal és szalonnasütéssel búcsúztunk.
Az idõjárás kegyes volt hozzánk ismét, sokat
fürödtünk,vetélkedtünk a Tiszában.
A környék festõi szépségû, az ellátás minden
igényt kielégítõ volt.
A gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak,
semmi probléma nem merült fel a hét során.
Reméljük mód lesz jövõre újra sporttábort szer-
vezni és lebonyolítani
egy új helyszínen, sok új Kõrösis diákkal.

Sier Tamásné, táborvezetõ

Sport az iskolában

A legdrágábban megszerezhetõ és még drá-
gábban megtartható érték az egészségünk.
A testnevelés foglalkozás egyike azon lehetõ-
ségeknek, ahol a tanulók jellemének megisme-
rése és formálása mellett lehetõség nyílik egy
egészségtudatosabb szemlélet
elsajátíttatására..
A sportolás és játék közben átélt sikerek, ku-
darcok kitartásra, küzdelemre ösztönzik a gye-
rekeket, erõs alapokat adva a késõbbi felnõtté
váláshoz.
A mozgás, a sport, a testnevelés sok öröm és
siker forrása lehet, emellett rendezettebb,
egészségesebb életvitelre nevel. Tanítványa-
ink egészségnevelése speciális feladat. Fontos
a helyes életmódbeli és életvezetési szokások
támogatását szolgáló környezet. Fontos, hogy
a gyerekek mind szélesebb körében kialakul-
jon a mozgásgazdag életmód, a mindennapi
testmozgás, az egészséges életforma igénye.
A Kõrösi Csoma Sándor Általános nagy hang-
súlyt fektet a tanulók testi nevelésére. Iskolánk
adatai az országos adatokhoz képest, jóval
kedvezõbbek, köszönhetõen a testnevelésben,
sportban, mozgáskultúrában felvállalt kiemel-
kedõ tevékenységnek.
A civilizáció során kialakult mozgásszegény
életmód súlyos számlát nyújtott be a társadal-
maknak. A tanulók fizikai aktivitásának csökke-
nése figyelmeztetõ lehet minden gyermekért
felelõs felnõtt számára.
A fiúk általános fizikai teherbíró képességének
fejlõdése lényegében 15 éves korban befeje-
zõdik, 18 éves korban a korához és neméhez
viszonyítva elért pontértékek összege 5 pont-
tal esik viszsza.
A lányok általános fizikai teherbíró képességé-
nek fejlõdése 7�11 éves korig a legintenzívebb,
13 éves korban a legmagasabb, majd enyhén
ingadozik és 18 éves korukra visszaesik a
10�11 éves korban elért szintre.Az egészség
megõrzéséhez a �szükséges� vagy �megkí-
vánt� mértéket a tanulók 40 %-a nem éri el.
A fiatalok egyharmada sportol versenyszerûen,
a fiúk valamivel magasabb arányban. A rend-
szeresen sportoló fiatalok fittségi mutatói job-
bak, mint nem sportoló társaiké. Nem sportol a
fiatalok kétharmada: a fiúk 63 %-a, a lányok 70
%-a. A nem sportoló fiatalok több mint fele (fi-
úk 55 %-a, lányok 60 %-a) semmit vagy 1�2
órát mozog hetente.
A testnevelés és a sport személyiségformáló
hatása az egészség és az esélyegyenlõség
egyik alappillére is egyben.

dr. Brauswetter Viktorné
testnevelõ és gyógytestnevelõ
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A Hunyadinak sikerült 

Benne leszünk a tv-ben 

Az elõzõ tanév végén a TV2 országos pá-
lyázatot hirdetett. Olyan iskolák jelentkezé-
sét várták, akik egy látványos, izgalmas,
merész, ügyességi váltóversenyben kíván-
tak megmérettetni levegõben, vízben, szá-
razföldön egyaránt. Iskolánk is benevezett
ebbe a sportjáték sorozatba. A játék célja,
hogy egészséges életmódra, mozgásra,
sportra ösztönözzön mindenkit a televízió
nyilvánosságának bevonásával. Csapatunk
szülõkbõl (Csurkáné Döcsakovszky Má-
ria, Ujszásziné Kozma Magdolna, Csurka
László, Vitányi Attila), valamint alsó és fel-
sõ tagozatos diákokból (Kovács Valentina
3 c, Vitányi Gergõ 4 b, Kertész Gábor 7
c, Tálas Bence 8 c, Szabó Alexandra 8 c)
állt össze , melyhez a TV2 által felkért híres
ember is csatlakozott, aki a mi iskolánk ese-
tében Szandi volt. Ennek külön örültünk, hi-
szen Szandi városunk különbözõ rendezvé-
nyein sokszor fellép, s hangulatos mûsorá-
val szórakoztat bennünket.
A selejtezõre 2009. szeptember 6-án, va-
sárnap került sor a budapesti Sportmax2
csarnokban. Az egész napon át tartó rend-
kívül izgalmas és remek hangulatú játék
felejthetetlen élményt jelentett a gyerekek-
nek, szülõknek, tanároknak egyaránt. 
A kitartó, olykor nagyon fárasztó munka
meghozta méltó gyümölcsét, hiszen csa-
patunk 2. helyezettként továbbjutott az
elõdöntõbe, melyre október végén vagy
november elején kerül sor.

