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Az el múlt he tek -
ben az ön kor -
mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te olyan,
a vá ros je le nét és
jö võ jét dön tõ en
be fo lyá so ló dön -
té se ket ho zott
meg, me lyek kel e
ha sá bo kon is fog -
lal koz ni kell. Ezek

kö zül a leg fon to sabb Dunaharaszti Vá ros
Ön kor mány za tá nak költ ség ve té se, me lyet
már több fó ru mon is tár gyal tunk és is mer tet -
tem jó ma gam is (köz meg hall ga tás, tes tü le ti
ülé sek, a te le ví zió köz ve tí té sei és a vá ro si
hon lap fe lü le te). Fon tos nak tar tom, hogy a
szür ke szá mo kon túl né hány gon do la to mat
meg os  szam Önök kel a költ ség ve tés sel kap -
cso lat ban, an nak re mé nyé ben, hogy si ke rül
meg vi lá gí ta nom tö rek vé se ink hát te rét. 
Mi ve zé rel min ket, a vá ros ve ze tõ it ak kor,
ami kor az or szág kü lö nö sen ne héz pénz -
ügyi hely zet ben van, csa lá dok ez rei küz de -
nek a de vi za hi te lek tör lesz tõ rész le te i vel, a
mun ka nél kü li ség gel, vagy ép pen a ma gas
re zsi szám lák kal? Mi a mi fel ada tunk eb ben
a hely zet ben? Ho gyan tud juk a ma gunk esz -
kö ze i vel a ter he ket csök ken te ni, mi kép pen
tu dunk a ki lá ba lás hoz hoz zá já rul ni? Meg -
gyõ zõ dé sem, hogy 2012-ben ezek azok a
kér dé sek, amik re a költ ség ve tés nek vá la -
szol nia kell.

Vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa 
és sa ját be ru há zá sok

A ha rasz ti em be rek jö võ jét is dön tõ en be fo -
lyá sol ja az, hogy a ne kik mun kát adó és a
kö zös ka lap ba a leg több adót be fi ze tõ cé -
gek, tár sa sá gok ho gyan ér zik ma gu kat a vá -
ros ban, mi lyen nek ta lál ják vál lal ko zá suk
kör nye ze tét. Az ön kor mány zat gyü möl csö -
zõ kap cso la tot ala kí tott ki ve lük, szem pont -
ja i kat fi gye lem be vé ve épít jük ki az inf rast -
ruk tú rát, a pol gár mes te ri hi va tal pe dig gyors
és szak sze rû ügy in té zés sel igyek szik ki szol -
gál ni õket. Leg utóbb a he lyi adó ren de le tet
mó do sí tot tuk szá muk ra ked ve zõ en: mi vel
az Or szág gyû lés több, ed dig lé te zõ ked vez -
ményt meg szün te tett, mi – en nek el len sú -
lyo zá sá ra – je len tõ sen csök ken tet tük a te -
lek adó mér té két. Be ru há zá sa ink, be szer zé -
se ink so rán is dön tõ több sé gé ben ha rasz ti
vál lal ko zók nak adunk mun kát és le he tõ sé -
get. És bi zony ör ven de tes tény, hogy fej lesz -
té se ink eb ben az év ben sem áll nak le, sõt,
nagy dol gok van nak is mét ké szü lõ ben.
Elõ ször is: a las san tíz éve sza ka dat la nul
tar tó út épí té si pro jekt idén a Nyár fa, Tó köz,
Páz mány, Gár do nyi, Haj nal, Dió fa, Tass ve -
zér, Tomori, Beth len ut cák kal, a Ka zin czy,
Szé che nyi, Le hel köz zel és a kap cso ló dó
víz el ve ze té si be ru há zá sok kal foly ta tó dik, de
fel újí tá sok ra is jut pénz, jár dát és gya lo gos
vas úti át já rót (Ha tár út) épí tünk, sok he lyen
kor sze rû sít jük a víz el ve ze tõ-rend sze re ket.
Fej lesz té se ink má sik nagy te rü le te eb ben
az év ben az ok ta tás-ne ve lés ál la mi át szer -
ve zé sé hez kap cso ló dik. Ko ráb bi ter ve in -
ket, mi sze rint új böl csõ dét épí tünk, át kel -
lett gon dol nunk azu tán, hogy az óvo dai ne -
ve lés 2014-tõl már há rom éves kor tól kö te -
le zõ lesz. Ezért a ter ve ket át dol goz tat tuk,
és óvo da épí tés be fo gunk a Be ze ré di-

telepen, a Kné zich ut cai óvo dát pe dig bõ -
ví te ni fog juk. Mind két be ru há zás az ön kor -
mány zat sa ját in gat la nán va ló sul meg. Is -
ko lá in kat ren de zet ten, kor sze rû en fel sze -
rel ve, ma gas szin tû szol gál ta tá sok kal ad juk
át az ál la mi fenn tar tó nak, és bí zunk ben ne,
hogy a mû köd te tés so rán re me kül együtt
tu dunk majd mû köd ni. Raj tunk nem fog
múl ni, hi szen a cél kö zös: gyer me ke ink nek
a le he tõ leg jobb kö rül mé nye ket, a ta nu lás -
hoz pe dig a leg jobb fel té te le ket biz to sí ta ni
a vá ros is ko lá i ban.
Biz to sít ha tom ugyan ak kor Önö ket, hogy to -
vább ra is ke res sük a mó dot az uszo da épí -
tés fi nan szí ro zá sá ra. Ez azon ban már olyan
nagy ság ren dû be ru há zás, ahol kü lö nö sen
kö rül te kin tõ en kell el jár nunk. De dol go zunk
to vább: az idei év ben le zaj lik a terv pá lyá zat
és ki dol goz zuk a mû köd te tés kon cep ci ó it. 

Az em be ri erõ for rás

A leg jobb vá ros po li ti ka sem le het si ke res,
ha a kö zép pont ba nem az em bert ál lít ja.
Vá ro sunk, in téz mé nye ink lel ke nem a még
oly ér té kes, sok száz mil lió fo rint ér té kû fel -
sze re lés, a gé pek, esz kö zök so ra, ha nem
a pe da gó gu sok, da du sok, ta ka rí tók, gond -
no kok, a kony há kon dol go zók, köz al kal ma -
zot tak, köz tiszt vi se lõk. Min dig fon tos nak
tar tot tam, hogy vi szony la go san ala csony fi -
ze té sü ket egé szít sük ki – erõnk höz mér ten
– bé ren kí vü li jut ta tá sok kal. Ezek mér té ke
csök ke nõ ben van, egy részt azért, mert ma -
gunk is ta ka ré kos ko dunk a vál ság kö ze pet -
te (át la go san 10%-kal csök  ken tet tük mû kö -
dé si ki adá sa in kat), más részt azért, mert a
tör vény ho zás  ha vi 5000 fo rint ban ma xi -
mál ta az étel utal vá nyok he lyé be lé põ Er -
zsé bet-kár tya ös  sze gét, a SZÉP-kártya
(ko ráb bi üdü lé si csekk) adó tar tal mát pe dig
19-rõl 30 szá za lék ra nö vel te. Ezért ez utób -
bit ere de ti leg nem ter vez tük be, de az tán
még is úgy dön töt tünk, hogy a ta va lyi val
meg egye zõ mér ték ben – ez 78 ezer fo rint
– oda ad juk a köz al kal ma zot tak nak. Túl nyo -
mó több sé gük csak en nek se gít sé gé vel tud
el men ni üdül ni, már pe dig a pi he nés na -
gyon lé nye ges. Ugyan ak kor nem mel lé kes
az sem, hogy mind ez zel a ha zai ven dég lá -
tó ipart is tá mo gat juk.
Szo mo rú an ta pasz ta lom fo ga dó órá i mon és
a vá ros ban jár va-kel ve, be szél get ve, hogy
mi lyen sok csa lád ju tott – sok szor ön hi bá ján
kí vül – ne héz hely zet be az el múlt évek ben.
Pró bá lunk raj tuk köz mun ká val, ál lás köz ve tí -
tés sel se gí te ni, a gyer mek jó lé ti és a csa lád -
se gí tõ szol gá lat a köz mû szol gál ta tók nál ki -
lin csel az ér de kük ben, ru hát és me leg ételt
osz tunk, tá mo gat juk a ci vil szer ve ze tek, a
vö rös ke reszt mun ká ját. Úgy dön töt tünk,
hogy eb ben az év ben a költ ség ve tés szo ci -
á lis szeg men se lesz az a rész, ahol nem
csök kent jük, ha nem nö vel jük az elõ i rány za -
to kat. Igen, több pénzt kell for dí ta nunk se -
gé lye zés re, mert ha tél kö ze pén el fogy a tü -
ze lõ, mert ha le épí tés van és meg szû nik a
mun ka hely, sok szor már csak mi tu dunk se -
gí te ni. És to vább ra is szív ügyem nek te kin -
tem az egész ség ügyi prog ram ja in kat: to -
vább ra is lesz tü dõ szû rés, in gye nes HPV-
oltás a he te di ke sek nek, in gye nes szû rõ vizs -
gá lat ok az óvo dá sok nak, prosz ta ta szû rés,
tá mo gat juk a be teg szál lí tást, az or vo si ügye -
le tet.

Egy ség ben az erõ 

Szun-Ce köny vé ben a Had vi se lés, a há bo -
rú zás mû vé sze té re ta nít ja ol va só it.  El mé le -
té nek kö zép pont já ban a telj ha tal mú had ve -
zér áll, aki nek dön té sei, ér ték íté le te meg kér -
dõ je lez he tet len. 
Ezen gon do lat vi lág nak ta lán leg tel je sebb el -
len té te az aikido ja pán harc mû vé szet, me -
lyet a bé ke mû vé sze té nek is ne vez nek. 
Ho gyan is ke rül ez két tá vol-ke le ti fi lo zó fi ai
irány zat a mai nap is ér dek lõ dé sünk hom -
lok te ré be? Mert ez a gon do la ti tá vol ság, ide -
o ló gi ai fel fo gás kü lönb ség jól le ír ja mai vi lá -
gunk, a mai köz élet leg je len tõ sebb prob lé -
má it.
Míg a há bo rú mû vé sze te má sok le gyõ zé sét
je len ti, a sa ját gon do la ta ink rá erõl te té sét a
má sik ra, ad dig a bé ke mû vé sze te a jó zan
meg gyõ zést, gya kor la ti lag ön ma gunk le gyõ -
zé sét je len ti. Nincs erõ fi tog ta tás.  A cél
erõnk, ké pes sé ge ink meg mu ta tá sa a má sik -
nak úgy, hogy meg ta lál ja ben ne mind azt,
ami szá má ra el fo gad ha tó, amit ké pes be épí -
te ni úgy el kép ze lé se i be, hogy egyi de jû leg
ér vé nye sít hes sük ér de ke in ket, de ne aláz -
zuk meg a küz dõ fe let. 
Ez ne héz. Meg üt ni va la kit a kocs ma elõtt
sok kal kön  nyebb, mint sé rü lés oko zá sa nél -
kül meg ol da ni a ve szé lyes hely ze tet. Ér vek
és in do kok nél kül oda vág ni a má sik nak, je -
lez ve, hogy ko moly erõk van nak mö göt tünk,
sok kal egy sze rûbb.  A má sik – ma saj nos
ke ve sek ál tal gya ko rolt – út va ló ban a ne he -
zebb, még is úgy vé lem, ez a jobb és jár ha -
tóbb út. 
Dunaharaszti a ti pi kus pél dá ja an nak, hogy
bár a tes tü let ös  sze té te le le he tõ vé ten né,
hogy sem mi be ve gyük a ná lunk el len zék ben
lé võ ket, még is sok és né ha fá rasz tó egyez -
te té se ken ala kít juk ki a kö zös ál lás pon tot. 
A kulcs szó a part ner ség. Ez je len ti egy fe lõl
a má sik fi gyel mes és ér dek lõ dõ meg hall ga -
tá sát, ál lás pont já nak, in do ka i nak meg is me -
ré sét és ter mé sze te sen nem ke vés ön ural -
mat, hogy az ér zel mi po li ti zá lást gya kor la ti
meg ál la po dá sok ra cse rél jük. 
Te hát egyez tet ni, egyez tet ni, ha nem is a
vég sõ kig, de ad dig, amíg csak van re -
mény a meg egye zés re: ez a po li ti kám im -
már tíz éve. Ta nul má nyoz tam a he lyi és
or szá gos po li ti kák mû kö dé sét és ar ra a
kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy an nál erõ -
seb bek, idõ ál lób bak a fa lak, mi nél töb ben
ve szik ki ré szü ket az épít ke zés bõl. Tíz
éve kö ve tem az ös  sze fo gás el vét, és azt
gon do lom, az idõ en gem iga zolt. Ha va la -
mi re, ar ra tény leg büsz ke va gyok, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let a ha tá ro za tok és ren de -
le tek túl nyo mó több sé gét egy han gú an fo -
gad ja el. Így tör tént ez a vá ros 2012-es
költ ség ve tés ének zá ró sza va zá sán is, ha -
son ló an az elõ zõ évek hez. És ez a mi si -
ke re ink egyik fõ tit ka. Kö szö nöm min den
kép vi se lõ-tár sam nak, hogy a ha tal mi cé -
lo kon fe lül emel ked ve a vá rost szol gál ják;
va ló ban há lás va gyok ezért. Ez a mi kö -
zös jö võnk zá lo ga. Biz tos va gyok ben ne,
hogy meg tud juk ezt az ös  sze fo gást õriz -
ni, és Dunaharasztin to váb bi si ke res esz -
ten dõk kö vet kez nek, egy más után. A
2012. évi költ ség ve té si ren de let tel le fek -
tet tük en nek alap ja it, mert to vább ra is bí -
zunk a jö võ ben. A kö zös jö võ ben, a kö zös
dunaharaszti jö võ ben.

Tisz telt Dunaharaszti Pol gá rok!
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Se bes tyén Im re 1944-ben szü le tett Kecelen. 15 éves ko ra óta
gyûjt ké pes le ve le zõ la po kat. Kez det ben csak azért, mert min -
den fi a tal gyûj tött va la mit a kö zép is ko lá ban, és nem sze re tett
vol na ki lóg ni a sor ból. De amint sza po rod tak a la pok, egy re
lel ke seb ben ku tat ta az újab ba kat. Min den ba rát ja, ro ko na, is -
me rõ se amer re járt, kül dött ne ki egyet. Mun ká ja so rán min -
den hol ke res te, vá sá rol ta azo kat. Kez det ben fes tõ inas ként dol -
go zott kü lön bö zõ há zak nál, és kér te a tu laj do no so kat, hogy

a mun ka utá ni nagy ta ka rí tás nál ne dob ják ki a la po kat. Így
né hány év alatt több ezer re nõtt a gyûj te mé nye. 1964-ben
a Vi lág If jú sá ga cí mû új ság ban sok le ve le zõ part ner re ta lált,
akik kel cse rélt, és akik tõl so kat ka pott aján dék ba. Így 27 hó -
nap alatt dup lá já ra nõtt ké pes lap ja i nak men  nyi sé ge. Köz ben
le érett sé gi zett, fõ is ko lát vég zett, majd nyo mo zó lett. Rend õr -
ként sok cég nél meg for dult, ahol ren ge teg üd vöz lõ la pot ad -
tak ne ki. Majd 1991-ben nyug díj ba vo nult, így sza bad ide jé -
nek kö szön he tõ en, az óta is lát vá nyo san gya ra po dik a gyûj -

te mé nye, akár évi több tíz ezer rel is.
Az az óta kecs ke mé ti la kos sá vált Se -
bes tyén Im re 1997 óta tag ja az Or -
szá gos Ké pes-le ve le zõ lap Gyûj tõk
Egye sü le té nek, ahol az el múlt évek
alatt sok hasz nos ta pasz ta lat ra tett
szert. 1998-ban már részt vett a
szom bat he lyi or szá gos tár la ton,
aho vá az óta is rend sze re sen min -
den év ben vis  sza tér. Ezen kí vül az
or szág szá mos te le pü lé sén több
mint 200 al ka lom mal ren de zett ed -
dig ki ál lí tást. A HUNFILA éven te

meg ren de zett
nem zet kö zi ké -
pes-le ve le zõ lap
ki ál lí tá sán 2004
óta min den év -
ben el nyer te az

el sõ dí jat, két al ka lom mal pe dig a zsû ri kü lön dí ját is. 2004-
ben kö zön ség dí jas volt az or szá gos ki ál lí tá son. Ugyan eb ben
az év ben ne ki ítél ték a veszp ré mi nem zet kö zi ki ál lí tás el sõ dí -
ját, a zsû ri kü lön dí ját és a ván dor dí jat is.
Gyûj te mé nye je len leg 250 ezer da rab ból áll, me lyet 37 té -
ma kör sze rint ka te go ri zál, ez zel az or szág egyik leg na gyobb
ma gán gyûj tõ jé vé vált.
Ké pes lap jai a rég múlt tör té né se it, ese mé nye it, ün ne pe it mu -
tat ják be, vá ros ké pes lap jai pe dig a ré gi Ma gyar or szág tör té -
nel mi le nyo ma tai. Most Dunaharasztira, a Vá ro si Könyv tár
Mi ni Ga lé ri á já ba már ci us hó nap ra az 1848-as for ra dal mat és
sza bad ság har cot be mu ta tó leg szebb ko ra be li ké pes lap ja it
hoz ta el. E ha vi tár la tun kat ajánl juk Dunaharaszti kö zön sé -
gé nek, gye re kek és fel nõt tek fi gyel mé be egy aránt.

2012. MÁRCIUS – A HÓ NAP KIÁLLÍTÁSA

Az 1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc
ko ra be li ké pes le ve le zõ lap okon
Se bes tyén Im re gyûj te mé nyé bõl
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A TEA Egye sü let szer ve zé sé ben

„At tól a nap tól kezd ve az anya haj nal ban kel, min den
zaj ra fel ri ad, ar ra is, amit nem is hall, a gye rek szo -
bá já ba ro han, hogy lás sa, ott van-e még. At tól a nap -
tól kezd ve az anyá nak nincs egy nyu godt per ce, és
nem is lesz so ha töb bé, mert a go nosz meg ta ní tott
ne ki va la mit: a fé lel met.”

