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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket állami és
városi ünnepünkön az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal nevében.
Vannak helyszínek ahol történelmi múl-
tunk, vagy az egyûvé tartozásunk különö-
sen hatásosan nyilvánul meg. Ilyen hely-
szín a templomunk is, melyet elsõ koroná-
zott királyunknak Szent István királyunk-
nak szenteltek fel. 

A mai, a második év, hogy az ünnepi meg-
emlékezésünket Isten házában tartjuk.
Hosszú éveken keresztül az ünnepi mise
után érkeztek a hívek a városi ünnepség-
re, idén, már másodszorra a városi meg-
emlékezés érkezett e csodálatos templo-
munkba. Nagyon nehéz ilyen magvas pré-
dikáció után beszélni, de számomra még-
is megtisztelõ.
Köszönet és hála Láng András atyának,
aki immár másodszorra is támogatta a kö-
zös ünneplést ezen a helyszínen. 
Különös jelentõségét érzem annak, hogy
a mai napot, augusztus 20-át, Szent Ist-
ván napját itt ünnepelhetjük egy Római
Katolikus Templomban.

�Dicsõséges jobb, ne engedd, hogy vak pártosság épp most gyöngítsen meg. 
S amelynek híján annyi sebünk égett, teremts közöttünk szent erõs egységet.�

Sokan sokszor elmondták,
megemlékeztek Szent István-
ról, méltatták tetteit és kiemel-
ték azt, hogy Õ volt az, aki a
magyar államiságot megte-
remtette.

Tisztel hölgyeim és uraim, ez
nem teljesen igaz. Szent Ist-
ván nem teremtette meg a ma-
gyar államiságot, Õ ennél sok-
kal többet tett.
Tudjuk, hogy a magyar állami-
ság az adott földrajzi helyen,
adott idõben lévõ fõhatalom
már létezett az idõtájt, csak
nem királyságnak, hanem feje-
delemségnek hívták, mint an-
nyi más országnak, az akkori
Európában, Magyarországnak
is ez volt az állam formája. Ezt
bizonyítja maga István király is
a nagyobbik legendájában,
amikor apja Géza fejedelem

érdemeit és államfõi erényeit emeli ki.
Amit István megteremtett, az befejezve
apja tudatos elõkészítõ munkáját, a Ke-
resztény Állam megalapítása
Biztosan vannak, vagy lesznek akik vitat-
koznak az állításommal, de ez egy maga-
sabb rendû, magasabb erkölcsi alapokon
álló, és a megmaradás szempontjából
mindenképpen egy sikeresebb állami és
lelki berendezkedés.
�Túlzás nélkül mondható, hogy István a
maga korának legkorszerûbb államát hoz-
ta létre, a magyar ország lakosság egyet-
értõ támogatásával.
Tagadhatatlanul olyan szilárd alapokat te-
remtett, amelyre mind máig új falak épül-
hettek, a számtalanszor lepusztult, lerom-
bolt, vagy elragadott falak helyett.� 
Látnunk kell, hogy abban a korban Európá-
ban összesen négy római latin szertartású
keresztény uralkodó kortárs létezett, akik
Istvánhoz hasonlatos buzgalommal és si-
kerrel építették birodalmukat és akikre a
Római Anyaszentegyház támaszkodhatott.
II. szent Henrik német császár, Nagy Knut
dán király, észak- Spanyolországban nagy
Szancho király és a mi szent Királyunk.
Még a két Capeting király Róbert és Hen-
rik sem volt képes egységes Franciaor-
szágot teremteni.
Legyünk tehát büszkék. Legyünk büszkék
akkor is, ha tudjuk, hogy a történelem so-
rán már közvetlenül István halála után is ,
és azután is napjainkban is kívülrõl és be-
lülrõl is többször veszélybe kerültek azok
a közjogi és erkölcsi értékek, melyeket Ist-
ván alapozott meg. 

Higgyük el, hogy ha leküzdjük a  hagyo-
mányosnak mondható kishitûségünket, és
leszámolunk az évezredes turáni átokkal
és nem széthúzunk, ha baj van, akkor be-
gyógyíthatnánk büszkeségünk vélt sebeit
Egy ünnep mindig alkalmas és való is ar-
ra, hogy kicsit megálljunk, elmélkedjünk az
emlékekben, elmélkedjünk magán az ün-
nepen és erõt merítsünk a tanulságok, ta-
nítások alapján.

Legyünk büszkék a Szent Istváni alapok-
ra, nehéz idõkben is adjon erõt, hiszen
�meg fogyva bár� de még mindig itt va-
gyunk. Tartsuk távol a békétlenséget,
küzdjünk a turáni átok ellen. 
És ha van valami fontos dolog, ami szeb-
bé teheti életünket, küzdjünk érte, dolgoz-
zunk érte, tegyünk érte. Mi mindannyian
Önök és én is hajlamosak vagyunk a rossz
híreket könnyebben továbbadni. Pedig a
jó ott van mindenütt legfõképpen mindany-
nyiunk lelkében, tehát ha van egy jó cél
akkor akár harcoljunk is érte, de ami en-
nél is fontosabb az az, hogyha kész van,
nyugodtan és büszkén vegyük észre, ve-
gyük észre a jót, amit közösen érünk el.
Ehhez a gondolathoz adhat erõt a költõ
Gyóni Géza, aki evangélikus lelkész fia
volt, rádöbbenve a magyar átokra egy
imádságot írt a szent jobbhoz ezzel az idé-
zettel kezdtem és ezzel is fejezem be az
ünnepi köszöntõm.

�Dicsõséges jobb, ne engedd, hogy vak
pártosság épp most gyöngítsen meg. S
amelynek híján annyi sebünk égett, te-
remts közöttünk szent erõs egységet.�
Kívánok mindannyiuknak az ünnep alkal-
mából jó egészséget mert ez a legfonto-
sabb és hosszú boldog életet.
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Újra megkezdõdött a Tanév. A nagyok Is-
kolába, az apróbbak óvodába indulnak
reggelente (a játszótér, a nagymama, a
szomszéd kispajtás helyett).
Dunaharasztiban a Hunyadi János Általá-
nos Iskolások már a 2009-es év elején át-
adott, felújított épületben tölthetik minden-
napjaikat.
Nagy a várakozás azonban a Mese Óvo-
dában. Az Uniós forrásból finanszírozott
átalakítások szeptember elsejével befeje-
zõdtek ugyan, és zavartalanul járhat oviba
a nyolc csoportnyi kisgyerek: kibõvített
csoportszobák, felújított, megnagyobbított
konyha, logopédiai és egyéb fejlesztõ szo-
ba segíti a megfelelõ nevelés és a jó han-
gulat, feltételeit, ugyanakkor a fejlesztés

második ütemé-
nek befejezésére
október végéig
még várni kell.
Nagy az izgalom,
ugyanis ekkor
kerülhet haszná-
latba az új torna-
szoba vadonatúj
játékszerekkel,
és az udvar szin-
tén új játszóesz-
közökkel, kész-

ségfejlesztõ, mozgásjavító térelemekkel.
A közbeszerzési eljárással nem érintett
kreatív építõjátékok, bábok, rajzeszközök,
ének-zenei eszközök már megérkeztek. A
többire még várakozni kell, mivel azokra a
pályázat közbeszerzési eljárást ír elõ,
mely még folyamatban van.
A KMOP-2007-4.6.1/2 pályázati konstruk-
ció elõírja az óvónõk képzését is, - amely-
hez az Unió további forrásokat biztosít. Így
az elnyert TÁMOP-3.1.4-es pályázat alap-
ján õk integrált pedagógiai- és egyéb,
kompetencia alapú nevelést segítõ mód-
szertani képzéseken vesznek majd részt.
Ez a támogatás azonban érinti a település
több közoktatási intézményét is. Többek

között a Hétszínvirág tagóvodát, a Hunya-
di János Általános Iskolát, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolát.
A városi szintû oktatás-fejlesztés eredmé-
nyeként Dunaharasztiban színvonalas,
egymásra épülõ nevelési-oktatási intéz-
ményrendszer jöhet létre, mely tökélete-
sen kiszolgálja az évrõl évre gyarapodó
gyermeklétszámot és a szülõk igényeit.
Kapcsolódó pályázatok:
KMOP-4.6.1/B-2-2008-0173 (A dunaha-
raszti Mese Óvoda bõvítése és megfelelõ
eszközellátásának biztosítása) 
TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 (Kompe-
tencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés
� Innovatív intézményekben)
Kedvezményezett:
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Közremûködõ szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Ur-
banisztikai Kht.

ITT VAN AZ ÕSZ, ITT VAN�

EELLSSÕÕ  DDUUNNAAHHAARRAASSZZTTII   EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGNNAAPP

2009. október 17-én és 18-án a 2009. október 17-én és 18-án a 
Szent Dorottya Gyógyszertár, a Dunaharaszti Rendezvényház, a Város Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt 

szervezésében két napos rendezvényre hívjuk ÖNÖKET.

17-én (9�18 óráig) a Szent Dorottya Gyógyszertár (Dh., Golgota tér) parkolójában és
18-án (10�18 óráig) a Dunaharaszti Rendezvényháznál (Dh., Szondi György u.) a Medel Groups Kft 

Egészségvédelmi Szûrõprogram keretében mûködõ mozgó laboratóriumban 
16 féle ingyenes egészségügyi szûrésvizsgálatot végeznek.

18-án a Rendezvényházban az alábbi programokkal várjuk Önöket:

� 10 órától és 15 órától a legismertebb és legnépszerûbb
�Bükki füvesember� Szabó Gyuri bácsi tart elõadást

� 10 órától 15 óráig Véradás (személyigazolvány, 
lakcím- és TAJ kártya szükséges)

� 12 órától 14 óráig Celladam teszt (kedvezményes áron)
� Jóga és Baba-mama jóga bemutatóóra, 
� Aviva � intim torna bemutató
� Fitness torna bemutatók
� Bemer mágnesterápiás ágy bemutató
� Denevér ágy bemutató
� Zepter termékek bemutató és vásár
� Asztrológus
� Grafológus 

Változatos egyéb programokkal, �Reform konyhai� termékek kóstolásával és a 
�Vitamin-szigeten� frissen csavart levekkel várjuk a kedves érdeklõdõket!

Szervezõk és támogatók:
Dr. Szalay László polgármester, 

Dunaharaszti Vöröskereszt és a Dunaharaszti Rendezvényház

�Régen szinte minden faluban 
élt egy javasasszony vagy füvesember, 
aki a betegségekre, testi nyavalyákra 
a gyógyírt erdõn-mezõn kereste.
Az egészség a legnagyobb érték� � 
tartja a mondás, és Szabó Gyuri bácsi 
tudása valóban kincset ér�

�Régen szinte minden faluban 
élt egy javasasszony vagy füvesember, 
aki a betegségekre, testi nyavalyákra 
a gyógyírt erdõn-mezõn kereste.
Az egészség a legnagyobb érték� � 
tartja a mondás, és Szabó Gyuri bácsi 
tudása valóban kincset ér�
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Bizonyára sokan hallottak már a bon-
száj mûvészetrõl. Ez a fõleg Japánban
divatos hobbi, vagy életforma miniatûr
növények nevelése a kisméretû laká-
sokban, teraszokon, kialakított kertek-
ben. Még ha nem is széles körben, de
hazánkban is egyre többen hódol-nak
ennek a szenvedélynek. Dunaharasztin
Stetina Károly nevel évtizedek óta
bonszájokat.
A házigazda otthonában, szinte botani-
kus kertként ható környezetben, ked-
velt növényeinek �társaságában� foga-
dott. Fáradhatatlanul, egymás után
hozta elõ, emelgette a húsz�harminc ki-
lós mûalkotásokat, hogy bemutassa
nekünk.

