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2012. JANUÁR – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
Borsos Mária Magdolna
Bu da pes ten szü let -
tem, so ká ig ott is él -
tem, majd ka nyar gós
élet utam Sze ged re
vitt. Kö zel tíz évet töl -

töt tem a nap fény vá ro sá ban. A sze ge di em be rek ked ves köz vet len -
sé ge na gyon meg ka pott, de egy újabb for du lat el ve zé relt on nan
Dabasra, most pe dig is mét Bu da pes ten élek.
Már jó né hány éve an nak, hogy ere de ti fog lal ko zá som tól el ka nya -
rod va – jo gász vol tam va la ha – me rõ ben el té rõ te rü le ten mû kö -
döm. Elõ ször csak kedv te lés bõl, most már azon ban min den idõm -
ben a kéz mû ves ség gel és a fes té szet tel – ezen be lül az ikon fes té -
szet tel – fog lal ko zom.
A mû vé sze tek sze re te tét rész ben édes anyám – aki na gyon szé pen
raj zolt –, rész ben apai nagy anyám ol tot ta be lém. Nagy ma mám tól
ta nul tam meg szõ ni még gyer mek ko rom ban, s mi vel apai ágon Er -
dély bõl szár ma zunk, el sõ sor ban a szé kely mo tí vu mo kat ked ve lem a
szö vés ben.
Sze ge di éve im alatt a gö rög ka to li kus egy ház köz ség Da masz ku szi
Szent Já nos ikon fes tõ kö ré ben cse rél tem ta pasz ta la to kat a töb bi
ikon fes tõ vel.
Hat évig ve zet tem táj kép-, ikon fes tõ és Tiffany tan fo lya mo kat a pest -
er zsé be ti mû ve lõ dé si ház ban, a Csiliben.
Ré geb ben fõ leg to jás tem pe rá val dol goz tam ala po zott fa táb lá ra, né -

hány éve azon ban in kább az olaj fes té ket hasz ná lom vá szon alap ra. 
Va ló szí nû leg a szí nek sze re te te okoz za, hogy né hány éve Tiffany- és
ólom üveg tech ni ká val is dol go zom.
A Da masz ku szi Szent Já nos ikon fes tõ kör ki ál lí tá sán Hodigitria Má -
ria iko nom mal vet tem részt, két önál ló ki ál lí tá som volt a sze ge di Ju -
hász Gyu la Mû ve lõ dé si Ház ban, ta nít vá nya im mal pe dig kö zös tár -
la tom az If jú sá gi Ház ban, va la mint a Száz szor szép Gyer mek ház ban.
Ki ál lí tot tam még a dabasi An na Ka ro li na Ren dez vény ház ban, a
dabasi Ha lász Mó ricz Kú ri á ban, s ta nít vá nya im mal kö zö sen a
Csiliben. Két éve a zsû ri be vá lo gat ta egyik iko no mat a Vajdahunyad
Vá rá ban ren de zett ki ál lí tás ra.
Nagy öröm mel tölt el, hogy be mu tat ha tom né hány fest mé nye met
a dunaharaszti kö zön ség nek is a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já -
ban, s bí zom ben ne, hogy si ke rül kel le mes per ce ket sze rez ni a tár -
lat lá to ga tók nak.

Dunaharaszti új várostérképe
450 Ft-ért megvásárolható
a Városi Könyvtárban.

Tóth Ma ri an na

A dunaharaszti köz könyv tár tör té ne te

Nekem minden könyv
és könyvtár fontos, de
nyilvánvaló, hogy a
Dunaharaszti Városi
Könyvtár a legfonto-
sabb,alegszebb.Ittdol-
gozommártöbbmint25
esztendeje. Így szá-
momra tényszerû ta-
pasztalat,hogyakönyv-
tármaihelyzeteésjövõ-
je nagymértékben függ
a múltjától. Ezért a
könyvtár múltját megis-
mertetniazittdolgozók-
kal –és természetesen
a településen élõkkel,
vagyis a „felhasználó-
val” – jól felfogott érde-
künk,segybenköteles-
ségünk is. Annál is in-
kább,haakönyvtártör-
ténetemáigfeldolgozat-
lan, s a fellelhetõ igen
csekélyforrástazutókor
számára,mégnemad-
tukátmegõrzésreésto-
vábbgondolásra.
Ajánlomjószívveleztaz
írástmindazoknak,akik
szeretikaDunaharaszti
VárosiKönyvtárat,vagy
talánmégnem ismerik.
Kívánom,hogyõhozzá-
jukisközelebbkerüljön,mintahogyhozzámmégközelebbkerült,ahogyanakönyv-
tártörténetírásaközbenegyrejobbanmegismertemeztanagyszerûintézményt.

A vá ro si könyv tár ban meg vá sá rol ha tó.
Ára: 1000 Ft
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Kékdunaházi prog ram ja ink
AZ EM BER BEN LÉ VÕ IS TE NI BE RA GYOG JA A SÖ TÉT SÉ GET!

PROG RAM JA INK:
Ha von ta min den má so dik, és ne gye dik pén te ken:
– GYÓGYÍTÓ DÉL UTÁN 16–20 órá ig 
Mas  százs, csont ko vá cso lás, lélekgubancoldás, élet mód ta nács adás,
ener gia áram lás se gí té se.
Sze re tet tel vá runk min den kit bár mi lyen tes ti-lel ki prob lé má val, nyak-,
hát-, de rék-, ge rincfáj da lom mal, amen  nyi ben „csak ” sok ter het ci pel
és la zí tás ra vá gyik eb ben a ro ha nó vi lág ban.
Né pi gyógy ászok: Er dõs Ibo lya, Ba ra nyai Ág nes.
Ér dek lõ dés, be je lent ke zés: Er dõs Ibo lya 06-20-2279-931, Ba ra nyai
Ág nes 06-70-3307-634

Ha von ta min den el sõ pén te ken:
– REIKI KLUB 18-20 órá ig
Sze re tet tel vá rom azo kat, akik már jár ta sak a Reiki vi lá gá ban, és azo -
kat is, akik bi zo nyos ok ból nem gya ko rol ják a ta nul ta kat, de sze ret -
nék fel ele ve ní te ni, vagy egy sze rû en csak sze ret né nek meg is mer ni és
je len lét ük kel meg tisz tel nek min ket. 
Klubve ze tõ: Hu nya di L. At ti la.

Ha von ta min den har ma dik pén te ken:
DUNAHÁZI ES TÉK – be szél ge té sek éle tünk fon tos kér dé se i rõl –
18–20 órá ig.
Meg bo csá tás, el fo ga dás, meg fe le lés, sze re tet, fé le lem, füg gõ sé gek,
el en ge dés, nõi-fér fi sze re pek, élet-ha lál, és még sok más, ha von ta
min dig más té má ban.
Té ma ve ze tõk: Er dõs Ibo lya & Hu nya di L. At ti la

REIKI I. és REIKI II. kép zés – a Te rem tõ ener gia meg is me ré se – „Az
élet nagy sze rû sé ge an nak egy sze rû sé gé ben rej lik.” 
Reiki ta ní tó: Hu nya di L. At ti la

Vá runk min den kit sze re tet tel pén tek dél utá non ként, a Kék Du na üz -
let ház ban!

Ér dek lõd ni a prog ra mok ról:
Er dõs Ibo lya 06-20-2279-931 & Hu nya di L. At ti la 06-20-9760-449
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Tisz telt Ol va sók!

Megint eltelt egy esztendõ, ez számadásra késztet mindenkit.
Örömmeljelentjük,hogyazAlkotókDunaharasztiEgyesületének
lelkescsapataa2011-esévetsokmunkávaltöltötte.
Engedjékmeg, hogy az elmúlt évi tevékenységünkkel röviden
megismertessükÖnöket,hiszen9évesmûködésünktalánegyik
legsikeresebbévevolt.Szeretnénk,havárosunklakóiminélszé-
lesebbkörbenismernékmegingyenesrendezvényeinket,játszó-
házainkat,illetvekézmûvesfoglalkozásainkat.Egyesületünkcél-
ja,hogysegítsünkagyerekeknek,lehetõségetadjunkarra,hogy
képességeiket,kreativitásukatkibontakoztathassák,fejleszthes-
sék.
Fentiekbõl kiderül, hogy egyesületünk gyerekekkel foglalkozik,
hagyományosésmodernkézmûvestechnikákattanítunkafiata-
loknak.
2011-ben18alkalommal vettünk részt városi rendezvényeken.
Havi rendszerességgel kézmûveskedtünk aBaktayErvinGim-
náziumban.Rosszhír,hogyszeptemberótaanyagierõforrása-
inkmárnemtettéklehetõvé,hogyhavontafoglalkozásokattart-
sunkagimiben,deottvoltunkacsaládinapkeretébenrendezett
Mesterségek Ünnepén, elmegyünk a cserediák programokra.
Igyekszünkmégebbenatanévbenlegalábbegyfoglalkozásttar-
tani(pólófestés),mertatizenévesekmárhiányolnakbennünket,
nekünkmegõkhiányoznak.Fájónhiányzikalelkesedésük,az,
hogymegdöbbentõensokanvoltakrendszereslátogatóink.Sze-
retnénk,hogyszeptembertõlújbólinduljonezaprogram,keres-
sükazanyagilehetõségeket,támogatást,mertnagyhibalenne
eztaritkaságszámbamenõkiscsapatotcserbenhagyni.
Örömmelvettükszámba,hogysikerültazáltalánosiskolákban2-
3alkalommalkézmûvesfoglalkozásttartanunkazelmúlteszten-
dõben.Készültünkahúsvétratojásdíszítéssel,filcfigurákkészíté-
sével,karácsonyraajándékdobozzal,szaloncukorvarrással,deké-
szültmégrongybaba,csuhébaba,asztalidíszek,barátságkarkö-
tõéssok-sokapróajándékis.Résztvettünkmásegyesületekren-
dezvényein,jótékonyságiesten.ATájházbanistöbbszörmegfor-
dultunk, ellátogattunk a „Veszélyforrások” címû programra és
egyébvárosirendezvényekenis„kézmûveskedni”invitáltunkkicsi-
ketésnagyokategyaránt.Szerveztünkegyháromnaposalkotótá-
bort,aholegyesületünktagjaivettekrészt.Együtt tanultunkmeg
újabbésújabbtechnikákat,hogyminélváltozatosabb,érdekesebb
dolgokattaníthassunkavároslakógyerekeknek.
AJózsefAttilaMûvelõdésiHázzal közösszervezésbenévente
kétnagyprogramunkvan,melyheztöbbcivilszervezet,egyesü-
let iscsatlakozik.Ezazegészdélutántfelölelõ„Húsvéti játszó-
ház”ésa „Luca-napi játszóház”.Õkakedvenc „gyermekeink”,
hiszenittalkalmanként130–150csemeteismegfordulszüleivel
együtt.Ennyi gyereknekelõkészülni, örömetokozni bizonyko-
molyszervezéstigényelmindenrésztvevõtõl.Legutóbbirendez-
vényünkrõl,aLuca-napi játszóházrólszeretnénkbõvebbenbe-
számolni. Reméljük, hogy ezáltal sikerül jobban megismerni
egyesületünk, az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete munkáját,
amelyéventeDunaharasztiVárosközelezergyermekénekpró-
bálmeghasznoselfoglaltságotnyújtani,örömetszerezni.Abban
areménybenkívánunkboldogújévet,hogyalegközelebbikéz-
mûvesfoglalkozásunkonÖnöketisköszönthetjük.

Lu ca-na pi ját szó ház

2011. december 10-én délután két órakor ugyanolyan izga-
lommalvártukanyitást–arendezõkajtónbelül,mintagye-
rekekkívül.Végrekezdhetünk!Abejáratnálagyerekeketal-
mával, naranccsal, szalon-
cukorral fogadtuk. Mindenki
kapottegynévreszólótasa-
kot(amibetehetiazelkészí-
tett kincseit) és pontgyûjtõ
kártyát. Négy összegyûjtött
pontért jutalom arcfestés
járt. Pontokat lehetett kapni
kézmûves foglalkozásokon
valórészvételért,kvízkérdé-
sekért,mézeskalácssütésért.2011-benrendeztükkilencedik
alaklommal – a József AttilaMûvelõdési Ház és az Alkotók
DunaharasztiEgyesületeközösen–amárhagyománnyávált
Luca-napi játszóházat széles körû összefogással, tíz civil
szervezet, egyesület részvételével ésmeglepõen sok támo-
gatósegítségével.Ezáltalsikerültszínes,színvonalasfoglal-
kozásokat tartani, támogatóinknakköszönhetõensokmegle-
petéssel.Ezadélutánazadventikészülõdés,hangulatjegyé-
bentelt.Agyerekekkészíthettekapróajándékokat,karácso-
nyidíszeket,képeket.Nagysikerevoltazarcfestésnek,csil-
lámtetoválásnak, a legkisebbeket szórakoztató lufihajtogató
bohócnak.Hosszúsorálltazalkotókhozújonnancsatlakozó
Laczi Anikónál, akivel a gyerekek mézeskalácsot süthettek,
díszíthettek.Azelfáradt, éhesvendégeket szeretettel, finom
kakaóvaléskaláccsalvártaaKakaóklub,szendviccselésüdí-
tõvel a Környezet-
barátok gyermek
büféje, de az asz-
talokonvoltsütiés
gyümölcsis.
Mi rendezõk, részt-
vevõkmárhónapok
óta készültünk erre
a napra.Amegelõ-
zõsokmunka,elõkészületmeghoztaeredményétasokboldog,
csillogószemûgyermekszemélyében.Asikertvendégkönyvünk
bejegyzései bizonyítják, az elégedett vélemények ésmosolygó
napocskarajzok.Örömmelvettük,hogyakicsikmellettanyukák
ésapukákisleültekkézmûveskedni.
Enapsikerétköszönjükarésztvevõszervezeteknek:NebulóTa-
nodaésManófalvaÓvoda,DunaharasztiNõegylet,Dunaharaszti
Környezetbarátok Egyesülete, Mûvészetbarátok Egyesülete,
Laczi Anikó cukrásztanuló, Tájház, Reformátusok a fiatalokért,
DunaharasztiFoltvarázslók,GyermekbarátokMozgalma,Alkotók
DunaharasztiEgyesülete.
Kö szö net tá mo ga tó ink nak: 
Fõ tá mo ga tónk: Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság. 
To váb bá: Bu ci Pék ség, Dh., Némedi út 56.; DHRV; EU-R-T Inf.
Kft., Dh., Rá kó czi u. 18.; Élel mi szer bolt, Dh., Rá kó czi u. 16.;
Kisduna Étterem-Panzió, Dh., Fõ út 103.; Kul csár és Le hel
Rek lám mû hely; Mannheim Lé nárd kép vi se lõ; Mar cel la Cuk -
rász da, Dh., Er zsé bet u.; MARMOR 5 Kft.; Nõi Di vat (Mar csi),
Dh. Némedi út 36.; Se res Já nos kis ter me lõ, Dh. Ró zsa u. 73.;
Sü tõ Já nos Rö vid áru, Dh., Némedi út 14.; SXL Di vat –
www.sxl-divat.hu – Dh., Fõ út 142.
Kö szö net a Mû ve lõ dé si Ház nak a tá mo ga tá sért, a te rem biz -
to sí tá sért, mun ká ju kért. 
Valóbansokaksegítségévelvalósultmegezaprogram,minden-
kinekjáraköszönet.
Delegfõképpagyerekeknekköszönjük,hogyottvoltak,hogyjól
éreztékmagukat–éseztelismondták–,hiszenrólukésnekik
szóltezadélután.
Legközelebbmárcius31-éndélutánkétórakorvárunkszeretet-
telmindenkithúsvétijátszóházunkbaazösszesrésztvevõnevé-
ben.
Érdeklõdésüket, kérdéseiket az alkotokdh@citromail.hu e-mail
címenvárjuk