A Vált ság díj ki in du ló hely ze te ba ná li san egy sze -
rû, an  nyi ra is me rõs a tö mér dek tévékrimibõl, még -
is min dig új: mun ka nap kez dõ dik a rend õr sé gen.
Üres fe cse gés sel, ba rá ti lo cso gás sal, a nyo mo -
zást ve ze tõ María Garralda és be osz tott ja, Pepe
Puig kö zött. Far sang nap ja van, a gye re kek az
óvo dá ban, is ko lá ban jel mez bál ra ké szül nek. Idõ:
nap ja ink, tech ni kai fel sze relt ség a csú cson – és
még is: La u rá nak a ját szó té ren el ra bolt gyer me -
két nem ta lál ják. Mi ért ezt a kis gye re ket, akit any -
ja szü le té se óta egye dül, szin te is me ret len ap ja
nél kül ne velt? Mi ért pont La u rá ét, aki so ha sen ki -
nek nem tett ros  szat? Nem si ke rül in do kot ta lál ni
a mi ér tek re.
A kri mi ben Tóth Il di kó mel lett Fo dor An na má ria,
Gás pár An na, Kövesdi Lász ló és Ficzere Bé la ját -
szik. A dísz let Ondrashek Pé ter, a jel mez Balla Il -
di kó mun ká ja.
Ren de zõ: Baksa Im re.

2012. már ci us 30. 19 óra 30 perc 
Dunaharaszti, Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si ház

Jegyár: 2500 Ft
Je gyek vá sá rol ha tók: 

An na-ház ban a STEP Uta zá si Iro dá ban

S Z Í N H Á Z



Far san gi ün nep ség a Bár ka Ala pít vány mû he lyé ben
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A Bár ka Ala pít vány 2012. 02. 16-án, csü -
tör tö kön ren dez te meg a szo ká sos far -
san gi ün nep sé gét a Mindszenty ut ca 3.
szám alat ti mû he lyé ben. A Bár ka Ott hon
la kói és a kör nyé ken élõ mû hely be já ró
sé rült em be rek a se gí tõk kel és né hány
hoz zá tar to zó val együtt kö zö sen bú csúz -
tat ták a hi deg té li idõ sza kot.
A far sang szó hal la tán a jel me zes fel vo -
nu lá sok, a sok mó ka, ka ca gás jut hat
eszünk be, és nem utol só sor ban egy
kön  nyû és sem mi hez sem ha son lít ha tó
fi nom ság: a far san gi fánk.  
Mind ezen örö mök ben le he tett ré sze
azok nak, akik e je les na pon a Mû hely -
ben tar tóz kod tak.

Az ese mény szin te az egész na pot ki töl -
töt te, hi szen már a reg ge li órák ban el -
kezd tük dí szí te ni a kö zös sé gi ter met,
amely so rán min den ki nek ju tott va la mi
fel adat. Ebéd után pe dig sor ke rült ar ra,
ami re már min den ki na pok óta iz ga tot tan
várt: jel mez be öl töz tünk. 
A la kó ott hon ban élõ ti zen két fi a tal nem
elé ge dett meg az zal, hogy csu pán ál ar -
cot ölt sön, ha nem õk egy rö vid, mu lat -
sá gos, ám még is ta nul sá gos tör té net be
bur kol va búj tak más va la ki, vagy ép pen
va la mi bõ ré be: men tõs, so fõr, dok tor nõ,
Pi ros ka, szer ze tes, bo kor, smiley, ha -
lacs ka, ci ca, mo to ros lány, il let ve hor -
gász sze rep ben. Kre a ti vi tás ban nem

volt hi ány, elõ for dult a jel me zek kö zött
Harry Potter, TV-ma ci, ka ti ca bo gár, mé -
hecs ke, ká vé fõ zõ, cow boy és hu pi kék
törpikék is. 
A fel vo nu lás után rend ha gyó tom bo la -
sor so lás kö vet ke zett, amely rõl sen ki
sem tá vo zott üres kéz zel. Ezt kö ve tõ -
en el fo gyasz tot tuk az „Ági né ni” ál tal
ké szí tett far san gi fán kot, majd kez dõ -
dött egy rö vid tánc mu lat ság. A nap vé -
gé re min den ki el fá radt egy ki csit, de
még is szép és új él mé nyek kel gaz da -
god tunk.

Kutasi-Sersényi And rea
se gí tõ

Köszönjük, ha adója 1%-át
a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár
részére ajánlja fel!

Adószámunk:
16794601-2-13
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Tóth Józsefné Panni nénit köszöntöttük 
90. születésnapja alkalmából. 
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Rend ha gyó far sang 
az al só ta go za ton

A II. fél év ele jén, mint min dig, az
idén is a far sang volt a gye re kek ál -
tal leg job ban várt ese mény.
Min den év ben iz ga tot tak, min dig
van nak új öt le te ik, ter ve ik, s azt ta -
pasz tal juk, hogy a fel nõt tek is újult
erõ vel, ener gi á val se gí tik  a bál si -
ke res le bo nyo lí tá sát. Egy ap rócs ka
„gon dunk” csu pán, hogy év rõl év re
fo lya ma to san nõ jük ki a a tor na ter -
mün ket.
Eb ben a tan év ben el ha tá roz tuk,
hogy vál toz ta tunk a hely szí nen, s
meg néz zük ho gyan fo gad ják a leg -
fõbb érin tet tek, a gye re kek, ha a far -
san got az osz tá lyok ke re te in be lül
ren dez zük meg.
A 3-4. osz tá lyo sok ma guk is részt
ve het tek az elõ ké szü le tek ben, a
szer ve zõ mun ká ban, a sa ját tan ter -
mük fel dí szí té sé ben, be ren de zé sé -
ben. Pa u la né ni, Er na né ni és Ircsi
né ni ez út tal nem a szo kott he lyü kön
zsû riz tek, ha nem min den ho vá be -
kuk kant va cso dál hat ták meg a gye -
re kek idei öt le te it. Ez a min den
szem pont ból „menõ” zsûri az idén is
ne héz hely zet ben volt, ren ge teg ju -
tal mat osz tott, hi szen min den osz -
tály ban dí jaz ta a leg jobb, leg lát vá -
nyo sabb jel me ze ket. A sok tün dér -
lány mel lett ta lál koz hat tak ká posz tá -
val, ka kas sal, lég ha jó val, Kle o pát rá -
val és macs ká já val, gyu fá val, zsák -
ba macs ká val, sze ren cse ma lac cal,
sõt még egy hû tõ szek rén  nyel is! A
mozgózsûrit ter mé sze te sen min den -
hol fi no mabb nál fi no mabb far san gi
sü tik, üdí tõk vár ták. Szin te min den
osz tály ban le he tett kap ni zsák ba -
macs kát és tom bo lát is, ami el ma -
rad ha tat lan ré sze a mu lat ság nak. 
A csa lá di as han gu la tú far san gok
nem szab tak gá tat a tánc ver se nyek
meg ren de zé sé nek sem, sõt a gye re -
kek szó ra koz ta tá sá ra új le he tõ sé ge -
ket kí nál tak. Több osz tály fõ nök szá -
molt be ar ról, mi lyen ki tö rõ öröm mel
fo gad ták a gye re kek a vi dám, sok ré -
tû, sok szor na gyon vic ces fel ada tok -
kal tar kí tott ve tél ke dõ ket, já té ko kat.
Játsz hat tak az ott hon ról be ho zott,
vagy tom bo lán nyert tár sa sok kal, s
fel pró bál hat ták egy más jel me ze it is.
Azt hi szem fel nõt tek, gye re kek egy -
aránt jól szó ra koz tunk, re mek dél -
elõtt volt! Kö szön jük szé pen a szü -
lõk és a zsû ri oda adó mun ká ját! Ta -
lán a rend ha gyó far san gunk ha gyo -
mán  nyá vá lik!?

Humicskó Zsu zsan na

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

PÁ LYÁ ZAT

A dunaharaszti II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

100 év – 1000 em lék100 év – 1000 em lék cím mel

az is ko la fenn ál lá sá nak 100. év for du ló ja al kal má ból vá ro si 
kép zõ mû vé sze ti (rajz, fes té szet, fo tó) és iro dal mi pá lyá za tot hir det.

A pá lyá zat ja va solt té má ja: 100 éves a Rá kó czi is ko la.

Öröm mel fo ga dunk min den az is ko la tör té net hez, ál ta lá ban az is ko lá hoz,
az ok ta tás hoz, az is ko la épü let hez kap cso ló dó pá lya mû vet.

Kor cso port ok, kor osz tály ok:
I.: 7–10 év
II.: 11–14 év
III.: 15–18 év
IV.: fel nõtt kor osz tály

A jel igés pá lya mû vek mel lé kér jük, mel lé kel jék az aláb bi ada to kat
egy le zárt bo rí ték ban:
– az al ko tó ne vét,
– az al ko tó ko rát,
– az al ko tó is ko lá já nak nevét/lakcímét/elérhetõségét,
– az al ko tás témáját/cí mét.

A kép zõ mû vé sze ti al ko tá so kat ma xi mum A/3-as mé ret ben, a fo tó pá lyá -
za to kat nyom ta tott és di gi tá lis for má tum ban kér jük be nyúj ta ni.
Az iro dal mi pá lyá zat ban mû fa ji és for mai meg kö tés nincs. Öröm mel fo -
gad juk a leg kü lön bö zõbb mû fa jo kat – vis  sza em lé ke zést, ri por tot, el be -
szé lést, no vel lát, es  szét stb. – akár ver ses, akár pró zai for má ban.

A be nyúj tott pá lya mû ve ket szak mai zsû ri bí rál ja el.
A leg ér té ke sebb mun ká kat egy hely tör té ne ti ki ad vány ban sze ret nénk
köz zé ten ni.

A pá lya mun ká kat a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la cí mé re (2330
Dunaharaszti, Rá kó czi u. 28.) le het el kül de ni, il let ve sze mé lye sen be -
nyúj ta ni az is ko la tit kár sá gán.

El ér he tõ sé ge ink:
E-mail cí münk: frakoczi@pr.hu
Te le fon szá munk: 24/370-253 vagy 30/676-5205

Be kül dé si ha tár idõ: 2012. má jus 30.

Ered mény hir de tés: 2012. jú ni us 13. 17 óra kor 
a Rá kó czi is ko lá ban.



Vá ro si ok ta tá si fó rum
az ál ta lá nos is ko lát vá lasz tó gyer me kek szü lei szá má ra, a he lyi is ko lák vezetõinek rész vé te lé vel

2012. áp ri lis 11-én, szer dán 17 órá tól a Jó zsef At ti la Mûvelõdési Ház ban.
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Kez det re szük ség van

Mu tasd meg ta nít vá nyod nak, hogy zsen -
ge tu dá sát hasz nál va ké pes olyan ered -
mé nyek el éré sé re, ami lye nek rõl ad dig
nem is ál mo dott! Ez ön bi zal mat ad ne ki,
és meg hoz za a ked vét ah hoz, hogy akar -
jon jobb len ni. Ám ügyelj ar ra, hogy ön bi -
zal ma ne ösz tö nöz ze meg elé ge dés re, ne
vál jék el bi za ko dot tá. Ezért vil lants fel elõt -
te to váb bi cé lo kat, me lye ket ke mény, ki -
tar tó szor ga lom mal ér het el. Sze res se
meg a já té kot, és is mer je mi nél több fi a -
tal!
Ef fé le gon do la tok ösz tö nöz het ték a DMTK
asz ta li te nisz szak osz tá lyá nak ve ze tõ jét,
Csik Mik lóst (Mi ki bá csit), ami kor fel ve tet -
te, ren dez zünk a kez dõk szá má ra ver -
senyt. Mi ki bá csi edzõ ként nem csak a jó
já té ko sok fej lõ dé sé re, ered mé nye i re fi -
gyel, de hang súlyt fek tet az után pót lás ne -
ve lé sé re is. Nagy sze re pe volt ab ban,
hogy szep tem ber ben a Hu nya di Já nos Ál -
ta lá nos Is ko lá ban ping pong szak kör in dult.
(Az is ko la ta nu lói kö zül a DMTK szí ne i ben
töb ben je len tõs ered mé nye ket ér tek el, s
még ma is tag jai a szak osz tály nak.)
2012. feb ru ár 4-én, szom ba ton dél ben ke -
rült sor a Kez dõk I. vá ro si ver se nyé re,
mely re a ping pong szak kör tag jai is meg -
hí vást kap tak.
A ver seny nap ja iga zi té li idõ já rás sal kö -
szön tött ránk. A részt ve võk lét szá mát
azon ban ez nem be fo lyá sol ta. Hó aka dály
ide vagy oda, ti zen öt lel kes já té kos kezd -
te meg a be me le gí tést. Azok az is ko lás -
ko rú gye re kek ve het tek részt a ver se nyen,
akik fél év nél nem ré geb ben jár nak rend -
sze re sen edzé sek re, il let ve szak kö ri fog -
lal ko zá sok ra.
A ver seny két cso port ban in dult. Egy-egy
játsz ma két nyert szet tig tar tott. Min den ki
ügyelt a he lyes ütõ fo gás ra, láb tar tás ra,
lab da in dí tás ra és át adás ra. Lát hat tunk ki -
tar tó lab da me ne te ket, szo ros mec  cse ket,
ön fel ál do zó ve tõ dé se ket a lab dá ért. Mind -
két csa pat ban óri á si küz de lem folyt, hi -
szen a cso por tok el sõ és má so dik he lye -
zett jei jut hat tak to vább az elõ dön tõ be. 

Az el sõ cso port ból Ke mény
Má tyás (5. oszt., Kõrösi
Csoma Sán dor Ált. Isk.) ve -
ret le nül, Ko vács Dá vid (8. a
,Hu nya di Já nos Ált. Isk.) egy
vesz tett és öt nyert játsz má -
val ju tott a leg jobb négy kö zé. 
A cso port to váb bi ered mé -
nyei: 1 gyõ zel met szer zett
Pongrácz Ber nát (4. c, Hu -
nya di Já nos Ált. Isk.) és a
cso port leg if jabb ver seny zõ -
je, Ke mény Ba lázs (2. oszt.,
Kõrösi Csoma Sán dor Ált.
Isk.); 2 gyõ zel met Mi hály
Ale xand ra (7. c, Hu nya di Já -
nos Ált. Isk.); 3 gyõ zel met
Egyed Ró bert (6. a, Kõrösi Csoma Sán -
dor Ált. Isk.) és Hor váth Má té (8. a, Hu -
nya di Já nos Ált. Isk.).
A má so dik cso port ban Matola Pat rik (5. a,
Kõrösi Csoma Sán dor Ált. Isk.) min den el -
len fe lét le gyõz ve hét pont tal, Ficsór Ré ka
(7. c, Hu nya di Já nos Ált. Isk.) pe dig öt
pont tal har col ta ki a to vább ju tást. 
A cso port to váb bi ered mé nyei: A cso port
leg fi a ta labb ver seny zõ je, Gulácsi Ti bor
(3. oszt., Kõrösi Csoma Sán dor Ált. Isk.)
nem szer zett pon tot, de sport sze rû, ki -
tar tó já ték kal egy szettgyõzelmet mond -
hat ma gá é nak. Egy gyõ zel met szer zett
Se re gi Vik tó ria (7. c, Hu nya di Já nos Ált.
Isk.); 3 gyõ zel met Sza bó Már ton (6. c,
Hu nya di Já nos Ált. Isk.); 4 gyõ zel met
Ko csis György (7.c Hu nya di Já nos Ált.
Isk.), Kris tóf At ti la (8. a, Hu nya di Já nos
Ált. Isk.) és Lébenguth Ed várd (5. oszt.,
Grassalkovich An tal Ált. Isk.).
A kö zép dön tõ ben Ke mény Má tyás és
Ficsór Ré ka csa tá já ból a Kõrösi Is ko la
ta nu ló ja ke rült ki gyõz te sen. A má sik
ágon Ko vács Dá vid le gyõz te Matola
Patrikot, így a dön tõt Ke mény Má tyás és
Ko vács Dá vid ját szot ta. A cso port mér kõ -
zés ben ko ráb ban már ta lál koz tak egy -
más sal. Ak kor is, s a dön tõ ben is szo ros
küz del met vív tak. Ez út tal Ko vács Dá vid
bír ta job ban a haj rát, így õ lett a ver seny
gyõz te se.

A Kez dõk I. vá ro si ver se nyé nek vég ered -
mé nye:

I. hely: Ko vács Dá vid (8. a, Hu nya di
Já nos Ál ta lá nos Is ko la)

II. hely: Ke mény Má tyás (5. osztály,
Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la)

III. hely: Matola Pat rik (5. a, Kõrösi
Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko -
la)

IV. hely: Ficsór Ré ka (7. c, Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la)

A ver senyt Mi ki bá csi ve zet te. Se gí tõi
vol tak Sós Ti bor (a DMTK I. csa pa tá nak
tag ja) és Kiss Ta más (a DMTK II. csa pa -
tá nak tag ja). Mind hár muk mun ká ját kö -
szön jük.
Az ered mény hir de tés után a leg ki tar tób -
bak még játsz hat tak, il let ve meg fi gyel -
het ték, ho gyan ját sza nak a na gyok. Ti bi
és To mi ugyan is egy kis be mu ta tót tar -
tott szá muk ra. A részt ve võk jó han gu lat -
ban és nagy ter vek kel tér tek ha za. Az -
óta több ször is el hang zott a kér dés: Mi -
kor lesz a kö vet ke zõ ilyen ver seny?

Ké szü lünk rá és vár juk.

Kovácsné Mes ter Ág nes
szak kör ve ze tõ

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Itt fel te he tik kér dé se i ket, elõre tá jé ko zód hat nak, hogy a nyílt na pok -
ra és a be irat ko zás ra már cél irá nyo san me hes se nek.

A fó rum prog ram ja:
– Hajdu Zsolt, az Ok ta tá si, Mûvelõdési és Sport bi zott ság el nö ké nek

bevezetõje
– A he lyi is ko la igaz ga tók tá jé koz ta tói
– A leendõ elsõs ta ní tók be mu ta tá sa
– A Dunaharaszti Né met Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja a né met nem -

ze ti sé gi ok ta tás ról;
– A Bu da pest 23. ke rü le ti Mik száth Kál mán Ál ta lá nos Is ko la be mu -

tat ko zá sa
– Kér dé sek–vá la szok

A 2012/2013-as tan év re az ál ta lá nos is ko lai 
be irat ko zá sok idõpontja:

2012. áp ri lis 25-26-27. (szer da 14–18 óráig, 
csü tör tök 8–18 óráig, pén tek 8–15 órá ig).