� Hogyan jutottál el a bonszáj szerete-
téig?
� Gyerekkorom óta a természet szerelme-
se vagyok. Dunaharasztin születtem, a
Márton utcában nevelkedtem. Már a szü-
lõi házban is állandóan foglalkoztam nö-
vényekkel, állatokkal. Késõbb, felnõtt ko-
romban kaktuszokat gyûjtöttem, és az
egyik kiállításon találkoztam néhány szé-
pen nevelt bonszájjal. Érdeklõdésemre el-
mondták, hogy vannak megszállottak, és

egyesü-letek, akik ezzel foglalkoznak.
Megkerestem õket. Azóta nevelek én is
bonszájokat.
� Mi is tulajdonképpen a bonszáj?
� A két szótagból álló szó, (bon sai) jelen-
tése edényben nevelt növény. Ez a kultú-
ra a budhizmussal terjedt Indiából Kínába,
majd a tizenkettedik század körül Japán-
ba. Ott tökéletesítették erre a miniatûr for-
mára. Kínai elõdjeik a penzsingek nagyob-
bak voltak; ezek a környezõ tájak, hegyek
tálba helyezett lekicsinyített utánzatai
� eleinte csak sziklautánzatok � voltak,
amelyek mellé késõbb növényeket ültet-
tek. A japánok helyszûke és saját kulturá-
lis igényeik alapján miniatürizálták. Euró-
pába 1878-ban a párizsi világkiállításra
hoztak elõször bonszájokat. A kertészek
az itt hagyott fácskákat kiültették a sza-
badba, s meglepve tapasztalták, hogy
azok gyors növekedésnek eredtek. A bon-
száj tulajdonsága, hogy ha kikerül a sza-
bad földbe � akár kétszáz évesen is �
azonnal növekedésnek indul, ismét nagy
fa akar lenni.
� Kétszáz évesen? Milyen hosszú életû
lehet egy ilyen növény?
� Én a legidõsebb bonszájt, egy virgíniai
borókát a Heidelbergi Bonsai Centrumban
láttam, az nyolcszáz éves volt. 
� Magyarországon mióta van jelen ez a
tevékenység?
� Talán harminc éve. Az Egyetemi Bonsai
Club most huszonöt éves, ezt néhány év-
vel elõzhette meg ez a kezdeti, még nem
szervezett idõszak. Az egyesületi rend-
szer nagyon hasznos, mert a tagok átad-
ják egymásnak a tapasztalataikat. Nem
kell kertészmérnöki diploma ahhoz, hogy
valaki bonszájjal foglalkozzon, hiszen ere-
detileg magam is mûszaki végzettségû va-
gyok. Az egyesületeken belüli információ-
csere, valamint a szervezett elõadások,
tanfolyamok megfelelõ szaktudást biztosí-
tanak ezen a speciális területen.

� Mikor kapcsolódtál be az egyesületi
életbe?
� Már a kezdetektõl tag vagyok. Nemrég
kaptam emléklapot a huszonöt éves jubi-
leum alkalmá-ból.
� Mibõl áll a bonszájnevelés?
� A bonszáj összetett tevékenység. A fá-
kat nevelõ esztétikai érzéke, biológiai is-

meretei, az átvett és a szerzett tapaszta-
latok összessége adja az eredményt. El
kell dönteni, milyen fát is akarunk nevel-
ni? A fiatal fákra jellemzõ a magasba tö-
rekvés, az ágak ritkábbak, függõleges
irányba törekednek, felfelé nõnek. Az
idõs fák ágai terebélyesebbek, súlyosab-
bak, sûrûbbek, irányuk vízszintes, vagy
lefelé tartó. A bonszájmûvészet lényege,
hogy mesterségesen állítsuk elõ az öreg
fákra jellemzõ tulajdonságokat. A kiala-
kult összhatást díjazza a nézõ: milyen
szép, öreg fát lát maga elõtt. Ha valaki
megfelelõ hozzáértéssel fog a tevékeny-
ségbe, akár néhány év alatt is érhet el
eredményeket. De ez állandó formálást
jelent, hiszen a növény folyamatosan fej-
lõdik, és e szerint kell mindig a célnak
megfelelõen alakítani. A bonszáj egy élõ
mûalkotás. Az évszakokkal együtt válto-
zik, a tavaszi virágzástól az õszi lombhul-
latásig. Mindig más: a virágbontás idején,
vagy nyáron a színes termésekkel, és té-

Új, talán hiánypótló sorozatot indítunk, melyben olyan harasztiakat szeretnénk megszólaltatni, bemutatni, 
akik lakóhelyünk hétköznapi életét élik, de munkájuk, szabadidõs tevékenységük számot tarthat a közérdeklõdésre. 
Napjaink politikával átitatott közéletébõl kiránduljunk tehát a civil szféra világába, ismerjük meg az általuk képviselt 

és létrehozott értékeket, melyek által városunk és annak közössége válik gazdagabbá.

HARASZTI PORTRÉALBUM
A bonszáj szerelmese � látogatás Stetina Károlynál
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len is gyönyörû egy lombhullató fa koro-
nájának a váza. Sõt, a nagyobb alakítá-
sokat ilyenkor, a vegetációs idõszakban
lehet megejteni, ekkor jobban bele lehet
látni a koronába.
� Akkor ez a munka egész éves elfog-
laltságot jelent�
� Igen, szinte egy napra sem lehet maguk-
ra hagyni. Mindegyik növény más és más,
ennek meg-felelõ gondoskodást igényel. A
nagyobb alakításokon � átültetés, gyökér-
metszés, koronametszés stb. � szinte fo-
lyamatosan figyelni kell, megfelelõ táp-
anyaggal ellátni, fajta szerint locsolni,
ápolni, mindez folyamatos tevékenység.
� Egy-egy bonszájon meglátszik a ne-
velõ egyénisége, vagy meghatározott
stílusokat kell betartani?
� Igen léteznek stílusok � mintegy tizenöt,
tizenhat stílus ismert �, de a legnagyobb
japán mesterek szerint ezekhez nem kell
mereven ragaszkodni, új utakat is lehet
keresni, és jó, ha érvényesül a bonszáj-
mûvész karaktere is. Magyarországon mi
régiek, a növényekrõl is megismerjük az
alkotókat.
� A tagok között nincs verseny, titkoló-
zás, féltékenység?
� Nem jellemzõ. Van ugyan némi verseny,
mert kiállításon mindenki a legszebbet
szeretné bemutatni, de nyitottak egymás
felé a tagok: megosztják a tapasztalatokat.
A titkolózásnak amúgy se lenne sok értel-
me, mert egy-egy kikísérletezett módszer
eredménye csak hosszú évek, vagy évti-
zedek múltával ismételhetõ meg.
� Vannak országokat jellemzõ különb-
ségek is?
� Igen. Léteznek olyan nagymesterek,
akik a fa koronáját valódi szobrászként
alakítják, az elhalt részeket, ágakat meg-
faragják mint egy szobrot. Magyarorszá-

gon ez kevésbé van divatban. Nálunk
amúgy is más az éghajlat mint Japán-
ban, vagy akár egy tenger melletti euró-
pai országban. Mi másképpen is nevel-
jük a fákat, alkalmazkodni kell a magas
nyári hõmérséklet-hez, a szélhez. Mi
ezek szerint alakítottuk ki a tartási tech-
nológiát.
� Említetted, hogy rendszeresek a kiál-
lítások. 
� Leggyakrabban tavasszal
vannak, ami nem igazán
ideális idõpont, ugyanis a fa
ekkor növeke-dik a legin-
tenzívebben, és ha bekerül
néhány napra egy fénysze-
gényebb helyre, visszaesik
a fejlõdésben. Igaz, általá-
ban ekkor a legszebbek a
növények: a fiatal hajtások,
a zsenge zöldek, a virágok
� mind megkapó látvány.
Nyáron nincs kiállítás, az-
tán õsszel a lombszínezõ-
dés idõszakában megint
rendeznek. 
� Díjazzák a kiállítókat?
� A kiállítás nem verseny.
Nekünk, akik neveljük a
bonszájokat, leginkább az egymással va-
ló találkozást, tapasztalatcserét jelentik.
Adnak ki ugyan néhány díjat is, de a lé-
nyeg az együttlét, illetve az az esztétikai
élmény, amit a kiállítás jelent a tagoknak,
és az odalátogató közönségnek. 
� Mikor és hol lesz a legközelebbi kiál-
lítás?
� Eddig a Kertészeti Egyetem Villányi úti
aulájában tartottuk, tavaly elsõ alkalommal
adott otthont az állatkerti Nagybarlang.
Idén nem tudom még, hogy hol lesz, mert
mindenütt nagyon megnõttek a bérleti dí-
jak, és az egyesület egyre nehezebben
tudja ezt kigazdálkodni. 
� Ezek szerint a bonszáj világába is be-
tört a válság?
� Ahogyan a világ, úgy ez a terület is na-
gyon elanyagiasodott. Csak az európai
bonszáj egyesületbe történõ regisztrálás
is sok ezer euró. E mellett minden költség
� utazás, szállítás, helyi-ségbérlet � jelen-
tõsen nõtt, kevés az egyesület számára a
pályázati lehetõség. A mûvészetekhez ha-
sonlóan a mi tevékenységünk sem tud lé-
tezni támogatás nélkül. Ennek a kigazdál-
kodása is nagyon nehéz. A bonszáj is egy-

fajta rétegkultúra, nem vonz tömegeket,
ezért sajnos a mecenatúra is többnyire el-
kerül minket. 
� Van-e szaklapja, illetve honlapja az
egyesületnek?
� Újságunk sajnos nincs. Régebben volt,
ma már nem tudjuk finanszírozni a ki-
adást. Léteznek nemzetközi szaklapok,
ezeket meg lehet rendelni, de meg kell fi-
zetni az árát.

� Az egyesület iránt érdeklõdõknek mit
ajánlasz? 
� A Kertészeti Egyetem havonta egy alka-
lommal ingyenesen bocsát rendelkezé-
sünkre helyiséget a Villányi úton. Itt talál-
kozunk minden hónap elsõ hétfõjén este
hat órakor. Itt tartunk elõadásokat, szak-

mai ismertetõket. A tagsági díj (ezerötszáz
forint) befizetése után bárki eljöhet, akit ér-
dekel ez a világ. Egyéb információkat pe-
dig a www.bonsaiclub.fw.hu weboldalon
találhatnak az érdeklõdõk.

Gáll Sándor



KÖNYVAJÁNLÓ

A �Hõszivattyús rendszerek� címû könyv
egy hiánypótló szellemi alkotás. Olyan
szakmai, közérthetõ nyelven adott össze-
foglaló, ami gyakorlati ismereteket, ötlete-
ket nyújt a szakterületet mûvelõk és az
energetikában fejleszteni kívánó intézmé-
nyek, önkormányzatok, cégek és magán-
személyek számára � írja a könyv elõsza-
vában Dr. Dr.h.c.Rybach László a Magyar
Tudományos Akadémia külsõ tagja, a zü-

richi egyetem
emeritus profes-
szora, a Nemzet-
közi Geotermális
Szövetség elnöke.
A könyv nemcsak
szakmai értéke,
közérthetõ nyel-
vezete miatt érde-
kes az olvasónak,
hanem számunk-
ra � dunaharasz-
tiak számára � to-
vábbi különleges

értéke abban van, hogy szerzõje � Kom-
lós Ferenc � sokak által ismert,
Dunaharasztin élõ energetikus, tervezõ
mérnök, szerzõként ötödmagával jegyzi a
saját kiadású, és szakmai körökben már
méltán elismert kiadványát. A megújuló
energia és a klímavédelmi programok
egyik elismert technológiai alkalmazásáról
szól ez a mû, mely szakembereknek és ér-
deklõdõknek egyaránt ajánlható.
Az elõzetes média reklámok után 2009.
szeptember 29-én 18 órakor lesz a könyv
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A József Attila Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár Hírei

AKCIÓ!!!
Kedves Dunaharasztiak!