Al ko tók Dunaharaszti Egye sü le te

A 2011-es év az al ko tók sze mé vel
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ALányokAsszonyokaVárosértEgyesü-
let2011-benismeghirdetettehagyomá-
nyosajándékgyûjtésiakcióját.Nagyörö-
münkreismétmegmozdultDunaharaszti

lakossága.Akarácsonyiünnepekköze-
ledtévelegyretöbbzsákruha,könyvek-
kel teli dobozok és különbözõ játékok
gyûltekegyesületünk„raktárában”.
Nagy öröm számunkra, hogy Dunaha-
rasztin sok olyan felelõs gondolkodású
és jóérzésûemberél,akikmegunt,de
méghasználhatódolgaikatszívesento-
vábbítjaaLAVEtagjaihoz.Egyesületünk
ezévben isgondoskodottarról,hogya
jó állapotban lévõ tárgyakat, megfelelõ
csomagolásban juttassa el a rászoruló
családokhoz.
A gyûjtés eredményeként 9 zsákot és
16 dbkülönbözõméretûdobozt tölthet-
tünkmeghasznosés szórakoztató tár-

gyakkal.Azünnepélyesátadás-
raaII.RákócziFerencÁltalános
Iskola szépen feldíszített ebéd-
lõjébenkerültsor.
Egyikszemünksírt,mivela ta-
valyi évben oly sikeresmézes-
kalácssütést–akonyhabezárá-
samiatt –nem tarthattukmeg.
Amásik szemünkazonbanne-
vetett, mert tanúja lehettünk a
gyerekek nagy lelkesedéssel
elõadottünnepimûsorának.
Egyik adományozónk bábszín-
házzal lepte meg egyesületün-
ket,amelynek legméltóbbhelyéülavá-
rosegyikóvodáját,aNapsugárÓvodát
jelöltükmeg.Azóvónénikésagyere-
kek nagy örömmel fogadták a bábokat
ésaparavánt.
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
szom szé dok nak, ba rá tok nak, mun ka -

tár sak nak, akik hoz zá já rul tak az aján -
dé ko zás si ke ré hez!
Azegyesülettevékenységérõlbõvebben
a www.lave.hu weboldalon is olvashat-
nak.

Dienes Zsu zsan na

Ed dig 50 ez ren igé nyel ték 
Ma gyar or szág Alap tör vény ét

No vem ber ele jé ig 50 ez ren igé nyel ték Ma gyar or szág Alap tör -
vény ének sze mély re szó ló dísz ki adá sát. Aki még ed dig nem tet -
te, de sze ret ne ren del ni, az év vé gé ig meg te he ti a la kó he lye sze -
rint il le té kes pol gár mes te ri hi va tal ban, kör jegy zõ sé gen vagy a
kor mány ab lak nál.

Szeptemberelsejeésnovemberelejeközött,eddig50ezrenigényelték
MagyarországAlaptörvényét,amelyetKövérLászló,azOrszággyûlés
elnökeszemélyesaláírásával,aMagyarKözlönykülönkiadásakéntle-
hetigényelni,amegrendeltpéldányokataMagyarPostakézbesíti.
Azidáigbeérkezettigénylések76százalékátazönkormányzatoknál
adtákbe,ezekközüliskiemelkedõPestésBorsod-Abaúj-Zemplén
megyeönkormányzatai.
Akormányszeptemberbenkértefelarraazönkormányzatokat,hogy
állítsanakfelegyasztalt,aholazállampolgárokegyadatlapkitöltésé-
velszemélyreszólóankérhetikazújalkotmánynévreszólókézbesíté-
sét. IlymódonMagyarországújAlaptörvényebárkiszámáramegis-
merhetõ,elérhetõ,ésegyúttalszemélyreszólóemléktárgyislehet.
AzOrszággyûlésidénáprilis18-ánfogadtaelMagyarországújAlap-
törvényét,amelyetSchmittPálköztársaságielnökáprilis25-én,hús-
véthétfõnírtaláünnepélyeskeretekközöttés2012.január1-jénlépett
hatályba.

A Dunaharaszti Polgár-
mesteri Hivatalban is
szeptember1-jeótaala-
kosságrendelkezéséreáll
az Alaptörvény asztala,
ahol az állampolgárok
adatlap kitöltésével, sze-
mélyre szólóan kérhetik
az új alaptörvény névre
szólókézbesítését.
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Városunk,Dunaharaszti határábanmegle-
hetõsenkevésazerdõ,ésamivan,jobbá-
ra az is csak akác vagy idegenhonos
nyárhibridek katonás soraiból álló faültet-
vény.Avalódierdõ–mikéntazazerdõtör-
vénybenisolvasható–egyrésztszolgáljaaz
élõésélettelentermészetértékeinekmeg-
óvását, változatosságának megõrzését,
másrészthozzájárulazemberiéletminõsé-
génekjavításához,azegészségeskörnye-
zethezfûzõdõalapjogérvényesítéséhez,és
végülnyersanyag-ésenergiaforrásislehet.
Egy olyan erdõnk van, amelyik e három
feladatbólazelsõkettõtisteljesítenitud-
ja;ezaDuna-Tisza-csatornaésTaksony
községközöttiKápolna-erdõ.Nemcsoda
hát, ha számunkra, harasztiak számára,
fontosezazerdõ,sõt,valamennyirema-
gunkénak érezzük azt, még ha jogilag
nemisvagyunkabirtokosai.
Mi ért ér té kes?
Háromtényezõemelieztazerdõtatöbbi
fölé:aviszonylagjelentõsméret,azembe-
ri beavatkozások ellenére is számottevõ
mértékben megõrzõdött természetesség,
valamintasokféleség,amirészbenavál-
tozatos,hullámostérszínnekköszönhetõ.

AKápolna-erdõjelenlegiterületemintegy
50hektár.Nagyjábólekkoraterületszük-
ségesahhoz,hogynecsakpárpercessé-
tát,deegykisebbkirándulástislehessen
valahol tenni. Nem kérdéses, hogy egy
összefüggõ ötvenhektáros erdõ tájképi,
környezet- és természetvédelmi értéke
nagyobb,mintazösszességükbenugyan-
akkoraterületû,dekülön-külön„tenyérnyi”
erdõfoltoké.
A terület eredeti vegetációja minden bi-
zonnyal egy ligetes megjelenésû nyáras
pusztaitölgyesvolt,amelybenafehér-és
szürkenyárdominálhatott,jelenvoltben-
neakocsányostölgy,afávalborítottterü-
letekpedigkisebb-nagyobbgyepfoltokkal

váltakoztak. A sovány homoki gyepeket
hosszú idõn keresztül birkalegelõként
hasznosították. Eközben az erdõ többé-
kevésbé felszabdalódott, de mindvégig
megmaradt.Amúltszázadmásodikfelé-
benakivágottfaállományhelyén,illetvea
gyepeknagyrészénakácot,nemesnyárt,
fekete-,illetveerdeifenyõtültettek.Afásí-
tásajórésztsekélytermõrétegû,hullámos
térszínen elsõdlegesen talajvédelmi célt
szolgált.(Városunkszabályozásitervében
mais,mint„védelmierdõ”szerepelaszó-
banforgóerdõ.)
HateszünkegysétátaKápolna-erdõben,
azt látjuk, hogy az akácállomány csene-
vész,a„nemes”nyársínylõdikéspusztul.
Ugyanakkor az is rögtön szembetûnik,
hogyvannakazerdõbenszépformájú,jól
fejlett, fehér törzsûfák is,amelyek látha-
tóanjólérzikmagukatahelyükön.Ezeka
fehérnyár40–60évespéldányai,amelye-
ketsenkinemültetett,mégisittdíszlenek,
mert valóban idevalók. Ezek a fák az itt
egykor volt erdõ fáinak természetesutó-
dai;ugyanisezafafajaszárazhomokon
ésa nyirkos öntéstalajokon is jólmegél,
ésakivágottfaföldbenmaradtgyökerei-

Egyet len iga zi er dõnk a Ká pol na-er dõ

Gyurgyalag

Csikófark Homoki árvalányhaj Homoki nőszirom Homoki kikerics

Pusztai_meténg Szártalan csûdfû Fekete harkály
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rõl sikeresen újul föl. Jó példát
láthatunk a fentiekre mindjárt a
Kápolna-dombmögött is, ahol a
fehérnyár csaknem összefüggõ
felsõkoronaszintetképez,mígaz
ideültetett akác szó szerint alá-
rendeltszerepetjátszik.
Az erdõben a fehérnyáron kívül
– többekközött–,anemrégmeg-
talált,és törvényáltalvédett ligeti
szõlõ, néhány õshonos cserjefaj
(példáulasóskaborbolya),agyep-
szintbenpedigegyebekmellett,a
soktérdûsalamonpecsétképviseli
azeredetinövényzetet.
Agazdagcserjeszinttelrendelke-
zõerdõállatvilágábólaz itt fész-
kelõmadarakváltozatosságaér-
demelelsõsorbanemlítést.Közü-
lük ez alkalommal csak a nagy
testû,jellegzetesmegjelenésûfeketehar-
kálytemelnémki,amelyiksajátosnyávo-
góés rikoltozóhangjárólmármeszszirõl
felismerhetõ.(Egypéldányeszmeiértéke
50000Ft.)
Afávalborítottterületeknélistöbberede-
tielemetéstermészetiértékettalálhatunk
az erdõ által körülvett, illetve az erdõbe
ékelõdöttgyepfoltokban.Különösenérté-
kesmagaaKápolna-domb,aholkisterü-
letenegyüttfordulelõafokozottanvédett
csikófarkéshomokikikerics(eszmeiérté-
kükpéldányonként100000Ft),valamint
aritkaésvédettszártalancsûdfû,homo-
kinõsziroméspusztaimeténg.Aszintén
védettnövényfajokközülatöbbitisztáson
általánosanelõfordulahomokiárvalány-
hajésahomokifátyolvirág,többhelyena
báránypirosító,ahomokivarjúhájésaho-
mokicsûdfû.Ahomokigyepekezenfelül,
térségünkbárnemvédett,dejellemzõnö-
vényfajaiban való gazdagságuk miatt is
értéketképviselnek.
Sokakszámáraismeretes,hogyaKápol-
na-erdõTaksony feléesõ részéna fákat
kivágták.Az,hogyazerdõegy területén
a fákata vágásérett koreléréseutánki-
vágjáktermészetesnektekinthetõ.Ettõlaz
adottterületmégtovábbrais„erdõ”mûve-
lésiágbafogtartozni,ahola faállományt
felkellújítani.Ezmindenbizonnyalmeg
is fog történni. Azmár vitatható, hogy a

sekély termõréteg tuskókkalegyütt törté-
nõeltávolításaaterületrõlszakmailaghe-
lyesvolt-e?Azviszontmindenképpsajná-
latos,hogyatalajlegyalulásánakáldoza-
tulesettazanagykiterjedésûtermészet-
közeli homoki gyep is, amelyik a felha-
gyotthomokbányamögötthelyezkedettel,
ésaholkétvédettnövényfajistömegesen
fordultelõ.
Hamár a felhagyott homokbánya szóba
került, feltétlenülmegkell említeni, hogy
ittévrõl-évreköltnégy-ötpárgyurgyalag.
Ez a madár nem csak azért érdemel fi-
gyelmet,mert rendkívülszínpompás,ha-
nemazértis,mertritkaságamiattfokozot-
tan védett. Egy példány eszmei értéke
100000forint.Örülnünkkellneki,hogyte-
lepülésünkhatárábanláthatjuk!Ezviszont
csakaddiglehetséges,amígafelhagyott
bányamáromlásveszélytnemjelentõfal-
maradványaimegmaradnak.
Mi ben bíz ha tunk?
Egy szûkebb pátriáját szeretõ ember örül
minden rendezett portának, szép kertnek,
vagy akár szépen megmûvelt szántóföld-
nek,amiveltelepülésén,illetveannakhatá-
rában találkozik, hiszenaz részeminden-
napikörnyezetének,ésígyegykicsitazõ
életénekis.Egyerdõesetébenméginkább
jogosazilyen,szintetulajdonosiérzés,mi-
velazerdõt–akárkiislegyenannakbirto-
kosa–üdülés,kirándulás,sportoláscéljá-

bólbárkiszabadonigénybeve-
heti.Sokanközülünkrendszere-
senélnek isezzela lehetõség-
gel: sétálnak, vagy éppen „ko-
cognak” a Kápolna-erdõ ösvé-
nyein, gyönyörködnek változa-
tosnövényzetében, figyelik,mi-
lyenmadár röppen ki a bokrok
sûrûjébõl.Deakicsaknéha-né-
haruccanelide,annakszámá-
raisfontos,hogyezazerdõköz-
érdekbõl – tisztásaival együtt –
hosszú távon is megmaradjon,
ésnelegyenhelyettehomokbá-
nya,neépüljönhelyébemond-
jukraktárbázis,ipariüzem,vagy
pediglakótelep.
Szerencsérebízhatunkabban,
hogy a Kápolna-erdõmegma-
rad.Ittcsakakkornyílhatnabá-

nya,vagyakkorlehetnebelterület,haezt
városunk önkormányzata így akarná, és
önkormányzatiképviselõinknemkötelez-
tékvolnaelmagukatmáraválasztásiígé-
reteikbenamellett,hogytelepülésünkter-
mészetiéskörnyezetiértékeiszámunkra
és a jövõ nemzedékek számára ismeg-
maradjanak. Remélhetjük, hogy nem té-
vedünkakkor,amikorazt látjuk,hogyez
az elkötelezettség valóban megvan, és
nemcsupánígéretvolt.Eztigazolja,hogy
amúltévõszénmárszületettönkormány-
zatihatározatazAlsónémedifeléesõter-
mészeti területeinkhelyivédelemaláva-
ló helyezésének elõkészítésérõl, és erre
utalazakinyilvánítottszándékis,hogyez
alegközelebbijövõbennapirendrekerüla
Kápolna-domb és környéke, azaz a Ká-
polna-erdõesetébenis.
MégegygondolataKápolna-erdõ terve-
zetthelyivédelemaláhelyezésérõl.
Ezareménybelilépésatulajdonviszonyo-
konsemmitnemfogváltoztatni.Azerdõ-
gazda számára a védelem alá helyezés
mindenbizonnyal kevesebb,azerdõmû-
velésselkapcsolatosfeladatotéstöbb,az
erdõgazdálkodáshoz kötõdõ támogatási
lehetõséget kínál, ugyanakkor fokozott
mértékbenbiztosítjamajdazt,hogyeza
mindannyiunkszámáraértéketjelentõter-
mészeti terület a jövõben sem veszhes-
senel.