A fergeteges hangulathoz lelkes szurkoló-
táborunk is nagymértékben hozzájárult,
akik kitartóan, fáradtságot nem ismerve
végigtombolták az egész napot, testben
és lélekben azonosulva a játékosokkal.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani is-
kolánk vezérszurkolójának, Erox Martini-
nak, városunk népszerû énekesének, aki
szabadidejét feláldozva részt vett ezen a
jeles eseményen és lelkesedésével támo-
gatta csapatunkat. 
Iskolánk nevében köszönetet szeretnénk
még kifejezni cserejátékosainknak, akikre
még a verseny során továbbra is számí-
tunk: Baski Imre, Baskiné Palatitz Anita
(szülõk), Csurka Gergõ 3 b, Katona Klau-

dia 3 c, Tálas Ádám 5 b és Kovács Ale-
xandra 8 c osztályos tanulóink.
A mûsort, melynek címe: NAGY VAGY! a
TV2 szeptember 20-án, vasárnap kezdi el
sugározni, s ez a játéksorozat 15 héten át
vasárnap délelõttönként kerül majd adásba. 
Szurkoljanak, szurkoljatok továbbra is
csapatunknak, hiszen ez nemcsak a Hu-
nyadi iskolának dicsõség, hanem váro-
sunknak is, hiszen öregbíti Dunaharaszti
hírnevét!
Részletekrõl a mûsor szeptemberben in-
duló weboldalán (www.nagyvagytv.hu) ol-
vashatnak majd.

Lindner Erzsébet
tanító és lelkes szurkoló

Tisztelt Szülõk, Támogatók!

A Hunyadi János Általános Iskola �A Tanulókért, az Oktatásért, a Holnapért�
Alapítványa részére az APEH 2008-ban 562 067 Ft-ot utalt át, mint a 2007. évi
személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének.
A felajánlott összeget az iskola tanulói részére az alábbi célokra fordítottuk:

Könyvvásárlás tanulók jutalmazására 60 570 Ft
Megyei nemzetiségi német versenyre útiköltség 30 000 Ft
Német nyelvû színházi elõadás 68 200 Ft
Parkosítás 260 000 Ft
Erdei iskolák támogatása 22 800 Ft
Tanulók színházlátogatásai 53 500 Ft
Ügyvédi, számviteli szolgáltatás 75 000 Ft
Összesen 570 070 Ft

Köszönjük Önöknek, hogy felajánlásaikkal támogatták alapítványunkat.
Tisztelettel

Karlné Purczeld Erika
igazgató

Kosárlabda
beszámoló U11

A Haraszti Sasok kosarasai megkezd-
ték a Kenguru Kupa 2009/10-es baj-
nokság mérkõzéseit.
Az elsõ forduló eredménye:
Haraszti Sasok�Hartyán Kajmán  74:31

�Honvéd Sólymok 64:60
Két nagyon jó mérkõzést játszotunk. A
Honvéd ellen nagyon küzdelmes, szo-
ros mérkõzést vívtunk, végig vezetett a
csapat. Sok jó egyéni teljesítmény mel-
lett, mindenki kivette a részét a pont-
szerzésben.

Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott:

Bényi Máté   László Roland  Takács Dániel

D.haraszti, 2009.10.05.

Bartáné Nagy Csilla
edzõ

Labdarúgó hírek
NB III Duna-csoport.

5. forduló: Dorog�Dunaharaszti 4:4 (3:4)
Gólszerzõk: Kajdácsi, Lakatos, Mészáros,
Dabasi.
A tabella utolsó helyén szerénykedõ együttes
otthonába látogattunk. Az elsõ félidõ elsõ per-
ceiben megkezdtük a gólgyártást. Négy gólt
értünk el ebben a játékrészben, de a dorogi
csapat is betalált háromszor. Elkerülhetõ gó-
lokat kaptunk, a védelmünk nem állt a helyzet
magaslatán. A második félidõben a középpá-
lyát átadtuk az ellenfélnek, amit ki is használ-
tak. Sikerült kiegyenlíteniük.
A hajrá izgalmas lett. Mindkét együttes javára
itélt büntetõt a játékvezetõ, de nem született
több gól. 

6. forduló: Dunaharaszti�Érd 2:2 (1:1)
Gólszerzõk: Mészáros, Ughy (büntetõbõl)
Ebben a fordulóban rangadóra került sor, hi-
szen az egyik bajnokesélyest fogadtuk. Az ér-
di csapattal több izgalmas mérkõzést vívtunk
még a megye l. osztályban.
Fordulatos , harcos mérkõzést játszottunk, fel-

váltva estek a gólok. A döntetlen igazságosnak
mondható. Kilábaltunk a hullámvölgybõl.

7. forduló: Sárisáp�Dunaharaszti 0:3 (0:1)
Gólszerzõk: Kajdácsi (2), Mészáros.
Hoztuk a kötelezõ gyõzelmet a lelkesen játszó
hazaiak ellen. A mérkõzés nagyobb gólkülönb-
séggel is végzõdhetett volna. Rengeteg táma-
dást vezetettünk, de nem sikerült mindet gól-
ra váltani.
A tabellán jelenleg a harmadik helyet foglal-
juk el. 

Pest megye kupa.

3. forduló: Gyömrõ�Dunaharaszti 1:4 (0:2)
Gólszerzõk: Varga (2), Hégner, Hajba.
Tovább menetelünk a kupában. A mérkõzésen
több fiatal játékos kapott ismét lehetõséget,
akik éltek is a bizalommal. 
Következõ ellenfelünk a Csomád csapata lesz.
Ellenük tavasszal játszunk.

Hajrá DMTK!!!
Szabó Gyõzõ.
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Beszámoló a baptista napközis táborról