Állományunkból kivont könyvek és mûsoros videókazetták 
akciós vásárával várjuk Önöket

a Dunaharaszti Városi Könyvtárban!

hivatalos bemutatója és a sajtótájékoztató
a Magyar Építõmûvészek Szövetségének
Székházában Budapesten. A könyv hama-
rosan angol nyelven is megjelenik. 
Gratulálunk Komlós Ferencnek és szerzõ-
társainak az eddigi sikerekhez.

Dr. Helméczy Mátyás:
ÚJRAÍRT TÖRTÉNELEM

ORSZÁGTÖRTÉNET VALÓSÁGHÛEN

Ami a történelem tankönyvekbe nem ke-
rülhetett bele!
Tabutémák, eltit-
kolt háttéranyagok
és történelemha-
misítások.
Az Újraírt történe-
lem bemutatja a
boldog békeidõk,
Trianon és elõz-
ményei, a Horthy-
kor valamint az
orosz megszállás
kezdetének igaz
történetét.
Érdekes és izgalmas történelemkönyv fel-
nõtteknek, hasznos tankönyv kiegészítés
diákoknak és tanároknak.
1900�1949 részletes kronológiáját is tar-
talmazza.
A könyv a Városi Könyvtárban 
megvásárolható. 
Ára: 2200 Ft

Táborosi Zoltánné
könyvtárigazgató



2009. SZEPTEMBER � A HÓNAP MÛVÉSZE

BÁNHÍDI GÁBORNÉ SZILÁGYI PIROSKA

Erdélyben, Élesden születettem
1945-ben, Szilágyi János és Ibolya
harmadik gyermekeként egy bá-
tyám és egy nõvérem után. Már
gyermekként sokat betegesked-
tem. Minden örömöt a szépséges
erdélyi tájak csodálata jelentette
számomra. Talán ezért is kezdtem
már nagyon fiatalon rajzolgatni.

Tanárom, aki felfedezte különleges készségemet, javasolta szü-
leimnek, hogy képeztessenek tovább. Anyagilag azonban ez
megterhelõ volt a család számára. Így felnõttként, négy saját
gyermek mellett önszorgalomból érettségiztem le, majd beirat-
koztam egy há-
roméves festõ-
mûvészeti sza-
badegyetemre.
Ott Kristófi Já-
nos volt a taná-
rom. Az õ támo-
gatásával kitû-
nõ minõsítéssel
festõmûvész
diplomát szerez-
tem.
1987-ben sú-
lyos beteg let-
tem. Mûtétek
sora következett, majd egy vírusfertõzés tett gyógyíthatatlan be-
teggé. De én betegen is igyekszem teljes életet élni. Megma-
radt a szép iránti érzékem, szeretek rajzolni, festeni.
Sok képet festettem azóta is. Többet el is ajándékoztam, hogy
másoknak örömöt szerezzek. Festményeimbõl jutott Erdélybe,
Magyarországra, ismerõsöknek, barátoknak, gyógyító orvosok-
nak. Harmadik éve, hogy aktívan továbbképzem magam a Pest
Megyei Közmûvelõdési Intézet szervezésében. Eddig csak olajjal

festettem. De már ta-
nulom a kréta- és az
akvarelltechnikát. Mû-
veimmel bejutottam a
Pest megyei Amatõr
Mûvészek Tárlatának
megyei és országos
kiállításaira.
A Dunaharaszti Váro-
si Könyvtár Minigalé-
riájában most már
másodszor mutatko-

zom be képeimmel. Szeretném újra megörvendeztetni a
Dunaharasztin élõ ismerõseimet, szeretteimet és mindazokat,
akiknek alkotásaimmal örömöt tudok szerezni.
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Férfinap a Barátság nyugdíjas klubban
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2009 szeptember 3-án a Barátság nyug-
díjas klub összejövetelén Puczik
Ferencné, Matild köszöntötte a megjelen-
teket, többek között Daróczi Pál alpolgár-
mester urat, Fényes István, Horváth Je-
nõ és Kücsön Sándor képviselõ urakat,
és Szilveszter Lajos
urat kirándulásain
állandó buszvezetõ-
jét.
A tagok nevében
Matild köszönetet
mondott a kapott tá-
mogatásokért
Szalai László pol-
gármester úrnak és
a város képviselõ

testületének, valamint Varjú László képviselõ úrnak.
Ezek a támogatások tették lehetõvé, hogy a háromnapos
zempléni kirándulás költségeinek egy részét ebbõl tudtuk fe-

dezni. Azok a klubtagjaink, akik ezen
a kiránduláson nem tudtak részt ven-
ni, az elkövetkezõ egynapos kirándu-
lások költségeibõl kapnak kedvez-
ményt.
A tájékoztató után a klubvezetõ cse-

rében a nõna-
pi ünnepért a
napot a klub-
ban férfinap-
pá nyilvánítot-
ta, melyet Fé-
lix Mihály férfi-
társunk kö-
szönt meg.
Ez után a tánccsoportunk kedveskedett
vidám mûsorral, majd meglepetésként a

Budapest TV-bõl ismert Sipos D. Zsuzsanna énekmûvész adott
színvonalas elõadást.
Végül apró ajándékkal kedveskedtek a klub férfitagjainak.

MEGHÍVÓ

A Német Nemzetiségi Tájház szeretettel meghív mindenkit õszi
programjaira. Szeptember 26-án a �BOR ÜNNEP� alkalmával
hagyományosan a szüret témakörét járjuk körül. Délelõtt 10 és
13 óra között várjuk az érdeklõdõket � különösképpen a gye-
rekeket � színes programajánlatunkkal. Az esemény fókuszá-

ban természetesen a szüret, a
szõlõ feldolgozása áll. Együtt
leszüreteljük a tájházban a szõ-
lõt � ajánlatos hát metszõollót
hozni, hogy biztosan legyen mi-
vel levágni a fürtöket. Akinél van
tiszta gumicsizma, beleugorhat
a dézsába szõlõt taposni � láb-
bal � ahogyan az régen volt
szokásban, de segíteni lehet a

szõlõdarálásban is. Végül a présnél állva leshetjük, hogyan
csorog a must a vödörbe, meríthetünk egy pohárkával, hogy
megízleljük milyen édes a valódi szõlõlé. 
A felnõtteknek inkább a �tavalyi mustot� ajánljuk. Dunaharaszti
bortermelõk erre az alkalomra palackozott boraiból lesz ugyan-
is kóstoló és vásár.
A gyerekek ezen kívül különbözõ érdekes kézmûves foglalko-
zásokon vehetnek részt, bár már hagyomány, hogy a szülõk is
be-beszállnak a barkácsolásba, festésbe. A képen a tavaly ké-
szült, tízméteres, közös óriáskép egy részlete látható. Csinál-
junk idén egy még hosszabbat! A változatos versenyek azon-
ban szigorúan csak a gyerekeknek szólnak, õk mérhetik össze

itt ügyességüket, tudásukat � mindezt persze szõlõvel a szü-
ret jegyében.
Idén az esõtõl sem kell tartanunk, hiszen a rendezvénysátor-
ban van hely mindenre. Tehát a programot rossz idõ esetén is
megtartjuk!
Szeretettel várunk tehát mindenkit!

Bár november még
odébb van, már most
szeretnénk felhívni a
lap olvasóinak figyel-
mét a DISZNÓVÁGÁS-
ra a Tájházban, mely
november 14-én, egy
szombati napon lesz.
Reggeltõl kezdve zene-
szó és lakoma kíséreté-
ben kerül majd feldol-
gozásra az állat. Este, a
nap megkoronázása-

képpen disznóvágó bálba invitáljuk vendégeinket a Szántóba
(József Attila Mûvelõdési Ház). Ennek a rendezvénynek részle-
tes programját az újság következõ számában olvashatják majd.
Figyelem! A disznóvágástól húsvétig tartó idõszakban, azaz
idén november 14-tõl a tájház téli nyitva tartással üzemel. A
szerdai és szombati állandó nyitva tartás szünetel, a tájházat
elõzetes telefonos egyeztetés alapján lehet látogatni. Kérjük,
tehát, hogy látogatási szándék esetén ebben az idõszakban
keressék a tájház telefonszámán a múzeum vezetõjét, aki
készséggel áll majd az Önök rendelkezésére.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. augusztus 31-én megtartott ülése

Beszámoló az Andrássy Gy. utcai
egészségház építésérõl

Az Andrássy utcai egészségházzal ösz-
szefüggõ, tájékoztatást kérõ levelünkre
válaszolva a beruházó cég közölte,
hogy a Minipláza Kft. küszöbön álló fel-
számolására tekintettel a projekt meg-
valósítása során beruházóként a Szirt
Invest cégcsoportba tartozó Aloe Építõ
Zrt. jár el. A építési tervdokumentáció
részlegesen átdolgozása megkezdõ-
dött, a módosított tervdokumentáció
legkésõbb 2009. december 1-ig készül
el. A kivitelezési munkák a jogerõs épí-
tési engedély kézhezvétele után, várha-
tóan 2010. márciusában folytatódnak
ill. indulnak újra. Az egészségházat vál-
tozatlanul saját forrásból, ill. önkor-
mányzati forrásokat nem igénylõ finan-
szírozás mellett kívánják megvalósíta-
ni, az épület a tervek szerint 2010. szep-
temberében kerül átadásra.

További beszámoló 
a két képviselõ-testületi ülés között

történtekrõl:

1. A 2009. július 17-i vihar következmé-
nyeként:
� a közterületeken, közintézmények te-

rületén kidõlt fák összedarabolása,
elszállítása, a lehasadt ágak, gallyak
összegyûjtése, elszállítása megtör-
tént.

� a Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola tornacsarnok a viharban megsé-
rült tetõszerkezeti elemeinek össze-
gyûjtése és elszállítása szintén meg-
történt.

� A vihar szinte teljesen tönkretette a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Isko-
la tetõfedését. A Generali Providencia
Biztosító kárszakértõje 2009. július
22-én felvett jegyzõkönyvében megál-
lapította a csarnok fedés megrongáló-
dott északi oldalának cseréjének, va-
lamint a megázott parketta újra lakko-
zásának szükségességét. A Hivatal
felvette a kapcsolatot a csarnok egy-
kori kivitelezõjével. A tetõjavításra a
FÉM-KÉSZ Kft-vel 11 429 727 Ft ösz-
szegben kötöttünk szerzõdést. A kivi-
telezés megkezdésére a meglevõvel
azonos tetõfedõ anyag beszerzését
követõen augusztus 3-án kerülhetett
sor. Az I. osztályú minõségben elké-
szült munkákat augusztus 26-án vet-
tük át. 

2. Idén 5. alkalommal, augusztus 8-9.-én
megtörtént a légi-földi kémiai szúnyog-
gyérítés.

3. A gyomokkal fertõzött belterületi ingat-
lanok folyamatos feltérképezését a hi-
vatal közterület-felügyelete és környe-
zetvédelmi ügyintézõje végzi és a szük-
séges intézkedések megtétele érdeké-
ben az ingatlantulajdonosokat lakossá-
gi bejelentésre 21 esetben, hivatalból
33 esetben felszólításban részesítette,

illetve 9 alkalommal az ingatlantulajdo-
nosok költségére kényszerkaszálást
rendeltünk el.

4. Útépítések:
� Befejezõdött az Uniós támogatásban

részesített 18 utca út- és csapadék-
víz elvezetésének építése, a fásítás
az õsz folyamán történik meg. A pro-
jektzárás jóváhagyott idõpontja 2009.
nov. 30.

� Elkészült a MÁV-alsó utca útjavításá-
nak és csapadékvíz elhelyezésének
kivitelezése. Ezúton kérem  a MÁV al-
só lakosat arra, hogy ne  bontsák ki a
Temetõ kerítését, és ne ott járjanak át.