December3-án
izgatottan gyü-
lekeztek aMa-
nófalva óvodá-
sai és szüleik
a mûvelõdési
házban.Várták
aMikulást.
Két krampusz
is érkezett a
Télapóval,akik
sokat huncut-
kodtak, és se-
gítettekénekelniagyerekeknek.
Sok dallal és verssel készültek a kicsik
ésanagyok,amiketHelenanéniésIlike
nénisegítségévelelismondtak.Azéne-
keket hangszerkísérettel színesítették,

Edó néni gitá-
rozott, a gye-
rekek szán-
csengõz tek ,
csengettyûz-
tek. A közös
körtáncba a
Télapó is örö-
mestbeállt.
Télapó nagy
„varázsköny-
ve”melléülve,
kézzel készí-

tett csomagokkal ajándékozta meg az
óvodásokat. Akinek volt bátorsága, az
ölébe is ülhetett. Virgácsot (a huncut
krampuszonkívül)senkisemkapott.
Azóvónõkszépkánonnalajándékozták

megajóöreg
Mikulást ésa
szülõket.
A gyerekek
vidám ének-
lésselésinte-
getéssel bú-
csúztakaTél-
apótól, majd
mindenki vi-
dáman,arcán
mosollyal tért
haza.
Ettünk,ittunk,
jótmulattunk,
ésjövõreisvárjukaTélapót.

Ma nó fal va óvo da
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Na pi ren di pon tok

1. Dunaharaszti Vá ro si Böl csõ de Szer ve ze ti Mû kö dé si Sza -
bály za tá nak és szak mai prog ram já nak el fo ga dá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete,mintintézményfenn-
tartóelfogadtaaDunaharasztiVárosiBölcsõdeSzervezetiésMûködé-
siSzabályzatát,valamintszakmaiprogramját.

2. Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá nak, va la mint szak mai prog ram já nak el -
fo ga dá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete,mintintézményfenn-
tartó elfogadja az újonnan létrehozott Gyermekjóléti és Családsegítõ
SzolgálatSzervezetiésMûködésiSzabályzatát,valamintszakmaiprog-
ramját.

3. Dunaharaszti Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat in -
téz mény ve ze tõi ál lás pá lyá zat el bí rá lá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeaDunaharasztiGyer-
mekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetésével 2012. január 1-jétõl
5 vre,2016.december31-igParéjJózsefnétbíztameg.

4. Dön tés köz be szer zé si el já rás in dí tá sá ról

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületemódosítjaa124/2011.
(XI.28.)sz.Kt.határozatát,és2011.évreakövetkezõmódosítottköz-
beszerzésiütemtervetállapítjameg:

Köz be szer zés Köz be szer zés Köz be szer zé si 
tár gya be csült ér té ke el já rás tí pu sa

Városiélelmezéshezkapcsolódó
156770669Ft+áfa közösségirezsim

nyersanyagbeszerzés szerintieljárás

Felhalmozásicélú 175 887 000Ft közösségirezsim
hitelfelvételköltsége szerinti,nyílteljárás

A-3belvízcsatornaátereszhidak 32560000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
bontása,építéseésegyébmunkái nélkülieljárás

Irodaszerek, 6900000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
papírokbeszerzése nélkülieljárás

Tonerekbeszerzése 5800000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

Útépítések 80000000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

Csapadékvízelvezetési 60000000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
rendszereképítése nélkülieljárás

Étkezésiutalványés 44000000Ft+áfa egyszerû,hirdetményes
sulicsekkbeszerzése eljárás

TemetõutcaiMÁV egyszerû,
gyalogosátjáróépítése 24800000Ft+áfa hirdetménynélküli
ésközterületijárdaépítés eljárás

Egyébcsapadékvízelvezetési 29840000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
munkák nélkülieljárás

Dunaharasztiintézményi egyszerû,
kiskarbantartása,festése, 66745355Ft+áfa hirdetménynélküli
nyílászárócseréje eljárás

DunaharasztiVáros
Önkormányzatánaklezárult
éslezárulóÚMFTprojektjeinek egyszerû,
auditjaésdokumentálásaésa 25000000Ft+áfa hirdetménynélküli
DunaharasztiVárosfejlesztési eljárás
stratégiájánakprojekt-és
forrásorientáltaktualizálása

Orgona,Akácfa,Bercsényiutcák 78848000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
útépítése nélkülieljárás

LónyaiésKinizsiutcákútépítése 64936800Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

NapsugárÓvodaenergetikai 9876396Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
fejlesztésimunkái,I.ütem nélkülieljárás

Mikszáthközútépítése 6400000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

AranyJánosutcaburkolat-
szélesítési,megerõsítési, egyszerû,
vízelvezetésiésaParadicsom 39040000Ft+áfa hirdetménynélküli
szigetibekötõútfelületzárási eljárás
munkái

Tervezés–VárosiBölcsõde 4000000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

Tervezés–II.RákócziFerenc 8000000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
ÁltalánosIskola nélkülieljárás

VárosiUszodaésSportközpont 52000000Ft+áfa Tervpályázat
tervezése

DunaharasztiVárosÖnkormányzat 18000000Ft+áfa egyszerû,hirdetmény
egyesintézményeinektakarítása nélkülieljárás

5. Te le pü lés fej lesz té si dön té sek

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete59/2011. (V.30.) sz.
Kt.határozatának4.pontjátakövetkezõkszerintmódosítja:
4.A0142/1hrsz.-úingatlanbólkialakuló0142/155és0142/157terve-

zetthrsz.-úingatlanokövezetibesorolásainakmódosítása,valamint
aTelepülésszerkezetiTervkijavításaa0142/155tervezetthrsz.-rafel-
tüntetettZ-KKövezeta7287hrsz.-ratörténõáthelyezésével.

6. Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz mény több let be vé -
tel ének jó vá ha gyá sa

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2011.éviköltségvetésérõlszóló5/2011.(III.1.)számúrendelet36.§
d)bekezdésénekrendelkezéseszerintaDunaharasztiHumánSzolgál-
tatóIntézménytöbbletbevételétbruttó800000Ftösszegbenelfogadja
ésegybenatöbbletbevételterhérejóváhagyjaakövetkezõfejlesztések
elõirányzatátazintézmény2011.éviköltségvetésében:
–HáziorvosiSzolgálatszervergépfejlesztésebruttó500000Ftösszegben.
–Kétiskolavédõnõellátásanotebookalbruttó300000Ftösszegben.
AKépviselõ-testületelrendeliamegfelelõelõirányzatokátvezetésétaz
Önkormányzat2011.éviköltségvetésérõlszóló5/2011.(III.1.)számú
rendeletérintetttételein.

7. Az új he lyi adó ren de let meg al ko tá sa

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a helyi
adókrólszólórendeletét.

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének 
23/2011. (XII. 20.) ren de le te a he lyi adók ról

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeahelyiadókrólszóló,
többszörmódosított1990.éviC.törvény1.§(1)bekezdésében(továb-
biakban:Hatv.)ésahelyiönkormányzatokrólszóló1990.éviLXV.tör-
vény(1)bekezdésébenbiztosítottjogkörébeneljárvaakövetkezõren-
deletetalkotja:

I. FE JE ZET
Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.§(1)Erendeletalkalmazásában–haaHatv.vagyerendeletmás-
kéntnemrendelkezik–adóalany
a)amagánszemély,
b)ajogiszemély,ajogiszemélyiségnélküligazdaságitársaság,
c)amagánszemélyekjogiszemélyiséggelnemrendelkezõszemé-

lyiegyesülése.
2.§(1)Azadókötelezettségazönkormányzatilletékességiterületéna

következõkreterjedki:

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2011. december 19-én megtartott ülé se
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a)azingatlantulajdonra,azingatlanhozkapcsolódóvagyoniérté-
kûjogra,

b)anemállandólakoskéntvalótartózkodásraés
c)aHatv.-benésazerendeletbenmeghatározottgazdasági tevé-

kenységgyakorlására.
(2) Dunaharaszti Város Önkormányzata (továbbiakban: önkor-
mányzat)illetékességiterületén
a)építményadót,
b)telekadót,
c)magánszemélyekkommunálisadóját,
d)idegenforgalmiadótés
e)helyiiparûzésiadót
vezetbe.
(3)Azönkormányzatahelyiadókathatározatlanidõrevezetibe.

VA GYO NI TÍ PU SÚ ADÓK

Épít mény adó

Az adó alap ja

3.§Azadóalapjaazépítménym2-benszámítotthasznosalapterülete.

Az adó mér té ke

4.§Azadóévesmértéke:
a)nemlakáscéljáraszolgálóépítményeknél1006Ft/m2,kivéveaz

ipari éskereskedelmicélúnyílt, fedett tárolót,melynekeseté-
ben600Ft/m2,

b)lakásesetében150Ft/m2.

Az adó men tes ség

5.§Mentes az építményadó alól amagánszemély tulajdonában álló,
nemüzleticéltszolgálólakás,melyutánamagánszemélyekkom-
munálisadójátkellmegfizetni.

Te lek adó

Az adó men tes ség

6.§(1)Mentesa telekadóalólaza telek,amiutánmagánszemélyek
kommunálisadójátkellfizetni.
(2)Ténylegesmezõgazdaságimûvelésmiatt – ide nem értve az
ugaroltatást–mentesatelekadófizetésealólkérelemalapjánaza
magánszemély, aki 2003. március 31-ig jogosultságot szerzett,
vagy2003. december31-igmegkezdte a feltételek teljesítését (a
telekténylegesmezõgazdaságimûvelését).Amezõgazdaságimû-
veléstényétmindenévmárcius10-igbekelljelenteniazadóható-
ságnak.

Az adó alap ja 

7.§Atelekadóalapjaatelekm2-benszámítottterülete.

Az adó mér té ke

8.§Atelekadómértéke120Ft/m2/év.

KOM MU NÁ LIS JEL LE GÛ ADÓK

Ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja

Az adó men tes ség

9.§(1)MentesamagánszemélyekkommunálisadójaalólaHr.5.§-
ában,illetve6.§(1)bekezdésébenmegjelöltingatlan.
(2)Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõenmentes amagán-
személyekkommunálisadójaalól:
a)aDunaharasztiÖnkormányzataKépviselõ-testületének2/2004.

(I.27.)sz.rendeletévelmeghatározottHelyiÉpítésiSzabályzat
(továbbiakban:HÉSZ)3.§(1)c)pontjábanfelsoroltgazdasági
területekenfekvõingatlan;

b)aHÉSZ3.§(1)e)pontjaszerintikülönlegesterületenfekvõin-
gatlan.

(3)Nemkellamagánszemélyekkommunálisadójátmegfizetniea
70évnél idõsebbszemélynek,a70.életévénekbetöltésétkövetõ

évelsõnapjátólazutánazingatlanután,amelybenéletvitelszerû-
enlakik.
(4)Nemkellmegfizetniakommunálisadótazutánalakásután,
amelyutánépítményadótkellfizetni.

Az adó mér té ke

10.§(1)Azadóévimértéke
a)egyszintesépületés900m2-es,vagyennélkisebb,hozzátarto-

zótelekrészután
b)1200m2-es,vagyennélkisebbbelterületibeépítetlentelekután
c)600m2-es,vagyennélkisebbbeépítetlenüdülõtelekután
d)lakásbérletután
3000Ft.
(2)Az(1)bekezdésbenfoglaltaktóleltérõesetbenazadóévimér-
téke5000Ft.
(3)Nyelestelekesetébenaközlekedésicélúnyélalapterületeadó-
fizetésszempontjábólnemszámítbeleatelekterületébe.
(4)Erendeletszempontjábólalakásfelettitetõtérnemeredmé-
nyezmásodikszintet.
(5)Atársasházbanésatöbblakásosházbanlévõlakásokahoz-
zájuktartozótelekrészekkelkülön-különadóznak.
(6)Azegytelkenépült,deönállólakóházakegymástólfüggetlen
adótárgyatképeznek.
(7)Az(5-6)bekezdésszerintiingatlanokadózóiahozzájuktar-
tozó teleknagyságától függetlenülaz (1)bekezdésszerintiösz-
szegbenadóznak(3000Ft).

Ide gen for gal mi adó

Az adó alap ja

11.§Azadóalapjaamegkezdettvendégéjszakákszáma.

Az adó mér té ke

12.§Azadómértékeszemélyenkéntésvendégéjszakánként200Ft.

Az adó be sze dé sé re kö te le zett

13.§(1)Azadóbeszedésérekötelezettkötelesvendégkönyvetvezetni
ésaztazadóhatóságkérésérebemutatni.
(2)AmennyibenazadóbeszedésérekötelezettaHatv.34.§-ában
foglaltkötelezettségekneknemteszeleget,úgyazadózásrendjé-
rõlszólótörvénybenmeghatározottmulasztásibírsággalsújtható.

Ipar ûzé si adó

Az adó mér té ke

14.§(1)Állandó jelleggelvégzett iparûzési tevékenységutánazadó
mértéke2003.január1-jétõlazadóalap1,7%-a,2006.január1-
jétõlazadóalap2%-a.
(2)Az ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységesetébenazadó
mértéke
a)haavállalkozópiaciésvásározótevékenységetfolytat0Ft;
b)haavállalkozóépítõiparitevékenységetfolytat,illetvetermé-

szetierõforrásttárfelvagykutat,naptárinaponként5000Ft.

VE GYES ÉS ZÁ RÓ REN DEL KE ZÉ SEK

15.§(1) E rendelet alapjánminden adóalany köteles a tervezett adó
megállapításához szükséges valamennyi adatot a kért idõpontra
szolgáltatni.
(2)Erendeletalkalmazásasoránahelyiadókrólszóló1990.évi
C.törvény52.§-ábanmeghatározottfogalmakatkellalkalmazni.
(3)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás
rendjérõlszóló,2003.éviXCII.tv.ésahelyiadókrólszóló,1990.
éviC.tv.rendelkezéseitkellalkalmazni.

16.§Erendelethatálybalépésévela7/2006.(IV.25.)DunaharasztiÖn-
kormányzatirendelethatályátveszti.

17.§E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit ezen
idõponttólkellalkalmazni.