Augusztus hónapban a helyi baptista gyülekezet napközis tá-
bort szervezett Dunaharaszti város általános iskolás gyerme-
kei számára. Hosszú hónapokon keresztül készültünk erre az
alkalomra, hiszen a lehetõ legjobbat szerettük volna nyújtani
mindazoknak, akik részt vettek a táborban, ezzel is gazdagít-
va a nyári szünet élményeit. Tapasztalataink alapján a több
mint kéthónapos nyári szünet tartalmas kitöltése komoly kihí-
vással állítja szembe a szülõket, hiszen a legtöbb dolgozó szü-
lõ éves szabadsága nem éri el az egy hónapot, melyet ráadá-

sul az év különbözõ szakaszaiban érdemes észszerûen szét-
osztani.
Elõzetes felméréseink be is bizonyosodtak, mivel 44 gyermek
jelentkezett és vett részt a tábor legkülönbözõbb foglalkozása-
in. Rendkívül hálásak vagyunk elsõsorban Istennek és mind-
azoknak, akik részt vettek az elõkészítésben, a lebonyolításban
és az utómunkálatokban. Öröm volt megtapasztalni városunk
összetartását. Az Önkormányzattól kezdve, a Dunaharaszti új-
ságon, a Gyermekjóléti Alapítványon, Zsigmond Károly a II. Rá-
kóczi F. általános ,iskola igazgatóján valamint a Hunyadi J. is-
kolán és a KisDuna Televizión át a gyülekezetünk tagjaival, köz-
tük Gergely Tamásné Krisztina odaadó és lelkes szervezésével
bezárólag egy egészen különleges, jó szándékú és szeretettel-
jes összefogást tapasztalhattunk meg. Nyitrai Péterné és csa-
pata munkáját is dicséret illeti, aki gondoskodott a gyermekek
jó ízû ebédeltetésérõl. Néhány szülõ mosolyogva jegyezte meg,
hogy gyermeke az esti élménybeszámolójában gyakran a finom
ebédet is megemlítette. Szeretnénk tehát ezúton is szívbõl jö-
võ õszinte köszönetünket kifejezni mindazok felé, akik erkölcsi-
leg, briliáns ötletekkel, munkával vagy éppen anyagilag támo-
gatták ezt az élményekben gazdag, barátságokat eredménye-
zõ napközis tábort.
Végezetül a tábor tanulságait szeretnénk összefoglalni és a
konzekvenciákat levonni. Igen, van igény a napközis táborra
Dunaharasztin, mert a legtöbb szülõ szeretné, ha gyermeke a
hosszú szünidõ alatt nem csupán megbízható felügyeletben
részesülne, hanem ismereteit gazdagíthatná, kedves gyere-
kekkel együtt játszhatna, sportolhatna, énekelhetne. Tábora-
inkat és évközi programjainkat felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül minden családnak szervezzük. Úgy érezzük a gyer-
mekek nem csupán nyitottak, hanem igénylik is a szeretetet,
a törõdést. Keresztyén gyülekezet lévén természetesen ki-
emelkedõ céljaink között szerepel mindezek kielégítése vala-
mint a keresztyén értékrend, a segítségnyújtás és a jó erkölcs
hiteles közvetítése. A tartalmas idõtöltés mellett célunk volt Is-
ten örömüzenetének és végtelen szeretetének tovább adása.
Isten szeretete abban áll, hogy fia Jézus Krisztus vállalta a bû-
neink büntetését, a kereszthalált, hogy akik hiszünk benne és
rá bízzuk magunkat, örök életünk lehessen. Reméljük, hogy a
feltámadás örömét és ezt a szeretetet viszik magukkal a gye-
rekek a családba, az iskolába, a városba és mindenhova, ahol
megfordulnak. Hisszük, hogy a 2009 évi tábor résztvevõi mel-
lett újabb gyermeksereggel kibõvülve 2010-ben is találkozunk.
Mi ezen leszünk és ezért imádkozunk!
Sok érdekes információ a táborról és programjainkról a
www.jezusazur.hu honlapon található!

Rück Zsolt és a szervezõk
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Rendõrségi és Polgárõrségi kezdeménye-
zésre szeptember 18-án Közbiztonsági fó-
rumot tartottunk a Bezerédi lakópark ját-
szóterén. A délutáni idõpontban szépszá-
mú lakos érkezett a helyszínre, ahol a
rendõrség és polgárõrség tagjai valamint
Kücsön Sándor képviselõ fogadta az egy-
begyûlteket. A lakók panaszaira válaszoló
Farkas Péter õrsparancsnok kiemelte a
szomszédok egymásra figyelésének szük-
ségességét. A panaszokat hallgatva kör-
vonalazódott, hogy a lakók leginkább a
közlekedéssel kapcsolatos kifogásaikat
szeretnék mielõbb megnyugtatóan ren-
dezni. Szóba kerültek a betörésekkel kap-
csolatos kérdések is, amire tanácsokkal
és felhívásokkal nyújtott segítséget Ma-
gyar Tamásné körzeti megbízott. A talál-
kozó hasznosnak bizonyult, több kérdésre
megnyugtató válasz érkezett és a hiá-
nyosságok pótlására is ígéretet kaptak az
ott lévõ lakók és képviselõik. A Polgárõr-
ség nevében ígéretet tettem a járõrszolgá-
lat még fokozottabb jelenlétére. Tekintettel
arra, hogy a lakóparkok speciális helyze-
te indokolja az ilyen jellegû összejövetele-
ket, elhatároztuk további fórumok szerve-
zését. Külön örömömre szolgált, hogy az
ott lévõk közül többen kérték felvételüket
a Polgárõrségbe. A kéréseket  természe-
tesen rögtön tagfelvételi lapok kitöltésével
�honoráltuk�. A Bezerédi-lakópark jelenlé-
või elégedetten távozhattak annak tudatá-
ban, hogy panaszaik meghallgatásra talál-
tak és megoldások születnek azok rende-
zésére.

Fényes István

Közbiztonsági lakósági fórum
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2009. szeptemberi újszülöttek

Megyesi Péter Szebasztián 09. 18.
Holacsek Mária Alexandra 09. 17.
Horváth Hunor 09. 21.
Horváth Zsombor 09. 08.
Karai Melinda 09. 01.
Kormanik Noa 09. 14.
Mák Zoé 09. 26.
Miski Dorottya 09. 25.
Molnár Panka 09. 07.
Nagy Dorina Liána 09. 28.
Senkó Zoé 09. 03.
Soós Laura 09. 18.
Tóth Jázmin 09. 15.
Zsilák Gergely 09. 14.