� Befejezõdött a Dózsa Gy. úti aluljáró
járda, Némedi úti járda, Dózsa Gy. úti
járda, illetve a Némedi út�Liszt F. ut-
ca csomópontjában a gyalogos átke-
lõhely építése.

� Megtörtént 6 db elektromos és nap-
elemes sebességjelzõ telepítése az
alábbi helyszíneken:
� 1. Fõ út 9. szám elõtt.
� 2. Dózsa Gy. út 23. sz. elõtt.
� 3. Andrássy út 36. sz. elõtt.
� 4. Andrássy út 43. sz. elõtt.
� 5. Határ út 41. számú ingatlan után.
� 6. Határ út 126. szám elõtt.

� Elkészült a Duna utca mart aszfalttal
történõ javítása.

� Megtörtént a Jókai utcában a járda-
kapcsolatok és vízelvezetés kiépíté-
se, kerékpártároló elhelyezése.

� Befejezõdött a Kossuth L. utcában a
Bölcsöde elõtt illetve a Némedi úti
Szent Imre templom elõtt a parkoló és
csapadékvíz elvezetés építése.

� Elkészült a Király köz csapadékvíz el-
vezetés építése.

� Internetes portálokon kérdéseket tet-
tek fel arra vonatkozóan, hogy a
Dankó Pista utcában és egyéb helye-
ken milyen aszfaltozás történt? Ez
olyan aszfaltozás, ami a városban
már többször elõfordult, vagyis a la-
kosság kezdeményezte és saját költ-
ségébõl építette. Véleménye szerint
mint ahogy eddig, ezután sem kelle-
ne megakadályozni azokat a lakoso-
kat, akik benyúlnak a pénztárcájukba
és szebbé akarják tenni a környeze-
tüket. Tehát ezeket az útépítéseket
nem az Önkormányzat rendelte meg
és nem az Önkormányzat pénzén tör-
tént.

� Befejezés elõtt lévõ építések: Határ
úti járda, Erzsébet utcai közmû re-
konstrukció. A Dózsa Gy. úti parkoló
és kapcsolódó vízelvezetés I. üteme
elkészült, a II. ütem folyamatban van. 

5. Aug. 28-án átadásra került a Knézich
utcai játszótér a Hétszínvirág Óvoda
melletti területen, és ezzel egyidejûleg
megkezdõdött a központi fõzõkonyha
terveztetése. 

6. Dunaharaszti Önkormányzat 118/2007.
(XI.26.) sz. határozatával több ingatlan
elõvásárlási jogáról mondott le, ennek
fejében az ebben érdekelt Witzing Jó-
zseftõl 5000 m2 nagyságúra alakítandó

építési telket fogadott el. Az ingatlan lét-
rehozásához módosítani kellett a Sza-
bályozási Tervet, a telekalakítással érin-
tett ingatlanokra Földhivatalnál engedé-
lyeztetni kellet a más célú hasznosítást,
majd az Építéshatóságnál a telekalakí-
tást. A 7759 hrsz-ú, az Egry József és
Festõ utca sarkán kialakult összközmû-
ves ingatlan mérete 86,45 m x 57,84 m.
Az önkormányzat tulajdonjoga június
11-én bejegyzésre került. 

7. A szülõkkel és intézményvezetõkkel
egyeztetve az iskolakezdésre való te-
kintettel módosítattuk a Weekend-busz
iskola járatainak menetrendjét, elsõsor-
ban a délutáni menetrend idõpontokat
igazítattuk a napi tanítási idõ végéhez.
A menetrend egy példánya a képvise-
lõknek kiosztása került.

8. A Dunaharaszti városközpont attraktivi-
tásának növelése c. pályázathoz kap-
csolódó Kisebbségi és Civil Ház építé-
si engedélye ellen érkezett fellebbezés
miatt ismételten � és már sokadszorra �
át kellett dolgoznunk a projekt kereté-
ben megvalósuló tevékenységek tartal-
mát � különös tekintettel a gazdasági
szempontú fejlesztésekre �, valamint
újra kellett kalkulálni a funkcióelemzési-
és költségtáblázatokat, hogy a megítélt
támogatási összeg ill. támogatási inten-
zitás az elõzetesen kalkulált maximum
értéken maradhasson.

Napirendi pontok

1. Döntés a közbeszerzési eljárások
eredményérõl

Az Önkormányzatnak három folyamatban
lévõ közbeszerzési eljárása van. 
Az elsõ a hosszúlejáratú hitel felvétele. A
részvételi szakaszra négyen nyújtottak be
jelentkezést, ebbõl három érvényes rész-
vételi jelentkezés volt: a Magyar Takarék-
szövetkezet Zrt., az OTP Bank Nyrt., és a
CIB Bank Zrt.
A Képviselõ-testület a �Hosszú távú hitel
felvétele� tárgyában közzétett közbeszer-
zési eljárás nyertesének a CIB Bank Zrt-t
jelölte meg.
A második eljárás a TÁMOP 3.1.4 közbe-
szerzési eljárása volt. Ezzel az eljárással
kapcsolatban hiánypótlásra került sor, de
mivel a határidõig a cégek nem hiánypó-
toltak és a felmerült kérdéseket nem lehe-
tett tisztázni, az eljárásban a Bíráló Bizott-
ság nem tudott döntési javaslatot terjesz-
teni a Képviselõ-testület elé, csak a követ-
kezõ ülésre. 
A harmadik eljárás a �Mese Óvoda esz-
közbeszerzése�, amely három részbõl te-
võdik össze.
Az I. és III. részre vonatkozóan a közbe-
szerzési eljárás pályázat eredménytelen
volt, erre a része új közbeszerzési eljárás
kiírására kerül sor, az eljárás II. részében
nyertes ajánlattevõnek a Képviselõ-testü-
let a HOR Zrt-t (1074. Budapest, Alsóer-
dõsor u.32.) jelölte meg. 
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2.Az állattartásról szóló helyi rendelet
módosítása

Az állattartási rendelet 9.§-át még egy má-
sodik bekezdéssel szükséges kiegészíteni:
�(2) Az (1) bekezdésben meghatározottól
több eb vagy macska tartását kérelemre,
a közvetlen szomszédok, valamint közös
tulajdonban lévõ ingatlan esetén a tulaj-
donostárs(ak) írásbeli hozzájárulásával a
polgármester engedélyezi. A kérelmet az
e rendelet 3. sz. mellékletét képezõ nyom-
tatványon az abban meghatározott mel-
lékletek egyidejû csatolásával kell benyúj-
tani. Társbérlet, illetõleg bérlõtársi viszony
esetén � a vizsgázott vakvezetõ kutya ki-
vételével � a társbérlõ és a bérlõtárs elõ-
zetes írásbeli hozzájárulása szükséges,
amit az engedélykérelemmel egyidejûleg
kell benyújtani.�
Képviselõ-testületet ezzel a kiegészítéssel
elfogadta a rendelet módosítást. 

3. SZILTOP Nonprofit Kft. bérleti szer-
zõdés tervezete

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete az Önkormányzat tulajdonát ké-
pezõ és az Önkormányzat fenntartásában
lévõ Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskola Dunaharaszti, Baktay tér
1. szám alatt található iskolaépületének
� a bérleti szerzõdésben meghatározott �
épületrészét, 2009. szeptember 1. napjá-
tól � öt tanévre (évente 10 hónapra, szep-
tembertõl júniusig bezárólag) � 2014. au-
gusztus 31. napjáig a SZILTOP Nonprofit
Kft. (székhelye: 2011 Budakalász, Erdõhát
u. 84.) részére délutáni középiskolai okta-
tási tevékenység céljaira adta bérbe.

4. Az IVS-ben foglaltak teljesítésére
alapszerzõdés kötése a DV Kft-vel, mint
városfejlesztési társasággal 

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete, a KMOP-2007-5.2.1/B jelû �Pest
megyei településközpontok fejlesztése �
Integrált településfejlesztés Pest megyé-
ben� beruházási pályázat keretében hoz-
zájárul, az Önkormányzat és a DV Duna-
haraszti Vagyongazdálkodási Kft. között a

Fõ út Európai Uniós támogatással megva-
lósuló beruházásának, projekt fejlesztésé-
vel kapcsolatos menedzsmenti Alapszer-
zõdés megkötéséhez.

5. Az elkülönített Befejezett Viziközmû
Elszámolások alszámlán szereplõ pénz-
eszközök felhasználása

Dunaharaszti Önkormányzat a Dunaha-
raszti Csatornaépítõ Viziközmû Társulat
(2007. július 31-i fordulónappal) elszámo-
lással lezárt vagyonát � a 121/2007. (XI.
26.) Ök. sz. határozat szerint � vagyonába
átvette. Az adatbázisok feldolgozása után
2008. január 22-ével 561 hátralékos tételt
vett nyilvántartásba az Adócsoport. A folya-
matos felszólítások eredményeként  2009.
augusztus 11-ig az elkülönített számlán
25 072 751 Ft pénzeszköz gyûlt össze,
amely átvezetésre került a Dunaharaszti
Város Környezetvédelmi Alapszámlára. 

6. Dózsa György úti parkoló melletti
járda vízelvezetése

A Dózsa György úti parkoló és hozzátar-
tozó vízelvezetõ rendszer kiépítésével a
város központi területének tarthatatlan
parkolási helyzete oldódik meg esztétikus
viacolor burkolattal.
A burkolás része a csapadékvíz elvezetés
is, mely a parkolósáv alatt kiépített, zárt
csatorna kialakításával történik. A kivitele-
zés során derült ki, hogy az ingatlanok víz-
levezetését is az árokba történõ kivezetés-
sel oldották meg az ingatlantulajdonosok.
Mindezek miatt a parkolók kiépítésével
egyidejûleg célszerû megépíteni a járda
vízelvezetését is. 
A megvalósításhoz szükséges összeget a
Képviselõ-testület a Környezetvédelmi
Alapból tudta biztosítani. 

7. A Mûszaki Iroda felújításával kapcso-
latos pótmunkák

A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Irodájának felújításával kap-
csolatos pótmunkákra 1 100 000 Ft + áfa
fedezetet biztosított az általános tartalék
elõirányzat terhére.

8. Fõ út 35. szám alatti ingatlan ren-
dezése

A Fõ út 35. szám alatt az Önkormányzat
a tulajdonát képezi 2 ingatlanrész, az
egyik lakás üres, a másikból pedig a bér-
lõ 1 000 000 Ft ellenében kiköltözik. A két
üres ingatlanrészben védõnõi szolgálat és
szülész-nõgyógyász szakrendelés kerül
kialakításra, ezzel kapcsolatban a jogi,
mûszaki szempontok kidolgozásával a
Polgármesteri Hivatalt bízta meg Képvise-
lõ-testület

9.KMOP-2009-2.1.1/B "Belterületi utak
fejlesztése" támogatásra pályázat be-
nyújtása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete az Önkormányzat a KMOP-2009-
2.1.1/B kódszámon kiírt, a �Belterületi utak
fejlesztése� címû pályázaton az alábbi ut-
cák kiépítésével vesz részt:
� Wesselényi utca útépítés és csapadék-

víz-elvezetés
� Báthory utca útépítés és csapadékvíz-

elvezetés
� Gyóni G. utca útépítés és csapadékvíz-

elvezetés
� Kazinczy utca útépítés és csapadékvíz-

elvezetés
� Árpád utca útépítés és csapadékvíz-el-

vezetés
Az útépítés és a vízelvezetés pályázat-
ban érvényesíthetõ becsült bruttó kivite-
lezési költsége 183 811 289 Ft. Az Ön-
kormányzat a KMOP-2009-2.1.1/B �Bel-
területi utak fejlesztése� elõirányzatból
bruttó 128 667 902 Ft (70%) összegû el-
nyerhetõ támogatásra nyújt be pályáza-
tot, és a Képviselõ-testület bruttó
55 143 387 Ft-ot (30%) saját forrásként
a 2010. évi költségvetésrõl szóló rende-
letében biztosítja.