Rész le tek (tud ni va lók, nyílt na pok, elsõs osztályfőnökök) a már ci us -
ban megjelenõ Be csen ge tés 2012 címû di gi tá lis ki ad vány ban
(elérhetõ lesz a www.dunaharaszti.hu ol da lon a hir det mé nyek kö zött,
és a Szülõknek me nü pont ban is), il let ve an nak szó ró lap ján, me lyet
min den is ko la kö te les gyer mek szü le i nek el jut ta tunk majd a he lyi óvo -
dák ba.
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

1995 óta tart az egy re el mé lyül tebb kap -
cso lat a Baktay Er vin Gim ná zi um és az
észak-finn or szá gi Ii vá ros gim ná zi u ma kö -
zött. Az el múlt 16 év alatt szám ta lan ta -
pasz ta lat cse ré re, lá to ga tás ra, kö zös pro -
jekt re ke rült sor, de meg is mer tük egy más
élet- és mun ka kö rül mé nye it is.
Sze ren csés nek ér zem ma gam, hogy 2012.
feb ru ár 18. és 25. kö zött  is ko lánk négy di -
ák já val ma gam is meg lá to gat hat tam az
ezer tó or szá gát, azon be lül is a fe nyõ fák -
kal kö rül ölelt Iit és gim ná zi u mát. A prog -
ram ban a ma gya rok és fin nek mel lett Kla -
gen furt ból ér ke zett di á kok is részt vet tek.  A
ma gyar és oszt rák di á kok be mu tat ko zá sa
vá ra ko zá son fe lü li si kert ara tott. A be mu tat -
ko zás so rán az adott or szág sport tör té ne -
te és az is ko la sportélete volt az idei pro -
jekt egyik fõ té má ja. Di ák ja ink be mu tat ták
test ne ve lõ ta ná ra ik kal ké szí tett in ter jút,
majd sváb és ma gyar nem ze ti sé gi ru há ban
ma gyar nép da lo kat éne kel tek. Lá to ga tás
so rán kipróbálhatttuk a szá munk ra kis sé
ide gen sí fu tást, és sor ke rült sor ver se nyek,
sport ve tél ke dõk le bo nyo lí tá sá ra is.
Az is ko lá ban kü lön bö zõ órá kat lá to gat tunk

meg, vet tünk részt tánc órán, és a gya kor -
la ti órán el ké szí tett rén szar vas húst vagy
cso kis sü te ményt is meg kós tol hat tuk. A
pro jekt má sik té má ja az „Anya nyel vi
workshop”, a finn kol lé gák öt le te volt. A
részt ve võ di á kok ma gya rul, fin nül és né -
me tül ta ní tot ták egy mást. Vé gül utol só na -
pun kon kö zö sen ös  sze vá lo gat ták a leg -
job ban si ke rült fény ké pe i ket és egy
powerpointos be mu ta tó so rán be mu tat ták
az ott töl tött leg szebb pil la na ta i kat. 
Év rõl év re kü lö nös él ményt je lent az iga -
zi Tél apó fa lu já nak meg lá to ga tá sa, ami
nem ma rad ha tott el idén sem. Így el mond -
hat juk: hoz zánk a Mi ku lás mi dig de cem -
ber ben jön, de a Baktaysok is vissza té rõ
ven dé gek ná la. Rovaniemiben az Észa ki
sark vi dék Mú ze u má nak meg te kin té se,
majd a Kemiben éven te más for má ban fel -
épü lõ jég vár szo bá i nak a ki pró bá lá sa
adott ma ra dan dó él ményt. 
Az egy hét alatt finn, oszt rák és ma gyar
rész rõl egy 2014-ben in du ló mû vé sze ti
együtt mû kö dés rõl szó ló kö zös pro jekt elõ -
ké szí tõ mun ká ja is zaj lott. En nek elõ ké szí -
té sét már ko ráb ban el kezd te ha gyo má -

nyos kap cso la tunk út -
tö rõ je, Bucskó Ma ri -
an na ta nár nõ. A prog -
ram fel vá zo lá sa so rán
meg lá to gat tuk a he lyi
mû vé sze ti köz pon tot
és meg is mer het tük vi -
lág hí rû he lyi mû vé -
szek mun ká it, al ko tá -
sa it és ki dol goz tuk az
új kö zös együtt mû kö -
dés alap ja it. Eb ben ki -
emel ke dõ en jó hát te -
ret biz to sít szá munk -
ra, hogy is ko lánk ren -
del ke zik sa ját mo dern
mû vé sze ti ga lé ri á val.
A lá to ga tás hasz nos,
ta nul sá gos volt, le nyû -
gö zõ él mé nye ket

nyúj tott. Ta nu ló im és jó ma gam is ne he zen
tud tunk bú csút ven ni. Ii a nyu ga lom szi ge -
te volt szá mom ra, ahol a fin nek sze re te te
és ba rát sá ga áradt fe lénk. Ez úton is sze -
ret ném meg kö szön ni Ju há nak, Teijonak,
Hen ná nak és Juk ká nak, hogy min dent
meg tet tek ér tünk, se gí tet tek hogy jól érez -
zük ma gun kat, meg hív tak ott ho na ik ba, így
a hi va ta los lá to ga tás még kö tet le nebb le -
he tet, meg is mer het tem finn há zi gaz dá im
min den na p ja it, hét köz na pi életét, csa lád -
ját, szo ká sa it.
A rep té ri bú csú – reméljük – idén is csak
rö vid idõ re szól, kap cso la ta in kat ápol ni
sze ret nénk. A mi elõb bi vi szont lá tás ra az
áp ri li si UNESCO -tá bo runk ban!

Hidvégi Il di kó
an gol ta nár

Di ák nap a Baktayban

Egy részt ve võ di ák tol lá ból:

Is ko lánk ban idén is meg ren de zés re ke rült
a Di ák nap, ez út tal feb ru ár 24-én. A DÖK
tag jai nagy fá ba vág ták a fej szé jü ket: az
éves ru tin tól el tér ve tel je sen új stí lus ban
zaj lott a dél elõt ti prog ram. Min den osz tály
két csa pat ra osz lott, majd ta ná ra ink ve ze -
té sé vel vé gig jár tuk a 15 ve tél ke dõ-ál lo -
mást. Volt itt min den, kezd ve a víz ivó sor -
ver seny tõl a hát raj zon át a „Ma gyar or -
szág, sze ret lek!” rö vid vál to za tá ig. A csa -
pat ver seny az egész dél elõt tün ket ki töl töt -
te, nem volt meg ál lás – fõ leg, hogy né ha
egy szer re két he lyen is vár tak min ket –,
de mind az osz tá lyok, mind a ve tél ke dõt
ve ze tõk vet ték az aka dá lyo kat.
A csa pat ver se nyek kel pár hu za mo san el -
kez dõ dött a sakk- és a ping pong ver seny
is, il let ve dél ben sor ke rült a ta nár-di ák
röp lab da meccs re.
Dél után részt ve het tünk a fa kul ta tív prog -
ra mo kon, mint a Nyel vek Há za, film klub,
tea ház, ás vány ki ál lí tás, karaoke, tánc szõ -
nyeg. A prog ram vé gé hez kö ze led ve az is -
ko la egy re hal kult, majd be leng te a fá radt,
bé kés csönd.
Úgy gon do lom, a vál to zá sok hoz zá já rul tak
az idei Di ák nap si ke ré hez. Kí vá nom, hogy
a kö vet ke zõ évek ben is ha son ló an jó han -
gu lat ban tel jen ez a nap – min den ki nek.

Ko vács Ágo ta 13. b

Nyelv ta nu lás, sí fu tás az is ko lák kö zöt ti ba rát ság he té ben 
– is mét Baktaysok jár tak a Tél apó nál



Hús vé ti Rajz fil mes tá bor Óbu dán a ta va szi szü net ben 6–17 éve sek nek
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A szer ve zõk 
sze mé vel:

A már szo kás sá vált di ák nap idén más
volt, mint a töb bi. A DÖK a jól meg szo kott
prog ra mo kat egy toll vo nás sal át húz ta, és
va la mi tel je sen új do log várt a di ák ság ra.
Csa pa tok ra bont va ver se nyez tek egy más
el len és leg na gyobb el len sé gük kel, az idõ -
vel. 
A di ák ön kor mány zat kép vi se lõi egy han -
gú an úgy vél ték, hogy az össz pon to sí tást,
kre a ti vi tást, gyor sa sá got igény lõ fel ada to -
kon kí vül na gyon fon tos a szó ra ko zás és
a vi dám ság is, ezért min dent el kö vet tünk,
hogy ne csak a ver seny szel lem, de a ne -
ve tés ere je is ott le gyen, és en nek tük ré -
ben pró bál tunk mi nél több vi dám sá got be -
le csem pész ni a fel ada tok ba. Ezért a tánc,
az „öl töz te tõs”, a „fa po fa” já ték ban el ke rül -
he tet len volt egy-egy vi dám pil la nat.
De a csa pat ver se nyek után sem ért vé -

get a prog ra mok tár há za. Ta ná rok és a
ta nu lók együtt szur kol hat ták vé gig a ta -
nár-di ák röp lab da mec  cset, ahol a di á kok
bra vú ro san helyt áll tak ta ná ra ink kal
szem ben. A Nyel vek Há zá ban ka ma toz -
tat hat ták nyel vi tu dá su kat, de a tán col ni
vá gyók nak is al kal muk volt ki pró bál ni a
tánc szõ nye get.
Ám ezt a na pot is, ahogy min den ren dez -
vényt, sok ter ve zés és egyez te tés elõz te
meg, itt sze ret ném is mét meg kö szön ni
Fábry Jú lia ta nár nõ nek, a DÖK kép vi se -
lõk és az ál lo má so kon lel ke sen se gí tõ di -
á kok mun ká ját! 
Re mé lem, mind an  nyi unk szá má ra jó volt
egy ki csit el tér ni a meg szo kott is ko lai ru -
tin tól.

Slavoczky Ni ko lett
DÖK el nök he lyet tes 

Ván dor úton
Egy ki ál lí tás ké pei út ra kel nek

Újabb ven dég sze rep lés re in dult a Baktay
Mo dern Mû vé sze ti Ga lé ria né hány mû tár -
gya. Is ko lánk ban az kép zõ mû vé sze ti ga -
lé ri át 1995-ben ala pí tot ta az in téz mény
ak ko ri igaz ga tó ja, a lel kes mû vé szet pár to -
ló és mû gyûj tõ, dr. Zsuffa Istvánné, és mû -

vész ta nár kol lé gá ja, So mo gyi György ta -
nár úr.
A gyûj te mény má ra több mint 250 mû al -
ko tást szám lál, ez ha zánk ban egye dül ál -
ló. Sem kö zép is ko la, sem más köz ok ta tá -
si in téz mény nem ren del ke zik ilyen vo lu -
me nû sa ját ga lé ri á val. A ké pek, szob rok
egy ré sze 2011 õszén szak sze rû és mél -
tó el he lye zés ben szü le tett új já a Laffert
Kor társ Kú ri á ban. A kú ria ta va szi idõ sza -
ki ki ál lí tá sá val esik egy be, hogy a mû vek
egy ré sze most ven dég sze rep lés re in dult.
A kis pes ti Hely tör té ne ti Gyûj te mény Nagy
Ba logh Já nos kiállítóteremben 24 fest -
mény és két kis plasz ti ka te kint he tõ meg.
Zö mé ben Mun kácsy és Kos suth dí jas mû -
vé szek re me kei. 
Az idõ sza ki ki ál lí tást feb ru ár 23-án nyi tot -
ta meg Vinczek György, Kis pest pol gár -
mes te re, és Sziráki György, is ko lánk igaz -
ga tó ja. Az ér dek lõ dõ kis pes ti ek már ci us
29-ig te kint he tik meg mû vé sze ink kép zõ -
mû vé szet be ön tött ven dég já té kát. Du na -
ha rasz tiak szá má ra ter mé sze te sen az
idõ sza ki ki ál lí tás után is mét lát ha tó ak
lesz nek a Laffert kú ri á ban, a gyûj te mény
na gyobb ré sze pe dig to vább ra is ál lan dó
he lyén, esztétikai értékekben gaz dag hát -
te re a Baktay Er vin gim ná zi um ban fo lyó
ne ve lõ-ok ta tó mun ká nak.

A Ma gyar Rajz film Kft. 2 na pos prog ra mot szer vez a
rajz film ké szí tés iránt ér dek lõ dõ gye re kek nek. A részt -
ve võk el ké szít he tik sa ját rajz film jü ket, me lyet CD-jén
ha za vi het nek.

To váb bi in for má ció: a http://www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html ol da lon!

Tel.: 06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s kép zés in dul

TA NUL JON SZAK MÁT ani má ci ós stú di ó ban!

A Ma gyar Rajz film Kft. 10 hó na pos szak mai kép zé sén
meg ta nul hat ja az ani má ci ós szak mát.
Ál la mi lag el is mert bi zo nyít vány! Ru gal mas ok ta tá si
idõ pont ok! Fel vé te li zõk nek is ajánl juk!

To váb bi in for má ció a http://www.magyarrajzfilm.hu/
felnottoktatas.html ol da lon!
Tel.: 06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu
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PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki az 

me lyet Dunaharaszti vá ros költ ség ve té se biz to sít.

A) a vá ros ban mû kö dõ mû vé sze ti, 
ok ta tá si, kul tu rá lis te rü le ten mû kö dõ 

ci vil szer ve ze tek szá má ra.

A pá lyá za ton fel oszt ha tó ös  szeg:
12 500 000 Ft,

B) a DMTK ke re te in kí vül mû kö dõ 
sport szer ve ze tek szá má ra.

A pá lyá za ton fel oszt ha tó ös  szeg:
3 000 000 Ft,

Az „A” pá lyá zat cél ja: a Dunaharasztin élõ vagy
dol go zó ál lam pol gár ok ön szer ve zõ dõ kö zös sé ge i -
nek az ön kor mány za ti fel ada tok meg va ló sí tá sa, a
pol gá rok köz élet be va ló be vo ná sa, a te le pü lés fej -
lesz té se és szé pí té se, a kör nye zet vé de lem, a kul -
tú ra és a ha gyo má nyok ápo lá sa, a la kos ság mû -
ve lõ dé se, ok ta tá sa, szó ra ko zá sa, egész sé gi ál la -
po tá nak meg õr zé se és ja ví tá sa ér de ké ben vég zett
te vé keny ség tá mo ga tá sa.

A „B” pá lyá zat cél ja: az adott sport ág iránt ér dek -
lõ dõ gyer mek és fel nõtt la kos ság ál tal igény be ve -
he tõ, az egész sé ges élet mód biz to sí tá sá ra – a fi -
zi kai és men tá lis kon dí ció eme lé se és meg tar tá sa
ér de ké ben – rend sze res spor to lá si le he tõ sé get
biz to sí tó, Dunaharasztin mû kö dõ sport szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa.

A szer ve ze tek a te rem bér le ti tá mo ga tás ra vo -
nat ko zó igé nyü ket is e pá lyá za tok ke re té ben és
elõ írá sa i nak meg fe le lõ en nyújt hat ják be konk -
rét ös  szeg meg je lö lés sel!

A pá lyá za ton részt ve het nek azok a bí ró ság ál tal
be jegy zett ci vil szer ve ze tek, egye sü le tek, szö vet -
sé gek, ame lyek az ön kor mány zat il le té kes sé gi te -
rü le tén be jegy zett szék hel  lyel ren del kez nek, vagy
Dunaharaszti szék hel  lyel alszervezetet mû köd tet -
nek, va la mint azok a he lyi kö zös sé gek, ame lyek
meg ha tá ro zó sze re pet töl te nek be Dunaharaszti
vá ros kö zé le té ben, to váb bá meg fe lel nek az egye -
sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog ál lás ról, va la mint a
ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé rõl és tá mo ga tá sá ról
szó ló, 2011. évi CLXXV. tör vény ren del ke zé se i -
nek, kü lö nös te kin tet tel a be szá mo lá si kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek kö ve tel mé nyé re.

Nem pá lyáz hat nak: vál lal ko zói szer ve ze tek, po li -
ti kai pár tok, ki sebb sé gi ön kor mány zat ok, ala pít vá -
nyok, va la mint azok, akik a ko ráb ban fel vett tá mo -

ga tás sal ha tár idõ ben nem szá mol tak el, il let ve
azok, akik nek köz tar to zá suk, va la mint le járt ha tár -
ide jû pá lyá za ti kö te le zett sé gük van, csõd- és vég -
el szá mo lá si vagy fel szá mo lá si el já rás alatt áll nak.

Pá lyáz ni az er re a cél ra ké szült, hi ány ta la nul ki -
töl tött nyom tat vá nyon le het. A pá lyá zat nak tar tal -
maz nia kell a „Pá lyá za ti Adat la pot” és a bank -
szám la szám ról szó ló „Nyi lat ko za tot”. A pá lyá za ti
nyom tat vá nyok be sze rez he tõk a Dunaharaszti
Pol gár mes te ri Hi va tal ban a pá lyá zat ke ze lõ nél,
va la mint le tölt he tõk a www.dunaharaszti.hu
hon lap ról a „hir det mé nyek” menüpontból.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: egye sü let ese tén a
bí ró sá gi be jegy zés rõl szó ló vég zést, más szer ve -
zet ese tén a lé te sí tõ ok ira tot vagy egyéb alap do -
ku men tu mot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: sze mé lye sen
a pá lyá zat ke ze lõ nél.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je:
2012. áp ri lis 4. (szer da) 16.00 óra.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció a pá lyá -
zat ke ze lõ tõl kér he tõ!

Pá lyá zat ke ze lõ: Baldauf Myrtill 
Te le fon: 06-24/504-419
He lye: Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., 10. szo ba

Dön tés a tá mo ga tá sá ról: a Kép vi se lõ-tes tü let
2012. áp ri lis 23-i ülé sén.