Dr.SzalayLászós.k. PethõZoltáns.k.
polgármester jegyzõ
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8. A kö zös sé gi busz köz le ke dés dí jai és tá mo ga tá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületemegalkotta amenet-
rendszerintihelyiautóbuszközlekedésdíjárólszóló36/2003.(XII.23.)
számúrendeleténekmódosítórendeletét.

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
24/2011. (XII. 20.) szá mú ren de le te

a me net rend sze rin ti he lyi au tó busz köz le ke dés dí já ról szó ló
36/2003. (XII. 23.) szá mú ren de let (to váb bi ak ban: R.) 

mó do sí tá sá ról

DunaharasztiÖnkormányzatazárakmegállapításáról szóló1990.évi
LXXXVII.törvény7.§-ának(1)bekezdéseés11.§-ának(1)bekezdé-
sealapjánahelyiautóbusz-közlekedésdíjánakmegállapításáraazaláb-
birendeletetalkotja.

1. §

AzR.1.§-aazalábbiakszerintváltozik:
„1.§ArendeletetDunaharasztiÖnkormányzatközigazgatásiterületén
kö zös sé gi közlekedésiszolgáltatástvégzõVOLÁN-KAR Köz le ke dé -
si Zrt. (1104 Bu da pest, Mádi ut ca 28–38.) mintszolgáltatóra (a to-
vábbiakban:Szolgáltató),valamintaszolgáltatástigénybevevõkrekell
alkalmazni.”

2. §

AzR.mellékletehelyébeakövetkezõmellékletlép:

„Mel lék let

1.§Amenetrendszerintihelyiautóbuszjáratokviteldíjai:
1.Menetjegy 210Ft
2.Havibérletjegy(érvényesmindenjáratra) 3190Ft
3.Tanuló,nyugdíjashavibérletjegy 1490Ft
Pótdíjak
1.Helyszínentörténõfizetésesetén 3000Ft
2.30naponbelülkészpénzfizetésiátutalássaltörténõ

fizetésesetén 6000Ft

AdíjakazÁFÁ-ttartalmazzák!

2. § Jelen rendelet 2012. január 1-tõl hatályos, ezzel egyidejûleg a
21/2004.(XI.30.)számú,a21/2005.(XI.29.)számú,a23/2006.(XII.
19.)számú,a19/2007.(XI.27.)számú,a31/2008.(XII.16.)számú,a
12/2009. (VII. 17.) és a 2/2011. (I. 25.) számúDunaharasztiÖnkor-
mányzatirendelettelmódosított36/2003.(XII.23.)számúrendeletmel-
lékletehatályátveszti.”

3. §

Jelenrendelet2012.január1-jétõlléphatályba.

Dr.SzalayLászós.k. PethõZoltáns.k.
polgármester jegyzõ

VOLÁN-KARKözlekedésiZrt.támogatás.
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeaDunaharasztiban
végzett közösségi közlekedés önkormányzati támogatásamértékét
2012.évreösszesen28 000 000Ft-banhatározzameg,melyössze-
getnégyegyenlõrészletben,aSzolgáltatásiSzerzõdésalapjánfize-
timegszámlaellenében,DunaharasztiVárosPolgármesteriHivata-
laaszolgáltatóVOLÁN-KARKözlekedésiZrt.részére.

9. Az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén vég zett köz szol -
gál ta tás ok és a költ ség ve tés elõ i rány za ta it meg ala po zó kü -
lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
25/2011. (XII. 20.) szá mú ren de le te

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületemegalkotjaazÖnkor-
mányzatilletékességiterületénvégzettközszolgáltatásokésaköltség-
vetéselõirányzataitmegalapozókülönféledíjakmegállapításárólszóló
15/2010.(XII.14.)számúrendeletmódosításárólszólórendeletét.

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
25/2011. (XII. 20.) szá mú ren de le te

Az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén vég zett 
köz szol gál ta tás ok és a költ ség ve tés elõ i rány za ta it meg ala po zó 

kü lön fé le dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló
15/2010. (XII. 14.) ren de let 

mó do sí tá sá ról

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeagyermekekvédelmé-
rõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi
XXXI.törvényben,valamintahelyiönkormányzatokrólszóló,többször
módosított1990.éviLXV.törvénybenbiztosítottjogkörébeneljárvaa
következõrendeletetalkotja:

1.§AzÖnkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatá-
sok és a költségvetés elõirányzataitmegalapozó különféle díjak
megállapításáról szóló15/2010. (XII.14.) számú rendelet (a to-
vábbiakban:R.)1.számúmellékletehelyébeakövetkezõmellék-
letlép:

„DHRV Kft. köz szol gál ta tá si dí jai 2012-ben
(A2003.október1-jénlétrejöttközszolgáltatásiszerzõdésekrendelkezéseialapján)

Ivóvízdíj

Meg ne ve zés 2012. évi nettó té rí té si díj

Lakosságiésintézményivízdíj 321Ft/m3+áfa
Ipariésközületivízdíj 386Ft/m3+áfa
Vizbázisfejlesztésközület
(növekménytöbb,mint0,45m3/nap) 239000Ft/m3/nap+áfa

Vizbázisfejlesztésközület
(növekmény0/0,45m3/nap) 118000Ft/lakás+áfa
Vizbázisfejlesztéslakosságönálló
lakásonként 105000Ft/lakás+áfa

Hálózatfejlesztésihozzájárulásmininimum 288000Ft/m3/nap+áfa
Hálózatfejlesztésihozzájárulásminimum
lakáscéljára 126000Ft/lakás+áfa

Lakossághálózatfejlesztésihozzájárulása
minimumlakásestén 126000Ft/lakás+áfa

Szennyvízdíj

Meg ne ve zés 2012. évi nettó té rí té si díj

Kommunálislakosságiés
intézményicsatornadíj 293Ft/m3+áfa

Kommunálisközületi10m3/nap
alatticsatornadíj 630Ft/m3+áfa

Szippantottszennyvízfogadásidíj 1500Ft/m3+áfa
Tisztítótelepfejlesztésihozzájárulás
(növekménytöbb,mint0,45m3/nap) 212000Ft/m3/nap+áfa

Tisztítótelepfejlesztésihozzájárulás
(növekmény0/0,45m3/nap) 106000Ft/ingatlan+áfa

Tisztítótelepfejlesztésihozzájárulás
lakáscéljára 94000Ft/lakás+áfa

Hálózatfejlesztésihozzájárulásminimum 357000Ft/m3/nap+áfa
Hálózatfejlesztésihozzájárulás
minimumlakáscéljára 157000Ft/lakás+áfa

Kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj

Meg ne ve zés 2012. évi nettó té rí té si díj

60/120litereshulladékgyüjtõedény 1900Ft/ingatlan/hó+áfa

240litereshulladékgyüjtõedény 3650Ft/ingatlan/hó+áfa

Önkormányzatiintézmények 3700Ft/alkalom/m3 +áfa

Vállalkozások,vállalatok 4000Ft/alkalom/m3 +áfa

60literesDHRVfeliratúzsák 292Ft/alkalom/db+áfa

120literesDHRVfeliratúzsák 540Ft/alkalom/db+áfa”
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2.§AzR.8.számúmellékletehelyébeakövetkezõmellékletlép:

„In téz mé nyi ét ke zé si té rí té si dí jak 2012. év ben
Aszemélyesgondoskodástnyújtó,szociálisellátások

térítésidíjárólszólótöbbszörmódosított
29/1993.(II.17.)Korm.rendeletalapján

Igény be ve võk 2012. évi nettó té rí té si díj (+ áfa)
Reggeli Ebéd Uzsonna Összesen

Bölcsõdeiellátottak 110Ft 290Ft 88Ft 488Ft/nap

Óvodaiellátottak 68Ft 204Ft 68Ft 340Ft/nap
Általánosiskolák,
DunaharasztiAlapfokú 68Ft 221Ft 68Ft 357Ft/napMûvészetoktatási
Intézménytanulói

Középiskolatanulói 227Ft
Dunaharaszti
közszolgálatidolgozók 515Ft”

3.§Arendelet2-7.,valamint9–17.mellékleteibenazévszám2012-re
változik.

4.§Ezarendelet2011.december31-énléphatályba.

Dr.SzalayLászós.k. PethõZoltáns.k.
polgármester jegyzõ

10. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren -
de let-ter ve zet el sõ ol va sa ta

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2012. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezet elsõ olvasatát elfo-
gadta.

11. Me zõ gaz da sá gi ta nács nok be szá mo ló ja a 2011-ben vég -
zett mun ká já ról

AbeszámolótaKépviselõ-testületelfogadta.

12. Bol gár Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tá mo ga tá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeaBolgárOrszágosÖn-
kormányzatrészére200 000Fttámogatástnyújt,aBolgárOrszágosKi-
sebbségiÖnkormányzattulajdonábanéskezelésébenlévõNemzetiségi
Óvoda,NyelvoktatóKisebbségiIskolaésaBolgárKulturálisKözpont
épületeinektetõzetjavításimunkálataihoz.Atámogatása2012.évikölt-
ségvetésterhére2012.januárhónapbankifizethetõ.
A támogatás fedezetét aBolgárKisebbségiÖnkormányzat 2012. évi
költségvetésitámogatásánálfigyelembekellvenni.

13. 2012. I. fél évi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek ter ve zett idõ- és
na pi ren di pont jai

2012. feb ru ár 6.
–2012.éviköltségvetésirendelet-tervezet

–Oktatási,MûvelõdésiésSportBizottságbeszámolójaa2011-esév-
rõl

–SzociálisésEgészségügyiBizottságbeszámolójaa2011-esévrõl
–Beszámolóahatározatokvégrehajtásáról

2012. feb ru ár 13. – 18.00 óra
–Közmeghallgatás

2012. feb ru ár 27.
–2011.éviköltségvetésirendeletmódosítása
–2012.éviköltségvetésirendeletmegalkotása
–Teljesítménykövetelményekalapjátképezõcélokmeghatározása

2012. már ci us 26.
–Beszámolóafolyamatbanlévõperesügyekrõl
–DunaharasztiRendõrõrsbeszámolójaa2011.évbenvégzettmunká-

járól
–KisdunaTVbeszámolójaa2011.évbenvégzettmunkájáról
–DMTKbeszámolójaa2011.évbenvégzettmunkájáról
–2012.éviközbeszerzésiütemtervjóváhagyása
–APénzügyiBizottságbeszámolója

2012. áp ri lis 23.
–BeszámolóazÖnkormányzat2011.évigazdálkodásáról,a2011.évi

zárszámadásirendeletmegalkotása
–Társadalmiszervezetek2012.évitámogatása
–Gyámhivatal,valamintGyermekjóléti ésCsaládsegítõSzolgálatbe-

számolójánakelfogadása
–Beszámolóa2011.évibelsõellenõrzésrõl
–Beszámolóahatározatokvégrehajtásáról

2012. má jus 21.
–DVKft.2011.évimérlegbeszámolója
–DHRVKft.2011.évimérlegbeszámolója
–Kitüntetõdíjakesetlegesadományozása

2012. jú ni us 25.
–Beszámolóahatározatokvégrehajtásáról
–2012.II. féléviképviselõ-testületiülésektervezett idõ-ésnapirendi

pontjai
–2012.éviköltségvetésirendeletmódosítása

14. Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lá si tag ság fel mon -
dá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete2012.január1-jé-
velaKisdunáértÖnkormányzatiTársulásbanfennállótagságátfel-
mondja.

15. Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter 2011. évi ju tal ma zá sa

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete a2011-esköltségve-
tésiévbenelérteredményekelismerésekéntDr.SzalayLászlópolgár-
mesterthathaviilletményénekmegfelelõmértékûjutalombanrészesí-
tette,amelynettó2 200 000Ft.
Akifizetésa2012.éviköltségvetésterhéretörténik.

Ér te sí tés kö te le zõ ké mény sep rõipa ri fel ada tok el lá tá sá nak idõ pont já ról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított
27/1996.(X.30.)BMrendelet3–7.§-aértelmébenelõírtkötelezõkéményseprõipariköz-
szolgáltatáskörébetartozófeladatokat–atelepülésiÖnkormányzatközigazgatásiha-
tárainbelül–

2012. ja nu ár 4-tõl 2012. jú ni us 30-ig

látjákelaMagyarKéményKft.dolgozói.ATársaságalkalmazásábanállódolgozóknév-
reszóló,arcképeskitûzõkkelrendelkeznek.

Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal
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Foly tat va meg kez dett so ro za tun kat,
újabb, in téz mé nyünk ben mû kö dõ szer -
ve zet mû kö dé sé rõl ké szí tet tünk pil la -
nat fel vé telt ol va só ink szá má ra. Velkei
Ká rol  lyal, a Gaz da kör ve ze tõ jé vel be -
szél get tünk.

– Mi ó ta mû kö dik a mû ve lõ dé si ház ban
a Dunaharaszti Gaz da kör?
–Alakulása,1993ótamûködünkaJózsef
AttilaMûvelõdésiHázban.
– Mi lyen cél lal jött lét re a szer ve zet?
– Alapvetõ célunk az volt, hogy megte-
remtsükaharasztigazdákösszefogását,
létrehozzunk egy olyan közösséget,
amelysegítiatagokmunkáját.AGazda-
körbenmûködésünksoránelõsegítettüka
helyigazdálkodókköztitapasztalatcserét,
elõadásokatszerveztünk,biztosítottukaz
önképzést;elõadókathívtunkki,akikbe-
mutatták a gazdálkodás újszerûségét, il-
letveapiaciéstámogatásirendszervagy
aszakmaielvárásokterületénhelybehoz-
táka legújabbinformációkat.Ezelsõsor-
banazokbanazévekbenvoltnagyjelen-
tõségû,amikormégnemvolt internet, il-
letveahozzáférésmégnagyon ritkado-
logvolt.Ígyamegfelelõinformációcsake
közösségek szervezésében, elõadók, hi-
vatali szakemberek tolmácsolásában ju-
tottelagazdákhoz,éstudotthatékonyan
segíteni nekik. Ennek jegyében az
Alsónémedigazdakörrelisrendeztünkkö-
zös elõadássorozatot, melynek anyaga
könyvformábanismegjelent.
– Mi lyen té mák sze re pel tek eze ken az
elõ adá so kon?
–Átfogóanagazdálkodásaktualitásairól,
többekközöttaszövetkezéslehetõségei-
rõl, illetveaz információhoz jutás fontos-
ságáról: például, hogy a francia paraszt
márakkormindennaplegalábbfélórátaz
internetmelletttöltöttel,mertonnannyert
adatokatameteorológiaiváltozásokról,a
vetõmagoktõzsdeiárairólésegyébpiaci
információkról.
– Má ra men  nyi ben vet te át a tá jé koz ta -
tás sze re pét az internet?
–Mafõlegafiatalgazdálkodóktájékozód-
nak nagymértékben a világháló segítsé-
gével. A számítógép azonban nem tud
mindig teljes körû szolgáltatást nyújtani.
Szükségésigényisvanaszemélyesta-
lálkozásokra, tapasztalatcserére, a sike-
rekésaproblémákmegbeszélésére.
– Mi lyen na gyobb gon dok kal küz de nek
a he lyi gaz dák?
–Többüknek, fõleg a kertészeknek van-
nak értékesítési problémáik. Régen ez
szerzõdésenalapult,atermelõamegálla-
podásszerintidõszakonkéntszállítottale
azárutanagykereskedéseknekvagyafo-
gyasztási szövetkezeteknek. Ma ki van
szolgáltatvaanapiáraknakésamultina-
cionális kereskedelmi láncoknak, akik
nyomottáron,60naposhatáridõvelfizet-
nekcsak.Ezzelszembenkorábban,afi-
zetésihatáridõmaximumkéthétvolt.
– Mi lyen se gít sé get tud nyúj ta ni ilyen
ese tek ben a Gaz da kör?
–Felhívjukafigyelmet,aszövetkezésfon-
tosságára. Ilyenek a TÉSZ-ek (Termelõi
Értékesítési Szövetkezetek), amik segít-

