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�A baloldali sajtó cikkeinek gyakran már a
kezdõ sorai, olyan megdöbbentõ, tények-
nek álcázott állításokat tartalmaznak, ame-
lyeknek sem a helytállóságát, sem a téves
mivoltát ésszerûen bizonyítani nem lehet. A
propaganda céljainak megvalósításában
nem a tartalom a fontos, hanem a folyamat.
Minden mozgásban van. Amint az egyik
propaganda téma szerkezeti felépítése és
tényleges célja észlelhetõvé válik, a propa-
ganda gépezet elfordul tõle, és új témát
kezd.  Ha valakire, vagy valamely jó ügyre
elég sarat dobálnak, valami ráragad.�
Ezeket a fenti sorokat a Heti Válasz címû
lapból  idéztem annak kapcsán, vagy akár
mottóként, hogy néhány hete az egyik or-
szágos napilapban megjelent egy cikk,
amelyet valószínûleg személyes támadás-
ként indítottak, de sajnos városunkat járat-
ták le.
Ebbõl az idézetbõl látszik, hogy nincs új a
nap alatt és nincs bal vagy jobb oldal sem.
Most és itt, elõre szeretném leszögezni,
hogy nem kívánok végeláthatatlan cikk há-
borúba keveredni sem itt, sem ott. De fel-
hívom mindazok figyelmét, akik megpróbál-
nak lejárató országos médiahírt csinálni
Dunaharaszti városából, hogy ez nem he-
lyes és nem méltó városunkhoz. 
Lehet országos politizálást folytatni egy kis-
városban, volt is erre számos példa, de az

minden esetben a település tenni akaró pol-
gárainak közös sikerérõl, soha nem a tele-
pülés lejáratásáról szólt. 
Elõször arra gondoltam, hogy tételesen meg
kell cáfolnom a médiában elhangzottakat,
ám ekkor felhívták a figyelmemet a fenti He-
ti Válasz idézetre és valóban a propaganda
céljainak megvalósításában nem a tartalom
a fontos, hanem maga a folyamat.
Kigyûjtettem � mert meg akartam írni �,
hogy mibe került annak idején a kht. mûkö-
dése a városnak. Mennyi közpénzt kellett
alkalmanként (igen-igen gyakran) beten-
nünk a szolgáltatás biztosítása érdekében
és milyen szolgáltatási színvonalat kaptunk
érte cserébe. Ez a gyakorlat szabálytalan,
sõt � kimerem mondani � gyakran törvény-
sértõ is volt. Ha most évenként ennyi pénzt
kellene az Önkor-
mányzatnak a DHRV
mûködésére fordítani
sok utca nem készül-
hetett volna el az el-
múlt években. 
Kigyûjtettem azt is,
hogy a DHRV mennyi
tõkét, bérleti díjat,
adót fizetett be az el-
múlt évek során és én
MA tudom, hogy AK-
KOR a legjobb dön-
tést hoztuk meg. Még
akkor is, ha ez fáj
mindazoknak akik ak-
kor még talán nem is
laktak itt a települé-
sünkön. Tudom, hogy
milyen munka folyt
azért, hogy a koráb-
ban a Coca-Cola cég-
gel kötött rossz és
pongyola megállapo-
dást helyrehozzuk. Akülönbség mindössze-
sen annyi, hogy ahelyett, hogy ezt megírtuk
volna egy országos napilapban és lejárattuk
volna vele a várost nem tettük meg, hiszen
nem feltételeztem, hogy a korábbi vezetést
rosszindulat vagy bármi más érdek vezette
volna. Sõt, biztos vagyok jó szándékukban.