Dunaharaszti Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
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Na pi ren di pon tok

1. Az Ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2011. (III. 1.)
ren de let mó do sí tá sa

2. A he lyi adó ren de let mó do sí tá sa
3. In téz mé nyi in gat la nok te lek ha tár-ren de zé se és el vi dön tés in téz -
mé nyi in gat la nok szék hely-te lep hely vál to zá sá ról

4. Mó do sí tott in téz mé nyi ala pí tó ok irat ok jó vá ha gyá sa
5. Dunaharaszti Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren -
de let meg al ko tá sa

6. Köz be szer zé si el já rá sok in dí tá sa
7. Tel je sít mény-kö ve tel mé nyek alap ját ké pe zõ cé lok meg ha tá ro zá -
sa

8. Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás
Tár su lá si Meg ál la po dás és Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás el fo -
ga dá sa

A tes tü let mó do sí tot ta a 2011. évi költ ség ve tés rõl szó ló ren de le tet,
majd a he lyi adók ról szó ló ren de let mó do sí tá sát tár gyal ta. Dr.
Szalay Lász ló pol gár mes ter el mond ta, hogy a te lek adó mér té két
csök ken ti az ön kor mány zat, ez zel el len sú lyoz va az or szág gyû lés
azon dön té sét, amel  lyel több ked vez ményt meg szün te tett a tör vény -
al ko tás so rán. A be vé te le ink biz to sí tá sa mel lett a vál lal ko zá sok ér -
de ke i nek fi gye lem be vé te le is fon tos, hang sú lyoz ta a pol gár mes ter.
Kücsön Sán dor, a Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke egy han gú tá mo ga tá -
suk ról biz to sí tot ta a ja vas la tot. A ren de let ja nu ár 1-jén, vis  sza me nõ -
le ge sen lép ha tály ba (ez azért le het sé ges, mert ked ve zõ vál to zá so -
kat tar tal maz). 
Fon tos dön té se ket ho zott meg a kép vi se lõ-tes tü let ak kor, ami kor
ren del ke zett né hány in téz mé nyi in gat lan te lek ha tár-ren de zé sé -
rõl. A II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la az ed di gi há rom he lyett
egy te lep he lyen, a Rá kó czi u. 28. sz. alatt fog mû köd ni, itt az ön kor -
mány zat me le gí tõ kony hát és ebéd lõt ala kít ki 20 mil lió fo rin tos be -
ru há zás sal, és ide köl tö zik a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me ke ket
ok ta tó ta go zat is. A Ne ve lé si Ta nács adó is egy hely re cso por to sul,
a Te me tõ ut cá ban ta lál ha tó Me se Óvo dá ba. Az Alap fo kú Mû vé szet-
ok ta tá si In téz mény a gim ná zi um ban mû kö dik to vább. Az elõ ter jesz -
tést a vá ros fej lesz té si bi zott ság ré szé rõl Fé nyes Ist ván el nök, az ok -
ta tá si bi zott ság ré szé rõl Haj dú Zsolt el nök biz to sí tot ta tá mo ga tá sá -
ról. Ezt kö ve tõ en a tes tü let mó do sí tot ta az in téz mé nyek ala pí tó ok -
ira ta it. Pethõ Zol tán jegy zõ el mond ta, hogy az adó szá mok vál to zá -
sa mi att a KSH azo no sí tó szám ok is vál toz nak. 
A tes tü let ez után kezd te meg a vá ros 2012. évi költ ség ve tés ének
tár gya lá sát a vég sõ, im már har ma dik kör ben. Pethõ Zol tán el mond -
ta, hogy az ál lam ház tar tá si tör vény vál to zá sa mi att új szer ke ze tû
ren de let ke rült a kép vi se lõk elé. A nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok bü -
dzsé je im már nem ré sze a vá ros költ ség ve tés ének. A brut tó be vé -
te li fõ ös  szeg 6 426 719 000 fo rint, a net tó – ez zel kell gaz dál kod ni
– 4 326 940 000 fo rint. Dr. Szalay Lász ló ki emel te a köz biz ton ság -
ra for dí tan dó ke re tek je len tõs nö ve lé sét, és fel so rol ta azo kat a té te -
le ket, ame lye ket a ter ve zés  utol só idõ sza ká ban épí tet tek be a ren -
de let be. A böl csõ de kap még négy mil li ót ét kez te tés re, a Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la eg  gyel több osz tályt in dít hat és a né met nyelv
ok ta tá sá ra szánt óra szá mot is eme lik, ezért lét szá mot kell bõ ví te ni,
ez 2,5 mil li ót je lent (plusz já ru lé kok). Ha lasz tott be ru há zás ként (ez
azt je len ti, hogy ak kor va ló sul meg, ha plusz be vé te lek ke let kez nek
év köz ben) be ke rült az Er zsé bet ut ca–Arany Já nos u.–Mó ra F. u.
kö zöt ti sza ka szá nak bur ko lat-fel újí tá sa és víz el eve ze té sé nek meg -
ol dá sa 50 mil li ó val és az Arany Já nos ut ca víz el ve ze té si mun ká la -
ta i ra még 5 mil lió fo rint. A Pénz ügyi Bi zott ság is tá mo ga tott két mó -
do sí tó in dít ványt. A pol gár mes ter ja vas la tá ra a köz tiszt vi se lõk szá -
má ra be ke rült egy 10 mil li ós ke ret, amit ju tal ma zás ra le het fel hasz -
nál ni, Knapp Ti bor pe dig 20 mil lió fo rint be ter ve zé sét kér te stra té gi -
ai in gat lan vá sár lá sok cél já ból (ez a ha lasz tot tak kö zé ke rült).
Pethõ Zol tán je lez te, hogy a Hu nya di is ko la bõ ví té se csak le he tõ -
ség egy elõ re, hi szen azt a szak bi zott ság nak meg kell tár gyal nia. A
bi zott ság kér te, hogy áll jon ren del ke zés re egy há rom mil li ós ke ret te -
rem bér let-tá mo ga tás ra a DMTK-n kí vü li egye sü le tek nek. A jegy zõ
kö zöl te, hogy a for rást meg ta lál ták er re. Kücsön Sán dor sze rint a
költ ség ve tés jó és ki egyen sú lyo zott, a Pénz ügyi Bi zott ság tá mo gat -
ja. Haj dú Zsolt örö mét fe jez te ki a te rem bér le ti tá mo ga tás mi att, és
re mé li, hogy 2013-ban is tud ja tá mo gat ni a spor tot és a kul tú rát az
ön kor mány zat. Fé nyes Ist ván a vá ros fej lesz té si bi zott ság egy han gú
tá mo ga tá sá ról tá jé koz tat ta a tes tü le tet. 

Ez után ki sebb vi ta ala kult ki a köz al kal ma zot tak (több sé gük ben
pe da gó gu sok) bé ren kí vü li jut ta tá sa i ról. Knapp Ti bor el mond ta,
hogy õ is tá mo gat ta a költ ség ve tést a bi zott sá gi ülé se ken, de ez -
után kap ta az in for má ci ót ar ról, hogy az in téz mé nyek ben dol go zó
köz al kal ma zot tak sze mé lyi jut ta tá sai 2–13%-kal csök ken nek a
cafetéria-rendszer vál to zá sai mi att. Ezt az okoz za, hogy a bé ren kí -
vü li jut ta tá sok ös  sze ge 190 ezer fo rint ról 60 ezer fo rint ra csök ken.
Szá mí tá sai sze rint ez 13–14%-os re ál bér-csök ke nést ered mé nyez.
Ezt felül kell vizs gál ni. Tisz tá ban van ve le, hogy az adó te her itt is
nõtt, ezért ez zel csök kent ve ké ne a ta va lyi ös  sze get meg ad ni. Ez
kb. 60–65 mil lió fo rint több let ki adást je len te ne a költ ség ve tés ben.
Mi vel ezt el ven ni más hon nan nem tud juk, ezért azt ja va sol ta, hogy
ter vez zünk több ipar ûzé si adó-be vé telt. Ezt a ja vas la tot Bucskó Ma -
ri ann kül sõ tag is fel ve tet te az ok ta tá si bi zott ság ülé sén. Kücsön Sán -
dor er re úgy re a gált, hogy tu laj don kép pen a ko ráb bi üdü lé si csekk
(most SZÉP-kártya) vis  sza ál lí tá sá ról szól a ja vas lat, így a köz al kal -
ma zot tak üdü lé sét tá mo gat nánk. Az adó be vé tel pe dig nem biz tos,
hogy be jön. A köz al kal ma zot tak vi szont ki vá ló an dol goz nak, ezért
gon dol juk át, mi lyen más for rás ból tud juk a szük sé ges ös  sze get elõ -
te rem te ni. Haj dú Zsolt meg je gyez te, hogy a szak bi zott ság tar tóz ko -
dott Bucskó Ma ri ann ja vas la tá nál, mert nem lát ták a for rást. Je len -
leg 29,5 mil lió fo rint van be ál lít va köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ra.
Knapp Ti bor kö zöl te, hogy a SZÉP-kártyát más ra is le het hasz nál -
ni, nem csak üdü lés re. Dr. Szalay Lász ló el mond ta, hogy nem szí -
ve sen nyúl tunk eh hez a té tel hez, de az Or szág gyû lés meg nö vel te
a bé ren kí vü li jut ta tá sok já ru lék ter he it 19-rõl 30 szá za lék ra. Ezért vá -
lasz tot tuk in kább a ju tal ma zás út ját. Az Er zsé bet-kár tya (ko ráb bi ét -
ke zé si utal vány) ad ha tó ös  sze gét is ma xi mál ta a par la ment, a ko -
ráb bi ha vi tíz ezer fo rint he lyett 5 ezer fo rint ban. Ezért ak kor, ha tar -
ta ni akar juk a ta va lyi szin tet (78 ezer forint/fõ/év SZÉP-kártya for má -
já ban), ak kor az a ta va lyi 40 mil lió he lyett idén 45 mil li ó ba ke rül. Az
adó be vé te lek fe lül ter ve zé se koc ká za tos, ezért azt ja va sol ta, hogy a
45 mil li ót te gyék ha lasz tott ba, min den egyéb ha lasz tott sor elé.
Egyéb ként le het, hogy az in téz mé nyek ál la mo sí tá sa mi att ez az utol -
só év, hogy ad ha tunk bé ren kí vü li jut ta tást a köz al kal ma zot tak nak. 
Kücsön Sán dor meg kér dez te Haj dú Zsol tot – csak az ará nyok mi -
att – hogy Pestszenterzsébeten men  nyit fo lyó sí tot tak (Haj dú Zsolt
igaz ga tó-he lyet tes ként dol go zik egy ot ta ni is ko lá ban). A vá lasz az
volt, hogy év vé gén kap tak 18 ezer fo rint nyi utal ványt. Dr. Szalay
Lász ló er re meg je gyez te, hogy sze ren csé sek va gyunk, hogy en  nyit
ad ha tunk. Knapp Ti bor fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy ta valy 10 ezer
fo rint volt az ét ke zé si utal vány ha von ta, most öt ezer, a pol gár mes -
ter meg is mé tel te, hogy itt nem ad ha tunk töb bet. Pethõ Zol tán em -
lé kez te tett, hogy az egész költ ség ve tés ar ról szól, hogy csök ken te -
nünk kell a költ sé ge ket. Csök kent az ál la mi nor ma tí va, ép pen hogy
be jött a ter ve zett ipar ûzé si adó-be vé tel. Nem tu dunk an  nyit ad ni,
mint ta valy. Ami re á lis, az a ha lasz tott so rok elé va ló be il lesz tés.
Knapp Ti bor sze rint az ál la mi tá mo ga tás in kább nõtt. Le het, hogy az
len ne a meg ol dás, ha az in téz mény ve ze tõk re bíz nánk, hogy ju tal -
mat ad nak-e in kább, vagy bé ren kí vü li jut ta tást. Haj dú Zsolt sze rint
a ju ta lom sze ren csé sebb, mert le het dif fe ren ci ál ni. Pethõ Zol tán fel -
hív ta a fi gyel met, hogy pon tos szá mok kel le nek. Kücsön Sán dor sze -
rint kis sé ko mi kus a hely zet, hi szen le het a szá mo kat bár med dig
emel ni. A jut ta tá sok így is na gyon szé pek. A jegy zõ nek iga za van,
pon tos szá mok kel le nek. Dr. Szalay Lász ló sze rint a bé ren kí vü li jut -
ta tá sok rend sze re he te ro gén. Idén is oda adunk ugyan an  nyi SZÉP-
kártyát, mint ta valy üdü lé si csek ket. Knapp Ti bor an  nyit tett még hoz -
zá, hogy tény leg utó lag kap ta ezt az in for má ci ót, azért ve tet te fel a
prob lé mát most, és nem a szak bi zott ság ülé sén. Haj dú Zsolt tá mo -
gat ta a pol gár mes ter ja vas la tát.
A vi ta vé gén a mó do sí tó ja vas la tok ról sza va zott elõ ször a tes tü let.
Egy han gú lag tá mo gat ták eze ket, a fen ti kér dést úgy zár ták le, hogy
78 ezer fo rint nyi SZÉP-kártyát kap nak a köz al kal ma zot tak. 
A kép vi se lõ-tes tü let ez után zá ró sza va zást tar tott. Dunaharaszti vá -
ros 2012. évi költ ség ve tés ét egy han gú igen nel fo gad ta el a tel -
jes lét szám ban je len lé võ tes tü let.
Ezt kö ve tõ en köz be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sá ról hoz tak dön -
tést a kép vi se lõk, meg ha tá roz ták a köz tiszt vi se lõk tel je sít mény-kö -
ve tel mé nye it, és mó do sí tot ták a Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több -
cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás meg ál la po dá sát is. Haj dú Zsolt meg -
kér dez te, hogy az új, já rá sok ál tal fém jel zett rend szer ben lesz-e lét -
jo go sult sá guk a tár su lá sok nak. Pethõ Zol tán azt vá la szol ta, hogy a
te rü let fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sá ban le het majd sze re pük.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. február 27-én megtartott ülé se
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F E L H Í V Á S 
HÁZ SZÁM TÁB LÁK KI HE LYE ZÉ SÉ RE

Tisz telt Dunaharaszti Pol gá rok!

Dunaharaszti te le pü lé sen a ház szá mot, ill. hely raj zi szá -
mot je lö lõ táb lák ál la po tá nak fel tér ké pe zé se so rán meg ál -
la pí tást nyert, hogy az aláb bi te le pü lés ré sze ken és ut cák -
ban je len tõs hi á nyos sá gok van nak.
– MÁV-al só tel jes te le pü lés ré sze,
– Rákóczi-liget (ki emel ten: Tán csics Mi hály u., Ka zin czy Fe -
renc u., Ró nai György u., Le hel köz),

– Fel sõ vá ros (ki emel ten: Dr. Pósta Sán dor u.),
– Al só vá ros (ki emel ten: Bá ba ka lács u.)
– Észa ki Ipar te rü let,
– Dé li Ipar te rü let,
– Kis ker tek tel jes te le pü lés ré sze,
– Paradicsom-sziget (ki emel ten: Ponty u., Bú za vi rág sor,
Csa tor na sor, Tá ti ka u., Vad vi rág u.)

– Új he gyi vá ros ne gyed tel jes te le pü lés ré sze.

A Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal, a Ma gyar Pos ta, az
Or szá gos Men tõ szol gá lat, ill. egyéb szol gál ta tók mun ká já -
nak elõ se gí té se ér de ké ben ar ra kér jük mind azo kat, akik ed -
dig nem tet ték meg, hogy szí ves ked je nek ház szá mu kat
vagy amen  nyi ben nincs ilyen, úgy az in gat la nuk hely raj zi
szá mát jól lát ha tó mó don fel tün tet ni.

Dunaharaszti Pol gár mes te ri Hi va tal

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü let ének

Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott sá ga
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
06-24/504-450 • 06-24/370-457
titkarsag@dunaharaszti.hu

Tisz telt Szü lõk!
Ér te sít jük Önö ket, hogy a 2012/2013-as ne ve lé si év re az

óvo dai je lent ke zés he lye és idõ pont ja: 
2012. áp ri lis 10–12. és 16–19.

(13. pén te ken a je lent ke zés szü ne tel), 
hét fõi na pon 8–18 órá ig, a töb bi na pon 8–16 órá ig 

a Me se Óvo dá ban (Te me tõ u. 26.).

Rész le tek (tud ni va lók, óvo da be mu ta tá sok) a már ci us ban
meg je le nõ Be csen ge tés 2012 c. di gi tá lis ki ad vány ban (el ér -
he tõ lesz a www.dunaharaszti.hu ol da lon a hir det mé nyek kö -
zött és a Szü lõk nek me nü pont ban is), il let ve an nak szó ró lap -
ján, me lyet el jut ta tunk a böl csõ dé be, az óvo dák ba, de át ve -
he tõ lesz a ügy fél fo ga dá si idõ ben a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
is.

A Je lent ke zé si ké re lem pdf-formátumban ki nyom tat ha tó és
elõ re ki tölt he tõ a www.dunaharaszti.hu ol da lon a hir det mé -
nyek kö zött, és ki töl tés után le ad ha tó az óvo dai je lent ke zés -
kor, de el ér he tõ lesz az óvo dák ban, a böl csõ dé ben, il let ve
ügy fél fo ga dá si idõ ben a Pol gár mes te ri Hi va tal ok ta tá si re fe -
ren sé nél is (10-es szo ba).

Hajdu Zsolt Tu bá kos Zsu zsan na
az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és ok ta tá si re fe rens
Sport Bi zott ság el nö ke

2012-ben meg kez dõ dik 
az RSD üdü lõ te rü le ti csa tor ná zás!