hetnek enyhíteni ezeket a problémákat.
Alsónémedinmár létezik ilyen szövetke-
zés.Ezenkívül fontos tudni,hogyamai
gazdálkodást nem lehet régi módon,
nosztalgiátkövetvefolytatni,mertezcsak
önkizsákmányolásteredményez.A jelen-
legi világ feltételrendszerében csak mo-
derneszközökkelésmódszerekkellehet-
ségesagazdálkodás.Példáulrégenegy
családot 18-20 katasztrális hold szántó-
föld tartott el. A mai feltételek mellett –
közgazdaságilag bizonyítottan – egy
négytagú család megélhetését 120 hek-
tár, azaz több mint 200 hold biztosítja
csak. Ehhez kell felzárkóznunk. Annak
idejénagazdaköröknekvoltegyelképze-
lése, hogy a Német Parasztszövetség
mintájáraszervezzükamezõgazdaságot,
deapolitikamásiránytvett.
– Vál lalt kul tu rá lis fel ada tot is az egye -
sü let?
– Igen, fõleg a hagyományápolás és a
kapcsolatokterületén.Korábbankirándu-
lásokatszerveztünkismerõsgazdakörök-
höz,aholaszakmaiterületekmellettmeg-
ismertükkultúrájukat,hagyományaikatis.
Amezõgazdasággalkapcsolatoshelyiha-
gyományõrzésazutóbbiidõbenatájház-
banteljesedettki.
– Men  nyi en van nak a ha rasz ti gaz dál -
ko dók? Van-e jö võ je a Gaz da kör nek?
–Városunkéskörnyékeerõsenurbanizá-
lódott.Aharasztiha-
tár1800hektár,eb-
bõl 1000 hektár
szántó,atöbbilege-
lõ, erdõ, illetve kis-
kertek.Ezenaterü-
leten8-10nagygaz-
dálkodót tartunk
számon, de sokan
vannak, akik hobbi
szinten és nagy
hozzáértéssel gaz-
dálkodnak.Azállat-
tenyésztés nem je-
lentõs környékün-
kön, bár szarvas-
marha, sertés és
birka, sõt kecske is
megtalálható a ha-
tárunkban.Eztakul-
túrátõrizni,támogat-

nikell.Agazdálkodóknaknemkönnyûel-
igazodninapjainkgyorsanváltozóvilágá-
ban.Sokajogszabályiésaszakmaivál-
tozás,mintakötelezõkamaraitagság,és
ajövõelvárása,hogyagazdálkodókszá-
máraatöbbiszakmáhozhasonlóanelõír-
nak majd bizonyos szintû, a gazdaság
nagyságávalarányosszakmaivégzettsé-
get.Említhetemmégazúgynevezett„nö-
vénydoktorok” megjelenését, ami a nö-
vény- és természetvédelem területén je-
lentõs:ezekaszakemberekazállatorvos-
okhozhasonlóankezelikéskísérikfigye-
lemmel a termesztett növényeket, meg-
elõzveatúlsoknövényvédõszeralkalma-
zását, vagy egyes kórokozók elszaporo-
dását.Kiemeltfontosságúatalajvédelem
is.Mindezekhezagazdálkodóknakszük-
ségesalkalmazkodni,azelõírtakatpedig
megfelelõenadminisztrálnikell.Ezttudjuk
segíteni amagunk eszközeivel. Ilyen az
állam által is támogatott Téli Gazdaköri
Elõadásoksorozatis.
Városiasodott világunkban a megmûvelt
földek isa természet részétképezik,en-
nek megõrzése, megóvása nemes fel-
adat.A gazdálkodók értékes közösséget
alkotnak,melynekmegtartásaszinténfon-
tos Dunaharaszti életében. Mindezek
alapjánúgygondolom,vanigényatevé-
kenységünkre,tehátjövõjeisvanaGaz-
dakörnek.

A Dunaharaszti Gaz da kör

Gazdák egymás közt

Velkei Károly és Ambrus György 
kecskesajtja népszerû a harasztiak között 
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A be szél ge tés után Velkei Ká rol  lyal kis kör uta zást tet tünk a ha rasz ti ha tár ban, 
meg lá to gat va né hány gaz dál ko dót. 

Ficsor Árpád korszerû tehenészete

A hit teremtõ ereje

Lovak és kecskék a szigeten

Mannheim Lénárd malacai

A gazda

Az új, kísérleti termék – 100 liter tej kell egy
kemény sajthoz
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MI KU LÁS KU PA
Há zi sakk ver seny

Idéndecember6-ánújramegrendezésre
kerültiskolánkbanamárhagyományossá
válósakkversenyaMûvészetiésHumán
Munkaközösség szervezésében. A lebo-
nyolítást–azelõzõévekhezhasonlóan–
a DMTK Sakkszakosztálya vállalta fel.
SchubertGyulaszakosztályvezetõmellett
BotosJózsef felügyelta játékszabályos-
ságáraésaversenytisztaságára.
Tizenhatfelsõéshatalsótagozatosdiák
vállalkozottamegmérettetésre.Afelsõsök
közülelsõhelyezéstértelJa kab Ar nold
(7b.),másodiklettVar ga Ben ce (5 c.),a
harmadik helyet pedig Ferencz Nor bert
(5b.)szereztemeg.
Az alsó tagozatosok közül elsõ helyen
végzettMár kus Bar na bás (2 b.),máso-
dikhelyezéstértelGerstenbrein Csa ba
(4 b.), harmadik pedig Dorogsághi Le -
ven te (4b.)lett.
A helyezést elért tanulók jutalomban ré-
szesültek, melyet az iskola, valamint a
DMTKrészérõlGyulabácsibiztosított.
Adiákoknakköszönjükarészvételt,adí-
jazottaknak gratulálunk, és további sike-
ressakkozástkívánunk!
KöszönjükaMikulásKupalevezetésétés
a sakk népszerûsítését Botos Józsefnek
ésSchubertGyulaszakosztályvezetõnek,
akiarrólsemfeledkezettmeg,hogysen-
ki se távozzon üres kézzel:minden ver-
senyzõasportszerûversenyzésértkapott
apróbbajándékkaltérhetetthaza.

Ka rá cso nyi aján dé kok ké szí té se 
a fel sõ ta go za ton

December 15-én, egy csütörtök délután
sokgyereköröméreellátogatottiskolánk-
ba az Alkotók Dunaharaszti Egyesületé-
nek három tagja, akiknek segítségével
csodaszép ajándékdobozt készítettek a
diákok.Azalkotókjólelõkészített,elõreki-
szabott elemeket állítottak össze a nagy
ügyességetésodafigyelést igénylõmun-
kához.KorbeliCsillainformatikaésmédia
szakostanárnõvoltazeseményfõszer-
vezõjeéslebonyolítója.
Ezútonistolmácsoljukadiákokésazis-
kolaköszönetétazADEtagjainakaszín-
vonalaséssokörömetnyújtóalkotómun-
kájukért!

Nyá ri A. Il di kó 
mun ka kö zös ség ve ze tõ

Ad vent pro jekt a Hu nya di ban

A2011/12.tanévreszólómunkatervünk-
ben a felsõ tagozat 5–8. évfolyamára
tervezett három hetet meghaladó pro-
jektünkazAd vent.Ennekmegfelelõen
anovember21-tõlkezdõdõhétenmeg-
kezdtük a projekthetek tervezett prog-
ramjainak megvalósítását. Feladataink
között szerepelt: a témafelvetés, az is-
meretanyag feldolgozása, az idõsza-
konkéntirészellenõrzés,asegítségnyúj-
tás,aproduktumtervezése,adokumen-
tálás.
Projektünk kapcsolódott a Laffert-kúria
programfelelõse,BudaiOrsolyaáltalmeg-
hirdetett karácsonyfadísz-készítõ ver-
senyhez.Aszebbnélszebbpályamûveket
diákjainkNyáriIldikórajzszakostanárés
azosztályfõnökkollégákvezetésévelké-
szítették.
Adec.3-ánmegrendezettvárosiadventi
mûsorban tanártársaim is kivették a ré-
szüketazünnepihangulatmegteremtésé-
bõl.KovácsnéMesterÁgnesGyurkovics
Tibor:Üveggolyócímûmûvébõladottelõ
egyregényrészletet.FicsórnéSzántóSzil-
viaegynyolcfõsénekkarttoborzott,mely-
nek tagja volt: Karlné Purczeld Erika,
KalteneckernéSolymosAntónia,Hajdúné
nagyÉva,BatárinéKollutiMária,Szekré-
nyesnéTahyKlára,LigetiJózsefné,Ficsór
Gyõzõ.ÉnekkarunkMozart:Varázsfuvolá-
jának „Csengettyûkórus” címû részletét
adtaelõ.Anagysikerrevalótekintettela
Tájházbanisfelléptek,valamintaziskolai
ünnepségenismegleptékelõadásukkala
fiatalközönséget.
„Egy cipõsdoboznyi gondoskodás” cím-
melajándékgyûjtéstszerveztünkarászo-
ruló gyermekeknek. A gyûjtés felelõse:
KorbeliCsilla tanárnõvolt,akiasok-sok
ajándékcsomagolásárólésazoktovábbí-
tásárólisgondoskodott.
A tanórákonvalamennyi tantárgyonbe-
lülmegjelentazünnepkörfeldolgozása.
Anemzetiséginémetnyelvórákonané-
metésamagyarszokásokösszehason-
lításakapott fõhangsúlyt.Diákjainkha-
zaiésanémetnyelvterületekrõlszárma-
zó receptek gyûjtésével járultak hozzá
az ismeretekbõvítéséhez.Azeztköve-
tõ gyakorlati megvalósítás még jobban
lelkesítette õket: a sütemény- és
preckedlisütésebbenazévbenisnagy
sikertaratott.
8.osztályostanulóink,ugyancsakanem-
zetiséginémetnyelviórákon,elõadásttar-

tottakNémet-
ország na-
gyobb váro-
sainakünnepi
vásárairólné-
metnyelven.
Az adventi
program ré-
szét képezte
a tantermek
feldíszítése, a hagyományos „Mikulásjá-
rás”, valamint az „Angyal kerestetik”, to-
vábbáaMikulásKupa–sakkverseny is.
Új színfolt volt a pásztorjáték, melyet
LigetinéFranciskaközremûködésévelsa-
játítottakelésadtakelõagyerekek.
December15-éndélutánsokgyerekörö-
mére ellátogatott iskolánkba az Alkotók
DunaharasztiEgyesületénekháromtagja,
akikneksegítségévelcsodaszépajándék-
dobozt készítettek a diákok. Az alkotók:
SzegediIldikóvezetéséveljólelõkészített,
elõrekiszabottelemeketállítottakösszea
nagyügyességetésodafigyelést igénylõ
munkához. Tanártársaim: Nyári Ildikó,
MolnárZsanett,FogarasinéBeáta,Korbe-
liCsillasegítettékagyerekeketacsodás
ajándékokelkészítésében.
Az ADE-val megkötött együttmûködés
alapjánazideitanévbenmégkétalkalom-
mal várjuk õket egy-egy kézmûves mû-
helymunka lebonyolításra.Mostazonban
tolmácsoljukadiákokésaziskolaköszö-
netétazADEtagjainakaszínvonalasés
sokörömetnyújtóalkotómunkájukért.
A zárónap eseményei közé tartozott a
Luca-napi vásár, melyen a három hét
alattotthonésaziskolábankészítettpor-
tékacseréltgazdát.Lázbanégtekakis
árusok, adtak-vettek, alkudtak, kínálták
termékeiket.Örömvoltnézni lelkesedé-
süket.
Ugyancsak ezen a napon került sor az
osztályközösséget,azegymáselfogadá-
sát erõsítõ ajándékozásra. Az ünnepi
hangulatot, a ráhangolódást segítette a
SzentIstvánTemplombanmegrendezett
szentmise, melyen felsõs tanulóink
KarlnéPurczeldErikakíséretébenvettek
részt.
A programzáró karácsonyi mûsor méltó
befejezésvolt.Harmadikosainkszínvona-
las, tartalmas, hangulatos mûsorát ez-
útonisköszönömahunyadisdiákokne-
vébenis.

Vighné Ba csó Mó ni ka 
igazgató helyettes

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Ru ha osz tás és ru ha át vé tel

lesz2012. feb ru ár 3-án, 10-én, 11-én, 17-én és már ci us 2-án (pén te ki na po kon) 16.30–18 órá ig a Fõ út 73-
ban,akaritász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett).Azelvittruhanemûértszerényösszegetelfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitász-
önkénteseknek,mertIstenszeretetétisszeretnénkközvetíteni.

AzérdeklõdõketszeretettelvárjaaSzent Er zsé bet Karitász.
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Ju bi le u mi év zá ró
(Dunaharaszti Goju-Ryu Ka ra te Sport egye sü let hí rei)

Tai Chi Chuan Tö köl

Ön ma gunk le gyõ zé se az iga zi gyõ ze lem 
(Masakatsu agatsu)

ATaichiChuanTökölcsoport2012-benisfolytatjaedzéseit.
Balla Ti bor
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, fülakupunktúrás
addiktológus,
Taichiésshaolinkung-fuoktató
Tel:20/55-96-892
b.tibchi@freemail.hu

Edzésekmindenkeddendu.18–19óraközötta
II.RákócziFerencÁltalános Iskolában (Rákócziu.28.) van-
nak.

Az edzé sek ha tá sai:

Jó té kony ha tá sai a test re
–Agyakorlatokatmindenkiazerõnléténekmegfelelõtesthely-
zetbenvégezheti.Azaz,amígkellõenmegerõsödünk,vagy
gondjaink vannak a boka- vagy térdi ízületekkel, nemmu-
száj„roggyantotttérdekkel”gyakorolni,csakannyit,ameny-
nyitbírunk-deegyretovábbfogjamindenkibírni.Megerõ-
södnekazízületekis,apanaszokmegszûnhetnekvagylé-
nyegesenenyhülhetnek.