Ehelyett némán és összeszorított foggal
harcoltuk végig azt a közel 2 évet. Jártuk a
bíróságot és kerestük az igazunkat, hogy
ne a dunaharaszti lakosnak kelljen megfi-
zetnie egy rossz megállapodás költségét.
Végül sikerült megállapodni és ma a kor-
rekt együttmûködés jellemezheti végre a
környék egyik legnagyobb üzemének, a he-
lyi szolgáltatónak és városunk viszonyát.
A hivatkozott cikk azt állítja, hogy a város-
ból �eltûnik a pénz�.
Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a
város lakóinak többsége látja és fizikailag
is érzékeli � úgy szoktam fogalmazni �
meg is fogdoshatja, hogy a városban nem
eltûnik, hanem milliárd számra ÁRAMLIK
a pénz.
Nem nézem, és nem néztem soha, hogy ki

melyik csapatnak
szurkol. Ha valaki dol-
gozni akar, sohasem
kergettem el, ha vala-
ki tenni akar a váro-
sért, én nem voltam
kerékkötõje a munká-
jának. Javaslom, hogy
összeesküvés-elmé-
letek gyártása helyett
koncentráljunk az elõt-
tünk álló feladatokra
és fogadjuk el, hogy
éjszakánként nem
azon töröm a fejem,
hogy már megint mi-
képpen lehet valami
trükköt kieszelni a vá-
ros ellen. Minden dön-
tésemet, minden tette-
met a jó szándék és a
tisztesség motiválja.
Talán hibákat is elkö-
vetünk, vannak a tes-

tületnek és a hivatalnak jó és néha rossz
döntései is. De a szándékunk, úgy vélem
megkérdõjelezhetetlen. Ez szerencsére el-
vitathatatlanul meg is látszik a városon.

dr. Szalay László
polgármester

A SZÁMOK MAGUKÉRT BESZÉLNEK

120 millió a kht-nak�

A régebben is dunaharasztin lakó
képviselõtársaim még emlékezhet-
nek azokra a drámai képviselõ-tes-
tületi ülésekre, ahol valóban �elfolyt�
Dunaharaszti pénze. A kht. akkori
vezetõje az ivóvíz-szolgáltatás azon-
nali megszûnésével riogatva évente
többször, esetenként közel 120 mil-
lió forintot kért és kapott a város ve-
zetésétõl. A DHRV Kft. megalakulá-
sa óta ez az összeg nem kifelé, ha-
nem bérleti díj formájában, befelé
�folyik� a város költségvetésébe. A
DHRV Kft. fennállásának eddigi 6
éve alatt közel 580 millió forintot fi-
zetett be a város költségvetésébe
bérleti díjban és adóban. Ez 10�12
utca aszfaltozásának az ára.

2009. augusztus 28-án 
17 órakor

a Knézich utcai 
Hétszínvirág tagóvoda mellett 

új játszótér átadására kerül sor.

Szeretettel várjuk a környéken lakó
gyermekeket és szüleiket.



Dunaharaszti Hírek � augusztus u j s a g @ d u n a h a r a s z t i . h u 3

A beruházás elõkészítése régre nyúlik
vissza. Az Önkormányzat 2007-ben célul
tûzte ki a Fõ út felújítását. El is indította a
munkálatok megkezdéséhez szükséges
tervezési folyamatokat, engedélyeztetési
eljárásokat. Ám kapva egy nagyszerû le-
hetõségen, ezzel párhuzamosan elkészít-
tette a város Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját1, valamint a dokumentummal
szorosan összekapcsolódó Akcióterületi
Tervet a város központi, a Fõ út környékét
lefedõ akcióterületre vonatkozóan. A kon-
cepció elnyerte a városvezetés tetszését,
ezért a megvalósítás lehetõségeit keresve
2008-ban benyújtották pályázati anyagu-
kat a két fordulós eljárásrendû �KMOP-
2007-5.2.1/B � Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése � Integrált településfej-
lesztés Pest megyében� címû pályázati
felhívásra.
Az elõzetes elképzelések és az Akcióterü-
leti terv alapján nagyszabású, látványos
fejlesztés valósult volna meg � közel 1 mil-
liárd 250 millió forintnyi támogatásból. A
Fõ út felújítása mellett a Duna-parti Sétány
is kialakításra került volna, több építésze-
ti látványelemmel, lejáróval, gyalogoshíd-
dal tarkítva. A település központjában
megfelelõ környezetet alakítottak volna ki
a Kisebbségek háza számára, valamint a
Kistérségi Oktatóközpont részére. A felújí-