Lelkisegély-szolgálat
A Szent Erzsébet Karitász

Csoport mindennap, 
0�24 óráig telefonos lelkisegély-

szolgálatot tart.

Telefonszámunk: 
06-30-450-2149

e-mail:karitasz.dh@freemail.hu

2009. szeptember hónapban
elhunytak neve és életkora

Bánfi Máténé özv. élt 74 évet
Borzák Károlyné élt 82 évet
Fülöp Balázs élt 58 évet
Gazdig Ágnes élt 46 évet
Gonda Istvánné élt 88 évet
Hálik Károly Józsefné élt 58 évet
Kaltenecker Antalné élt 75 évet
Kovács István élt 78 évet
Kozsda Jánosné élt 56 évet
Landsmann Mihályné élt 77 évet
Leéb János élt 81 évet
Németh Brigitta élt 36 évet
Pálvölgyi Edéné élt 85 évet
Soproni Zoltán élt 32 évet
Tilly Béláné dr. élt 89 évet
Zsiga Ferenc élt 81 évet

DUNAHARASZTI VÁROSI KÖZTEMETÕ
HALOTTAK NAPJA KÖRÜLI NYITVATARTÁSI RENDJE:

2009. október 26-tól 30-ig: 8�18 óráig
2009. október 31-én (szombaton): 8�20 óráig
2009. november 1-jén és 2-án: 8�20 óráig

A fenti idõpontokban a Temetõirodán ügyelet lesz!

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk a Református
Dunamenti Kistérségi Diakóniát és annak tevékenységét. 
1995 novemberében alakult meg Majosházán a Diakóniai Bizott-
ság, amely 1996-ban egyesületté alakult. Külföldi gyülekezetektõl
kapott támogatásból, a lakosságtól kapott 1 %-ból, olyan ápolási és
terápiás eszközöket (kórházi ágyak, tolószékek,speciális matracok,
betegemelõk, infúziós pumpa, szoba-WC-k stb.) tudtunk beszerez-

ni, amelyek az otthonápolás minõségét emelik . Köszönet minden támogatónak !
Az induláskor néhány pontban megfogalmaztuk céljainkat: az elesettek és betegek mel-
lé szegõdve segítséget nyújtani a mindennapokban, a családoknak biztatást adni idõ-
seik, betegeik otthonápolásának felvállalásában, melyhez a lehetõségek szerint igyekez-
tünk a szükséges eszközöket biztosítani. Mára az emberek akár egészségügyi, akár szo-
ciális gondjaikkal bizalommal fordulnak hozzánk, az ápolási eszközeinket is egyre töb-
ben veszik igénybe. 2004 júniusától közhasznú egyesületként mûködünk: az otthoni
hospice ellátást 14 településre terjesztettük ki a kistérségben.
A 14 év tapasztalatai alapján fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy a régió-
ban szükség van egy olyan ellátási formára (esetleg gondozóházra), amely megteremti an-
nak a feltételeit, hogy haldokló betegeink emberhez méltóan távozzanak közülünk. 
Budapesten már több hospice házi beteg ellátó szolgálat mûködik (csak fõvárosi-
ak számára), mely ingyenes ellátást nyújt azoknak a családoknak, akik szerettük ottho-
ni ápolását felvállalják. Az a gondolat vezérel bennünket, hogy a Duna menti kistérség
lakosainak is lehetõséget biztosítsunk hasonló szintû hospice ellátásra, hogy a család az
utolsó percekig együtt lehessen. Ezt a feladatot 2006 januártól Szolgálatunk látja
el a kistérségben (Áporka, Apaj, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszent-
miklós,Szigetújfalu, Taksony, Tököl).
A hospice olyan ingyenes, ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan � elsõsorban da-
ganatos � betegek fájdalmainak és egyéb tüneteinek megszüntetésével vagy csökken-
tésével a haldoklók életminõségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása tör-
ténik. A cél, hogy a haldokló a lehetõ legjobb ellátásban részesüljön, testi-lelki igénye-
inek megfelelõen, így tudja élete utolsó percéig megõrizni emberi méltóságát.

�Ön élete utolsó percéig fontos nekünk, 
s mi nemcsak azért fogunk mindent elkövetni,
hogy békében halhasson meg, hanem hogy mindvégig 
emberhez méltóan tudjon élni.�

Cicely Saunders

HÍVJON BIZALOMMAL, SEGÍTÜNK !

Elérhetõségünk:

diakonia@xnet.hu � www.dunamentidiakonia.hu

06-20-584-4653, 06-24-486-263

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  IIDDÕÕSSEEKK  NNAAPPJJÁÁRRAA  
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Szépkorúakat 

nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbeeeerrrr   11115555--éééénnnn  vvvvaaaassssáááárrrrnnnnaaaapppp  11115555  óóóórrrráááárrrraaaa  
a Fõ úti katolikus templomban rendezett ünnepségünkre.

Utána a plébánián harapnivalóval szeretnénk kedveskedni Önöknek.

Szent István Plébánia és a Szent Erzsébet Karitász Csoport

INGYENES RUHAOSZTÁS!

November 6-án, 13-án, 20-án (pénteki
napokon), 17�19 óráig szeretettel várjuk
az érdeklõdõket a ligeti plébánián (Toldi
u.28, a Tikkurilla festéküzlet mögött).