Rég óta vár ja már a Rác ke vei-So rok sá ri Du na-ág (RSD) men tén élõ
és pi hen ni vá gyó mint egy 8500 in gat lan tu laj do nos, hogy konk rét lé -
pé se ket te hes se nek ter mé sze tes kör nye ze tük és a Du na víz mi nõ sé -
gé nek meg óvá sa ér de ké ben. Ala pos elõ ké szí tõ mun ka ered mé nye -
ként pá rat lan kör nye zet vé del mi pro jekt fog meg va ló sul ni a Rác ke -
vei kis tér ség ben, az ál tal, hogy ren del ke zé sé re áll az üdü lõ te rü le ti
csa tor ná zás min den szük sé ges fel té te le.
Nagy öröm mind an  nyi unk szá má ra, hogy az RSD nagy pro jekt ele -
mei kö zül a „Szen  nye zõ anya gok ki ve ze té se a par ti sáv ból” el ne ve -
zé sû pro jekt elem el sõ ként nyer te el az Unió tá mo ga tá sát! Ez az el -
sõ eset, hogy Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal, üdü lõ te rü le tek csa -
tor ná zá sá ra ke rül het sor! Az 5 064 166 132 Ft net tó össz be ru há -
zá sú csa tor ná zás meg va ló sí tá sá hoz net tó 3 747 246 332 fo rin tot a
Ko hé zi ós Alap és a Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té se társ fi nan szí -
ro zás ban biz to sít ja. 
A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je és egy ben a pro jekt be ru há zó ja a
14 érin tett ön kor mány zat pol gár mes te re i bõl ala kult RSD Par ti Sáv
Ön kor mány za ti Tár su lás, mely tag ön kor mány za tai kész fi ze tõ  ke zes -
sé get vál lal nak a pro jekt meg va ló su lá sát il le tõ en. 
A tá mo ga tás el nye ré sé nek fel té te le ként sza bott 2011 szep tem be ré -
ben az ér de kel tek ös  sze fo gá sá val meg ala kult Víziközmû Tár su lat
(VKT) a pro jekt társ fi nan szí ro zó ja. Fõ fel ada ta, a pro jekt össz költ -
ség ének 29%-át adó ön erõ biz to sí tá sa, me lyet a la kos sá gi ér de kelt -
sé gi hoz zá já ru lá sok be gyûj té sé vel ér el.
Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás ös  sze ge Dunaharasztin ter mé sze tes
sze mé lyek ese té ben:

Fi ze té si mód Ös  szeg Fi ze té si ha tár idõ

Egy ös  sze gû 174 720 Ft 2012. május 31.
1 év alatt 2 rész let 182 220 Ft 2012. május 31., no vem ber 30.

2 év alatt 4 rész let 187 720 Ft 2012. május 31., no vem ber 30.
2013. május 31., no vem ber 30.

96 ha vi rész let 253 920 Ft min den hó nap 25. nap ja
Nem ter mé sze tes 
sze mély: 174 720 Ft 2012. május 31.

Bár me lyik fi ze té si mó dot is vá laszt ják az el sõ be fi ze té si 
ha tár idõ: 2012. má jus 31.

Fi gye lem! Utol só le he tõ ség az ön kén tes csat la ko zás ra!

Azok az érin tet tek, akik má jus 31-ig vis  sza kül dik be lé pé si nyi lat -
ko za tu kat, ön kén tes tag ja i vá vál nak a Tár su lat nak. Õk a fi ze té -
si mó do za tok kö zül még sza ba don vá laszt hat nak, te hát él het nek a
rész let fi ze tés ked vez mé nyes le he tõ sé gé vel. Kér je nyi lat ko za tát a len -
ti el ér he tõ sé ge ken.
Má jus 31. után vi szont a még nem csat la ko zott in gat lan tu laj do -
no sok, au to ma ti ku san kény szer tag gá vál nak. Ez eset ben fi ze té -
si kö te le zett sé gük nek már csak egy ös  szeg ben te het nek ele get.
Mind er rõl a pro jekt ben érin tett ös  szes in gat lan tu laj do nost már ci us
vé gé ig ál lan dó lak cí mé re pos tá zott ér te sí tõ le vél ben rész le te sen tá -
jé koz ta tunk. 
A be ru há zás le bo nyo lí tó ja, az RSD Par ti Sáv Tár su lás a pro jekt ben
részt ve võ vál lal ko zá so kat köz be szer zés út ján vá laszt ja ki. A hely szí -
ni csa tor ná zá si mun ká la tok idõ pont ja a köz be szer zé si el já rá sok be -
fe je zé sé tõl függ, mely 2012. au gusz tus vé gé re vár ha tó. 
A ki vi te le zõ part ner te vé keny sé gét leg ko ráb ban szep tem ber fo lya -
mán kezd he ti meg. A hely szí ni mun ká la tok konk rét meg kez dé sé nek
meg ha tá ro zá sa és a ki vi te le zés te le pü lé sen kén ti ütem terv ének ös  sze -
ál lí tá sa a ki vi te le zõ cég fel ada ta. 
A pro jekt be fe je zé sé nek vég sõ ha tár ide je 2014. jú ni us. Az Eu ró pai
Uni ós tá mo ga tá si szer zõ dés sze rint a vég sõ el szá mo lást 2014. de -
cem ber 22-ig kell le zár ni.

Friss hí re kért lá to gas sa rend sze re sen a www.rsdpartisav.hu hon la pot!
Kap cso lat: Szmola Be á ta, 06/24 504-458 (mû sza ki iro da)

E-mail: szmola.beata@dunaharaszti.hu, vkt@rsdpartisav.hu,
info@rsdpartisav.hu
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A mo ni tor elõtt töl ti mun ka ide je nagy ré -
szét? Ne tán fá ra dé kony? A nap vé gé re fáj
a fe je, nya ka, vál la, há ta vagy a de re ka?
Eset leg nem meg fe le lõ az emész té se?
Ves sünk egy pil lan tást a szá mí tó gép elõtt
gör nye dõ kol lé gánk ra, vagy vizs gál juk
meg sa ját test tar tá sun kat! Nagy va ló szí -
nû ség gel azt fog juk ta pasz tal ni, hogy vál -
lunk elõ re-, mell ka sunk beesik. A mell iz -
mok így meg rö vi dül nek, ami rög zí ti ezt a
test tar tást. A zárt mell kas to váb bá fe lü le -
tes lég zés hez ve zet. Az elég te len oxi gén -
fel vé tel lan ka dó fi gyel met, fá ra dé kony sá -
got okoz. A mell kas rossz hely ze té nek ha -
tá sá ra a fej elõ re to ló dik, súly pont ja el to ló -
dik, a nyak bi zo nyos iz mai, a ter mé szet el -
le nes po zí ció mi att túl ter he lõd nek. A hi bás
fej tar tás aka dá lyoz za a sza bad vér áram -
lást, az agy vér el lá tá sa csök ken, mely
szá mos pa nasz, pl. a fej fá jás, szé dü lés,
ma gas vér nyo más egyik le het sé ges oko -
zó ja. Me den cénk is elõ re to ló dik. A ha si
szer vek ös  sze nyo mód nak, has iz ma ink
reny hé vé vál nak, ami eb ben a ré gi ó ban
okoz elég te len vér ke rin gést, csök ken az
emész tés ha té kony sá ga. A csí põ he lyes
po zí ci ó já ért fe le lõs hor pasz izom szin tén
rö vi dül eb ben a test tar tás ban. Ez hos  szú -
tá von a ge rinc de rék tá ji sza ka szá nak
prob lé má i hoz ve zet. Mind ez „csak” az ülõ
mun ká tól. Saj nos, már nem csak a fel nõt -
tek kö ré ben, vagy idõs kor ban ki ala kult tü -
ne tek rõl be szé lünk, ha nem az is ko lá ba já -
ró gye re kek kö ré ben is egy re gya ko ribb a
ge rinc fer dü lés, a porc ko rong sérv, az elõ -
re he lye zett fej tar tás, az in sta bil ge rinc.

A Ge rinc jó ga öt vö zi a több ezer éves jó ga
gya kor la ta it és a mai mo dern ana tó mia és
ge rinc te rá pia is me re te it. A ge rinc jó ga a
hatha jó ga vég le te kig le egy sze rû sí tett, a
gyógy tor ná val öt vö zött vál to za ta. Cél ja a
fi zi kai test egész sé gé nek hely re ál lí tá sa,
el sõ sor ban a test tar tás ja ví tá sá val, és a
he lyes lég zés el sa já tí tá sá val, ami egy tel -
je sebb és ki egyen sú lyo zot tabb élet szín -
vo nal hoz ve zet. A jógaászanák (test hely -
ze tek) ana tó mi a i lag tö ké le tes tar tá sok,
me lyek ké pe sek ki egyen sú lyoz ni az izom -
rend szert, tá mo gat ják a szer ve zet ön gyó -
gyí tó fo lya ma ta it, har mo ni zál ják a hor -
mon ház tar tást, a ke rin gést és az ener ge -
ti kai fo lya ma to kat is. 
Tu da to sít juk a he lyes test tar tást, mely a
moz gás szer vi prob lé mák ke ze lé sé nek
alap ja. Fõ ként a ge rinc cel dol go zunk –
mely a test fõ moz gás ten ge lye –, de a
gya kor la tok kal vé gig me gyünk a na gyobb

iz mo kon, fõbb ízü le te ken, és a tar tá sok
se gít sé gé vel a bel sõ szer ve ket is át mas -
 szí roz zuk. A he lyes tem pó jú és di na mi ká -
jú tu da tos lég zés re is fi gye lünk, mely az
ideg rend szer re (ez ál tal az egész tu dat ra)
van köz vet len ha tás sal.

A Ge rinc jó ga élet ta ni ha tá sai:

– ja vít ja a ke rin gést, vitalizál,
– ja vít ja a tar tást, ha tás sal van az emész -
tés re,

– erõ sí ti, la zít ja és nyújt ja az iz mo kat,
– nö ve li az ízü le ti haj lé kony sá got,
– ja vít ja az ál ta lá nos köz ér ze tet, old ja a
stresszt,

– nö ve li a ma ga biz tos sá got,
– ja vít ja a kon cent rá ci ós kész sé get,
– nö ve li a fi zi kai és pszi chi kai te her bí rást,
– ja vít ja a test tu da tot.

A WINYASZA FLOW JÓ GÁ RÓL

A Vinyasa Flow jó gát azok nak ajánl juk,
akik a ha gyo má nyos jó ga gya kor lás nál in -
ten zí vebb moz gás ra vágy nak és nyi tot tak
a ki hí vá sok ra. Ez egy di na mi kus, sza ba -
don áram ló jó ga stí lus, ami a ha gyo mányt
öt vö zi a ma em be ré nek igé nye i vel. 

Az ászanákat nem önál ló an, sta ti ku san,
ha nem so ro za tok ba ren dez ve, gya ko rol -
juk. A lég zés és a moz gás ös  sze han go lá -
sa fo lya ma tos, így jön lét re egy kü lön le -
ges áram lás, mely ma gá val ra gad ja a gya -
kor lót fi zi kai és szel le mi sí kon. 
A rend sze res gya kor lás nö ve li az erõn lé -
tet, a haj lé kony sá got, a ki tar tást, di na mi -
ku san erõ sít és nyújt, be ál lít ja az op ti má -
lis test súlyt, fel old ja a tes ti-lel ki blok ko kat,
mé reg te le nít, gyor sít ja az anyag cse rét, a
hor mon ház tar tást sza bá lyoz za.

Ki nek aján lott a di na mi kus jó ga? 

– Aki szkep ti kus, és a jó gát el sõ sor ban a
test fe lõl sze ret né meg kö ze lí te ni, de nyi -
tott a jó ga szel lem re gya ko rolt ha tá sá -
nak meg ta pasz ta lá sá ra is. 

– Aki ener gi kus és egy ben energetizáló
jó ga órá ra vá gyik. 

– Aki sze ret ne egész sé ge sebb, har mo ni -
ku sabb, fit tebb len ni. 

– Aki sze ret ne haj lé ko nyabb és egy ben iz -
mo sabb len ni.

– Aki sze ret ne tes ti leg kel le me sen el fá -
rad ni, mi köz ben szel le mi leg fel fris sül. 

A NÕI JÓ GÁ RÓL 

A nõi jó ga a hatha jó ga gya kor la ta it al kal -
maz za a nõi egész ség hely re ál lí tá sá ra. A
tes tet a mo dern in tim tor na ha té kony sá gá -
val ke ze li, míg az ener ge ti kai és men tá lis
tör té né sek hez a klas  szi kus jó ga õsi, szá -
munk ra még is új sze rû szem lé le té vel kö ze -
lít. Gya kor la tai az al test ener ge ti kai rend -
sze rét ál lít ják hely re, meg erõ sí tik a gát te -
rü le tét, a me den ce és a has iz ma it. Mo bi li -
zál ja és erõ sí ti a csí põ ízü le tet. Meg ta nít ja,
tu da to sít ja a nõi szer vek hez kap cso ló dó ér -
ze te ket. A Nõi jó ga hoz zá se gít ön ma gunk
meg is me ré sé hez, el fo ga dá sá hoz, nõi mi -
vol tunk tel je sebb meg élé sé hez. 

Ki nek aján lott a nõi jó ga?

– akik nek gyen ge a me den ce izom za ta,
– szü lés elõtt, akik gyer me ket sze ret né -
nek, 

– szü lés után, akik nek a ter hes ség alatt
és szü lés köz ben meg gyen gül het tek az
al ha si iz mai,

– akik nek meg sül  lyed tek az al ha si szer vei,
– menopauza tü ne te i nek eny hí té sé re,
– kö tött, me rev csí põ jû höl gyek nek,
– ne héz fi zi kai mun kát vég zõk nek,
– spor to lók nak, akik rend sze re sen szök -
del nek, vagy súlyt emel nek.

– azok nak, akik inkontinenciával küz de nek,
– akik nek arany eres pa na szai van nak,
– gör csö sen, rend szer te le nül menst ru á -
lók nak,

– szél, szék let vis  sza tar tá si prob lé má val
küsz kö dõk nek,

– és min den egyéb nõi hor mo ná lis prob -
lé má ra.

A jó ga cso dá la tos mély ség gel és esz köz -
tár ral ren del ke zik, mely sok fé le cél ra
hasz nál ha tó. A jó ga va ló di cél ja vi szont
min dig is a tu dat meg is me ré se kell, hogy
le gyen. A kü lön bö zõ jó ga faj ták ki tû nõ
esz kö zök a fent em lí tett tes ti és pszi chés
prob lé mák ke ze lé sé re, de a jó gá zó min -
dig tart sa szem elõtt ön ma ga meg ér té sé -
nek, meg is me ré sé nek fon tos sá gát. So se
fe led je, hogy bár mi lyen tes ti pa nasz eny -
hí té se sem le het sür ge tõbb an nál, mint -
hogy meg vá la szol ja ma gá nak azt a kér -
dést, hogy „Ki va gyok én?”.

Horváthné Mol nár Eri ka
mi nõ sí tett jó ga ok ta tó
www.jogaharaszti.hu

A JÓ GA – mint az egész ség meg õr zé sé nek esz kö ze

A GE RINC JÓ GÁ RÓL
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DUNAHARASzTI  REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.

LA KOS SÁ GI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS
Dunaharaszti, 2012. ta vasz, reg gel 5.30 órá tól

április 14. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb
oldala – Bethlen Gábor utca – Haraszthy Ferenc utca – Egry József utca
– Paál László utca – Zágonyi Károly utca – Zsálya utca – Levendula
utca – Király köz – Pitypang utca – MÁV alsó utca közötti terület

április 15. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala –
Vasút utca – Móricz Zsigmond utca – Temetõ utca – vasúti sín – Bárka
utca – Duna-Tisza csatorna – Fõ út közötti terület

Fi gye lem! A Fõ úton a zöld hul la dék-gyûj tést kö vet ke zõ szom ba -
ton, áp ri lis 21-én vé gez zük.

április 21. szombat
Fõ út – Sport-sziget – Hókony-sor – Paradicsom-sziget – Duna sétány
– Duna utca – Alsó Duna sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fõ út –
Károlyi Mihály út – dr. Pósta Sándor utca – Las Torres utca –
Csokonai utca – Szondy György utca – Kõrösi Csoma Sándor utca –
Móra Ferenc utca – Eötvös köz – Eötvös Károly utca – Baross utca
– Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület

április 22. vasárnap
Határ út – Vércse utca – Mandula utca – Kikelet utca – Határ út –
Orgona utca – Tavasz utca – Határ út – Knézich utca – Némedi út
(Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala – Kandó Kálmán utca
közötti terület

Meg ké rünk min den in gat lan tu laj do nost és bér lõt, hogy a le ve let, a
fü vet a gyûj tést meg elõ zõ nap zsá kok ban te gyék az in gat la nok elé. 
Az ága kat ma xi mum 1,5 m-es da ra bok ra vág ják és kö töz zék ös  sze. 

Az ágas-bo gas, ki ha jí tott fát és a 15 cm-nél vas ta gabb ága kat nem
szál lít juk el!

A zöld hul la dék-gyûj tés reg gel 5.30 óra kor kez dõ dik! Azon be je -
len té se ket, hogy az ut cá ban a zöld hul la dék-gyûj tés lát ha tó meg -
tör tén te után el szór tan zöld hul la dék ott ma radt, nem ves  szük fi -
gye lem be. 

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend

Ün nep ide je Ün nep ne ve He lyet te sí tõ na pok
március 15. csütörtök Nemzeti ünnep változatlan
március 16. péntek Pihenõnap változatlan
április 9. hétfõ Húsvét aprilis 7. szombat
április 30. hétfõ Pihenõnap április 28. szombat
május 1. kedd Munka ünnepe április 29. vasárnap
május 28. hétfõ Pünkösd május 26. szombat
augusztus 20. hétfõ Államalapítás ünnepe augusztus 18. szombat
október 22. hétfõ Pihenõnap október 20. szombat
október 23. kedd Nemzeti ünnep október 21. vasárnap
november 1. csütörtök Mindenszentek november 3. szombat
november 2. péntek Pihenõnap november 4. vasárnap
december 24. hétfõ Pihenõnap december 22. szombat
december 25. kedd Karácsony december 23. vasárnap
december 26. szerda Karácsony december 24. hétfõ
2013. január 1. kedd Újév december 30. vasárnap

Tisz telt Fo gyasz tó ink!

A he ti rend sze res ség gel tör té nõ  zöld hul la dék-gyûj tés szol gál ta tá -
sun kat  2012. áp ri lis 23-a és 2012. ok tó ber 15-e kö zött kí nál juk.
A szol gál ta tás net tó árát a ta va lyi ár hoz ké pest vál to zat la nul hagy -
juk. A gyûj tõ zsá kok, az ed di gi ek nél két szer erõ sebb anyag ból ké -
szül tek és na gyob bak, mely nek ára 500 Ft/db + 27% áfa =
635 Ft/db.