10. �PRO URBE Dunaharaszti Kitünte-
tõ Díj� adományozása. 

Napirendi pont zárt ülésen került megtár-
gyalásra, a díj átadására a várossá válás 9-
dik évfordulója alkalmából rendezett ünnep-
ségsorozaton kerül sor szeptember 25-én.

Október 12., hétfõ:
� A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és
a tb-járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egész-
ségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerûsített közteherviselé-
si hozzájárulás (EKHO), az egészségügyi hozzájárulás, a mun-
kaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállal-
kozói járulék befizetése
� Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0958-as számú, és a
kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0908-as számú bevallás-
adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek fenti személyi
jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ ada-
tairól szólnak

Október 15., csütörtök:
� Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt ér-
tékesítõ adózó adatszolgáltatása

Október 20., kedd:
� A társasági adó havi és negyedéves adóelõlegének befize-
tése 
� A 0901-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása
(benne a kulturális járulék, az innovációs hozzájárulás, a reha-
bilitációs hozzájárulás)
� A havi és negyedéves ÁFA, a játékadó bevallása és befi-
zetése
� A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás
igénylése

Október 30., péntek:
� A környezetterhelési díj elõlegének befizetése a 0950 nyom-
tatványon

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

A gyerekek számára 
örömteli és sikeres

iskolakezdést elõkészítõ
jobb agyféltekés

rajztanfolyam indul 
végzõs nagycsoportos

óvodásoknak és 
1. osztályos iskolásoknak.

Barabásné 
Czeiner Gabriella 

30-911-8015

100 éve indult 
Rákóczi-ligeten az oktatás

Így ír errõl Visszaemlékezéseiben iskolánk
volt igazgatója, Cseh Tivadar:
�1907-ig a mai Rákóczi-ligeten és a hoz-
zácsatlakozó Petõfi-telepen Földváry föld-
birtokosnak nagy kiterjedésû szõlõtelepe
volt. Eladósodván birtokát Békési József
ingatlanforgalmi közvetítõnek adta át, aki
azt parcellázta. Mivel akkortájt volt esedé-
kes II. Rákóczi Ferenc hamvainak Török-
országból való hazahozatala, ennek emlé-
kére Rákóczi-ligetnek nevezte el a parcel-
lázott területet, és a letelepedésre nagy
hírverést indított meg.
1908-ban megalakult a Telepesek Egye-
sülete, s mivel az iskolakötelesek száma
elérte a 40 fõt, és mert a község római ka-
tolikus iskolájába a bejárás a nagy távol-
ság miatt különösen rossz idõben kelle-
metlen volt, a Kertegyesületté átalakult Te-
lepesek Egyesülete iskola létesítésének
megszervezésébe fogott. A Kertegyesület
1909. szeptember 1-jén már meg is nyitot-
ta az egy tanerõs elemi iskolát, a mostani
iskolával szemben lévõ Hõgye-féle ház-
ban, melynek elsõ tanítója Schmelhaus
Dániel volt.�
Erre a jelentõs évfordulóra egy kiállítással
szeretnénk emlékezni. Ehhez kérjük
mindazok segítségét, akik bármilyen
írásos, tárgyi vagy szóbeli (szülõi,
nagyszülõi stb.) emlékkel rendelkez-

nek. Gondolunk itt egykori iskolai esz-
közökre, bizonyítványokra, fényképek-
re stb., melyek az iskolával illetve a Rá-
kóczi-ligeti Kertegyesülettel kapcsola-
tosak. (Természetesen minden doku-
mentumot a kiállítás után visszaadunk
a tulajdonosának.) Jelentkezni az isko-
lában személyesen vagy telefonon (24-
531-090) 8 és16 óra között lehet.
S hogy a Kertegyesületnek, a Rákóczi-li-
get elsõ civilszervezõdésének mekkora
szerepe volt az oktatás elindításában, an-

nak igazolásaként
álljon itt egy jegyzõ-
könyvrészlet az
1909. augusztus 29-
én felvett okiratból:
��a tanítói állás és
iskola céljára szol-
gáló házbérletre vo-
natkozólag
kijelentik(ti. az egye-
sület megjelent kül-
döttei ), hogy a tan-
terem és tanítói la-
kás bérletérõl azon
ideig, meddig az új
iskola fel fog építtet-
ni- saját költségükön
gondoskodnak- a
község semmiféle
szolgáltatására nem
reflektálnak.�
S így lett, sõt�Az

1906-os parcellázási terven elõrelátóan
két telket a jövõben létrehozandó iskola
számára jelöltek ki, s Békési József vállal-
kozó a kijelölt telkeket közcélokra a köz-
ségnek adományozta.
A község pedig 1902. január 1-jén a ma-
gyar királyi államkincstár részére díjtalanul
átadta�De ez már egy másik történet, a
Baglyos iskola története.

Gregus Márta
könyvtárostanár



Évszakok és szervek
A Hagyományos Kínai Orvoslás sze-
rint szeptemberben a legnagyobb ter-
helés a lépet és a hasnyálmirigyet éri,
tanácsos erõsíteni. A lép és a has-
nyálmirigy meridián felelõs a vérkép-
zésért, kötõszövetekért (cellulitis) és a
nyirok rendszerért, így kapcsolatban
áll a hormon mirigyekkel, elsõsorban
a szaporító szervek mirigyeivel. A lép
a test legnagyobb nyirokere, hossza
mintegy 12�20 cm mélyen a gerinc-
oszlopnál a hasüreg bal felsõ felében
helyezkedik el. Naponta 250�350 liter
vér folyik át rajta, a stressz hatására,
vagy más fertõzõ mononukleázisra,
legyengül, csökken az ellenálló ké-
pessége, az érintett betegek 15�30 év
közöttiek. Hasnyálmirigy 14�18 cm
hosszúságú mirigy, közvetlenül a gyo-
mor alatt helyezkedik el. Termeli azo-
kat a nedveket, amelyek oldják a fe-
hérjéket, zsírokat és a szénhidrátokat.
Továbbá vércukor szintet szabályozó
inzulint is. Ha ebbõl kevés van, cukor-
betegség alakul ki. Pszichikai minõ-
ségek közül a gondolatokkal, tépelõ-
déssel és a depresszióval áll össze-
függésben. 
Megelõzés: Szeszesitalok okozta
hasnyálmirigy gyulladás leghatéko-
nyabban absztinenciával elõzhetõ
meg. Megelõzhetjük a gyulladást
még akkor is, ha kevesebb zsíros
ételt fogyasztunk és a táplálékot
többszöri kis adagokban vesszük
magunkhoz.
Lelki síkon pozitív gondolatokkal is se-
gíthetjük szerveink tökéletes mûködé-
sét. Például a következõ mondatok-
kal: �Örömmel veszem át az irányítást
az életem felett. Tudok szeretni és
szeretetre méltó vagyok.  Minden nap
egyre többet és többet részesülök az
Isteni igazság szolgáltatásból.�
Nem csak a gyógynövényeknek, de a
fûszernövényeknek is igen sok jóté-
kony hatása van szervezetünkre, me-
lyek a konyhánk gyógyszertárává is
válhatnak:
Fahéj élénkítõ illatos növény, mely
frissítõ és fertõtlenítõ hatással bír. Íze
fanyar és pikáns. Frissít, erõsít és ak-
tivizálja a szöveteket, természetes
tisztító hatása van, elõsegíti az
emésztést. Fájdalomcsillapításra is al-
kalmas. A testre gyakorolt hatása me-
leg, serkenti az izzadást, ezért aján-
lom a fogyókúrázók étrendjébe. 
Novemberben induló tanfolyamunkon
a Mynexy módszer elsajátításával
megtanulhatjuk szervezetünk öngyó-
gyító képességeinek felélesztését, és
sejtjeinek megújítását. Egy módszer
eszköz nélkül, segítség önerõbõl. 
Információ: 70-378-8539
www.tisztaeletalap.extra.hu

Kéninger Kornélia
Alternatív gyógyász

ÉLETMÓD
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Beszélgessünk! � Angolul!
Manapság az angol nyelv ismerete elengedhetetlen az élet bármely területén
való érvényesüléséhez, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Nagyon sokan
az angol nyelv tanulásába fogtunk már idõsebb korunkban, és a diplomához,
egy jobb pozícíó elnyeréséhez - kínkeservesen ugyan -, de sokan letettük az
alap- és középfokú nyelvvizsgát. A papírt megszereztük róla, ez volt a lényeg,
ha beszélni és használni nem is tanultuk meg a nyelvet. De valóban a papír a
lényeg? Nem így vannak ezzel a HELEN DORON EARLY ENGLISH nyelvisko-
lában tanuló kisdiákok, akik már 3 éve a Dunaharasztin is sikeresen mûködõ is-
kolában tanulnak. Számukra nem okoz különösebb nehézséget angolul meg-
szólalni! 
A Helen Doron által létrehozott módszer lényege azon alapszik, hogy olyan
könnyedén tanulhassák meg a gyerekek az angol nyelvet, mint saját anyanyel-

vüket. A szavakat már an-
golul tanulják, nem a ha-
gyományos  magyarról
angolra fordítással, hiszen
mutatunk egy kutyát és
közben mondjuk, hogy It'a
dog, a gyerekeknek elég
egyértelmû a dolog. Így
nem kell, sõt tilos magya-
rul is elismételni nekik a
dolgokat.  Így magát a 'ta-
nulást' észre sem veszik,
hiszen minden játékos for-
mában zajlik, így angol
órán lenni csupa öröm.
Azok a gyerekek, akik a
Helen Doron módszerrel

tanulják az angolt, nem küszködnek a megszólalás nehézségével,  hiszen õk
folyamatos kommunikáció útján tanulnak. Akár csak az anyanyelvük tanulásá-
nál, a szavakat, mondatokat sokszor hallják és minden egyes általuk angolul el-
mondott mondatért sok-sok dicséret jár, hiszen a pozitív megerõsítés elenged-
hetetlen alapja a módszernek.
A foglalkozásokat speciálisan képzett, nagyon lelkes és gyermekszeretõ Helen
Doron tanárok tartják, akik törekszenek arra, hogy az angol nyelv játékhoz ha-
sonló örömforrássá váljon. Egy csoportban maximum 8 fõ van jelen, amely elõ-
segíti, hogy az órán mindenki szerepelhessen és szóhoz jusson.
A Helen Doron csapatban elkötelezetten törekszünk arra, hogy már a 3 hóna-
postól egészen a 14 éves korú gyermekeknek a legjobb angoltanítási anyagot
és módszert nyújtsuk.
Sokakban felmerül a kérdés, hogy valóban érdemes-e ilyen korán � akár 3 hó-
napos kortól � másik nyelvet is tanulnia a gyerekeknek? A válasz egyértelmû-
en igen! Bizonyított tény, hogy a gyerekek idegennyelvtanulás során az agyuk-
nak ugyanazt a részét aktvizálják, mint anyanyelvtanuláskor. Kb. 7 éves korunk
után azonban az agyunk az új nyelvet egy az anyanyelvétõl eltérõ részen kez-
di feldolgozni. Így minél kisebb korban kezdõdik el egy második nyelv elsajátí-
tása, annál könnyebben, erõfeszítések nélkül tehetõ ez meg.
Kedves Szülõk! Ne hagyjuk kárba veszni ezt az értékes idõt és gyermekeink
fejlõdésének határtalan lehetõségét! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
nyelviskolánkban egy ingyenes bemutatóórára, ahol meggyõzõdhetnek a mód-
szer sikerességérõl, amelyet a világ 25 országában alkalmaznak!
Bõvebb információt az iskoláról és a tanfolyamokról Takács Tóth Korcsmáros
Mariann nyelviskolavezetõtõl kaphatnak az alábbi elérhetõségeken:

Helen Doron Early English Nyelviskola,
Dunaharaszti, Hoitsy Pál utca 19.