–Az egyidejû, többirányú mozdulatokon keresztül javítja az
agyféltekékösszehangoltságát (ezáltal szellemi teljesítõké-
pességünkismegnõ).

–Kortólfüggetlenülvégezhetõ.

Jó té kony ha tá sai a lé lek re
–Egyidõutánnemcsakakondíciónkleszjobb,deazegész
emberi„mûködés”átalakul,egyensúlyihelyzetfelémegyel.

–Kiegyensúlyozottabbakleszünk,önbizalmunkmegerõsödik,
jobbanfogunkörülniazéletaprószépségeinek.

–Oldjaastressztésmegakadályozzaazabbóladódóbeteg-
ségekkialakulását

A gya kor la tok ha tá sa a szel lem re
–Önelfogadásilehetõség
–Helyestestképkialakításaönmagunkról

Cso por tunk fi a tal tól az idõ sebb kor osz tá lyig egy aránt
kép vi sel te ti ma gát, össze han golt, be fo ga dó, se gí tõ kész

csa pat, je lent kezz bát ran.

Vá runk, csat la kozz hoz zánk!

Egyesületünk, a Dunaharaszti Goju-Ryu Ka ra te
Sport egye sü let 2011-benju bi le u mi évet zárt.10év-
velezelõttkezdteeledzéseitaII.RákócziFerencÁl-
talános Iskola kis tornatermében, akkormég csak a
kezdõ óvodás csoporttal. Napjainkra létszámunk 50
fölöttvan,ésa leg ki seb bek tõl kezd ve min den kor -
osz tály kép vi sel te ti ma gát. Fiatal tagjaink között
vannak olyan tanítványok, akik kezdetek óta járnak,
és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült õket
köreinkbentartaniésmaisaktívansportolnak.Jelen-
legaRákócziiskolamellettmáraKõrösiCsomaSán-
dorÁltalánosIskolábanisvannakedzéseink.
Azév zá ró aDunaharasztiRendezvényházbanzajlott,
nagyonsokkedvesszülõ,ismerõsmegtiszteltminket
jelenlétével.Sorkerültegybe mu ta tó ra,aholminden-

kiszerepelt,különki emel tük a csa lá do kat,ahonnan
többcsaládtagiskaratézik.Meghívottvendégkéntfel-
lépettaHardSteppersTánccsoport.Hagyományaink-
hozhívenértékeltükazelmúltévet,kiosztottuka2011.
évi sport dí ja kat,majdegycsa lá di as, kel le mes han -
gu la tú par ti val zártukazévet.
Kez dõ cso port ja ink egy re na gyobb lét szám mal
mûködnek,ígyigyekszünkbiztosítaniazután pót lást
afelnövekvõgenerációkszámára!Várjukmindenked-
vessportolnivágyódunaharasztiérdeklõdését.Edzé-
seinkenfo lya ma tos a tag fel vé tel!

Bakosné Valkai Már ta
edzõ, 

Dunaharaszti Goju-Ryu KSE



ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!

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

Egyretöbbettalálkozikamaikorembe-
rea jógakifejezéssel.Demit isértünk
ezalatt?Tapasztalatomszerintnagyon
sok furcsa elképzelés és tévhit van az
emberek fejében,haeztaszóthallják.
Részben ezért vállalkoztam ennek a
cikknek a megírására, másrészt pedig
nyílvánazért,hogynépszerûsítsemezt
amozgásformát,filozófiát,életformát…
Minemajóga?Ajóganemtorna,nem
edzés, habár a gyakorlás következmé-
nyelehetazerõs,denyújthatóizomzat;
nem kunszt, ahol a jógi ki-
csavart testhelyzet-
ben „lebeg” a föld
felett;nemvallás
ésnemverseny.
A jóga a leg-
õsibbutakegyi-
ke, a pre-
védikus korból
származó, mint-
egy 6000 éves tu-
dományés életfilozó-
fia.Azönismeretútja.
A jóga szó a szanszkrít kifejezés, ami
annyitjelent,mintösszekötni,egyesíte-

ni, megkötni, igába fogni, a figyelmün-
ket valamire irányítani és összpontosí-
tani, valamit használni és alkalmazni.
Ezenkívüla jógaazértelem,azakarat,
azelme,azérzelmekmegfékezését je-
lenti,vagyisalélekolyanegyensúlyiál-
lapotát teszi lehetõvé, hogy az ember
minden szempontból pártatlanul szem-
léljeazéletét.
YehudiMenuhinszavaival:„Ajógatech-
nikáikiválóanalkalmasakatestiés lel-
ki betegségekmegelõzésére,általában
a test karbantartására; segítenek kifej-
leszteniaszükségeshatározottságotés
önbizalmat. A jóga természete elvá-
laszthatatlanul kapcsolódik az egyete-
mes törvényekhez; az élet, az igazság
és a türelem tisztelete ugyanis a nyu-
godt légvétel, ahiggadt tudatésa szi-
lárdakaratelengedhetetlentényezõi.”1
Kijógázhat?

A jó ga min den ki nek ide á lis!

–Kis ma mák nak: ajógasegítaszülés-
re való felkészülésben, az ászanák
(testhelyzetek) alkalmazhatók a vá-
randósság különféle stádiumaiban, a
légzéstechnikákpedigsegítenekava-
júdássorán.

–Ba bák nak: tónusbahozzaacsecse-
mõ izmait, erõsíti a gerincet, rugal-
massá teszi az izületeket, ésélénkíti
a szervezet mûködését. Jó hatással
vanazemésztésre,pozitívalvásmin-
tákatalakítki.

–Gye re kek nek: játék,mozgás ésme-
seáltal ismerkedhetnekmegahatha
jógaelemeivel.Testihatásainkívüla
jóga segít félelmeik leküzdésében, a
kapcsolatteremtésben, belsõ érzelmi
világuk megismerésében, az érzelmi
intelligencia kialakításában, a kon-
centrálóképesség fejlesztésében, a
fennmaradóreflexekleépítésében.

–Túl sú lyo sok nak: arendszeres,köny-
nyûgyakorlatokelõsegítikajóközér-
zetet,éshozzásegítenekakiegyensú-
lyozottabbélethezéstáplálkozáshoz.
Többpozitúrahatatesttáplálékhasz-
nosításátszabályozópajzsmirigymû-
ködéséreésazemésztõszervekre.

–Moz gás sé rül tek nek: sok gyakorlat
alkalmas,hogyfenntartsaamégmû-
ködõ izmok tónusát, a légzõ és rela-
xációsgyakorlatokhatássalvannaka
kedélyállapotra.

–Idõ sek nek: azóvatosanés rendsze-
resenvégzettgyakorlatokhozzájárul-
nakidõsebbkorbanisahajlékonyság
növeléséhez,a
test erõsítésé-
hez.

A kis ma ma jó -
gá ról
Anyává válni na-
gyon személyes
élményt jelent.
Bárazorvosok,a
védõnõk gondo-
san óvják a kis-
mama egészsé-

gétésfigyelemmelkísérikababanöve-
kedését,ajógabiztosítjaaztanyugodt
erõt és belsõ egyensúlyt, ami lehetõvé
teszi,hogyleküzdjeazelõtteállónehéz-
ségeket.Akismamajógagyengédjóga-
rendszer,ahathajógaadaptációja.
A módszer kidolgozója dr. Francoise
BarbiraFreedman,aCambridge-iEgye-
tem orvos-antropológusa, több évtize-
desgyakorlattal rendelkezõ jógaoktató,
ésnégygyermekesédesanya.
Amódszerötvözia jóga távol-keleti tu-
dományát és a dél-amerikai amazóniai
népektõltanultmozdulatokat.Máraeza
módszer Birthlight néven vált ismertté.
Magyarországra 2001-re jutott el, mint
alternatív szülésfelkészítõ módszer.
Angliai klinikákonmárazorvosokésa
szülésznõk tanulják annak érdekében,
hogy a szülés minél természetesebb,
minélkomplikációmentesebblegyen.
Akismama jógát bárki elkezdheti, akit
nemtiltottakelaterhességalattvalami-
lyen okból amozgástól. A betöltött 13.
héttõlelkezdhetõakismamajóga,ésa
szülésig szabadon gyakorolható. A 32.
hétkörnyékénérdemesazapukátisbe-
vonniafelkészülésbe.Szülésrevalófel-
készítõ órán olyan vajúdó technikákat,
légzõgyakorlatokat használunk, ame-
lyek kifejezetten szülés közben végez-
hetõkmajd.
Akismama jógátazoknakakismamák-
nakisajánljuk,akikeddignemjógáztak.
A korábbanmár jógázók is egészen új
mozdulatokkalfognaktalálkozni.Általá-
nosbevettszokás,hogymindenkisma-
mátmegkérünk,hogykérjekiorvosavé-
leményét, a veszélyeztetett terhesektõl
pedig írásos orvosi engedélyt kérünk.
Egyretöbbszülészorvosküldijógáznia
kismamákat,merttapasztalják,hogyõk
könnyebbenszülnek.Olyantechnikákat
ismernek,amivelavajúdásalattifájáso-
kat kontrollálni tudják, tudatosabbak,
ezáltalkönnyebbenveszikéshamarabb
elfogadjákazesetlegesnehézségeket.
A foglalkozásokon légzésselösszekap-
csoltnyújtó-lazítógyakorlatokkalkészít-
jük fel a tes-
tet a szülés-
re. Célzottan
lazítjukame-
dencét, nö-
veljük a csí-
põizületmoz-
gékonyságát,
megerõsítjük
ababakihordásáhozszükségesizmokat.
Olyan légzõgyakorlatokat tanulunk,
amelyeketfájdalomcsillapítóhatásami-
atttudjaalkalmazniakismama.Mélyre-
laxációstechnikávalsegítjükellazítania
testet,azelmét,ésegyfajtabensõséges
kapcsolatot teremtünk a pocakban nö-
vekvõbabával.

Horváthné Mol nár Eri ka
mi nõ sí tett jó ga ok ta tó

1 B. K. S. Iyengar: A jó ga új meg vi lá gí -
tás ban 10.p

A JÓ GA – misz ti kum, avagy egy al kal maz ha tó rend szer?

2011. októberi újszülöttek

Bagyinszki Dorka 12. 19.
Bagyinszki Réka 12. 19.
Bányik Jáhel Hanna 12. 10.
Bokor Patrik 12. 03.
Borosjenõi Nóra 12. 04.
Csuha Levente László 12. 08.
Erdei Vince 12. 29.
Farkas Boglárka 12. 21.
Horváth Boglárka Dorina 12. 09.
Horváth-Gutai Boglárka 12. 04.
Kaczeus Roland 12. 05.
Kérdõ Roland Ákos 12. 29.
Kovács Ádám 12. 23.
Lambert Máté Vince 12. 19.
Magyar Fanni 12. 06.
Márta Nikol Lilla 12. 19.
Sögüt Safiye 12. 20.
Szuromi-Herczeg Péter 12. 09.
Vass Gábor Miklós 12. 03.
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Animációsfilm-rajzoló OKJ-s kép zés in dul

TANULJONSZAKMÁTanimációsstúdióban!
AMagyarRajzfilmKft.10hónaposszakmai
képzésén megtanulhatja az animációs
szakmát.
Államilagelismertbizonyítvány!Rugalmas
oktatási idõpontok! Felvételizõknek is
ajánljuk!
Továbbiinformációazalábbioldalontalálnak:

http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html
Tel.:06-1/250-1355,e-mail:clarus-tax@t-online.hu

Hús vé ti rajz fil mes tá bor Óbu dán
ata va szi szü net ben 6–17 éve sek nek 

AMagyarRajzfilmKft.2naposprog-
ramotszervezarajzfilmkészítésiránt
érdeklõdõgyerekeknek.Arésztvevõk
elkészíthetik saját rajzfilmjüket, me-
lyetCD-énhazavihetnek.
Továbbiinformáció:a
http://www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.htmloldalon!
Tel.:06-1/250-1355,e-mail:clarus-tax@t-online.hu

NAV hírek

Egy mil li ót meg ha la dó bír ság 
szil vesz ter kor 

Szil vesz ter éj sza ká ján nem szá mí tot tak el len õr zés re
sem az al kal mi du da áru sok, sem az ital ki mé ré sek ke -
res ke dõi, gon dol ván az adó el len õrök ilyen kor nem
dol goz nak. Té ved tek. Az év utol só nap ján fel tárt, mu -
lasz tá sok mi att ki sza bott bír ság ös  sze ge meg ha lad -
ja az egy mil lió fo rin tot, egy eset ben pe dig te lep hely
be zá rás ra is sor ke rült.

ANemzetiAdó-ésVámhivatal(NAV)Közép-magyaror-
szágiRegionálisAdóFõigazgatóságánakmunkatársaia
szilveszteriéjszakaforgatagábaneste8éshajnali3óra
közöttBudapestbelvárosában többszabadtérihelyszí-
nenfolytattakellenõrzéseketazzalatapasztalattal,hogy
azutcaiárusokegyesetbensemadtaknyugtátavásár-
lásellenértékérõl.

Voltolyanárus,akiegyáltalánnemtartottmagánálsem
nyugta-, sem számlatömböt, így még ha akarta volna
sem tudottvolnaeleget tennibizonylat-kiállítási kötele-
zettségének.Azegyikutcabálonegyfurgonbólperecet,
sörtésjövedékitermékeketkínálómagánszemélytkap-
takazonazellenõrök,hogynyugtaadáselmulasztásával
próbálja eltitkolni szilveszteri bevételeit az adóhatóság
elöl.

Arevizorokazellenõrzésekidejéreegybelvárosiõrzött
parkolóbanhagytákszemélygépkocsijukat,majdazthaj-
naltájban kiváltva, szintén hiába várták a bizonylatot a
parkolási díj fejébe.Tekintettel arra, hogyezazadózó
félévenbelülmármásodszormulasztottelnyugtátadni
azellenõröknek,abírságkiszabásánfelülatelephelyti-
zenkétnapratörténõbezárásárólisintézkedettazadó-
hatóság.

52 mil lió fo rint ös  sze gû bír sá got sza bott ki 
az adó ha tó ság

Be fe je zõ dött az adó ha tó ság té li el len õr zés so ro za -
ta. A fõ vá ros ban és Pest me gyé ben le foly ta tott
több, mint 1600 vizs gá lat egy har ma dá ban tárt fel
va la mi lyen hi bát, hi á nyos sá got a Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal (NAV), amely hez kap cso ló dó an 52 mil -
lió fo rin tot meg ha la dó ös  sze gû mu lasz tá si bír ság
ki sza bá sá ról és ti zen öt üz let be zá rá sá ról is in téz -
ke dett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi
RegionálisAdóFõigazgatóságánakadóellenõreiésvég-
rehajtói2011.novemberközepétõlpénzügyõrökkel,jár-
õrökkel, valaminta fõvárosiésamegyeikormányhiva-
talokszakigazgatásiszerveinekmunkatársaivalközösen
folytattak ellenõrzéseket. Ennek során jellemzõen az
adókötelesbevételekbizonylatolását,aszabálytalanfog-
lalkoztatást,valamintazárukeredetétvizsgálták,deki-
emelt szempont volt a pénztárgépek üzemeltetésével
kapcsolatosszabályokbetartásais.