Szent Erzsébet Karitász
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2 0 0 9 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

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

Jelen összeállításunkban három, sokakat érintõ témakör 
néhány kérdésérõl adunk tájékoztatást

A családi pótlékra vonatkozó adójogszabályok változása 
/1995. évi CXVII. törvény 3. § 72., 11. § (5), 
28. § (18), (19), 48. § (2), (6)-(7), 49. § (7)/

Hogyan számít be a jövedelembe a családi pótlék, és miért?
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítá-
sával 2009. szeptember 1-tõl a családi pótlék már nem adómentes jutta-
tás, hanem egyéb jövedelemként adóterhet nem viselõ járandóság lesz,
ami azt jelenti, hogy az adóalapba beszámít, de a rá esõ adót nem kell
megfizetni (ugyanúgy, mint a nyugdíj esetében). Elõfordulhat tehát, hogy
az adózó jövedelmének egy része  a családi pótlék miatt a magasabb adó-
kulcs szerint adózik. 
A családi pótlék a következõ módon számíthat be az összes jövede-
lembe:
� Az egy háztartásban elõ házastársak, élettársak esetében a családi pót-

lék 50-50%-a lesz egyéb jövedelem, tekintet nélkül arra, hogy a csalá-
di pótlékot ténylegesen megosztották-e vagy sem. Tehát ha nem történt
megosztás, a jogosult személy házastársának, élettársának akkor is fi-
gyelembe kell venni a családi pótlék felét az adóalap számításnál.
A családi pótlékra jogosult és az adóévben ilyen bevételt szerzett ma-
gánszemélynek, illetve vele együtt élõ házastársának, élettársának az
adóbevallásban fel kell tüntetnie házastársa, élettársa nevét, adóazono-
sító jelét, (ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lak-
címét). Ezt a rendelkezést a munkáltatói adómegállapítás során is al-
kalmazni kell. 

� A családi pótlékra egyedülállóként jogosult személynél a családi pót-
lék 50%-a lesz egyéb jövedelem (adóterhet nem viselõ járandóság).

� A külön élõ és elvált szülõk esetében a gyermektõl külön élõ szülõ egy-
általán nem jogosult családi pótlékra, ezért nem kell annak felét egyéb
jövedelemként figyelembe vennie.

Mikor kell nyilatkozni a családi pótlékról, fel kell-e tüntetni az ösz-
szegét?
Amennyiben a munkavállaló nem a munkáltatójától kapja az adóterhet
nem viselõ járandóságot (ideértve különösen a családi pótlék 50%-át),
nyilatkozatot kell adnia a munkáltatójának. A magánszemély nem köte-
les a nyilatkozatban feltüntetni a családi pótlék 50%-nak, vagy az egyéb
adóterhet nem viselõ járandóságnak az összegét, de ha nem nyilatkozik
az összegrõl, a munkáltató köteles az adóelõleget a bérébõl a legmaga-
sabb adókulcs alapján vonni akkor is, ha egyébként az összes jövedelme
ennél kevesebb lenne (az adóévrõl szóló bevallásban az esetleges külön-
bözet visszaigényelhetõ).
A nyilatkozatot az adóterhet nem viselõ járandóságnak az adóévben tör-
tént elsõ kifizetését követõen haladéktalanul meg kell tenni, és azt a mun-
káltató az adóévben mindaddig figyelembe veszi, amíg azt a magánsze-
mély vissza nem vonja, vagy nem módosítja. 

Lehet-e adómentes a családi pótlék?
Továbbra is adómentes a családi pótlék az alább esetekben (a bevallás-
ban sem kell feltüntetni):
� Saját jogon jogosultként kapja a gyermek, ennek esetei:

♦ 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos sze-
mély, feltéve, ha utána nagykorúságáig magasabb összegû családi
pótlékot folyósítottak,  

♦ közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú sze-
mély 23. életévéig, 
• akinek mindkét szülõje elhunyt, 
• akinek a vele egy háztartásban élõ hajadon, nõtlen, elvált vagy

házastársától különélõ szülõje elhunyt, 
• aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésbõl, 
• akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szûnt meg, 
• szülõi ház elhagyása esetén, akinek a családi pótlék a nagykorú-

ságát megelõzõen is a részére került folyósításra, 

• aki a szülõvel, annak házastársával, nevelõszülõvel, gyámmal,
nem él egy háztartásban.

� Az adómentesség akkor is fennáll, ha a családi pótlékot tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermek után emelt összegben kapják a
szülõk.

� Szintén adómentes juttatás a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám-
ként, eseti gondnokként, a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt,
vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondosko-
dás alatt álló gyermekre tekintettel kapott családi pótlék.

� A gyámként, nevelõszülõként kapott családi pótlékot sem kell feltün-
tetni a bevallásban. 

Az adótábla változása 
/1995. évi CXVII. törvény 30. §, 2009. évi 61. § (2)/

2009. január 1-re visszamenõleges hatállyal változott az adótábla. Az al-
só, 18% kulcs felsõ határa 1 700 000 Ft-ról 1 900 000 Ft-ra nõtt.
1 900 001 Ft-tól a személyi jövedelemadó kulcs változatlanul 36%.

Mivel a változás visszamenõleges hatályú, ezért a munkáltató által az
elõzõ szabályok alapján levont adóelõleg egyes esetekben (az
1.700.000.-Ft feletti jövedelem esetén) meghaladhatja az új adótábla sze-
rint levonható adóelõlegeket. Ebben az esetben a munkáltató az elsõ fél-
évre (július 31-ig) juttatott bér adóelõlegét az új adótábla szerint is meg-
határozza, ha az így kiszámolt adóelõlegek összege kisebb, mint a tény-
legesen levont, a különbözetet a második félévben megszerzett bevéte-
lek adóelõlegét csökkentõ tételként veszi figyelembe, mindaddig, amíg
a különbözet el nem fogy (tehát ennyivel magasabb lesz a nettó bér).
Ezzel a módszerrel utoljára a 2009. december hónapra megszerzett bér
vagy kifizetés adóelõlege csökkenthetõ. 

Az illetékmértékek változása lakástulajdon szerzése esetén
/1990. évi XCIII. törvény 21. § (1)/

Hogyan változnak az illetékmértékek, és mikortól?
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény ezen módosítása 2010. ja-
nuár 1-én lép hatályba. 
Lakástulajdon szerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alap-
ja a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke lakásonként 4 mil-
lió forintig továbbra is 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után
azonban a korábbi 6% helyett 4% lesz. 
Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett tu-
lajdoni hányaddal arányos részére alkalmazható az alacsonyabb, 2%-os
mérték. 