Tel: 06-30-240-7977
www.gyerekangol.hu
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� Milyen feltárás folyik ezen a területen?
� Közel két éve az M0-ás új nyomvonalsza-
kasznak a megelõzõ feltárása zajlik. Ennek
keretében 2008-ban az 5-ös és az 51-es út
között tártunk fel honfoglalás-kori, X�XI.

századi temetõrészletet, majd
az 5-ös út mellett egy avar te-
lepülésrészlet került elõ. A je-

lenlegi területnek a feltárá-
sa tavaly kezdõdött. Itt
részint egy III�V. szá-
zadi szarmata te-
metõ és település-
részlet feltárása
folyik. A szarmata

temetõ mellett egy
részben X�XI. szá-
zadi honfoglalás-,
és XII�XIII. száza-

di, Árpád-kori település házai, árkai, gödrei
kerültek elõ. A környéken máshol is folynak
még ásatások, ahol a vaskortól egészen az
avarokig tárunk fel részleteket.
� Milyen jelentõségûek ezek a feltárások?
� A honfoglalás kori nagyon fontos, ugyan-
is a honfoglalók viseletérõl kevés és elég
általános forrás áll rendelkezésre. A ko-
rábbi, a Grassalkovich, vagy Ócsai úti  is-
mert helyeken történtek a feltárások  így
inkább csak a leletek kerültek be e múze-
umba. Itt viszont a régészeti eszközökkel
feltárt sírokból pontosabb, a helyszínen
dokumentálható információkat nyerünk. A
szarmata temetõ pedig azért fontos, mert
talán a második eddigi legnagyobb feltá-
rás; a  legnagyobb Pécel mellett van, ott
mintegy háromszáz sírt tártak fel, és az it-
teni meghaladta már a százat, de még
folynak a feltárások, csak a végén tudunk
végleges számot mondani.

A Csepel-szigeten az M0-s híd tövében
Horváth Attila a Budapesti Történeti
Múzeum Õs- és Népvándorlási Osztá-
lyának munkatársa vezeti az ásatáso-
kat:
� Látható, hogy egy helyszínen már be-
fejezték a feltárást, és most a sziget bel-
seje felé haladva folynak az ásatások.
Milyen leletekre bukkantak?
� Az elsõ leletek 1988�89-ben kerültek elõ
a jelenlegi út nyomvonalát megelõzõ ása-
tások során. Jelenleg az M0 körgyûrû dé-
li oldalának bõvítési munkálatai miatt foly-
tatunk feltárásokat.  Most is szép számban
kerültek elõ elsõsorban kora bronz kori,
4500 évvel ezelõtt itt élt harangedényes
kultúra csoportjának a leletei. Ennek a
nyomai láthatók a Ráckevei Duna mellett.
Valamivel beljebb két-háromszáz méterre
a parttól ugyanennek a népességnek a te-
metõje került elõ. Mára több mint száz,
többségében hamvasztásos  sírt tártunk
fel. Ezen kívül a késõ-vaskori keltáknak
volt itt települése a Krisztus utáni elsõ szá-
zad idejébõl, valamint még a XI�XII. szá-
zadból származó Árpád-kori település fel-
tárása is folyik.

Dunaharaszti környéke � Soroksár, Alsó-
némedi, Taksony, Szigetszentmiklós tele-
pülések térsége � a történeti munkák sze-
rint már az õskor és az ókor idõszakában
lakott terület volt. A Duna-Tisza közének a
betelepülését a történészek az újkõkor
idõszakára teszik. Ezt igazolják Alsóné-
medi történetének leírásában szereplõ ré-
gészeti feltárásokra vonatkozó adatok is,
valamint a Dunaharaszti története I. köte-
tében felvázolt régészeti leletek által felvá-
zolt idõsorrend, amely kõ-, réz- és bronz-
kori leleteket, római kori emlékeket, vala-
mint a népvándorlás idõszakának régé-
szeti anyagait mutatja be. Mivel a fent em-
lített települések igen sûrûn lakottak, vala-
mint az elmúlt években nagy területi gya-
rapodást értek el, így a régészeti feltárá-
soknak nagyon kevés lehetõsége van.
Ezért a környéken folyó, az útépítéseket
megelõzõ tervezett feltárások általános
történeti jelentõségükön felül nekünk he-
lyieknek kimondottan fontosak, mert így
olyan helytörténeti forrásokhoz juthatunk,
amelyek feltárása egy helytörténész szá-
mára szinte lehetetlen.

Gáll Sándor

Régészeti feltárások a szomszédságban

Több sajtótermékben is megjelent, illetve az M0-s úton Szigetszentmiklós felé autózók is láthatják, 
hogy Dunaharaszti közelében régészeti ásatások folynak. A Helytörténeti Emléktár utánajárt, 

milyen feltárások folynak a környéken. Megkerestük Bencze Zoltán ásatásvezetõ régészt, 
aki Soroksáron, az M0 autóút 5-ös út melletti új szakaszán folyó munkálatok helyszínén fogadott.

NB III Duna-csoport.
Megkezdtük a második szezonunkat, az NB III- ban. Szerencsére ismét a
Duna csoportba kerültünk. A szakosztály vezetõségében személyi változá-
sok nem történtek. A játékosok közül Piroska András és Gyetyán Norbert
távozott, érkezett Rétsági Ákos, Szemán Lajos és Wágner András Gusztáv.

1. forduló: Mór�Dunaharaszti 1:5 (1:3)
Gólszerzõk: Kajdácsi (2), Nánási (2) és Dabasi.
A mérkõzésen a vendéglátók léptek fel támadólag, több akciót vezet-
tek, de Szappanos két remek védésének köszönhetõen, nem jutottak
elõnyhöz. Ezután fordult a kocka, kettõ perc alatt két gólt rúgtunk, majd
az elsõ félidõben még egyet. A második félidõre is maradt két gólunk,
valamint egy kihagyott tizenegyes. A Mór csapatából két játékos került
kiállításra, de a gyõzelmünk így is megérdemelt.

2. forduló: Dunaharaszti�Pénzügyõr 4:2 (2:1)
Gólszerzõk: Hajba, Mészáros (tizenegyesbõl), Dabasi, Kajdácsi.
Az elsõ hazai mérkõzésünkön is folytatták a fiúk a gólgyártást. Bár a
második félidõben egy kicsit magunkra húztuk az ellenfelet, de a há-
rom pont megszerzése nem forgott veszélyben.

3. forduló: Törökbálint�Dunaharaszti 0:2 (0:0)
Gólszerzõk: Rétsági és Varga.

A törökbálinti csapat ellen, évek óta jó mérkõzéseket játszunk. A mér-
kõzés során több támadást épitettünk fel, de a befejezéseknél nem volt
szerencsénk. A második félidõben megszereztük a vezetést, kivédekez-
tük az ellenfél támadásait, majd a hajrában bebiztosítottuk a gyõzelmet
.
4. forduló: Dunaharaszti�RKSK 1:1 
Gólszerzõ: Kovacsik.
A rákoscsabai együttes a csoport egyik újonca, több rutinos idõsebb
játékossal. Az elsõ félidõben sikerült megszereznünk a vezetést. Ismét
több támadást vezettünk, de a vendégek kapusa jó napot fogott ki.
Az újonc csapat nagy játékot nem mutatott, apró szabálytalanságokkal
tördelték a játékot. A második félidõ hajrájában egy szabadrúgás gól-
lal egyenlítettek. 
A DMTK jelenleg a tabella második helyét foglalja el.

Csapatunk a Pest megye Kupa 2. fordulójában kezdte a kupa soroza-
tot. Kiskunlacháza�Dunaharaszti 0:4 (0:1)
Gólszerzõk: Kajdácsi (2), Kovacsik (2).
A mérkõzésen az eddig keveset játszott játékosok kaptak lehetõséget.
A fiúk meghálálták a bizalmat. A következõ kupa ellenfelünk a Gyömrõ
csapata lesz.
Hajrá DMTK !!!

Szabó Gyõzõ
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Japán mester a �Rákócziban�
...és sok minden más 

a Dunaharaszti Goju-Ryu KSE házatájáról

Legutóbbi híradásunk óta nagyon sok minden történt velünk. A ta-
vasz igazán eseménydús volt. A versenyek mellett sor került ismét
egy nagyon jó hangulatú családi edzésre, ahol tanítványaink és szü-
leik közösen edzettek, persze sok-sok játékos feladat kíséretében,
majd június 5-én nálunk járt mesterünk, Takeji Ogawa Shihan, aki
elõször látogatott el a dunaharaszti tanítványaihoz. Két edzést
tartott, egyet a
gyerekeknek,
egyet a szövet-
ségünk felnõtt
karatékáinak.
A fiatalabbak-
nál fontosnak
tartja az alap-
technikák be-
gyakorlását és
a szükséges
erõnlét kialakí-
tását, a felnõtteknél nagyobb hangsúlyt fektet az önvédelmi gyakor-
latokra.
A tavaszi versenyszezon újabb eredményeket hozott, tanítványaink a
következõ versenyeken vettek részt: Halom Kupa (indult 20 fõ), Tatami

Team Kupa, ahol ugyan csak 3 fõ
indult, a 48 csapatból a 17. helye-
zést érték el, Kushido OB (indult 7
fõ), Magyar Bajnokság (indult 5 fõ),
illetve Bakonyi Betyár Kupa (indult
18 fõ). A tanév végén, illetve a nyá-
ri edzõtáborokban többen is sikere-
sen vizsgáztak következõ övfoko-
zatukra. A nyáron is folyamatosan
edzettünk, majd tagjaink két edzõ-
táborban vettek részt. Bakosné
Valkai Márta, az egyesület vezetõ-
je és Fedor Norbert résztvettek a
Gyomaendrõdön augusztus 2�8.
között, felnõttek számára megren-

dezett Nemzetközi Goju-Ryu Karate edzõtáborban, amit a 9. danos
Ogawa Shihan vezetett. Ezt követte a gyerekeknek tartott egy hetes
nyári edzõtábor, ahol ott voltak Gyovai Ádám, Gyovai Roland, Vitányi
Gergõ, Molnár Zita, Fedor Norbert és Bakó Martin.
Az õszi idény sem lesz kevésbé elfoglalt. Több komoly megmérette-
tés vár ránk, még e hónapban újabb családi edzésre invitáljuk a ked-
ves szülõket, több szeminárium, illetve egy övvizsgával egybekötött
évzáró összejövetel van az eseménynaptárunkban.
Várjuk szeretettel azon fiataloknak, illetve felnõtteknek a jelentkezé-
sét, akik szeretnének sportolni, mozogni, és még nem találták meg
a számukra megfelelõt.