Atöbbmint1600ellenõrzés31%-ábantártfelvalamilyen
hibát, hiányosságot az adóhatóság, a kiszabott bírság
összegemeghaladjaaz52millióforintot,továbbátizen-
ötadózóüzletétzártákbe.
Abizonylatadásikötelezettségterénösszességébenpo-
zitív változás következett be, a jelenlegi tapasztalatok
szerint többen adtak nyugtát, számlát, mint 2010-ben.
Ugyanakkor a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kötele-
zettségek terén lazultazadózási fegyelem,egyre több
munkavállalótalkalmaznakfeketén.

Arevizoroktöbbbudapestiszínházruhatárábanésbü-
féjében isellenõriztek,amelyeknemvárteredmények-
kel zárultak: minden vizsgált színházban komoly sza-
bálytalanságokat tártak fel,a tucatnyinyugtaellenõrzés
mindegyikemegállapítássalzárultésnéhányesetbenaz
alkalmazottakatisfeketénfoglalkoztatták.

Egybelvárosiluxusétteremrõlkiderült,hogyazalkalma-
zottakmindegyikét–akézilánytólkezdveapincéreken
átaszakácsokig–bejelentésnélküldolgoztatták,deelõ-
fordultolyaneset is,hogyegyelõkelõszállodaékszer-
üzletébensemkaptakszámlátazellenõrökazigenbor-
sosáronkínáltékszerrõl.

MindezekentúlaNAVtovábbra is folytatjaaszolgálta-
tásiszektoreddigkevésbévizsgáltterületeinekellenõr-
zésétésvizsgáljaazadókötelezettségekteljesítését,kü-
lönösfigyelmetfordítvaafoglalkoztatásteréntapasztalt
visszaélésekfelszámolására.

Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 

Adó Fõ igaz ga tó sá ga

To váb bi in for má ci ók: Né meth Gab ri el la
szak mai ta nács adó, szó vi võ

30/627-6768
e-mail: nemeth.gabriella@nav.gov.hu
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Isten velünk, viszontlátásra!
Ahelyitemetõben2012.január13-ánhelyeztékvégsõ
nyugalomraFaragóTibornyugalmazottreformátuslel-
kipásztort.Azesperesurak,alelkésztársak,atestvér-
egyházakképviseletébenLángAndrásplébánosúrbú-
csúztatása után a gyülekezet nevében Tóth Károly
gondnokunk az alábbi beszéddel köszönt el szeretett
lelkészünktõl:

Ked ves Gyá szo ló Gyü le ke zet!

ADunaharaszti-Taksonyigyülekezeteknevébenbúcsú-
zom.
Nekemjutottmostisafeladat.Azértmondomígy,mert
énköszöntöttem,amikoraz50éveslelkésziszolgála-
tátünnepeltük,éskétéveis,80.születésnapján.Azok
örömünnepekvoltak,ezekasírásnapjai.Aztmondjaa
Prédikátor: „Meg van az ide je a sí rás nak, és meg van az
ide je a ne ve tés nek. Meg van az ide je a gyász nak, és
meg van az ide je a tánc nak.” Maagyászjöttel.

HálávalköszönjükIstennek,hogy1980-banFaragóTi-
bor lelkipásztor, Tibor bátyáméletútjaDunaharasztira
vezetett.Óriásierõvel,hallatlanmunkabírássalkezdett
hozzáagyülekezetépítésfáradságosmunkájának.Túl
azon,hogyhûséggel,becsülettelvégeztea lelkipász-
tori teendõket,õvoltagyülekezet„mindenes”szerve-
zõje,ésnemutolsósorbanaktív,kétkeziépítõjeisin-
gatlanjainknak.Elsõkéntatemplom-épületünkethozta
rendbe,korszerûsítette,majdazéveksorántovábbihá-
romépítkezéseemelkedik ki: ő volt ami toronyépítõ,
taksonyi templomépítõ és a (megörökölt) szigethalmi
nyaralónkatátépítõ-felújítólelkészünk.Ezekmunkálko-
dásánakkézzelfogható,leglátványosabberedményei,
mertalelkidolgokígynemmérhetõk.Deaztelmond-
hatom,hogyTiborbátyám,mintjógazdahintetteama-
got, hirdette az igét alkalmas és alkalmatlan idõben
egyaránt:Hirdette a szószékrõl, a bibliaórákon, a kü-
lönbözõ alkalmakon, keresztelõkön, hittanórákon, há-
zasságkötéskor,temetéskor.Hirdetteazigétszavakkal
és szavak nélkül is az életével. Nálamegvalósult az
„óraetlabora”,„imádkozzálésdolgozzál”egysége.
Hiteles élete és fáradhatatlan munkálkodása révén
megtelttemplomunkésmegnövekedettahitét–azúr-
vacsoravételével–megvallókszáma.Hálalegyenér-
teIstenünknek.

Tiborbátyáméletébenelsõvoltazegyház,agyüleke-
zet.Fogadóórájanemvoltidõkeretbeszorítva.Aparó-
kiaajtajamindignyitvaálltasegítségreszorulókelõtt.
Denemcsakotthonvártaabekopogtatókat,hanemel-
jutottmindenkihez,akirõltudta,hogybeteg,helyhezkö-
tött.MentmindenIstenfelévágyakozóhoz,kerékpárjá-
valróttaafalumajdvárosutcáit;ésmentakórházba
ishévvel,vonattal.Ment,vitteavigasztalószót,abá-
torítóüzenetet,azÖrömhírt.
Bárgyülekezetünkésannaktagjaimeglehetõsensze-
rény körülmények között éltek,mindig gondoltmások
anyagitámogatásárais;ésaholszükségétlátta,hogy
segítsen, gyûjtést szervezett. Különösen szívügyének
tekintetteaceglédiMolnárMáriaEgészségügyiSzere-
tetotthon támogatását,ahol testi-ésszellemi fogyaté-
kos gyerekeket ápolnak. Számukra természetbeni és
pénzbelitámogatástnyújtunkmártöbbévtizede.

Sok idõt, nagygondot fordított agyerekek,az ifjúság
hitbeli nevelésére is. A kettõs nevelés idõszakában
többszörtaláltvisszautasításra,sõtnemegyszerkigú-
nyolástkapott.
Deõsoha,semmiértsempanaszkodott.Kedvesmo-
solyávaleltakartasajátbaját,fájdalmát.

Amikor, 71 évesen a nyugdíjazását kérte, a látogató
szolgálatméginkábbkiteljesedettnála.Õnyugdíjbavo-
nult,denemnyugalomba.Mentazidõsekhez,abete-
gekhez,azelhagyatottakhoz.Házibibliaórákatszerve-
zett. Mindenkihez segítõkészen fordult, mindenkihez
voltjószava.Közöttünkmozgott.Ismertegyülekezetét.
Ismerte a rokoni kapcsolatokat. Ismerte az egyéni és
családiproblémákat.Éssegített:amindigkezeügyé-
ben levõbibliáját fellapozva,elmondtaaz Igeútmuta-
tását.Bölcsességével,meggyõzõbeszédévelsok„cso-
mótkibogozott!”

ÉleténekzsinórmértékeaSzentírásvolt.Ebbenaszel-
lembennevelte–hûségesfeleségével–Ilonkanénivel
együtthatgyermeküket,akikmárasajátcsaládjuknak
adjákátörökségként.

Szeretnémazt is elmondani, Tibor bátyámnemcsak a
DunaharasztinésaTaksonybanélõreformátusokatgyûj-
tötteössze,hanemõkezdeményezteaHarasztin levõ
keresztény felekezetek ökumenikus összefogását is,
amelybenpartnerekretaláltaprotestánsegyházakonkí-
vülaLángAndrásatyavezettekatolikusságbanis.
De tágabb körben ismozgott. Nem hiányzott soha a
nemzetiünnepeinkvárosirendezvényérõlsem.Bátran
vállaltamagyarságát,hazafiságát,hazaszeretetét.
Önzetlenül és állhatatosan végzett szolgálatára felfi-
gyeltvárosunk is.Arendszerváltásutánõ is többször
szólhatott a város lakosságához. Ekkor mindig – a
Szentírásalapján–azösszefogásésaszereteterejét
hangsúlyozta.Életének jelentõsállomásavolt,amikor
2009-benProUrbekitüntetéstkapott,elismerveazta
példamutatómunkát,amitaközösségértvégzett.
Mérhetetlen szerénységére jellemzõ volt az az ige,
amelyetazátadóünnepségenolvasottföl.Aztmondja
Jézus:„…Ha tel je sí tet té tek mind azt, amit pa ran csol tak
nek tek, mond já tok ezt: Ha szon ta lan szol gák va gyunk,
azt tet tük, ami kö te les sé günk volt.” (Lk. 17,10.) Mert
tudtaésvallotta:MindenértegyedülIstenéadicsõség!
Tiborbátyámarcánmindigmosolyült,amelyenátha-
tottaszívbõljövõszeretet.Eztérezhettemindenki,aki
csakkapcsolatbakerültvele.Ennekaszeretetnekafor-
rásapedigIstenszeretete.
Tiborbátyáméletevégéigvégeztehivatását,tetteadol-
gát. Újévi istentiszteletünkön még szolgált közöttünk.
„Bol dog az a szol ga, akit ilyen mun ká ban ta lál ura, ami -
kor megjön!” –mondjaazige.(Mt.24,46)
Azzalabiztostudattalbúcsúzunk–DunaharasztiRe-
formátusEgyházközség3.megválasztottlelkipásztorá-
tól–FaragóTibor tiszteletesúrtól,szeretettTiborbá-
tyámtól,hogymárBOLDOGõazÖrökHazában.

Emlékezetelegyenáldott!
KérjükaMindenhatóIstenünket,hogyagyászolóknak
adjon megnyugvást, vigasztalást, átélve a zsoltáros
szavainakvalóságát,melyszerint:„Az igaz nak vi lá gos -
sá ga fény lik a sö tét ben”. (Zsolt.112,4)
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Szerkesztõk: dr.SzalayLászlópolgármester,LovásziLászló(06-70-336-7655)
Szerkesztõség: DunaharasztiPolgármesteriHivatal–2330Dunaharaszti,Fõút152.,tel.:504-450
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2 0 1 2 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes

egészoldal: 95000Ft+áfa
féloldal: 50000Ft+áfa
negyedoldal: 26000Ft+áfa
nyolcadoldal: 10000Ft+áfa, 13000Ft+áfa

2011. november hónapban elhunytak 
neve és életkora

Boczka Zsuzsanna élt 54 évet
Fehér Mátyás élt 60 évet
Glász János élt 78 évet
id. Damásdi Ferenc élt 78 évet
Koczó József élt 64 évet
Kovács Lászlóné élt 65 évet
Kövesdi Józsefné élt 89 évet
Kúti Lászlóné élt 64 évet
Leéb Pálné élt 73 évet
Páli József élt 97 évet
Piff Imre élt 84 évet

2011. december hónapban elhunytak 
neve és életkora

Agócs Lászlóné élt 85 évet
Csató Imréné élt 84 évet
Csóka István élt 58 évet
Farkas Imre élt 82 évet
Hepp György élt 85 évet
Horváth Mihályné élt 59 évet
Jánosi János élt 62 évet
Klemann Andrásné élt 82 évet
Kocsis Sándor élt 55 évet
Kovács Antalné élt 77 évet
László Béláné élt 82 évet
Oberfrank Mátyás élt 49 évet
Surányi Sándor élt 83 évet
Weinber Istvánné élt 81 évet

Nekrolog Fa ra gó Ti bor ha lá lá ra

„Holtaserosszannak,akinekéleteemberivolt.”
Jézusmondja:„Nincsennagyobbszeretetesenkinekan-
nál,akiéletétadjabarátaiért.”
Te,TiborBácsi,aszûkebbcsaládodésnagyobbcsa-
lád a református közösséget szolgáltad egész élted-
ben.AKözösségértvégzettmunkádatProUrbedíj-
jalismerteelaváros.Apályádatbefutottad,ajóhar-
cát harcoltad, a népdallal kéred „Én Istenem adjál
szállást,mertmeguntamajárkálástazidegenföldön
lakást.AdjonIstenjóéjszakát!”
MenjbeUradörömébe,nyugodjálBékében
(Reqviescasinpace).

Búcsúzóul
Velkei Kár oly, egy vá ros la kó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal, de a feltámadás 
biztos tudatában

köszönöm meg mindazoknak, akik férjem,

F A R A G Ó   T I B O R
nyugalmazott református lelkipásztor

temetésén részt vettek, 
vagy más módon fejezték ki részvétüket.

A gyászoló család nevében:
Faragó Tiborné, Ilonka néni

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akikszeretettférjemtől
SIPEKI SÁNDORTÓL

2012.január14-énvégsőbúcsútvettek
ésfájdalmunkbanosztoztak

Sipeki Sándorné és családja
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A fel nõtt csa pat ered mé nyei

13. for du ló Kecs ke mé ti TE II–Dunaharaszti MTK 2-1
AKecskemétellennemjártunksikerrel,hiszenaválogatott
hétvégemiatt, rengeteg visszajátszójuk volt a hazaiaknak.
Gyorsanvezetéstisszereztek,deeztmégVargaCsabagól-
jávalkitudtukegyenlíteni,ámalefújáselõttnemsokkalHe-
gedûsisbetalált,így2-1-gyelértvégetazösszecsapás.

14. for du ló Dunaharaszti MTK–Cse pel 0-0
ACsepellelmindig nagy rangadókat vívunk ésmost sem
voltezmásképp,mertegyizgalmascsatátláthatottakilá-
togatószurkolósereg.Amérkõzés0-0-valértvéget,azon-
banamiszámunkraennélfájóbb,azaz,hogyNémethJó-
zsefúgy lekönyökölteDobeschBálintot,hogy fiatal táma-
dónknakeltörtazorra.

15. for du ló Ma kó–Dunaharaszti MTK 1-3
Aszezonzárásszépresikeredett,mertugyanazelsõfélidõ-
ben még vezettek a hazaiak, de a második játékrészben
UghyMárk fejjelegalizált,majdMészárosDánielésVarga
Csabaismegzörgetteahálót,tehát3-1-renyertünk,sígyaz
ötödikhelyrõlváratjukatavaszifolytatást.