tott útszakasz mentén helyreállításra ke-
rült volna a HÉV remiz, térfalak javítottak
volna a zajszigetelésen és a látványon, a
buszforduló tere is megújulhatott volna,
kellemesebb környezetet kínálva a vára-
kozóknak. A Kerkai Park is csodálatos lát-
ványtervek alapján épült volna újjá, lehe-
tõvé téve, hogy a délutáni sétálók amolyan
olvasópark félében, óriás, történelmet élt
fák hûvösében pihenjenek meg. Aki pedig
aktív pihenésre vágyott volna, arra a cél-
ra tökéletesen megfelelhetett volna a Par-

ti Tanösvény, mely kerékpárúttal együtt
épült volna ki. 
De a keret szûkösnek bizonyult, a várva
várt támogatás csökkentett összeggel ke-
rült a városvezetõk elé. Az értesítés mind-
összesen 750 000 000 Ft-ról szólt.
Kesergésre nincs okunk. Ha nem is min-
denre jut belõle, de a város garantáltan szé-

pülni fog a Granárium
restaurálása során.
Mitöbb, lehetõséget
nyit számunkra a kul-
turális életünk színe-
sebbé tételére. A ház-
ban helyet kap ugyan-
is a Helytörténeti Em-
léktár, megújult, �lepo-
rolt� tématárral.  Ha
egy kellemes hang-
versenyre vágyunk,
2010 októberét köve-
tõen bátran figyelhet-
jük majd a Granárium

eseménynaplóját, ugyanis klasszikus, ka-
marai hangversenyterem létesül az épület-
ben. És aki nem rohanna haza a szórakoz-
tató eseményeket követõen, alkalma nyílik
barátaival, társaságával megosztani közös
élményeit a helyi kávézóban, melynek han-
gulata tökéletesen illeszkedik az egykori
Laffert-kúria stílusához. 
Az alapgondolat, a Fõ út felújítása sem
szenved csorbát � hacsaknem, hogy az
elektromos vezetékek továbbra is a felszí-
nen díszelegnek majd � de ez inkább az

Uniós eljárásrend bonyolultsága miatt, va-
lamint a lakossági rákötések idõigénye mi-
att nem kaphatott helyet a talajban � sem-
mint a költségigény okán. A látvány azért
így is határozottan rendezettebb lesz.

Parkja, Fõtere pedig � ha nem is akkora
volumenû, mint a kezdeti elképzelés � de
lesz Dunaharaszti Városának, a templom-
kert mellett. Egyelõre. Mert a városatyák
bizakodóak, és amennyiben lehetõségük
nyílik saját erõbõl megvalósítani a pályá-
zatból kihagyott elemeket, nem tétováz-
nak. A fejlõdés útjáról nem szeretnének le-
térni.

1Az IVS teljes tartalmában olvasható
Dunaharaszti Város hivatalos honlapján
(www.dunaharaszti.hu).

AA  FFeejj llõõddééss  úútt jjáánn

A tizennyolc belterületi utca aszfaltozása, a Hunyadi János Általános Iskola és a Mese óvoda bõvítése, felújítása után
újabb Európai Uniós támogatást nyert Dunaharaszti Város Önkormányzata. Az elsõ körben megítélt 750 000 000 forint-
nyi, az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereteibõl származó forrás a Városközpont átalakítását szolgálja majd.