A szál lí tás meg adott cím rõl tör té nik, ezért nem kell tar ta ni at tól,
hogy má sok el tu laj do nít ják a zsá kot és ve le a be fi ze tett szál lí tá si
dí jat is. Ha va la ki nek el tû nik, vagy meg sé rül, meg sem mi sül a zsák -
ja, azt az ügy fél szol gá la ton 500 Ft/db + 27% áfa = 635 Ft/db áron
pó tol juk.

2012. áp ri lis 30-a (pi he nõ nap-mun ka ün ne pe) he lyett 2012. má jus 2-
án szer da reg gel lesz a zöld hul la dék-gyûj tés. Il let ve 2012. má jus 28-
a (Pün kösd hét fõ) he lyett 2012. má jus 29-én ked den reg gel lesz a zöld -
hul la dék-gyûj tés.
2012. au gusz tus 20-a (Ál lam ala pí tás ün ne pe) he lyett 2012. au gusz -
tus 21-én ked den lesz zöld hul la dék-gyûj tés.
A fent em lí tett idõ pont ok ki vé te lé vel a szál lí tás min den hét fõn reg -
gel 5 óra kor kez dõ dik, a kol lé gák ki ön tik a zöld hul la dé kot és a zsá -
kot a ke rí tés re (pos ta lá dá ba, ud var ra) vis  sza te szik. Ké rem a zsá ko kat
elõ zõ nap es te te gyék az in gat la nok elé.

A szol gál ta tás idõ köz ben tör té nõ le mon dá sát, szü ne tel te té sét nem
tud juk el fo gad ni. Ha több zsák ra van szük sé ge, vagy új elõ fi ze tõ ként
csat la ko zik a hát ra lé võ he tek re idõ ará nyos dí jat szám lá zunk ki. A zsák
az ügy fél szol gá la ton ve he tõ át az ügy fél szol gá lat nyit vatar tá si ide je
alatt: a zsák át vé te le kor a szál lí tá si cí met rög zí te ni kell.

Hét fõ      8–20 óra
Szer da   12–16 óra
Pén tek   9–12 óra

Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (buszforduló)

ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS 2012. 04. 23.–2012. 10. 15.

Zsák (mû anyag, fel irat: DHRV Kft. zöldhulladék-gyûjtés) ára: 500 Ft
+ 27% áfa = 635 Ft/db

Egy ház tar tás/vál lal ko zás Ked vez-
zöld hul la dék el szál lí tá si Net tó ár Brut tó ár
költ sé ge 6 hó nap ra:

mény: %

1 zsák 0% 6 972 8 854

2 zsák 5% 13 245 16 821

3 zsák 5% 19 870 25 235

4 zsák 5% 26 490 33 642

5 zsák 10% 31 374 39 845

Szol gál ta tás igény lé se: ügy fél szol gá lat, ügy fél szol gá la ti te le fon, 
e-mail: ugyfelszolgalat@dhrv.hu, viktor.modis@dhrv.hu
Zsák for gal ma zá sa: ügy fél szol gá lat
Fi ze tés: rendesen fizetõ, csekk, át uta lás

Re mél jük, hogy a szol gál ta tás tel je sí ti a hoz zá fû zött el vá rá sa it. Ha
ész re vé te le, ja vas la ta, ki fo gá sa van, je lez ze a viktor.modis@dhrv.hu
elekt ro ni kus le vél cí men.

Mó dis Vik tor
hul la dék gaz dál ko dá si ága zat ve ze tõ
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„Itt kez dõ dik az Al föld. Észak ról még Bu -
da pest ipa ri öve ze te – a so rok sá ri vas -
ön tö de, nagy vas bá lák, rak tá rak, gyár -
ké mé nyek – a ha tár, dé len és ke le ten
már a némedi gu lya le gel. Ha lom rin gás -
sá gyû rõ dik a sík ság, domb ma gas sá gát
csak rit kán éri el; itt csúsz kál nak ja nu á -
ri hó ban a szán kó zók, sí e lõk. A Kis-Du -
na két ága szi ge tet ké pez, ami Tak so -
nyig nyú lik, ahol a Kál vá ria-domb ma ga -
so dik az el pusz tult ba rokk szob rok kal,
alat ta a hor gász pa ra di csom má vált, fél -
be ma radt csa tor na. Ha rasz ti du na rész -
le té nek meg ha tá ro zó mág ne ses erõ te re
a HÉV-híd lát vá nya, mely mint egy pár -
be szé det foly tat a for mák né ma sá gá val,
a la ki he gyi rá dió to ron  nyal és a Jend -
rassik ter vez te neo gó ti kus temp lom mal.
Ta golt a táj. Nyu lak fut ká roz nak az Õz -
ki ál tás er dõ ben. Haj dan a Hi deg csõsz
lo va gol va vi gyá zott a szõ lõs gaz dák ter -
mé sé re, ahol otel ló és no va bort ter mel -
tek a szor gal mas sváb gaz dák, a hosz -
 szú tur ján elõtt pe dig a ho mo kos kap ta -
tó nál, me zei ke reszt állt; a bú za szen te -
lõ kör me net õsi vég ál lo má sa. Itt dü bö -
rög most is a vas út a szûk alul já ró fe lett,
ahol ré gen a 424-es moz do nyok te rí tet -
tek füst sá lat a Werb kocs má ra, a le égett
tég la gyár ra, a ha rasz ti te me tõ re. Ez a
me zõk tõl, tör pe er dõk tõl, ár kok tól, buc -
ka rin gás tól, va cso ra ebé det me le gí tõ há -
zak tól, töl tés-gyö pön leg elé szõ te he -
nek tõl, lo vak tól, kecs kék tõl osz tott, ár -
nyalt vi dék a szé rûs kert tel, a DMTK és
a Tö rek vés pá lyá val, a HUE strand dal,
haj na li mun kás vo nat ok kal, ké sõ es ti
csa la má dés sze ke rek kel és a vil la ne -
gyed del je lez te az egy ko ri osz tály ta go -
zó dást. Mun ká sok, pa rasz tok, pol gá rok
él tek itt te rü le ti leg is el kü lö nül ve, hi szen
a Rá kó czi -li get rõl jár tak az egy ko ri
Weisz Manf réd gyár ba a ko há szok, la -
ka to sok, esz ter gá lyo sok, az Al só fa lu ból
in dul tak a nyi kor gó ko csik ko ra reg gel a
ka vi csos dû lõk re, a hár mas ha tár ba,
gyöpszélre a Némedi fe lé hú zó dó rét da -
rab kák hoz. Itt hú zó dott a nagy mes ter -
sé ges árok, ahol sok mun ka szol gá la tos

ve rí té ke zett 1944-ben fegy ve res su han -
cok ká rom ko dá sa kö ze pet te, de tan kot
nem ál lí tott meg a mély csap da, csak
sor ra rob ban tak ha lál ra lo vak, gye re kek,
a hát ra ma radt ak nák tól még az 1950-es
évek ele jén is. 
Itt is, ezen a tá jon is, min den zsom bé -
kot, sás sal be nõtt part sza kaszt, ma gá -
nyos ho dályt, rozs me zõt, ku ko ri cást
meg szen telt mû vé szet tel a gon do lat.
Kö rül te kin tet te Ha rasz tit Ady, Jó zsef At -
ti la vo nat ab lak ból néz te az akác fák ról
föl röp pe nõ ma da ra kat, a rõ zse hor dó
asszo nyo kat, akik az er dõk gal  lya it gyûj -
töt ték té li tü ze lõ nek, az is ko la tás kás lur -
kó kat, akik a jé gen csúsz kál tak, go lyóz -
tak a da li ás ker tek elõtt. Ady, Jó zsef At -
ti la in nen is jegy zett vers tö re dé ket,
amint Dunavarsányba, Sza bad szál lás ra
vit te õket egy kor a gõ zös. Rad nó ti Mik -
lós is rej tõ zött egy ide ig Ha rasz ti ha tá -
rá ban, s ahol ha jó szel te a vi zet, ott len -
dí tet te köl té szet té a kis hi dat Rónay
György, a ta vi ró zsák fe hér sze líd sé gû
rin gá sát Tor nai Jó zsef. Tor nai
Dunaharaszti köl tõ je, vers sé sû rí tet te a
ho mok bá nyát, a kí gyó ként ka nyar gó
hév sze rel vé nye ket, az or szág út kõ
Krisz tu sát, me lyet szeg fûk kel öl töz tet -
nek bib li ás as  szo nyok, a völgy ben ma -
ra do zott nyár fá kat, ka mil lás ré te ket,
ahol ép pen el kez dõ dik az új vég te len -
ség. Tolsz to já nus köl tõ is élt a Ka zin czy
ut ca te te jén a bok rok kal be szõtt dom -
bon, Szirbik An tal, akit Rá ko si Jenõék
Ady el len pó lu sá nak ál lí tot tak, de el dõlt
ki sebb mér ték egy sé ge mi att. Õt ér tel -
mez te egyik köny ve lõ szó ban Umrao –
Sing szikh fõ ne mes –, aki Ox ford ban ta -
nult, s Ang li á ban is mer ke dett meg a ha -
rasz ti il le tõ sé gû Gottesmann An tó ni á -
val, aki Puc ci ni nél ta nult éne kel ni. El sõ
lá nyuk Amrita Sher-Gil, az in di ai fes té -
szet XX. szá za di fe je ze té nek nagy alak -
ja, aki 1914-20 kö zött Du na ha rasz tin élt.
El sõ raj za it a Kis-Du ná ról fes tet te nagy -
báty ja, Baktay Er vin irá nyí tá sá val, aki a
nagy bá nyai fes tõ is ko la egyik tag ja, a
ké sõb bi In di a-ku ta tó volt. Mind ez, az

egész fo lya mat Ha rasz ti ban kez dõ dött
az el sõ vi lág há bo rú ide jén. Amrita Sher-
Gilrõl Dzsavaharlal Nehru írt ta nul mányt
az 1930-as évek ben és Indhira Gan dhi
ado má nyo zott szob rot a Baktay Er vin
Gim ná zi um nak. Eb ben az épü let ben ta -
lál ha tó egyéb ként Hor váth Sán dor ke ra -
mi kus mû vész több té tel re osz tott és
több he lyen fel ál lí tott ke rá mia fa la. Kö -
rül bás tyáz za a mû vé szet Du na ha rasz tit.
Háros felül ke re ke dik egy fel hõ az Ádám
Je nõ ál tal fel dol go zott nép dal ban, a ha -
rasz ti – so rok sá ri – Du na-sza kasz, egy -
ko ri jég ver mek, bár kák fes tõ je Hakallár
Jó zsef. Misch Ádám, Landiczky Gyu la –
min den öböl re, szi ge tecs ké re, te rep -
tárgy ra jut egy fes tõ és egy mû. Tak sony
és Ha rasz ti ta lál ko zá sát fes tet te meg
több ké pén Pán ti Im re. Alsónémedi fe lõl
Kiss Er nõ jegy ze tel te fest mé nye in a tá -
jat, s a ha rasz ti me zõk, er dõ sé gek,
szittyók, tur já nok fá i nak, nö vé nye i nek
szor gal mas lát ta mo zó ja Ke re kes An na.
Ezen ké pi nap ló ja ki adás ra vár, egye di
ér ték. Harasztin dol go zott Schmidt kõ -
szob rász és Fran cia or szág ban szob -
rász ko dott Luttenberger La jos. Erõ sek
és gaz da gok a ha gyo má nyok. Min den
rész let re és szög let re ki ter jed nek.
Zelenák Crescencia Mun kácsy-dí jas
gra fi kus mû vész Dunaharasztin szü le -
tett. Tóth Er zsé bet szob rász Harasztin
min tá zott, Demjén At ti la Mun kácsy-dí jas
fes tõ mû vész du na ha rasz ti tar tóz ko dá sa
alatt fes tet te a „Csa lád”-ot, élet mû vé nek
egyik je len tõs al ko tá sát. Hu za mos ide je
itt al kot Artner Ot tó szob rász mû vész. A
gim ná zi um ban ta lál ha tó Ócsi Kár oly
dom bor mû ve Baktay Er vin rõl. Fes tõk
for rá sa a Kis-Du na, kü lö nö sen a HÉV-
híd kör nyé ke, ahol Szé kács Zol tán,
Abonyi Hor váth Jó zsef, Virágh Ist ván,
Pász tor Gá bor és Eveley Ti bor ta lál ta
meg fes tõi mo tí vu ma it. Balássy Zol tán
er rõl a rész rõl több gra fi kát – dü re ri han -
gu la to kat – ké szí tett. Mág nes ként vonz -
za e ki es rész a fes tõ ket, itt fes tett ré -
geb ben is az a Bó ka De zsõ, aki er re a
tár lat ra kü lön so ro za tot ké szí tett a ré gi,
ked velt vi dék rõl. A MÁV-ál lo más kör nyé -
két Kiss Lász ló Dunavarsányi fes tõ
szemre vé te lez te. Õ pász táz ta ezt a vi -
dé ket, hi szen a fõ vá ros ba járt na pon ta.
Hát ra ha gyott ké pe i nek for rás vi dé ke
Varsány, Tak sony, Ha rasz ti tá ja, de e
kör nyé ket áb rá zol ja Szacsvay Im re és
Bá rány Ist ván több ké pe is. 
Igaz, nem fo lya ma to san, de ér de kes tár -
la tok nyíl tak a köz ség ben im már 1964
óta, ami kor Po gány Ö. Gá bor, a Ma gyar
Nem ze ti Ga lé ria ak ko ri fõ igaz ga tó ja te -
kin té lyes anya got bo csá tott be mu ta tás -
ra, amit az egy ko ri Szán tó ven dég lõ ben,
a mai mû ve lõ dé si ház ban mu tat tak be
nagy ér dek lõ dés kö ze pet te. 
Itt nyílt meg Eveley Ti bor gyûj te mé nyes
ki ál lí tá sa is. A kép zõ mû vé sze ti élet új
mû he lye a Baktay Er vin Gim ná zi um,
ahol Cul Jó zsef irá nyí tá sá val min den
év ben kép zõ mû vé sze ti be mu ta tó van
egy al ka lom mal. Így lát ták a di á kok és

KIS HA RASZ TI HELY TÖR TÉ NET
Egy ki ál lí tás em lé ké re

Vá ro sunk pezs gõ kul tu rá lis éle té nek tük ré ben ér de kes él mény vis  sza te -
kin te ni az év ti ze dek kel ez elõt ti Dunaharasztira. 1984-ben a Jó zsef At ti la
Mû ve lõ dé si Ház mai lép ték kel is je len tõs kul tu rá lis vál lal ko zás ba kez dett:
hu szon négy itt és a kör nyé ken élõ, vagy al ko tó mû vész mun ká it ál lí tot ta
ki, mely rõl egy ki ad ványt je len te tett meg. A kis, fe ke te-fe hér fü zet ké szí -
tõi Benkõ Adél, Ko vács An na és Gyurján Jó zsef vol tak. Elõ sza vát Lo son -
ci Mik lós ír ta. A sár gu ló la pok iga zi kin cset je len te nek egy hely tör té net-
bú vár, mû vé sze tet ked ve lõ szá má ra. Az elõ szó ban élet re kel nek az óta el -
tá vo zott ré gi al ko tók, hí res sé gek, meg je len nek a táj szép sé gei, egy ko ri és
mai ha rasz ti hely szí nek. De ol vas ha tunk ben ne a ma is itt élõ mû vé szek -
rõl, akik né me lyi ke ak kor még csak szárny-bon to ga tó te het ség volt. A ve -
lünk már csak lé lek ben itt lé võ Lo son ci Mik lós a tõ le meg szo kott emel ke -
dett han gu la tú mon da tok kal in dít ja út já ra a ki ad ványt. Sza va i ból ki cseng
a szü lõ föld sze re te te, az em lé kek fon tos sá ga, az itt élõk tisz te le te, a mû -
vé szet tel szem be ni alá za tos ság, a ta ní ta ni, meg is mer tet ni vá gyás, a ha -
rasz ti kul tú ra fej lesz tés pers pek tí vá ja, mely még a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók
szá má ra is ad fel ada tot. Úgy gon do lom, írá sa sok ol va só ban éb reszt szép
em lé ke ket. Kel le mes idõ uta zást!

Gáll Sán dor
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Dunaharaszti la kos sá ga nem csak
Baktay Er vin gaz dag kép zõ mû vé sze ti,
in di ai ere de tû gyûj te mé nyét, ha nem
Bakallár Jó zsef, Ke re kes An na, Bod nár
Ede, Pán ti Im re al ko tá sa it is.
A mû ve lõ dé si ház ban most be mu ta tott
anyag azon mû vek bõl vá lo ga tott, ame -
lyek nek szer zõi vagy ha rasz ti il le tõ sé gû -
ek, vagy a mû vé szek for rás vi dé ke tar to -
zik ide. Bakallár Jó zsef kolorisztikus
ere jû „ün nep”-e, Czinege Sán dor és
Pán ti Im re tá jai egy aránt du nai han gu la -
to kat idéz nek. Szé kács Zol tán pom pás
csend éle te, tük rö zõ dé se és va sár nap
dél után ja is e tár lat erõs sé ge ha son ló an
Ko csis Lász ló hát ra ha gyott mû ve i hez,
aki Ha rasz ti–Tak sony–Szi get szent mik -
lós tér sé gét hasz nál ta for rás anyag nak
ké pe i hez. Az õ ta nít vá nya – So mo gyi
György – szin tén kül dött mû he lyé bõl
újabb ké pe ket, Ké ri Mi hály hoz ha son ló -
an. Mind ket ten a Nagy Ist ván Cso port
erõs sé gei. Má sik kö ze li fes tõi tár su lás a
Tóth Meny hért Stú dió, mely nek Bakallár

Jó zsef fes tõ mû vész a ve ze tõ je. Ta nít vá -
nyai kö zül Szi get vá ri At ti la, Csollák Mi -
hály, Tóth Józsefné és Kucs Éva sze re -
pel új don sá gok kal. A ha rasz ti tár lat má -
sik vo nu la ta Ke re kes An na és Artner Ot -
tó mû ve i bõl, gra fi kák ból és szob rok ból
ös  sze ge zõ dik, õk mind ket ten itt él nek és
al kot nak. Arany Dénesné, Ledniczky
Gyu la, Ba logh Ár pád, Pu ha Fe renc ak -
va rell jei, Kos Pé ter gra fi kái jól csat la -
koz nak Nádasdy Já nos szi get szent mik -
ló si há za i hoz, Var ga Éva, Csá ki La u ra
és Pász tor Mi hály al ko tá sa i hoz. Ez a je -
len. És a jö võ? A le he tõ ség, a tel jes ki -
bon ta ko zás. 
Min den ké pi érin tés mel lett Ha rasz ti kör -
nyé ke vi zu á li san még fel dol go zat lan.
A bul gár kert, öreg há zak, du nai ná da -
sok, a TSZ és a TEXGRAF ipa ri for mái,
a nya ra lók so ra és han gu la ta a Du na -
par ton a táj kü lö nös domb rin gá sa, a pi -
ac nyüzs gé se fes tõi meg örö kí tés re vár.
In do kolt len ne a Nagy Ist ván Cso port
leg kö ze leb bi nyá ri mû vész te lep ét itt tar -

ta ni a vi dék fes tõi, gra fi kai ér tel me zé sé -
nek je gyé ben. Ré gen járt itt a komp. Az
au gusz tus 20-i bú csú nak is kü lö nös at -
mosz fé rá ja van, csak fes tõ je hi ány zik.
Szü les sen ké pes nap ló a ha rasz ti táj ból
és az egy ko ri Hõ sök te re vál jon va ló ban
gon do zott park ká, szo bor kert té Artner
Ot tó szob rász mû vész irá nyí tá sá val. A
te me tõ ré gi sír kö ve i bõl kis mu ze á lis
részt le het ne szer kesz te ni, hi szen itt áll
Artner Ot tó ne me sen min tá zott Sziva-
Pillér sír em lé ke 1976-ból. Bu da pest ka -
pu já ban vá ro si as te le pü lés Du na ha rasz -
ti, mely ko moly kép zõ mû vé sze ti ha gyo -
má nyok kal ren del ke zik. Itt az ide je,
hogy meg ves sük a Baktay, Amrita Sher-
Gil mú ze um alap ja it, itt a pil la nat, hogy
a ha rasz ti té li tár la tok fo lya ma to san
meg va ló sul ja nak az it te ni he lyi mo tí vu -
mok alap ján. E nagy és re á lis terv iz gal -
mas és fon tos nyi tá nya ez a kö zös gra -
fi kai, szob rá szi és fes tõi be mu tat ko zás.”