Mi minõsül lakásnak?
Az Illetéktörvény alkalmazásában lakásnak a lakás céljára létesített
és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan minõsül a
hozzá tartozó földrészlettel. Tehát nem az adásvételi szerzõdés szö-
vegezése a lényeges, hanem az, hogy a szerzés idõpontjában mi sze-
repel a tulajdoni lapon.
Lakásnak minõsül továbbá az építési engedély szerint lakóház céljá-
ra létesülõ építmény is, amennyiben annak készültségi foka a
szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetõszerkezet) eléri. Ha
az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lakó-
ház van, az épületet � a hozzá tartozó mûvelés alól kivett területtel
együtt � szintén lakástulajdonnak kell tekinteni. 

APEH 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága



A Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület hírei, aktualitásai
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A közelmúlt éveire visszatekintve a Dunaharaszti Repülõmodellezés je-
lentõs fejlõdésen ment keresztül. Egy pár gondoltban beszámolnék a
Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület munkájáról, tevékenysé-
geirõl, eredményeirõl, kudarcairól. 
2007 Évben közgyûlésen döntöttünk arról, hogy új vezetõséget válasz-
tunk, hiszen a régi elnök Kiss Lajos Bátyám szeretett volna pihenni, mi-
vel mintegy 60 éves munkája fekszik a Dunaharaszti Modellezõ Klub
és utódja Dunaharaszti József Attila Modellezõ Klub munkájában. Ek-
kor én, Lukács Tibor kaptam lehetõséget a Klubtagságtól, hogy a
Dunaharaszti Modellezõ Klubot elnökként irányítsam. 2008 évben Kiss
Lajos Bátyám megkapta a Tiszteltbeli Elnök státuszt, hiszen még gya-
korta õ is segíti a munkát. 
A Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület 2008 évi közgyûlésén
döntés született arról, hogy a Dunaharaszti József Attila Mûvelõdési Ház
Modellezõ Klub a Klub státuszból jogilag fejlettebb sportegyesület stá-
tuszba lép. Döntés született arról, hogy a Dunaharaszti Modellezõ Klub
Sportegyesület nevet veszi vissza a szervezet, az eredetileg 1947 évben
keletkezett alapító okirat szerint. 
Ezzel a lépéssel bizonyítottuk, hogy a Dunaharaszti Modellezõ Klub
Sportegyesület az egyik legpatinásabb modellezõ szervezet ma Magyar-
országon.
A Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület jelenleg csak repülõ-
szakosztályt üzemeltet, késõbb talán újraindítjuk hajós szakosztályun-
kat, bár az érdeklõdés ellenére sanyarú gazdasági helyzetünk miatt ez
megfontolás tárgyát képezi. 

Sportegyesületi eredmények

Alsónémedi Kupa megrendezése.
Dr. Benedek György Vándorkupa létrehozása megalakítása. 
Alap és Középfokú Repülõmodellezõ oktatás megvalósítása, minõségi
szintre emelése. 
Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület Weblapjának létrehozása
üzemeltetése.
Sportegyesület jogi forma megszerzése.  
Alsónémedi repülõtér bérleti megállapodása, repülõtérrend kialakítása. 

A Repülõszakosztályunk eredményei

Ács József versenyzõnk eredményei: 
� 2009. Mûnnich Gyula emlékverseny 1. helyezet. 
� 2009. Dr. Benedek György Vándorkupa 2. helyezet. 
� 2009. Országos Bajnokság 2. helyezet. 

Hegedûs József eredményei:
� 1971�1976. Országos Bajnok. 
� 1976 Marseille, Lejtõvitorlázó Antik Rádiós � Motoros Repülõmodell

bajnokság 6. helyezet. 
� 2003 évben USA, Antik Rádiós � Motoros Repülõmodell Világbaj-

nokság Elsõ Helyezet.
� 2000�2007 években elsõ helyezés Antik Kategóriában Orosháza Ku-

pa, Kiskun Kupa, Kunszentmiklós- Nemzetközi Verseny Vándorku-
pa. Debreceni Tibor emlékverseny, Gács Béla emlékverseny, Corvin
kupa, Varsányi Rezsõ Emlékverseny Elsõ Helyezettje.

Számos Vándorkupa Örökös Nyertese, például: Csepel Vándorkupa,
Bányász Kupa, Alsónémedi Kupa.
240 db elsõ, 104 db második, 50 db harmadik helyezett eredmények,
amelyeket megszerzett. 
� 2008 Tatai Hidroplánverseny 1 helyezet. 

Szõts István versenyzõnk eredményei: 
� 1996 Év Budapest Bajnokság, 2. helyezet.
� 1998 BKV RC E7 3. helyezet.
� 2006 Év 5. Gács Béla Emlékverseny, 1 helyezet.
� 2007 Év 6. Gács Béla Emlékverseny 6 helyezet. 
� 2008. Év IX Bányász Kupa 2. helyezet.

Kocsis Tibor versenyzõnk eredménye: 
� 2009 Alsónémedi Kupa, 3. helyezet. 

Lukács László Eredményei: 
� 2009. Kunszentmiklós Verseny 1. helyezet. Münnich Gyula Emlék-

verseny 4. helyezet. Országos Bajnokság 4 helyezet. 