Granárium homlokzata

Parti sétány terve

Fõtér terve

Kistérségi Oktató Központ 
és Civil Ház
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� Hogyan kerültetek kapcsolatba a projekttel,
illetve az Önkormányzattal?
� Az irodánk alapvetõen szorosan együttmûkö-
dik egy projektfejlesztõ céggel, mely jelenleg
is koordinálja a projektet. Õk kértek fel ben-
nünket, hogy segítsük a munkájukat egy pályá-
zathoz szükséges Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) kidolgozásában. Rajtuk ke-
resztül kerültünk kapcsolatba az Önkormány-
zattal. Egy portfolió segítségével bemutatkoz-
tunk a városnak, akik látva korábbi építészeti,
városfejlesztési munkáinkat megszavazták a
bizalmat nekünk. 
� Hol kapcsolódtatok be a projektbe?
Elsõ feladatunk a város közép- és hosszútávú
fejlesztési stratégiájának felépítése volt. Szá-
munkra ez a munka egy teljes, átfogó tervezé-
si folyamat, hiszen a város településtervezési
léptékû stratégiájától kezdtük meg a tervezést,
és jutottunk el most már közterek, épületek ter-
vezéséig, illetve pl. a Granárium esetében bel-
sõépítészeti koncepciótervek kialakításán is
dolgoztunk. 
� Mennyi ideig tartott a tervezés?
� A Stratégia kidolgozását 2008 februárjában
kezdtük meg, az Önkormányzat azonban akkor
már javában dolgozott az elõkészítésen. A Vá-
rosfejlesztési Stratégia megalkotása hónapokat
vett igénybe, és a tervezés során, a stratégiával
párhuzamosan alakult ki a kijelölt akcióterület
és fejlõdött annak összetétele is. A munka te-
hát bõ másfél éve tart és folyamatosan válto-
zik, alakul. A konkrét projektelemek tervezése
szintén hónapokat vett igénybe, az akcióterü-
let átfogó koncepcióját, az épületeket és köz-
tereket 2008 novembere óta folyamatos mun-
kában tervezzük és a lehetõségek szûkülése
miatt sajnos változtatjuk is.
� Az elõkészítés milyen meglepetéseket tarto-
gatott számotokra?
� Egyrészt egy ilyen átfogó stratégia megter-
vezése során nekünk, tervezõknek az adott te-
lepülés és környezetének kvalitásai mindig
meglepetéseket tartogatnak. Dunaharaszti
esetében lehetõségünk volt feltárni és megis-
merni a város múltját, értékeit. Elég gazdag
háttérre bukkantunk, ezért ezekbõl kiindulva,
ezeket felhasználva határoztuk meg a straté-
gia egy részét. Javasoltuk például, hogy Du-
naharaszti elevenítse fel a település század-
fordulós fürdõkultúráját és élessze újjá a kap-
csolatot a Dunával, az azt körülvevõ termé-
szeti értékekkel.
De pozitív csalódásként éltük meg a munkát is
az Önkormányzattal. Korábbi tapasztalataink-
ból adódóan volt némi elõítéletünk, de Duna-
harasztiban az együttmûködõ önkormányzati
dolgozók hozzáállása, szakmai felkészültsége,
tettrekészsége kiemelkedõ volt.
Arra is felfigyeltünk, hogy a város a korábbi
mûködése során is céltudatosan fejlesztette a
települést, így az egyes eltérõ funkciójú város-

részek jól lehatárolhatóak voltak. Ennek kö-
szönhetõen mi a stratégia megalkotásánál sza-
badabban koncentrálhattunk a hozzáadott érté-
kek megteremtésére.
� Az Atelierarchitects részérõl hányan vettetek
részt a projektben?
� A munkát nagyon sokan csináltuk, csináljuk
most is. Az irodánk egy alkotóközösségként
mûködik. Számos munkánkba társmûvészeket
vonunk be. Ilyenkor fõként azokkal a barátok-
kal és kollégákkal szeretünk közösen ötletelni,
akikkel együtt végeztünk az egyetemen és épí-
tészeti gondolkodásunk alapvetõen hasonló.
Így inspiráljuk egymást. 
Ugyanakkor szinte minden munkánál együtt
dolgozunk tájépítészekkel is, hiszen ezek a
szakterületek (város�köztér�épület tervezés)
ma már nem elválaszthatóak egymástól. Ebben
a munkában az Újirány Csoporttal, építészei-
vel és tájépítészeivel közösködtünk. 
A munka következõ része a Granárium, azaz a
Laffert-kúria kiviteli terveinek elkészítése,
ahol szintén szorosan együttmûködünk a táj-
építész tervezõkkel, hiszen ott is egyként értel-
mezve az épületet a kerttel és a városi köztér-
rel, együtt alakult ki annak koncepciója.
� Mi adta a legnagyobb inspirációt a Graná-
rium tervezésekor?
� A Laffert-kúria esetében, és általában a ter-
vezési feladatok tekintetében nagyon széles
spektrumon inspirálódunk. A munkáinkat egy