Losonci Miklós

Élet gyógyszermentesen

A stressz a mai mo dern tár sa dal mak ki emelt prob lé má já vá vált. Za -
jos, hek ti kus kör nye zet, sze mé lyes és a fog lal ko zá si tel je sí tés kény -
szer, harc a si ker után okoz egy re több em ber nek men tá lis és tes ti
ká ro so dást. Ilyen pél dá ul a de pres  szió, a szív- és ér rend sze ri be teg -
sé gek. Kü lö nö sen je len tõs a stressz szív- és ke rin gé si rend szer re
gya ko rolt ha tá sa. Ha tes tünk
tar tó san úgy ne ve zett alarm
ké szült sé gi ál la pot ban van,
meg nõ a szív in fark tus és az
agy vér zés leg fõbb ri zi kó fak -
to ra. A mo dern tech no ló gi á -
nak kö szön he tõ en a szív- és
ér rend sze ri stressz kön  nyen
mér he tõ. A VIPORT stressz -
mé rõ or vo si mû szer me lyet a
kar di o ló gu sok or szá gos tár sa -
sá ga aján lá sá val a Biolabor
szer ve zé sé ben a la kos ság szá -
má ra is el ér he tõ most DÍJ -
MEN TE SEN! Ez egy ké nyel -
mes fáj da lom men tes „2” per -
ces Mo bil be ren de zés. Be je -
lent ke zés mé rés re: Tóth
Bor bá la (csak te le fo nos idõpontegyeztetés után) 06-30-369-8594.

Március 22., 29.
– Összefüggések fel is me ré se az egész ség vé de lem ér de ké ben!
Or vo si konzultáció, átfogó ál la pot fel mé rés: E.I.S. vizs gá lat!
E mo dern tech no ló gia in for má ci ót szol gál tat a szer vek mû kö dé si
pa ra mé te re i rõl pl: szív, ve se, tü dõ, nyi rok rend szer, ge rinc csi go lyák,
ideg pá lyák, emész tõ rend szer, vagy akár az ideg rend szer mû kö dé sé -
rõl! Ez ál tal kön  nyebb le het az ös  sze füg gé se ket fel is mer ni, így tud -
juk leg in kább se gí te ni az önök ál la po tát gyógy ulá sát, egész sé gét. Ez
a vizs gá lat ön költ sé ges!
– Ha már a gyógy sze rek sem se gí te nek, bír ja rá a szer ve ze tét, hogy
gyó gyít sa meg ön ma gát! EMOST mód szer a szer ve zet ön gyó gyí tó
ké pes sé gét segítõ-fokozó sa ját jelte rá pia.
Pél dá ul: al ler gia, al vás za var, stressz, emész tõ rend szer, de pres  szió,
szív- és ér rend szer... stb. Mind ezt egy he lyen a dunaharaszti
Biolaborban!

23 haj lék ta la non se gí tett a Ma gyar 
Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze te

Bu da pest, 2012. feb ru -
ár 28. – 23 haj lék ta lan
éle tét vál toz tat ta meg
a Ma gyar Vö rös ke -
reszt Pest Me gyei
Szer ve ze te. A hu ma ni -
tá ri us szer ve zet 2010
au gusz tu sa óta fog lal -
koz ta tá si, kép zé si és
lak ha tá si tá mo ga tás -
ban ré sze sí ti a prog -

ram ban részt ve võ ket. A prog ram zá ró kon fe ren ci á ján dr.
Zacher Gá bor toxikológus tar tott elõ adást a haj lék ta lan ság és
szen ve dély be teg ség kap cso la tá ról.
A Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze te, az Eu ró pai Unió
ál tal tá mo ga tott pro jekt jé vel az ut cán élõk krí zis hely ze té nek eny -
hí té sén és az át me ne ti se gít ség nyúj tá son túl a cso port va ló di tá -
mo ga tá sát, meg se gí té sét, reintegrációját, a cso port el len irá -
nyu ló elõ í té le tek csök ken té sét tûz te ki cé lul. 
A kö zel 35 mil lió fo rint össz költ sé gû prog ram ba a ter ve zett 20 fõ
he lyett 23 fõt si ke rült be von ni, akik lak ha tá si, kép zé si, mun ka erõ-
pi a ci tá mo ga tást kap tak. A 23 fõ kö zül 18 fõ ka pott okj-s kép zést,
11-en he lyez ked tek el, eb bõl ket ten ön kén tes mun kát vé gez nek,
egy fõ pe dig vál lal ko zó ként te vé keny ke dik. A prog ram ban részt ve -
võ haj lék ta la nok az elõ re vál lalt fel adata ikon túl va la men  nyi en ön -
kén tes te vé keny sé gük kel is se gí tet ték és se gí tik mai na pig egy mást,
és a Ma gyar Vö rös ke reszt mun ká ját. A pro jekt zá rá sá nak kö ze led -
té vel a szer ve zet bí zik ab ban, hogy az érin tet tek ké pes sé vál tak az
önál ló élet vi tel meg te rem té sé hez és fenn tar tá sá hoz.
A pá lyá zat ün ne pé lyes le zá rá sát feb ru ár 28-án tar tot ták a Ma gyar
Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze té nek szék há zá ban. A kon fe -
ren cia meg nyi tó ja és a prog ram be mu ta tá sa után, „Haj lék ta lan ság-
szen ve dély be teg ség” cím mel dr. Zacher Gá bor toxikológus tar -
tott elõ adást. Vé gül pe dig a prog ram ban részt ve võ szak em be -
rek egy in te rak tív fó rum ke re té ben oszt hat ták meg egy más sal
ta pasz ta la ta i kat.

Ma gyar Vö rös ke reszt Saj tó iro da

Kap cso lat, rész le tes in for má ció:
Megyesi Ju dit

Saj tó- és PR re fe rens
Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze te

Te le fon: 06-70-933-8038
E-ma il: judit.megyesi@voroskereszt.hu
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Ár va ku tyu sok gaz dit ke res nek!

Más fél éves szál kás szõ rû tacsika és egy fél éves ba rát sá gos, arany -
bar na szí nû kis lány ku tyus (Szi get hal mon ta lál tuk) sze re tõ, ál lat -
ba rát gaz di kat ke res nek!

„Ál mo dunk egy szebb jö võ rõl, egy álomgazdiról, egy szeretõ
csa lád ról, ahol sen ki nem fog bán ta ni bennünket... 
lesz mit en nünk, lesz sa ját kuckónk...
és ál mod juk, hogy so ha töb bé nem fog nak cser ben hagy ni ben -
nün ket új gaz dá ink, nem ke rü lünk ut cá ra, nem ítél nek
kóborlásra, hontalanságra...”

Eni kõ: 06-20-803-05-43

Tisz te let tel ké rem a ked ves ol va só kat, hogy se gít sék ön erõ bõl
vég zett ál lat men tõ mun ká mat, ku tya táp pal, or vo si költ sé gek hez
hoz zá já ru lás sal, ru ha fé lék kel, plédekkel.

Csak az Önök TÁ MO GA TÁ SÁ VAL tu dok se gí te ni a sok ár va
ku tyu son, akik nap mint nap ut cá ra ke rül nek!
Ké rem, se gít sen, aki nek van le he tõ sé ge! Elõ re is kö szö nöm
szé pen.

Kö szö net nyil vá ní tás

Há lás szív vel kö szön jük a fa lak ra
kör be fel sze relt, ki tû nõ polc rend -
szert, amely a SSI Schäfer Systems
International Kft. és a Szent Ist -
ván Egy ház köz ség fel aján lá sá ból
ke rült a Dunaharaszti Fõ út 71.
szám alat ti Szent Er zsé bet Karitász
bolt he lyi sé gé be, ahol a rend sze res
ru ha osz tá so kat tart juk. Így sok kal
ren de zet tebb kö rül mé nyek kel fo -
gad hat juk az ér dek lõ dõ ket, akik
fel ke re sik a Ka to li kus Karitászt. Is -
ten fi zes se meg a jószí vû ada ko zók -
nak az ál do za tos mun kát és az
anya gi se gít sé get!

Szent Er zsé bet Karitász

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
DUNAHARASZTI RENDÕRÕRS

2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 24.
Telefon/Fax: 06-24/470-007 IRM: 30-082

Mobil: 06-70-338-7465

Rendõrségi felhívás
2012. március 07-én 09 óra 40 perc és 14 óra közötti idõben ismeretlen tettes
eltulajdonított Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium kerékpár tárolójából egy
Gepida Aboin 300 típusú kerékpárt. A bûncselekményt az iskola biztonsági
kamerája rögzítette.

Aki felismeri a képen látható férfit, vagy az eseménnyel kapcsolatosan bármilyen
információval tud szolgálni, az kérjük hívja a 06-07-338-7465 -ös telefonszámot.

Farkas Péter r. alezredes
õrsparancsnok

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak 
akik 2011-ben klubunkat 
támogatták, név szerint 

dr. Szalay László polgármester úr, 
Mannheim Lénárd képviselõ úr, 

Ruff Pékség.

Az Alsófalusi Nyugdíjas Klub 
nevében a vezetõség:
Lakatos Lajosné

Gazsovics Mihályné
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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 

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

2012. február hónapban
elhunytak neve és életkora

Fajta Józsefné élt 72 évet
Hons Józsefné élt 86 évet
Hőgye Béláné élt 86 évet
Juhász Gáborné élt 82 évet
Kaltenecker Pál élt 65 évet
Luketics Ferencné élt 91 évet
Luttenberger Lajosné élt 72 évet
Mukus Ferenc élt 63 évet
Papp Mária élt 64 évet
Péter Károly élt 65 évet
Riegler Péter élt 76 évet
Vékony Imréné élt 95 évet
Vígh Istvánné élt 81 évet

2012. január hónapban
elhunyt neve és életkora

Tóth Zoltán élt 81 évet

2012. februári újszülöttek

András Borbála 02. 22.

Borbély Viktória 02. 07.

Borosjenõi Ervin 02. 27.

Dékány Csenge Márta 02. 28.

Domokos Zsuzsanna 02. 17.

Domokos Attila 02. 17.

Farkas Bianka 02. 14.

Farkas-Kriston Fanni 02. 17.

Fuchs Áron 02. 15.

Heiszmann Márton 02. 20.

Iván Gergõ 02. 15.

Jakab Krisztián 02. 02.

Jánosi János Buda 02. 05.

Jeremiás Vivien 02. 12.

Kiss Dorottya 02. 17.

Nagy Olivér Zsolt 02. 20.

Péter Olivér 02. 10.

Rátkai Dorottya 02. 13.

Sebõk Szelina 02. 18.

Siska Sára 02. 12.

Sponga Bence 02. 14.

Takács Dorina 02. 08.

Taschner Korina 02. 19.

Virág Nóra 02. 09.

Visnyár Ádám 02. 08.

Visnyár Ákos 02. 08.

Ruhaosztás és ruhaátvétel

lesz 2012. április 13-án és 20-án (pénteki napokon) 16.30–18 óráig 
a Fõ út 73-ban, a karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett). 

Az elvitt ruhanemûért szerény összeget elfogadunk. 

Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban 
a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk

közvetíteni.

Az érdeklõdõket szeretettel várja a 
Szent Erzsébet Karitász

Az
Evangélikus Szabadegyetem
sorozat következõ elõadásaira várják 

az érdeklõdõket 
az evangélikus templomba.

Március 27., 18 óra 
Kákay István 

Országos irodaigazgató tart elõadást az 
Evangélikus Egyház szolgálata 

az oktatásban címmel.

Április 2., 18 óra 
Bíró László 

katolikus püspök elõadása lesz
A keresztény család címmel.

Helyszín, Dh., Damjanich u. 33.

Római Katolikus Egyház
DUNAHARASZTI

ünnepi alkalmai és rendezvényei

Április 1-jén, vasárnap
8,30 óra

Szent István templom

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ

a Szent Cecília Kórus elõadásában

Április 7., szombat 
este 21,30 óra

FELTÁMADÁSI KÖRMENET

Május 6., vasárnap
reggel 10,30 óra

Szent István templom

ELSÕÁLDOZÁS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, 

akik PÉTER KÁROLY-t
utolsó útjára elkísérték

és fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család 
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LABDARÚGÓ HÍREK
A téli alapozás idején összesen kilenc edzõmeccset játszott le elsõ számú felnõtt csapatunk, amelyek remekül szolgálták együttesünk
bajnokságra való felkészülését. 
Honvéd II (NB II)–DMTK 2-3 Gólszerzõink: Dallos Gábor, Dobesch Bálint, Szemán Lajos
DMTK–Szeged 2011 (NB II) 0-4 
DMTK–Biatorbágy (NB III) 3-0 Gólszerzõink: Patkó György (2), Dobesch Bálint
Soroksár (NB III)–DMTK 0-3 Gólszerzõink: Patkó György (2), Mészáros Dániel
DMTK–ESMTK (NB III) 2-2 Gólszerzõink: Mészáros Dániel, Riba Zoltán Dániel
RAFC (NB III)–DMTK 1-1 Gólszerzõnk: Wágner András Gusztáv
Újbuda (NB III)–DMTK 1-1 Gólszerzõnk: Grimm Ferenc
Verõce (Megye I.)–DMTK 0-1 Gólszerzõnk: Dobesch Bálint
Örkény (Megye I.)–DMTK 0-2 Gólszerzõink: Patkó György, Szemán Lajos

NB III-as gárdánk keretében nem volt túl nagy változás, hiszen mindössze ketten igazoltak el és helyükre három játékos érkezett. 
Távozott: Kovács Márton (AFC Hayes, angol), Riba Zoltán Dániel (Érdi VSE) 
Érkezett: Bakos Bence (Törökbálinti TC), Lázár Zsolt (Törökbálinti TC), Grimm Ferenc (Alsónémedi SE, kölcsönbõl vissza)

A Dunaharaszti harmadik vonalú alakulatának tavaszi sorsolása: 
16. forduló március 10. szombat 14.30 Tisza Volán–Dunaharaszti Szeged
17. forduló március 18. vasárnap 15.00 Dunaharaszti–Gyula Dunaharaszti
18. forduló március 25. vasárnap 16.00 Monor–Dunaharaszti Monor
19. forduló április 1. vasárnap 16.30 Dunaharaszti–Szolnok II Dunaharaszti
20. forduló április 7. szombat 16.30 Pilis Sport–Dunaharaszti Pilisvörösvár
21. forduló április 15. vasárnap 16.30 Dunaharaszti–Jánoshida Dunaharaszti
22. forduló április 22. vasárnap 17.00 Dabas–Dunaharaszti Dabas
23. forduló április 29. vasárnap 17.00 Hódmezõvásárhely–Dunaharaszti Hódmezõvásárhely
24. forduló május 6. vasárnap 17.00 Dunaharaszti–Szarvas Dunaharaszti
25. forduló május 12. szombat 17.00 Tököl–Dunaharaszti Tököl
26. forduló május 20. vasárnap 17.00 Dunaharaszti–Tápiószecsõ Dunaharaszti
27. forduló május 27. vasárnap 17.00 Üllõ–Dunaharaszti Üllõ
28. forduló június 3. vasárnap 17.00 Dunaharaszti–Kecskemét II Dunaharaszti
29. forduló június 9. szombat 17.00 Csepel–Dunaharaszti Csepel
30. forduló június 16. szombat 17.00 Dunaharaszti–Makó Dunaharaszti

A Pest megyei II. osztályú felnõtt csapatunk tavaszi sorsolása: 
15. forduló március 24. szombat 15.00 Dunaharaszti–Farmos Dunaharaszti
16. forduló április 1. vasárnap 15.00 Vasad–Dunaharaszti Vasad
17. forduló április 8. vasárnap 15.30 Dunaharaszti–Péteri Dunaharaszti
18. forduló április 15. vasárnap 15.30 Albertirsa–Dunaharaszti Albertirsa
19. forduló április 22. vasárnap 16.00 Dunaharaszti–Abony Dunaharaszti
20. forduló április 29. vasárnap 16.00 Kakucs–Dunaharaszti Kakucs
21. forduló május 5. szombat 16.30 Monorierdõ–Dunaharaszti Monorierdõ
22. forduló május 13. vasárnap 16.30 Dunaharaszti–Dánszentmiklós Dunaharaszti
23. forduló május 20. vasárnap 17.00 Tápióság–Dunaharaszti Tápióság
24. forduló május 26. szombat 17.00 Dunaharaszti–Dunavarsány Dunaharaszti
25. forduló június 2. szombat 17.00 Inárcs–Dunaharaszti Inárcs
26. forduló június 9. szombat 17.00 Dunaharaszti–Táborfalva Dunaharaszti