Mûködési helyigényünk, gazdasági helyeztünk, 
gazdálkodásunk

A Dunaharaszti Modellezõ Klub SE folyamatosan helyhiánnyal küzd,
ez megmutatkozik abban, hogy szûkös kis helyiségünk nem alkalmas
arra, hogy öt fõ növendéknél többet képezzünk. Ezt a helyiséget a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház biztosítja számunkra. Eredetileg a Dunaha-
raszti Modellezõ Klub SE két helyiséget kapott a József Attila Mûve-
lõdési Háztól. Sajnos az egyik helyiséget vissza kellett adnunk, mert Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház is helyhiánnyal küzd. Folyamatos probléma
továbbá a repülõtér hiánya, hiszen a Dunaharaszti Modellezõ Klub SE
bérelt repülõtéren tevékenykedik, amely évente mintegy 120 ezer forint
kiadással sújtja a Dunaharaszti Modellezõ Klub SE pénzügyi gazdálko-
dását. Az önkormányzattól pályázati úton 150 000 Ft támogatást ka-
punk, amelyet kizárólag a repülõmodellezõ növendékek alap és közép-
fokú képzésére fordíthatunk. A Dunaharaszti Modellezõ Klub Sport-
egyesület eredményei ellenére szerény anyagiakkal rendelkezik, támo-
gatást nem vagy nehezen kapunk. Így a költségeink nagy részét sajnos
muszáj áthárítanunk a tagság részére, hiszen a mûködésünk megpecsé-
telõdhetne. Ez sajnos a szerény anyagiakkal rendelkezõ tehetséges nö-
vendékek lemaradását eredményezheti a megnövekedett kiadási oldal,
mert a magas tagdíjat a fiatalok nehezen tudják majd fizetni. Sajnos még
több lesz majd a kulcsos gyermek Dunaharasztiban.
Számos Sportegyesület tevékenykedik az Országban, Dunaharasztiban,
akik a mi támogatási összegünknek a több ezerszeresét kapja, míg mi
szerény anyagiakkal rendelkezve is hatalmas sportsikereket, eredménye-
ket értünk el. Mutatja ezt az is, hogy Hegedûs József Versenyzõnk ha-
láláig talán a legsikeresebb sportolója volt Dunaharaszti Modellezõ
Klub Sportegyesületnek, aki Világbajnok is lett Antik kategóriában
Egyesült Államokban, a 2003 évben. (A nevezési díj több ezer ameri-
kai dollár volt, amit amerikai magyarok dobtak össze neki.) Célom el-
érése a Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesületben az, hogy akár
sportvállalkozás elindításával önfenntartóvá, önállóvá tegyem a Duna-
haraszti Modellezõ Klub Sportegyesületet. Hiszen hibásnak tartom azt
a finanszírozási struktúrát, amely kizárólag a sportélet egy részét pén-
zeli folyamatosan, eredményeik figyelembevétele nélkül.
Az önfenntartóvá válás megvalósításához keresünk szponzorokat finan-
szírozókat, kérjük a Dunaharaszti Polgárokat, segítsék munkánkat, to-
vábbá várom a felajánlásokat a Dunaharaszti Önkormányzat Sportbi-
zottsága részérõl a megkezdett munkánk támogatásának biztosításához.
A Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület munkájáról folyamatosan
közlünk adatokat a www.dhmodellklub.hu elérhetõségen, az interneten. 
Köszönöm a lehetõséget beszámolóm megírására, a legjobbakat kívá-
nom a Dunaharaszti Polgároknak, valamint a Dunaharaszti Önkormány-
zatnak.
Üdvözlettel: Lukács Tibor

Sportegyesületi Elnök
Dunaharaszti Modellezõ Klub Sportegyesület. 

Sajnos Hegedûs József barátunk 2009. 09. 25. napján távozott
az élõk sorából. Drága emléke szívünkben él.
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FÛTÉSI SZEZON TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSAI
Az elmúlt években nem múlt el úgy fûtési szezon, hogy ne kellett
volna sajnálatos halálesetekrõl beszámolni, melyek nagy része kel-
lõ odafigyeléssel elkerülhetõ lett volna. A lakosság egyre nagyobb
hányada néhány napon belül igyekszik beüzemelni a több hónapja
kikapcsolt állapotban lévõ fûtõkészülékeket. A biztonságos üzemel-
tetéshez azonban ilyenkor több dologra is érdemes odafigyelni.

Az elmúlt fûtési szezonban sok áldozatot követelt Magyarországon
az alattomos, színtelen, szagtalan szén-monoxid, mely általában a gáz-
készülékek szakszerûtlen bekötésébõl, a gáz nem tökéletes égésé-
bõl, a kémények nem megfelelõ állapotából, valamint az égéstermé-
kek kéményen keresztül történõ visszaáramlásából adódott.

A kémények évenkénti ellenõrzését, majd legalább négyéven-
kénti mûszaki felülvizsgálatát jogszabály írja elõ, azonban a la-
kosság eltérõ véleménnyel fogadja a szakember megjelenését. Fon-
tos, hogy ezen elõírásokat mindenki vegye tudomásul és a saját, il-
letve családja egészsége és vagyonbiztonsága érdekében az ellenõr-
zést évente végeztesse el. A biztonságos fûtéshez idõnként a gázka-
zánokat is át kell vizsgáltatni.
A jogszabály ugyan csak ötévenkénti felülvizsgálatot ír elõ, azon-
ban célszerû azt évente elvégeztetni.
A magas fûtési költségek rákényszerítik az embereket a minél jobb
légzárású nyílászárók beépítésére, azonban ezek egyúttal a veszélyt
is fokozzák, fõleg ott, ahol a nyílt égésterû berendezések (gázbojler,
kéményes konvektor, kazán, cirkó) elszívhatják az oxigént, vagy pél-
dának okáért a bekapcsolt szagelszívó hatására lecsökken a lakás-
ban a levegõ koncentrációja. Gondoljunk csak arra, ha kizárjuk a hi-
deget, ezzel együtt kinn reked az éltetõ oxigén is. De akkor mégis
mit tehetünk?