átfogó gyûjtéssel kezdjük, ahol a fizikai, épí-
tészeti tulajdonságokon túl különféle mûvésze-
ti ágakból, szabad asszociációval gyûjtjük az
inspirációt a terveinkhez. Jelen esetben feltér-
képeztük a helyi adottságokat, az épület törté-
netét. Megnéztük, kik, milyen emberek lakták,
hogyan lakták, hogyan használták a kúria tere-
it. Azonban a legmotiválóbb maga az épület
volt, ugyanis jelenleg borzasztóan leromlott,
kiábrándító állapotban van, de mégis rábuk-
kantunk egy különös értékre, ami nagyon meg-
fogott minket: a kúria nagytermében feltárt
freskó-maradványok. Ezeket látva könnyû volt
magunk elé képzelni a Granárium hajdani ér-
tékeit, életét.
� Mi jelentette a legnagyobb kihívást számo-
tokra?
� Aki járt mostanában a Laffert-kúria környé-
kén, tudhatja, egy különösen rossz állapotú
épületrõl beszélünk. Ráadásul a történelem is
megviselte, nagyon sok átalakításon esett át.
Szinte lehetetlen volt kideríteni, hogy ponto-
san hogyan mûködött az épület a maga korá-
ban, mely épületrész milyen funkciót szol-
gált. Ezért segítségül kellett hívnunk
Csomortány Leventét. Õ mûvészettörténész,
és mûvészettörténeti kutatással segítette a
tervezést. 
� Milyen volt a viszony a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatallal?
� A KÖH-nél Szatmáriné Mihucz Ildikó volt a
mûemléki épület területi felügyelõje, a terve-
zési folyamat során vele egyeztettük végig az
épület és a kert alakulását is. Az együttmûkö-
dés alapvetõen konstruktív volt, Ildikóval és
rajta keresztül a Hivatallal is könnyen meg tud-
tunk egyezni a részleteket érintõen. 
� Hogyan befolyásolt benneteket a lakosság
véleménye? 
� A tervezési folyamat során két lakossági fó-
rumot is tartott a város Dunaharasztiban, me-
lyeken lehetõségünk volt személyesen bemu-
tatni a stratégiát, az akcióterületre vonatkozó
elképzeléseket, és a konkrét terveket is. A la-
kosság részérõl nagyon sok pozitív visszajel-
zés érkezett, ami megerõsített bennünket az el-
képzeléseinkben.
Ez azért volt különösen fontos, mert a város la-
kossága nyilvánvalóan jobban tisztában van a
helyi viszonyokkal és adottságokkal, mint mi,
akik nem élünk Dunaharasztiban. Az ilyen ter-
vezési feladatok tekintetében meg kell találni
az egyensúlyt azok között az értékek között,
melyek a helyiek számára fontosak, és azok
között, melyeket mi külsõ szemlélõként, szak-
emberekként építünk bele a tervekbe. Már ko-
rábban meg kellett tanulnunk a kritikákat
konstruktívan értékelni, és építõ jelleggel be-
építeni munkánkba. 
� Csak praktikussági vagy érzelmi dolgok is
motiváltak benneteket akkor, amikor az Önkor-
mányzattal el kellett dönteni, hogy a csökken-

Interjú a fiatal várostervezõkkel

Délelõtt tíz órakor vidám zsibongás fogad az Atelierarchitects irodájában. Az atmoszféra, amit a fiatal csapat teremt, magá-
val ragad. Elfelejtem, hogy negyven fokos kánikula van, hogy már péntek, hogy még ezeregy tennivaló� 
A tárgyalóban Kiss-Gál Zsuzsa vár. Nyoma sincs rajta a fáradtságnak, kialvatlanságnak � amit a rengeteg határidõ miatt
kénytelen vállalni. Szemei ragyognak. Az okát is tudom � egy korábbi beszélgetésben elárulta � bár nehéz döntések vezet-
tek idáig, ez a munka az Élete!
Látva a falra tapétázott munkáikat, nem is csodálkozok. Belelapozva a Dunaharaszti számára készített dokumentációba, egy
meglepõen sokrétû, a hagyományos tervezésen túl mutató, igényes munkára találok. Már-már izgalmasnak nevezném, így
laikus szemmel is. Errõl kérdezem.