U19-es gárdánk tavaszi sorsolása: 
14. forduló március 11. vasárnap 12.00 SZTK-ERIMA–Dunaharaszti Szigetszentmiklós
15. forduló március 17. szombat 12.00 Dunaharaszti–Tápiószecsõ Dunaharaszti
16. forduló március 25. vasárnap 12.00 Dunakeszi–Dunaharaszti Dunakeszi
17. forduló március 31. szombat 12.00 Dunaharaszti–Jánoshida Dunaharaszti
18. forduló április 8. vasárnap 13.00 Gyöngyös–Dunaharaszti Gyöngyös
19. forduló április 14. szombat 12.00 Dunaharaszti–Gyöngyöshalász Dunaharaszti
20. forduló április 21. szombat 10.00 Tura–Dunaharaszti Tura
21. forduló április 28. szombat 12.00 Maglód–Dunaharaszti Maglód
22. forduló május 5. szombat 12.00 Dunaharaszti–RKSK Dunaharaszti
23. forduló május 13. szombat 12.00 Hatvan–Dunaharaszti Hatvan
24. forduló május 19. szombat 12.00 Dunaharaszti–Üllõ Dunaharaszti
25. forduló május 26. szombat 11.00 Dabas–Dunaharaszti Dabas
26. forduló június 2. szombat 12.00 Dunaharaszti–Diósd Dunaharaszti

U17-es keretünk tavaszi sorsolása:
14. forduló március 11. vasárnap 10.00 SZTK-ERIMA–Dunaharaszti Szigetszentmiklós
15. forduló március 17. szombat 10.00 Dunaharaszti–Tápiószecsõ Dunaharaszti
16. forduló március 25. vasárnap 10.00 Dunakeszi–Dunaharaszti Dunakeszi
17. forduló március 31. szombat 10.00 Dunaharaszti–Jánoshida Dunaharaszti
18. forduló április 8. vasárnap 11.00 Gyöngyös–Dunaharaszti Gyöngyös
19. forduló április 14. szombat 10.00 Dunaharaszti–Gyöngyöshalász Dunaharaszti
20. forduló április 21. szombat 10.00 Tura–Dunaharaszti Gödöllõ
21. forduló április 28. szombat 10.00 Maglód–Dunaharaszti Maglód
22. forduló május 5. szombat 10.00 Dunaharaszti–RKSK Dunaharaszti
23. forduló Május 13. szombat 10.00 Hatvan–Dunaharaszti Hatvan
24. forduló május 19. szombat 10.00 Dunaharaszti–Üllõ Dunaharaszti
25. forduló május 26. szombat 13.00 Dabas–Dunaharaszti Dabas
26. forduló június 2. szombat 10.00 Dunaharaszti–Diósd Dunaharaszti
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Üd vöz lök min den kit! 

La pá tol juk az ered mé nye ket, Fel föl di Sza bolcs mel lett 6 VI LÁG -
BAJ NOK!
A ta va lyi év si ke res befejezése után rend kí vül ke mé nyen kezd -
tünk, de ne is men jünk el a té má tól olyan mes  szi re. 

2011-ben ös  sze sen sze rez tünk:
– 4 Vi lág ku pa gyõ zel met (Kempo)
– 1 In ter kon ti nen tá lis Kis vi lág baj no ki cí met (MMA)
– 16 Or szá gos arany ér met (Kempo)
– 13 ezüst érem (Pro fi K-3 8-as tor na, In ter kon ti nen tá lis Kis vi lág -
baj nok ság MMA, Kempo)

– 6 bronz érem (Után pót lás Kempo, Jitsu)

Feb ru ár 3-4-5-én ren dez ték meg a Kempo Vi lág baj nok sá got
Tökölön! Csak full kon takt ban ve re ke dett ta nít vá nya ink kö zül
min den ki ered mé nye sen zárt. A ver se nyen full kon takt B és A
(pro fi) ka te gó ri ák ban vet tünk részt, ered mé nyek:

Bronz ér mes: Kósa Ro land (16 év)

Ezüst ér mes: Gyimesi Márk (gyer mek), Szom bat Pat rik, Sós
Ti bor (Pro fi A ka te gó ria)

VI LÁG BAJ NO KA INK: KO VÁCS DÁ NI EL, LÁSZ LÓ ZSOLT,
HAMODI OMÁR, SÓS TI BOR, HER BÁK IST VÁN, BAGDI TA -
MÁS és FEL FÖL DI SZA BOLCS!

Azt hi szem nem egyszerû év kez dés ez, lát ha tó, hogy a be ért
gyü möl csöt elég ke mé nyen learat tuk. Óriási mun ka volt az ered -
mé nyek hát te ré ben, és ter mé sze te sen egy pil la na tig sem ál lunk
meg. Amatõr Ket rec harc Ma gyar Baj no ki for du ló, jó té kony sá gi
Ket rec harc Gá la, edzõmérkõzések, Kempo Után pót lás Or szá gos
ver seny, és egy hi he tet len nagy Nem zet kö zi Ket rec harc Pro fi Gá -
la vár még ránk már ci us vé gé ig. Még leír ni is sok!

Aki csat la koz ni akar hoz zánk, vagy csak egyszerûen spor -
tol ni akar azt vár juk sze re tet tel!
Cím: Dunaharaszti, Fõ út 47., (Fel föl di Gu mi) Pitbull – Kempo
Sport Edzõterem
Tel.: 06-30-990-2354, 06-24/460-164
web: www.felfoldiszabolcs.hu

Ez úton kö szö nöm azok nak akik min den ben se gí te nek ne -
künk:
– Tüske Security
– Ma gyar MMA Szö vet ség
– Ma gyar Kempo Szö vet ség
– zsoltbolt.hu (tél apók bolt ja)
– Mar cel la cukrázda

Fel föl di „hegy la kó” Sza bolcs

KICKBOX
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NAV hírek

Hatékonyabb hatósági munka, erõsödõ jogkör a kockázatos adózók kiszûrésére
A NAV Közép-magyarországi Régiójának elmúlt évi tevékenysége

Ha té ko nyabb ha tó sá gi fel lé pést ered mé nye zett
az el múlt évek hez ké pest a NAV egy sé ges mû -
kö dé se, az adó ha tó sá gi, a bûn ügyi és a vám szak -
mai te rü le tek kö zött gyor sult az in for má ció áram -
lás, ös  sze han gol tab ban foly nak az igaz ga tá si és
a bün te tõ el já rás ok. Ez zel rö vi dült az el já rá si idõ,
to váb bá ke ve sebb le he tõ sé gük ma radt az adó csa -
lók nak tit kolt jö ve del mük - va gyo nuk - el tûn te -
té sé re.

Az or szá go san nyil ván tar tott gaz da sá gi te vé -
keny sé get foly ta tó adó alany ok egy har ma da, 567
ezer adó zó tar to zik a Kö zép-ma gyar or szá gi Ré -
gió il le té kes sé gé be. Az el múlt év ben egy mil li ót
meg ha la dó szá mú ma gán sze mély nyúj tott be
sze mé lyi jö ve de lem adó be val lást, vagy szá molt
el mun kál ta tó ján ke resz tül. Az elõ zõ adó év hez
ké pest emel ke dett a tár sas vál lal ko zá sok szá ma,
20 szá za lék kal több vál lal ko zás ala kult jog elõd
nél kül, mint a ko ráb bi esz ten dõ ben. Az egy sze -
rû sí tett vál lal ko zói adó zást vá lasz tók szá ma 2012
ele jé re 
8,4 szá za lék kal csök kent. 
A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal 2011-ben az ál -
lam ház tar tá si be vé te lek 91 szá za lé ká ért fe lelt.
En nek 42 szá za lé kát, az az 4 ezer mil li árd fo rin -
tot a kö zép-ma gyar or szá gi re gi o ná lis adó- és
vám szer vek  il le té kes sé gi kö ré be tar to zó adó zók
fi zet ték be. 

Re gi o ná lis be vé te lek

A ré gi ó ban re a li zált net tó sze mé lyi jö ve de lem -
adó be vé tel 456,1 mil li árd fo rint volt 2011-ben.
A tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék be vé te lek 14 szá -
za lék kal emel ked tek. Az ál ta lá nos for gal mi adó -
ból 11,2 mil li árd fo rint tal több net tó be vé tel folyt
be az ál lam kas  szá ba a kö zép-ma gyar or szá gi re -
gi o ná lis adó szer vek il le té kes sé gi kö ré bõl, an nak
el le né re, hogy az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá -
nak íté le té vel ös  sze füg gés ben nõtt a ki uta lá sok
ös  sze ge. A tár sa sá gi adó kö te le zett sé gek az ex -
port ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé te lek nö ve ke dé -
sét jel zik, kü lö nö sen a ke res ke del mi és fel dol go -
zó ipa ri ága za tok ban.
Az elõ i rány zat hoz ké pest el ma ra dás volt ta -
pasz tal ha tó az üzem anyag ok ból szár ma zó jö ve -
dé ki be vé tel ben, amit el sõ sor ban a ma gas
üzem anyag árak mi at ti for ga lom csök ke nés oko -
zott, ös  szes sé gé ben azon ban a be vé te lek a jö ve -
dé ki szak te rü le ten 2,6 szá za lék kal nö ve ked tek
2010-hez ké pest.
Vám szak te rü le ten 3,7 szá za lék kal, kör nye zet vé -
del mi és kör nye zet gaz dál ko dá si szak te rü le ten

pe dig 7,6 szá za lék kal volt több a be folyt adó,
mint az el várt be vé tel. Csak nem 10 szá za lék kal
emel ke dett a vám ke ze lé sek szá ma is. 
Jól tel je sí tett a ta valy szep tem ber tõl ha tá lyos új
adó nem, az úgy ne ve zett chipsadó is; a ré gi ó ban
2,7 mil li árd fo rint be vé tel ke let ke zett eb bõl az
adó nem bõl.

Csök ken tek az adó tar to zás ok

Az adó ha tó sá gi kény szer in téz ke dé sek ha tá sá ra a
Fõ vá ros ban és Pest me gyé ben több mint 11 szá -
za lék kal csök kent a gaz dál ko dá si te vé keny sé get
foly ta tó vál lal ko zá sok ál tal fel hal mo zott le járt
ese dé kes sé gû tar to zá sok ös  sze ge. 
Az ered mé nyes sé get elõ se gí tet te, hogy a vám, il -
let ve re giszt rá ci ós adó el já rást kez de mé nye zõ
gaz dál ko dók nál min den eset ben tar to zás vizs gá -
la tot vég zett a ha tó ság és tar to zás ese tén azon nal
in téz ke dett az el já rás alá vont áruk hát ra lék ere -
jé ig tör té nõ le fog la lá sá ról. Több, ed dig kö te le -
zett sé ge it notórikusan nem tel je sí tõ fõ vá ro si és
Pest me gyei adó zó szem be sült az adó- és vám -
ha tó ság szer ve i nek együt tes fel lé pé sé vel, mely -
nek ered mé nye ként a vég re haj tók a hely szí nen
be tud ták szed ni a tar to zást.
Ugyan ak kor, fi gye lem mel a gaz da sá gi ne héz sé -
gek re, a be nyúj tott fi ze té si kön  nyí té si ké rel mek
kö zül 66 ezer ese té ben ke rült sor rész let fi ze tés
vagy fi ze tés ha lasz tás en ge dé lye zé sé re. 

Koc ká za tos szék hely vál tók

A kö zép-ma gyar or szá gi ré gió gaz da sá gi sze rep -
lõ i nek je len tõs ré sze, 60 szá za lé ka, az adó ha tó -
ság koc ká zat elem zé sei sze rint a ma gas koc ká za -
ti ka te gó ri á ba tar to zik. Ez ok ból is a NAV kö zép-
ma gyar or szá gi re gi o ná lis adó igaz ga tó sá gai 9,7
szá za lék kal több adó alanyt el len õriz tek 2011-
ben. A fel tárt net tó adó kü lön bö zet meg ha lad ta a
164,3 mil li árd fo rin tot. 
Ki emelt szem pont volt a szék hely vál tók és szék -
hely szol gál ta tók el len õr zé se, te kin tet tel ar ra,
hogy ez a je len ség fo ko zot tan érin ti a kö zép-ma -
gyar or szá gi ré gi ót. Az Adó Fõ igaz ga tó ság ta valy
77,8 ezer adó szá mot füg gesz tett fel, mely az or -
szá gos fel füg gesz té sek fe lé nek fe lel meg.

Vám, jö ve dék

A Vám- és Pénz ügy õri Fõ igaz ga tó ság jö ve dé ki
szak te rü le ten 13,3 ezer el len õr zést foly ta tott le,
amely ja va részt a vám ha tó ság ál tal ki adott en ge -
dél  lyel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó kat érin tet te.

Az el len õr zé sek egy har ma da az en ge dé lyes, jö -
ve dé ki biz to sí ték fe de ze te alatt te vé keny ke dõ
gaz dál ko dók kö ré ben va ló sult meg.
A nyug ta- és szám la adá si, il let ve be je len té si kö -
te le zett ség tel je sí té sét több eset ben - így pél dá ul
a tá vol-ke le ti tu laj do no si kör rel ren del ke zõ koc -
ká za tos adó zók el len õr zé se so rán - egy adott te -
rü le ten be lül, együt te sen el len õriz ték az adó re vi -
zo rok és a pénz ügy õrök. Ezek a vizs gá la tok, ki -
bõ vül ve a jár õrök ál tal vég zett adat gyûj té sek kel
is, meg ala poz zák az adó kö te le zett sé ge i ket nem
tel je sí tõ adó zók utó la gos el len õr zés alá vo ná sát.

Bûn ügyek a ré gi ó ban

A NAV Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Bûn -
ügyi Igaz ga tó sá gán fo lyik a NAV bün te tõ el já rá -
sa i nak 40 szá za lé ka. Az igaz ga tó ság ta valy több
mint 6500 bün te tõ el já rást in dí tott, ame lyek ben
az el kö ve té si ér ték 27 mil li árd 854 mil lió fo rint
volt.  Eb bõl majd nem 20 mil li árd fo rin tot tett ki
az adó csa lás ok ból szár ma zó ös  szeg. 
A bûn ügyi igaz ga tó ság 664,5 mil lió fo rint el kö -
ve té si ér ték ben de rí tett fel sa ját ha tás kör ben bûn -
ügye ket, mint egy 500 eset ben köz ér de kû be je -
len tés alap ján in dí tott nyo mo zást. Az ös  sze han -
golt, kö zös ha tó sá gi fel lé pés ered mé nye ként, az
el len õr zé sek fo lya mán már meg tett nyo mo zó ha -
tó sá gi in téz ke dé sek nek kö szön he tõ en kár meg té -
rü lés re 753 mil lió fo rin tot, biz to sí tá si in téz ke dés -
ként pe dig 672 mil lió fo rin tot zá rolt szám lá kon,
fog lalt le kész pénz ben, il let ve in gat lan ér ték ben
a ta valy in dí tott el já rá sok ban.
A vám igaz ga tó sá gok ál tal fel de rí tett bûn cse -
lek mé nyek ada tai alap ján a ká bí tó szer, il let ve
a szel le mi tu laj don jog sér tés sel kap cso la tos
fel de rí té si te vé keny ség ki emel ke dõ volt az el -
múlt év ben. 
Elõ for dult olyan eset, hogy az el kö ve tõ zász ló -
rúd ban, já ték vas út ban, füg göny dísz ben, csa lá di
fény ké pek kö zött, ke rék pár mar ko la tok ban pró -
bált meg ká bí tó szert, il let ve ká bí tó szer gya nús
anya got il le gá li san be hoz ni az or szág ba. Ilyen
ese tet ta valy több mint 100 mil lió fo rint pi a ci ér -
ték ben de rí tet tek fel a pénz ügy õrök a pos ta for -
ga lom ban. 

Tör vény sze gõk cél ke reszt ben

A ta valy meg kez dett, ered mé nyes kö zös el len õr -
zé si so ro zat, az adó- és a pénz ügy õri együt tes je -
len lét az idén is foly ta tó dik. Cél a ma gas költ -
ség ve té si koc ká za tot mu ta tó vál lal ko zá sok el len -
õr zé se, gya nú ese tén a bün te tõ in téz ke dé sek
azon na li meg té te le, és a pénz ügyi for rá sok el vo -
ná sa az oko zott kár meg té rü lé se ér de ké ben.
A re gi o ná lis adó- és vám szer vek nek 2012 év -
ben is leg fõbb cél ja a jog kö ve tõk tá mo ga tá sa, a
jog sér tõk ön kén tes jog kö ve tés irá nyá ba va ló ösz -
tön zé se.

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
Vám- és Pénz ügy õri Fõ igaz ga tó sá ga

Bûn ügyi Igaz ga tó sá ga

Gyor sabb lett az in for má ció áram lás, ös  sze han gol tan foly nak az igaz ga tá si és a bün te tõ el já rás -
ok, ha té ko nyabb lett a ha tó sá gi mun ka a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) fel ál lí tá sá val, az
adó- és a vám szak mai, va la mint a bûn ügyi te rü le tek egy sé ges, pár hu za mos mû köd te té sé vel –
ezt mu tat ják a 2011-es gaz da sá gi év ada tai, ta pasz ta la tai a fõ vá ros ban és Pest me gyé ben. A kor -
mány za ti el vá rá sok nak meg fe le lõ en „fe hé re dett” a fe ke te gaz da ság, ez igaz a kö zép-ma gyar or -
szá gi ré gi ó ra is, aho vá az or szá go san nyil ván tar tott gaz dál ko dá si te vé keny sé get foly ta tó adó -
alany ok egy har ma da, a ma gas koc ká za tú adó alany ok 60 szá za lé ka tar to zik. A stra té gi ai cél a
2012-es év ben is a je len tõs koc ká zat tal bí ró adó zók ki szû ré se és a szán dé kos adó el ke rü lõk kel
szem be ni egy sé ges fel lé pés.