Megoldást jelenthet a problémára a szabályozott szellõzõ berende-
zés, illetve a rendszeres szellõztetés. A szén-monoxid � elkevered-
ve a levegõvel � belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülé-
kekkel ellátott helyiségekben érdemes szénmonoxid jelzõkészülé-
ket is felszereltetni a balesetek elkerülése céljából. 
Ha a baj mégis megtörtént, jó tudni, hogy a mérgezés tünetei jelent-
kezhetnek hirtelen, vagy fokozatosan is. A mérgezési tünetek a kö-
vetkezõk lehetnek: szédülés, nehéz légzés, fejfájás, émelygés, há-
nyinger, gyengeség, súlyos esetben ájulás. Ha ezek közül valame-
lyiket, vagy egyszerre több tünetet tapasztalunk, joggal gyanakod-
hatunk szén-monoxidmérgezésre. Ilyenkor azonnal ki kell menni
a friss levegõre és haladéktalanul orvost, mentõt kell hívni!
Amennyiben szén-monoxidot észlelünk, azonnal nyissuk ki az ösz-
szes ablakot és ajtót, hogy a gáz kiszellõzhessen! Ilyenkor rögtön ki
kell kapcsolni a tüzelõberendezést, ha ez lehetséges! Hagyjuk el az
épületet, és addig ne is menjünk oda vissza, amíg fennáll a mérge-
zõ gáz kritikus koncentrációjának veszélye! Az azonnali orvosi se-
gítség kérése mellett az is fontos, hogy addig ne használjuk újra a
tüzelõ/fûtõ berendezést, amíg a szükséges engedélyekkel rendelke-
zõ szakember át nem vizsgálta és meg nem javította a hibákat! 

A szén-monoxidon túl további veszélyt jelent a gázszivárgás is, mely-
nek könnyebb észlelhetõsége végett ún. szagosító anyagot kevernek a
gázhoz, amely segít a szivárgás felismerésében. Aki ilyet észlel, ha-
ladéktalanul zárja el a gáz fõelzáró golyóscsapját és szellõztesse át a
lakást. Ilyen esetben kerüljük el minden olyan berendezés használa-
tát, amely szikraképzõdéssel, gyújtási veszéllyel járhat. 
Magas gázkoncentráció esetén egy villanykapcsoló felkapcsolása,
egy cigaretta meggyújtása is végzetes következményekkel járhat.
Fontos megjegyezni továbbá, hogy bárminemû fûtõberendezés-
rõl is legyen szó, azt nem szabad letakarni, valamint, hogy a fû-
tõtest és a környezetében lévõ éghetõ anyag között akkora távol-
ságot tartsunk, hogy azt semmilyen körülmények között se tud-
ja begyújtani. 
A fentiekben leírtakat megszívlelve biztonságban élvezhetjük ottho-
nunk melegét.

Szigetszentmiklós, 2009. október 8.

Hajas Tibor tû. alezredes
tûzoltóparancsnok

�Itt van az õsz, itt van újra��

�és, véget ért az egyik legagresszívabban allergén gyom-
növényünk a parlagfû szezonja.
A nyár elején elhatároztuk, hogy a Polgármesteri Hivata-
lunk környezetvédelmi ügyintézõjével, Németh Károly ag-
rármérnök Úrral, felvesszük a kapcsolatot és közös erõvel
küzdünk az oly sok embert életét megkeserítõ parlagfû el-
len. Kapcsolatunk kissé döcögõsen indult. A nyílt levelek-
ben jelzett gazos, parlagfüves, elhanyagolt területek képe-
it és kommentárjait kriti-
kának vélte, de minden
esetben intézkedései
megtörténtek az adott
ügyben. A félreértéseket
sikerült tisztáznunk, ezek
után már könnyebben és
gördülékenyebben ment
a közös munka. Termé-
szetesen a környezetvé-
delmi munka a hivatal ré-
szérõl idáig is jól mûkö-
dött, de egyesületünk azt
a célt tûzte ki, hogy
Dunaharaszti, mint város
az élen járjon, az elsõk
közé tartozzon országunk
települései között. A siker
felé vezetõ út, a parlagfû és a gazos rendezetlen bel- és
külterületek, köz- és magán területek teljes megszûnése fe-
lé vezessen. Partnerként elsõ sorban azért választottuk a
Hivatalt, mert Õk az illetékesek, Nekik van hatáskörük az
intézkedésekre. Az egyesületnek egyelõre az a lehetõség
állt rendelkezésre a segítségben, hogy rendszeresen, szor-
galmasan járja körbe településünket és jelezze az elhanya-
golt területeket. A Duna partunk, közvetlen a nádas illegá-
lis sittel való feltöltését, szemét lerakását is bejelentésünk,
így a Hivatal intézkedni tudott ez ügyben is. 
A közös munkánk, úgy érzem sikerrel járt, így megragad-
va az alkalmat szeretném megköszönni Németh Károly Úr
munkáját!
A következõ évben szeretnénk, ha nagy számban csatla-
kozna hozzánk a cél elérése érdekében a Dunaharaszti la-
kosság is és a kora nyári parlagfû szedési akciónkon mi-
nél többen részt vennének, hogy �közösen� gyökeresen
húzzuk ki a parlagfüvet, így megakadályozva az elterjedé-
sét Városunkban.

Dunaharaszti, 2009.10.09.

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
dunaharasztikornyezetbaratok@gmail.com

dne.kerekesgabi@gmail.com 
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�Nézz bele egy kutya szemébe! 
A végtelen jóság néz vissza Rád�. 
Bánj úgy vele, hogy ez a szeretet sose hunyjon ki belõle!�

�GAZDINKAT
KERESSÜK��

Buksi � 2 év körüli, gyönyörû
hófehér bundás, spicc keverék
fiú kutyuska� Kicsit félénk,
hisz ki tudja, milyen fájdalman,
csalódáson ment keresztül
korábban�. 

Mázli � Szigetszentmiklóson ta-
láltuk ezt a kb. 8 hónap körüli,
nagyon barátságos lánykutyust. 
Mindkét kutyus rendkívül hálás
lenne, ha befogadnák õket, hisz
nekik is van szívük bundácská-
juk melegében�.

Telefonjaikat várja: Enikõ 06-20-803-05-43

Kutyusokat, cicákat befogadunk, és örökbeadunk!