Bakosné Valkai Márta, edzõ

ASZTALITENISZ HÍREK

2009. augusztus 20. � Városi verseny (41 induló fõ)
Nõi kategóriában: 1. Török Anna, 2. Metykó Melinda
1�5. osztályosok:  1. Helméczy András, 2. Török Anna, 

3. Metykó László II.
6�8. osztályosok: 1. Kis Tamás, 2. Landsmann Antal, 

3. Helméczy András
Felnõtt absz. kat.: 1. Radvánszki Bence, 2. Kasler László, 3.

Metykó László I., 4. Nemes Attila
Páros verseny: 1. Landsmann Antal�Kis Tamás, 

2. Tóth István�Sós Tibor
Nõi páros: 3. Török Anna�Jeszenszky Katalin II.
Jobb kéz - bal kéz - váltott kéz ügyességi játék (1-1-1 szett-

ben): 1. Landsmann Antal, 2. Sós Tibor, 3. Metykó László I.
A versenyt patronálta és a díjakat átadta: Fényes István kép-
viselõ és Wirth Veronika edzõ.
(Jók a NYÁRI TÁBOROK � jönnek az eredmények)

2009. augusztus 21. � Dunaegyháza Kupa Kistérségi Asztalite-
nisz Fesztivál (60 induló fõ � 15 helyszínrõl � tõlünk 8 fõ tanuló)
1998�99-es korcsoport: I. Török Anna (kupa � érem � oklevél)

III. Helméczy András (kupa � érem � oklevél)
1991�93-as korcsoport: II. Radvánszki Bence, III. Sós Tibor, 

III. Landsmann Antal

2009. augusztus 28. � CS. B. elõkészületi mérkõzés � Budapest,
VI. Halasssy Olivér S.C.�DMTK I. � II. � 20:5)

Radvánszki Bence (2 gyõzelem)
Landsmann Antal (2 gyõzelem)
Metykó László I. (1 gyõzelem)
Mozgássérültek (20 gyõzelem) válogatott �B� csapatai ellen!
(Kasler � Metykó � Sós � Radvánszki � Takács � Landsmann �
Dr. Gyergyai összeállításban)

2009. szeptember 5. � CS. B. (10 órakor)
Vecsés II.�DMTK I. megyebajnoki �B� cs.
(itthon játszottunk, kérték a pályaválasztás cserét!)
17:1 gyõzelem: Metykó (4), Sós (4), Radvánszki (4), Kasler (3),
Randvánszki � Sós páros (1), Metykó � Kasler páros (1), illetve:
Starostiák (1)

NYÁRI TÁBOR: 25�36. hétig
1013 fõ résztvevõje volt. (volt aki napi 2 edzésen is részt vett �
délelõtt és este).

Elõkészületi CS. B. mérkõzések (12 db)
3 gyõzelem 9 vereség. Sok jó csapattal, minden leigazolt játékos
kipróbálásával. Fel kellett mérni azt, hogy mit jelent most egy
Pest megyei szereplés és mit tudunk.
A következõ bajnoki forduló 2009. szeptember 12-én 10 órakor
lesz, DMTK�TELKI.

Csík Miklós, edzõ
szakosztályvezetõ

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület és a 
Mustang Lovasclub

szeretettel vár minden érdeklõdõt
2009. szeptember 26-án 8 órától

az 510 úton, Dunaharaszti és Taksony között található lovarda
DÍJUGRATÓ VERSENYÉN

és
KÜLÖNLEGES, EGYEDI KALAPOK BEMUTATÓJÁN

Érdeklõdni lehet a helyszínen, vagy e-mailben: j.machay@mustanglovasclub.hu 
ill. nokavarosert@gmail.com 

A BELÉPÉS DÍJTALAN



16 u j s a g @ d u n a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek � szeptember

2009. júliusi újszülöttek

Besenyei Benett 07. 09.
Bodor Benjamin 07. 15.
Borbély Olivér Viktor 07. 15.
Bors Bianka Hanna 07. 28.
Bóna Lilien Anna 07. 07.
Bóna Zalán 07. 15.
Csóti Csenge 07. 16.
Dankó Hanna 07. 02.
Déri Anna Lilla 07. 01.
Fábián Kitti 07. 12.
Frei Imre 07. 23.
Gergely Noel 07. 25.
Gyarmati Krisztián 07. 26.
Jakab Gusztáv 07. 31.
Kotalik Áron 07. 23.
Komlódi Regina Lea 07. 14.
Kósa Jázmin 07. 23,
Kuhajda-Werle Izabell 07. 17.
Lefkovics Benett 07. 17.
Lelkes Viktória 07. 16.
Lukács Zoé Franciska 07. 02.
Molnár Ákos Botond 07. 09.
Molnár Ábel Etele 07. 09.
Nagy Dóra Ágnes 07. 14.
Németh Zsófia 07. 09.
Nyilas Gergely 07. 14.
Papp Leona Lia 07. 09.
Schmidt Zsombor 07. 16.
Stark Tamás 07. 23.
Szanka Fruzsina Katalin 07. 07.
Winkler Szabolcs 07. 16.

2009. augusztusi újszülöttek

Albert Amira 08. 11.
Andics Lujza 08. 11.
Balogh Barbara Blanka 08. 14.
Damjanovics Panna Mária 08. 24.
Gyõrvári Noel 08. 20.
Horváth-Koós Nikoletta 08. 07.
Kiss Áron Zalán 08. 07.
Kovács Milán 08. 11.
Krizsány Márk 08. 08.
Makó Marcell 08. 09.
Marton Ákos 08. 14.
Mezei Máté Ferenc 08. 06.
Nagy Borbála 08. 31.
Nagy Zétény Noé 08. 27.
Papp Nóra 08. 01.
Pogány Miksa 08. 07.
Rácz Brigitta 08. 18.
Rosta Csenge 08. 30.

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

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet
gyámhivatali ügyintézõ munkakör betöltésére, határozatlan idõre

Ellátandó feladatok:
Kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezésével, átmeneti, illetve tartós nevelésével, utógondozásá-
val, utógondozói ellátásával, családi jogállásuk rendezésével, örökbefogadással, családba foga-
dással, végleges külföldre távozásával, szülõi ház elhagyásával, házasságkötésével, vagyonkeze-
lésével, otthonteremtési támogatással, gyermektartásdíj megelõlegezésével, szülõi felügyeleti
joggal, kapcsolattartással, gyámsági és gondnoksági ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. 
A közszolgálati jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû (6 hónapos próbaidõvel) közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: 
Ráckeve, Szent István tér 4.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
� magyar állampolgárság,
� cselekvõképesség,
� büntetlen elõélet,
� képesítési elõírás: 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet szerint az I. besorolási osztályban:

� jogász szakképzettség vagy 
� fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, vagy
� egyetemi, fõiskolai szint pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy

gyermekvédelmi gyakorlat, vagy
� egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben

szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség.
� felhasználói szintû számítógépes ismeretek
Az állás betöltésénél elõnyt jelent:
� �B� kategóriás vezetõi engedély
� közigazgatásban szerzett gyakorlat
Jogállásra, illetményre, egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. Törvény, valamint a Ráckeve Városi Önkormányzat Jegyzõjének 1/2008.
sz. intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 30.
A pályázatot zárt borítékban a Ráckeve Városi Gyámhivatalhoz címezve �Pályázat gyámhi-
vatali ügyintézõ munkakör betöltésére� jeligével ellátva kell benyújtani.
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Elbírálásának határideje: 2009. november 20.
Munkakör betöltésének ideje: 2010. január 4.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
� fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
� iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
� három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
� nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevõk megismer-

hetik.
Az állással kapcsolatosan további információt nyújt: Németh Tiborné, a gyámhivatal vezetõje
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. fsz. 6.
Telefon: (24) 523-300, email: gyamhiv@rackeve.hu

2009. július hónapban
elhunytak neve és életkora

Adamkovics Béláné élt 57 évet
Békési Józsefné élt 85 évet
Bodnár Attila Mihály élt 42 évet
Cser Jánosné élt 82 évet
Dóry Béla Leventéné élt 79 évet
id Danó József élt 67 évet
Németh László élt 80 évet
Palllér József élt 89 évet
Pinczel Tibor élt 88 évet
Szabó Miklós élt 65 évet
Szilágyi József élt 67 évet
Tályai János élt 65 évet
Tövis Miklós élt 82 évet



A Puskás T. u. 6. szám alatti aszfaltkeverõ telep
mûködésével kapcsolatosan több lakossági pa-
nasz érkezett az Önkormányzathoz, illetve a
Polgármesteri hivatalhoz. A Botond és Kócsag
u. környezetében élõk panaszkodtak a kellemet-
len zaj- és szaghatásokra. Önkormányzatunk
kérésére a telepet üzemeltetõ cég átadta az álta-
la végeztetett zaj- és levegõvédelmi mérésekrõl
készült szakvéleményeket, melyeket jogszabály
szerinti rendszerességgel el kell készíttetniük. 
A szakvélemények szerint a légszennyezõ anya-
gok koncentrációja nem haladja meg a hatályos
rendeletben elõírt határértéket. 
Az Önkormányzat megkeresésére a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség az ÁNTSZ-szel
együttmûködve helyszíni ellenõrzést tartott és
megadta tájékoztatását, állásfoglalását az asz-
faltkeverõ telep mûködésére vonatkozóan. 
Tájékoztatásul idézzük a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség KTVF: 7945-5/2009 számú,
a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal megkere-
sésére adott tájékoztató levelébõl az alábbiakat.
�Megállapítom, hogy az aszfaltkeverés nem tar-
tozik a környezeti hatásvizsgálati és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
hatálya alá, tehát a tevékenység sem környezet-
védelmi engedélyhez, sem egységes környezet-
használati engedélyhez nem kötött.�
�A Kvtv. 74. § (1) bekezdése alapján a Felügye-
lõség az érdekeltet tevékenysége környezetre
gyakorolt hatásának feltárása érdekében � teljes
körû vagy részleges � felülvizsgálatra kötelez-
heti a 73. § (1) bekezdésében meghatározott
esetben, továbbá kötelezi, ha környezetveszé-
lyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel.�

�a) Zajvédelmi szempontból a környezetvédel-
mi felülvizsgálat az alábbiak miatt nem in-
dokolt:
2006-ban a Felügyelõség a telephely hasz-
nálatbavételi és telepengedélyéhez a
VIBROCOMP Kft 128/2006. számú Zajvé-
delmi Szakvéleménye alapján kikötés nél-
kül hozzájárult, mivel a telephely zajkibo-
csátása a vonatkozó elõírásoknak megfe-
lelt.�

�Az aszfaltkeverõ telep zajkibocsátása a kora
reggeli idõszakban az alapzajtól függetlenül
nem értékelhetõ. Hétköznapokon és szombaton
ezen napszakban a környezõ 51. sz. fõút és az
M0 autópálya forgalma által okozott zajterhelés
fokozott mértékû, ezért a telephely mûködése
által okozott zajterhelés az alapzajnál és a hát-
térterhelésnél is kisebb, a lakóépületek zajterhe-
lését nagyon csekély mértékben befolyásolja.�
�b) Levegõvédelmi szempontból a környezet-

védelmi felülvizsgálat az alábbiak miatt
nem indokolt:
A telephelyen, mûködõ légszennyezõ pont-
források és a hozzájuk kapcsolódó berende-
zések (pl.: szûrõk) kibocsátásának ellenõr-
zése az aszfaltkeverõ telep mûködésének

kezdete óta több alkalommal is megtörtént
a Felügyelõségre beküldött, akkreditált la-
boratórium által készített levegõtisztaság-
védelmi mérési jegyzõkönyvek alapján.
A jegyzõkönyvek szerint a telephelyen mû-
ködõ pontforrások légszennyezõanyag ki-
bocsátása nem lépi túl a jogszabályban elõ-
írt határértékeket, a porkibocsátás csökken-
tésére beépített zsákos porleválasztó megfe-
lelõ állapotú.
Ettõl függetlenül elõfordulhat, hogy a tech-
nológiára jellemzõ, alacsony szagküszöbér-
tékû anyagok zavaró bûzhatást okoznak, de
a Felügyelõség munkatársai a bejelentés
nélküli helyszíni ellenõrzések alkalmával
ezt nem tapasztalták sem a lakóterületen
sem az aszfaltkeverõ telephelyen.�

�A bûzhatást okozó anyagok terjedését nagy-
mértékben befolyásolják a meteorológiai körül-
mények és a földrajzi elhelyezkedés is.�
�A jogszabályokban elõírtnál szigorúbb egyedi
határértékek megállapítása a telephely által ki-
bocsátott légszennyezõ anyagokra nem célrave-
zetõ, mivel jogszabályban elõírt határértéke
ezeknek az alacsony szagküszöb-értékû anya-
goknak és magának a bûznek sincsen. A bûzre
vonatkozóan a szakirodalomban létezik egy
úgynevezett ajánlott szagküszöb-érték, amit
olfaktometriás méréssel határoznak meg.�
A tárgyi telephelyen mûködõ technológia nem
szerepel a levegõ védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren-
delet 2. számú mellékletében és a rendelet 6. §
(1) bekezdése szerint ebben az esetben a lég-
szennyezõnek védelmi övezetet kialakítania
nem kell.
�A Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint
az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari épít-
mények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetõk el.
Az ipari parkban mûködõ aszfaltkeverõ telep-
helyen alkalmazott technológia Magyarorszá-
gon általánosan elterjedt, és megfelel a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 4. § 27. pontjának. A
technológia a késztermék teherautóra töltésé-
tõl eltekintve zárt. A kitöltés után a teherautó-
kat ponyvával takarják. Annak ellenére, hogy
technológia teljes zárttá tétele indokolatlanul
nagy költséget róna az üzemre, a lakossági pa-
naszokra való tekintettel vizsgálják ennek mû-
szaki lehetõségeit.�
Bár a környezetvédelmi ellenõrzés nem állapí-
tott meg környezetet különösen veszélyeztetõ,
szenynyezõ vagy károsító hatásokat, illetve zaj-
védelmi és levegõvédelmi szempontból a kör-
nyezetvédelmi felülvizsgálatot nem tartja indo-
koltnak, az Önkormányzat szakértõk bevonásá-
val, több esetben, elõzetes bejelentés nélküli
helyszíni szemlékkel folyamatosan vizsgálta,
vizsgáltatta a telep üzemelését. Ennek eredmé-
nyeként megszületett a FONOR Kft. zajmérési
szakvéleménye, mely szerint zajhatárérték túl-
lépés nem történt. Többszöri, a meteorológiai
viszonyok miatt sikertelen kísérlet után sikeres

szagmérést hajtott végre a KVI-PLUSZ Kör-
nyezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. A Határ út
környezetében elvégzett szagmérésekrõl és
szagforrás azonosításról kézhez kapott szakvé-
lemény, mérés pillanatnyi eredménye ellent-
mond a Felügyelõség tájékoztatásának. 
Az Önkormányzat által megbízott, környezetvé-
delmi mérésekkel foglalkozó KVI-PLUSZ Kft.
szakvéleménye az alábbiakat állapította meg.

�A 2009. augusztus 6-án lezajlott
szagmintavételek idõpontjában a Határ út
környezetében, a Diófa utca északi végén,
az aszfaltkeverõ üzemtõl délre megközelí-
tõleg 400 méterre, a lakott terület szélén in-
gadozó intenzitással aszfaltszag volt érzé-
kelhetõ. A szagmérések eredményei alapján
az érzékelhetõ szag erõssége 18, 39, 47
SZE/m3 volt. Ezen szagkoncentrációk már
elérik, illetve meghaladják azt a szagkon-
centráció értéket (10-30 SZE/m3), amely
mellett már megjelenhetnek zavaró szagha-
tások.
Az elvégzett vizsgálatok eredményei alap-
ján összefoglalva megállapítható, hogy a
Határ út aszfaltüzemhez közeli környezeté-
ben található lakott területen jelentkezhet-
nek az uralkodó meteorológiai viszonyok-
tól függõ gyakoriságú és mértékû lakossági
panaszok a Puskás T. u. 6. sz. alatti aszfalt-
keverõ üzem mûködéséhez köthetõ zavaró
környezeti szaghatás miatt.�

Önkormányzatunk mindent megtesz a kellemet-
len hatások korlátozására (növényvédõ sáv ki-
telepítése, munkaidõ korlátozása, védõövezet
lehatárolása stb.). Õsszel a fatelepítés folytatás-
ra kerül ill. emellett kísérleti jelleggel gyorsan
növõ bambusz, nyári orgona telepítésére kerül
sor. Folyamatos a tárgyalás, egyeztetés a telep
mûszaki igazgatója és városunk polgármestere
között, melynek eredményeképpen már folynak
az anyagkiadás zárttá tételére irányuló beruhá-
zási munkák. 

Idõközben siker koronázta erõfeszítéseinket
és a zavaró szaghatásokat az alkalmazott új
kiegészítõ technológia reményeink szerint
véglegesen megszûnteti. Az üzemeltetõ cég
COLAS Építõ Zrt. tájékoztatása szerint a to-
rony alatti anyagkiadó tér körülburkolása lé-
nyegében elkészült. Széles körû kutatás,
nemzetközi referenciák és garanciák beszer-
zése után a légszûrõ-elszívó technológia kivá-
lasztása megtörtént. Az összegyûjtött aszfalt-
füst - por keveréket egy hangcsillapítóval el-
látott ventillátor elszívja a torony alatti tér-
bõl, és a levegõ egy acélgyapotbetétes,
mikroszemcsés porleválasztón, aktívszenes
adszorbciós szagszûrõn keresztül tisztított ál-
lapotban távozik a légtérbe. A kivitelezés be-
fejezési határideje szeptember 30.
Önkormányzatunk az érintett lakosság, illet-
ve képviselõk bevonásával üzemlátogatást
szervez a befejezést követõ próbaüzem ide-
jén, melyen feltétlenül számítunk az érdekel-
tek részvételére.
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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

TISZTELT LAKOSSÁG!
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Gyülekeznek a viharfelhõk!

Közbiztonság vagy bizonytalanság?

Cserbenhagyás. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de
ettõl még tény az tény. Ma Dunaharasztin ez is megtörténhet!
Hétfõn a Bezerédi lakópark egy utcájában épp lefekvéshez ké-
szülõdtünk, úgy 23 óra tájékán, amikor egy hatalmas csatta-
násra figyeltünk fel. Persze azonnal lámpát oltottunk, kiszalad-
tunk a ház elé, hogy kiderítsük, mi történt. Nálunk semmi, de
a szomszédunknál kisebb társaság gyûlt össze. A ház elõtt ál-
ló kocsibejárón az autó összetörve, elkövetõ sehol. Aztán sor-
ban megérkeztek a szemtanúk és körvonalazódott a történet.
A Corner caféból egy terepjáró elindult, gázt nem kímélve,
majd valamilyen okból áttért a másik oldalra, s a kocsifeljá-
rón álló autóba hajtott, majd visszatolatott, s villámgyorsan
elhagyta a helyszínt. A történet elég egyszerû, de azok a kér-
dések, melyek bennem felmerültek, nem azok.
Aki a terepjárót vezette, miért nem hagyott legalább egy be-
tétlapot, vagy várta meg a tulajdonost? (Nem szeretnék fel-
tételezésekbe bocsátkozni, de biztosan alkoholos oka volt,
másképp nem lehet egy utcát így benézni!)
A kávézónál miért mondták, hogy nem gyakori vendég, mi-
kor többen is látták már az autót, viszonylag rendszeresen?
Miért zárt be a kávézó azonnal, s tûnt el három autó egyszer-
re ugyanabban az irányban?
Hogy lehet, hogy 7 településre 3 rendõr van, közülük egy
helyszínelõ? (egyébként le a kalappal elõttük, nagyon korrek-
tek voltak! Minden tiszteletem az Övék.)
Hogyan lehet 36 méter alatt annyira felgyorsulni, hogy egy
másfél tonnás autót 3 méterre arrébb tol?
Mi van, ha ez fényes nappal történik, s az autó nem autó, ha-
nem egy biciklis kisgyerek, vagy egy babakocsi?
A kérdések csak úgy tódulnak a fejembe, dühös vagyok és
ijedt. Az illetõ terepjárós, akinek elsõ három betûje is meg-
van, megfosztott egy háromgyerekes családot az autójától, s
még a felelõsséget sem vállalta. Ha az autó nem áll ott, ak-
kor a kerítésen keresztül a kertemben köt ki (bár ez esetben
biztos nem tudott volna elmenni a helyszínrõl). Hogy vigyem
ki a gyerekeimet ezután az utcára? 
Minden büntetlen maradhat?

Tisztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Szerkesztõség!

Azt gondolom, hogy városunk lakóinak nevében is feltehe-
tem kérdésem, mely mindenkit érint.
Mikor fog végre a helyi rendõrörs állománya, illetve a Pol-
gármesteri Hivatal érvényt szerezni a várost védõ közlekedé-
si tábláknak?
Nap mint nap tízszámra találkozunk a városon átdübörgõ,
bûzt okádó, a kis utcákba beszoruló, csendes utcákban for-
golódó óriási kamionokkal. Ezek mind semmibe veszik a vá-
ros határán kihelyezett táblákat csak azért, mert erre rövi-
debb az út mint az 51-es út felé kerülve. És teszik ezt teljes
biztonságban, hiszen senki sem állítja meg õket úticélukat el-
lenõrizve. 
Miért nem használja ki a rendõrség ezt a nyilvánvaló �jöve-
delmi� forrást? Komoly összegekre lehetne szert tenni, ha
csak egy rendõr kiállna a város határába és alaposan megbün-
tetné a szabálytalanul behajtó teherautókat. Talán híre is men-
ne a sofõrök körében, hogy harasztin nem érdemes áthajtani,
mert komoly büntetésekre számíthatnak. Lehet, hogy elõbb-
utóbb �leszoknának� rólunk? 
Örömmel láttam a városban több helyen is felállított sebes-
ségmérõ táblákat. Hasznosságukat tekintve már kételyeim
vannak. Aki gyorsan megy az ezek után is gyorsan fog men-
ni. Ha ezek az eszközök fényképeznének is, az más lenne. Igy
csak az autó beépített sebességmérõjének ellenõrzésére szol-
gálnak. A telepítésükre fordított összeget lehet, hogy inkább
az indokolatlan kamionforgalom visszaszorítására kellett vol-
na fordítani.
Kérjük Önöket, védjék meg Dunaharasztit és az itt élõket a
kamionoktól! 

Üdvözlettel:
Kiss István

Hogy a klímaváltozás az oka vagy más,
nem tudom, de tény, hogy hónapról-hó-
napra meglepetésszerûen �szakad le az
ég�. Egy-egy hirtelen jött vihar, jégesõ,
villámcsapás sok milliós kárt okoz mindig
más-más területen nem válogatva az in-
gatlanok között. Nem kérdezi meg a
100�130 km/óra erõsségû szél egyik
háztetõtõl sem, hogy biztosítva van-e.
Ezzel szemben az önkormányzatok ab-
ban az esetben, ha saját hatáskörben
anyagilag segítik a károsultakat, megkér-
dezik. Törvény rendelkezik ugyanis már
arról, hogy kizárólag annak az ingatlan-

tulajdonosnak folyósítható anyagi segít-
ség, aki felmutatja a lakásbiztosítási köt-
vényét. 
(Magyar Közlöny 1094/2009.(VI.15.)
Korm. Határozat)
Annak viszont tudatában kell lennünk,
hogy a biztosító a szerzõdésben foglalt
kártérítési összeget kifizeti, az önkor-
mányzat viszont az erre a célra elkülöní-
tett alapban lévõ összeget osztja szét
(ameddig van benne). A két összeg kö-
zött óriási lehet a különbség. Aki nem
rendelkezik lakásbiztosítással, mert úgy
érzi nem telik rá (pedig most a körülmé-

nyeket figyelembe véve óriási kedvez-
ményekkel lehet kötni) az tegye fel ma-
gának a kérdést, hogy kár esetén lesz-e
pénze arra, hogy adott esetben a tetõt le-
cserélje vagy az abban keletkezett kárt
kijavítsa. Akinek van már ilyen szerzõdé-
se, annak is érdemes érdeklõdnie, hogy
milyen kockázatra terjed ki és lehet-e ol-
csóbbá tenni! Ne várja meg, amíg meg-
történik a baj!

Zsivnovszki Edina
tanácsadó

Generali-Providencia Zrt.
06-20-970-4395, edinazs@pr.hu
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