A DMTK II ered mé nyei

12. for du ló Dunaharaszti MTK II–Inárcs 9-1 (Gólszerzõk:
BajzáthMartin 3, Balogh Tamás 2, Hegyes Zoltán, Trikkál
Zsolt,SeresTibor,SurmanDávid–öngól)
13. for du ló Tá bor fal va KSE–Dunaharaszti MTK II 3-1 (Gól-
szerzõ:BajzáthMartin)

A DMTK U19 ered mé nyei

1. for du ló Dunaharaszti MTK–SZTK 0-1
13. for du ló Diósdi TC–Dunaharaszti MTK 5-1 (Gólszerzõ:
MolnárMartin)

A DMTK U17 ered mé nyei

1. for du ló Dunaharaszti MTK–SZTK 1-6 (Gólszerzõ:Vlasits
Marcell)
13. for du ló Diósdi TC–Dunaharaszti MTK 5-1 (Gólszerzõ:
ErdélyiRudolf)
9. for du ló Rákosmenti KSK–Dunaharaszti MTK 5-2 (Gól-
szerzõk:ErdélyiRudolf,TakácsZsolt)

A DMTK U15 ered mé nyei

8. for du ló Dabas-Gyón–Dunaharaszti MTK 1-0 
11. for du ló Ör kény SE–Dunaharaszti MTK 2-4 (Gólszer-
zõk:PavliszPatrik3,JeneiÁron)
13. for du ló Dunaharaszti MTK–Dömsöd USE 3-2 (Gólszer-
zõk:JeneiÁron,PavliszPatrik,ErdélyiBálint)

FEL HÍ VÁS! 

Felhívjukminden1993-banésazutánszületett
Dunaharasztinésakörnyezõtelepülésekenélõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK
labdarúgószakosztálya szeretettel várjamind-
azokat,akikfutballozniszeretnének.Afolyama-

tosfejlõdéstszakképzettedzõinkbiztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330
Dunaharaszti,Mindszentyu.16/B)hétköznapdélutánonként,
telefonon a 06-24-657-683-as számon, vagy e-mailben:
dunaharasztimtk@gmail.com

Csa pó Lász ló 

ASZTALITENISZ

Pest megyei „B” CSB õszi-fordulók

1.DMTKI–11mérkőzés,11győzelem:22pont
7–9.DMTKII–2győzelem,2döntetlen:6pont.

Egyéni rangsor

1.PatónéWirthVeronika 100%
2.KisTamás 98%
4.SósTibor 93%
8.KaslerLászló 85%
13.TörökAnna 72%
33.TóthIstván 50%
42.T.KissTamás 40%
53.PatóAnna 25%
54.TakácsLászló 25%

MOATSZORSZÁGOSRANGLISTÁN:PATÓ ANNA 20. (22
ponttal)azU12-ben,47fõrangsoroltközött!

TÖRÖK ANNA: 5. Országos Diákolimpiai döntõs volt. (3
asztalitenisz,2duatlonsportágban.)ARÉGIÓBAN:eddig37
elsõ,14második,13harmadikhely.Azelsõcsapattagja,72%-
oselsõévesszerepléssel.

KIS TAMÁS: 1OrszágosDiákolimpiaidöntõs,most98%-os.
LEGJOBBacsapatban!14elsõ,12második,16harmadikhely
aRÉGIÓBAN!

PATÓNÉ WIRT VERONIKA igazoljajátékávalisklasszisátés
kislányávalegyüttpéldamutatóanszerepelnekaDMTK-ban.

Van esélyünk a feljutásra, remélem a tavaszi jószereplés
sikereslesz.

Csík Miklós
szakosztályvezetõ edzõ



Dunaharaszti Da ra zsak: mentünk, játszottunk, gyõztünk, 
is mét ha za hoz tunk egy ku pát

ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – január u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 21

2011.12.18-ánMogyoródralátogatottelaDunaharasztiDa-
razsak 2004-es (U8-as) kis csapata,  hogy részt vegyen a
FootballFactoráltalmegrendezésrekerülõ focitornán.Az in-
dulócsapatok,A-Bcsoportosbeosztásban,egyegésznapos
találkozóncsillogtathattákmegésmérhettékösszeeddigi,já-
tékosalapokraépítettfocitudásukat.Alelkesésfelkészültszü-
lõi szurkolótáborunknak is hála, ameccsek ismét nagyon jó
hangulatban,azalábbipársorosösszesítésalapjánzajlódtak:

Részt ve võ csa pa tok: 

Acsoport:R.K.S.K.;BVSC-Zugló;IkarusBSEII.;Dunaújváro-
siVSI

Bcsoport:UFCDunaújváros;IkarusBSEI.;DunaharasztiDa-
razsakSE;JászberényiSE

1. Dunaharaszti Da ra zsak–Jász be rény (3:0)
Gól szer zõk: Kiss Gergõ (2), Kindert Zalán (1). Már az elsõ
meccsen kiváló csapatmunka eredményeként, két hatalmas
bombagólt láthattunk,majdkicsitkésõbbKindertZalánszép
solojátékaként,ismétegygóltcsavartunkbeazellenfélháló-
jába.AmeccsfelénélBodnárErikjöttfelapályáraésmaradt
isajátékvégéig.

2. Dunaharaszti Da ra zsak–Du na új vá ros (4:1)
Gól szer zõk: MoluszZsolt(2),KissGergõ(2).Csapatunkma-
gabiztos játékot mutatott a dunaújvárosiakkal szemben. Az
egyenlítõgólutánrögtönjeleztük,hogykiazúrapályán,mely-
nekeredényeképpen,fölényesgyõzelemmelvonultunkazöl-
tözõbe.

3. Dunaharaszti Da ra zsak–Ika rus BSE I. (0:0) 
Kiegyenlítettmezõnyjátékjellemezteamérkõzést.Kétmaga-
biztossikerután,érthetetlenmódonkapkodva,sokhibávalját-
szottunk!MoluszZsoltegy,KissGerõkét kapufájávalmégis
miálltunk közelebbagyõzelemhez.KindertZalánésDezsõ
Máté védelmi teljesítményét minõsíti, hogy a három meccs
alattszintenemakadtvédenivalójaakapusunknak.

4. Elõ dön tõ: Dunaharaszti Da ra zsak–Ika rus BSE II. (2:0)
Gól szer zõk: KissGergõ(1),MoluszZsolt(1).VetésiOlivérka-
pusunkbravúrosvédéseinekköszönhetõen,azellenfélnemtu-
dottgóltszerezni,melyettámadópárosunkismétegy-egygól-
lalháláltmeg,bebiztosítvaacsapathelyétadöntõben.

5. Dön tõ: Dunaharaszti Da ra zsak–RKSK (2:0) 
Gól szer zõk: MoluszZsolt(1),KissGergõ(1)
Izgalmasnakigérkezettadöntõmeccsjátéka.Azelsõ2-3perc-
bennekünkesteka jóerõkbõlálló rákosmentiek.VetésiOli-
vérnek kellettek a védései, hogy hálónkat ne érje labda.
A meccsfelénélacsapatkapitánya(MoluszZs.)hirtelenfelin-

dulásbólismétmegmutattahogyankellgóltrúgni,majdaztkö-
vetõenfélpercmúlva,KissG.bombagóljávalbeisbiztosítot-
tukmagunkat,melyeknekköszönhetõenmárnemforgottve-
szélybenkupagyõzelmünk.

Vég ered mény: 

1. Dunaharaszti Da ra zsak SE
2.RKSK
3.IkarusBSEII.
4.IkarusBSEI.
5.BVSC-Zugló
6.DunaújvárosiVSI
7.JászberényiSE
8.ÚFCDunaújváros

A tel jes ség igé nye nél kül, íme egy kis
ké pes be szá mo ló a 2011-es év mecs -
 cse i rõl:

2011. 04. 30.
Bp.,XIX.ker.EötvösÁltalánosIskola

Részt ve võk:
felsõsor:NémethMáté,LauránGyörgy,
BodnárDominik,KindertZalán;alsósor:
BodnárErik,MoluszZsolt,DezsõMáté.

2011. 06. 11. 
Dabas,London-Kupa:I.hely.
Rész ve võk:
balról:BodnárErik,VetésiOlivér,Né-
methMáté,DezsõMáté,MoluszZsolt
(„legjobb góllövõ és a torna gólkirá-
lya”), Bodnár Dominik, Laurán
György,KindertZalán

2011. 12. 18.
Mogyoród, Football Factor Kupa: I.
hely.
Rész ve võk:
balról: Dezsõ Máté, Vetési Olivér,
KindertZalán,BodnárErik.Alsósor,
b.-ról: Kiss Gergõ („a gólkirály”),
MoluszZsolt.

Acsapatnagyonjólteljesített,melyköszönhetõakiválóedzõi
munkáknak is.SZÉPVOLTFIÚK,ezúton isköszönjükasok
izgalmasabbnál izgalmasabb meccset, reméljük a 2012-es
évet is ilyen szép eredménnyel zárjátokmajd!Min den ki nek
si ke rek ben gaz dag bol dog új évet kí vá nunk! HAJ RÁ DA -
RA ZSAK!





Varrást vállalok!

Vállalok nadrágfelhajtást, cipzárcserét,
függönyvarrást, ágynemûvarrást 

és kisebb átalakítást.
Gyermekeknek óvodai jelfelvarrást. 
Érdeklõdni a 06-20-822-8206-os

telefonszámon lehet.
Cím: Dunaharaszti, Gyárköz u. 2.





Kristálytiszta, egészséges ivóvíz az ön otthonában
– háztartási víztisztítók
– irodai víztisztítók
– zuhanyszûrõk
– vízlágyítás berendezései
– minden más, e témához kapcsolódó
megoldások és mûszaki berendezések
forgalmazása és szerelése

Nincs több szemétbe dobott mûanyag
palack.
Nincs több filmréteg a kávén.
Nincs több vízkõ a kávéfõzõn, vasalón. 
Jobb ízû levesek.
Nem lesz vízkõ a kazánban, boylerben, mosógépben.

PLATINUS AQUA HÁZTARTÁSI  VÍZTISZTÍTÓK
Ingyenes helyszíni tanácsadás: Molnár József 06 20 312 5323







Ka rá cso nyi ap ró cso da, 
avagy az össze fo gás ere je

A kö dös, nyir kos na pok las san-, las san ka rá csony nap -
ja i hoz kö ze lí tet tek. Ha rasz ti ki ra ka tai és in téz mé nyei, az
ut cái ün ne pi dísz be öl töz tek. A la kó há za kon is meg je len -
tek a ka rá cso nyi vi lá gí tá sok, ám bár sok kal ke ve sebb
fénnyel, mint azt az elõ zõ évek ben tet ték. Úgy gon do lom,
ez már a meg szo rí tá sok nak kö szön he tõ! De sebaj, ren -
dez vény itt, ren dez vény ott, szin te min den kor osz tály ta -
lált ma gá nak meg fe le lõ in gye nes prog ra mot! Dol goz tak
is se ré nyen az egyes ci vil szer ve ze tek és so kan má sok
is, szer vez ték a mû so ro kat, szál lí tot ták a sze rep lõ ket, az
ös  sze gyûj tött ado má nyo kat, sü töt tek, fõz tek, má so kért,
ma gu kért, az ös  sze fo gá sért azért, hogy sen ki ne ma rad -
has son ki a ka rá cso nyi meg le pe té sek bõl! 
Az ál dott, bé kés ün nep kö ze led té vel, egy szer csak han -
gos elé ge det len ség ütöt te fel a fe jét. Vol tak, akik nem kí -
mél ve ha gyo má nya in kat, az ad ven ti vá ra ko zá sun kat a
leg sö té tebb na pun kon és nem mel lé ke sen, Sztá lin szü le -
tés nap ján gon dol ták, majd meg mu tat ják az ös  sze tar to zá -
suk ere jét, mi re ké pe sek! Mi re?
Ezt má ig sem tu dom. 
Va jon, hal lot ták-e ezek az em be -
rek, azok sza vát, akik alig hall ha -
tó an, ad ták mind an  nyi unk tud tá ra,
hogy tar ta lé ka ik el fogy tak, mun -
ka hely ük meg szûnt, így ke nyér hí -
ján, de még az ott ho nuk ban ho -
gyan le gyen ka rá cso nyuk? Pe dig
ott vol tak köz tük, ami kor ki gon -
dol ták és meg tar tot ták a Ke gye le -
ti Park ban, a Du na-par ton de cem -
ber 21-én az össze tar to zás el sõ -
nek vélt ha rasz ti ün ne pét.
Nem hin ném, hogy hal lot ták, mert
ak kor nem jött vol na, egy se gély -
ki ál tás, e-mail for má já ban hoz zám!
Ki csit gon dol kod tam, mi ért is ép -
pen hoz zám, hi szen együtt vol tak,
épp azon es tén ün ne pel ték az ösz -
 sze fo gást. Nem la men tál tam so ká -
ig, mert 21-ét ír tunk és 3 nap múl -
va ka rá csony! Ezek nek az em be -
rek nek és csa lád juk nak ta lán már
az nap sem volt mit en ni ük?!
A Kör nye zet ba rá tok Egye sü le té -
nek el nö ke va gyok, így az egye -
sü let tag ja i hoz, ked ves is me rõ se -
im hez for dul tam, hogy se gít sünk.
Saj nos az ilyes faj ta se gít ség ben
van már ta pasz ta la tunk! Le vél ben

kér tem, hogy aki tud, az hoz zon,
alap ve tõ élel mi szert, szo rít son ki
va la mit a ka rá cso nyi va cso rá hoz
be vá sá rolt dol gok ból, majd csak
ös  sze jön az ün ne pi va cso ra a se -
gít sé get ké rõk asz ta lá ra is. És
láss cso dát! Más nap reg gel re
min den ki, aki a le ve le zé si lis tán

sze re pelt és azok, akik va la hogy
tu do mást sze rez tek a prob lé má -
ról, hoz ták a hol ne he zeb ben,
hol kön  nyeb ben ki szo rí tott élel -
mi sze re ket. Így há rom csa lá don
tud tunk se gí te ni, ta lán ja nu ár
kö ze pé ig si ke rült meg ol da ni
élel mi szer prob lé má i kat.
Nem volt szó, ki me lyik párt szim -

pa ti zán sa, meg jegy zés sem ki ho va tar to zás ára. Büsz kén
ál lít ha tom, ak kor és ott pél dát mu tat tunk az össze tar to -
zá sunk ról a ha rasz ti em be rek ös  sze fo gá sá ról!
Mi ért is ír tam mind ezt le? 
Mert, úgy gon do lom, az ös  sze tar to zás szim bó lu ma le -
het ez az ap ró cso da! Hall juk meg azok hang ját is, akik
nem ki a bál va, mel lü ket ver ve vall ják, hogy ös  sze kell
fog nunk, ha nem te szik is azt kü lö nö sebb nyil vá nos ün -
nep ség nél kül.

Kö szö net a Nagy csa lá dos ok Egye sü le té nek, a Kör nye -
zet ba rá tok Egye sü le te min den egyes tag já nak és
mind azok nak, akik ne vét saj nos nem is is me rem, de
se gí tet tek!

Drscsákné Ke re kes Gab ri el la
Ön kor mány za ti kép vi se lõ