Granárium
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hiszen olyan szerencsések vagyunk, hogy az-
zal foglalkozhatunk, amit a legjobban szere-
tünk csinálni. Az a cél, hogy közösségi és hoz-
záadott értéket, kultúrát teremtõ dolgok épül-
jenek körülöttünk. És most Dunaharasztin túl-
menõen, országos szinten gondolkodok. Na-
gyon fontos számunkra, hogy az építészettel és
ennek a szakmának a mûvészi értékeivel köz-
vetlen kapcsolatban nem álló emberek is meg-
ismerhessék a világban ma domináns építésze-
ti irányokat és technológiákat.
� Egységes stílusirányt szeretnétek képviselni,
vagy a megrendelõk igényeihez igazodtok in-
kább?
� Azt gondolom, hogy az irodánknak van egy
sajátos gondolkodásmódja és ez látszik a mun-
káinkon. Ezt szeretnénk is megõrizni, mert a
korábban említett lelkesedésbõl és a tervezõi
hozzáállásunkból, metódusunkból adódik.
Semmiféleképpen sem jelent ez stílust, legfel-
jebb saját magunknak kijelölt irányt, hozzáál-
lást és minõséget. A megrendelõk igényeire
úgy tekintünk, mint tervezési paraméterekre,
így ezek az igények egyszerûen csak a feladat
pontos meghatározásának elengedhetetlen ré-
szei,  nem jelentenek határvonalat a tervezõi
szabadságban. 
� Milyen jelentõs témákat látsz megjelenni a
magyar építészeti gondolkodásban, illetve az
általános közgondolkodásban az építészettel
kapcsolatban?
� Az egyik legjelentõsebb eltérés a jóléti tár-
sadalmak és országunk között, hogy az építé-
szet nem az építész szakma kiváltsága, ahol ki-
zárólag építészek beszélnek építészetrõl, ha-
nem az általános mûveltség és kultúra része,
úgy mint a festészet, vagy bármely más mûvé-
szeti ág és az emberek számára fontos a váro-
si és otthoni környezetük vizuális minõsége.
Ennek a kezdeménye jelenik meg a közgondol-
kodásban, és mi a szakmán kívüli nyitást tart-
juk az egyik legfontosabb dolognak. Jó látni,
hogy ez egyre inkább teret nyer a mai fiatalok
felé.
� Visszatérve a projektre, és a filozófiátokkal
összekötve: milyen pozíciót foglal el ebben a
közegben a Granárium?
� A Granárium egy olyan, a lakosok számára
nyitott kulturális intézmény, mely szinte csalá-
diház-szerû léptékével egy kiemelkedõ, elmúlt
kor és a mai kor építészetének minõségét mu-
tatja meg a városlakóknak. A nyitottan, köz-
parkszerûen kialakított kert, mely ugyanakkor
apró, személyes élmények megélésére lesz al-
kalmas, szintén segít a közterekkel kapcsola-
tos gondolkodás formálásában.
� Mennyire értesz egyet Lázár Antal, a közel-
múltban DLA Kossuth-díjat nyert építész,
egyetemi dékán alábbi kijelentésével: �Az épí-
tészet azért is nagyon felelõsségteljes szakma,
mert általában nem a mi pénzünkkel dolgo-
zunk, hanem máséval, és sokszor százmilliós,
esetleg milliárdos összegek sorsát döntjük el �
jól vagy rosszul. Mindenkinek a tehetségéhez
mérten arra kell törekednie, hogy a közjónak
legjobbat tegyen.� 
� Sok más dolog mellett ez is fontos, de ez más
szakmákra is igaz. Nem szabad azonban, hogy
ez megtorpantson minket építészeket a kísér-
letezésben, az újszerû gondolatok, szerkeze-
tek, megoldások kipróbálásában. 
Fontosabbnak tartom, hogy az építészet fele-
lõssége a közösségi gondolkodás, a közízlés és
vizuális kultúra fejlesztésében is rejlik.

Köszönöm az interjút!

tett pályázati összeg után mi az elsõdlegesen
megvalósított projekt elem, és mit fognak ki-
hagyni?
� Természetesen tervezõként minden tervünk-
höz komoly érzelmi szálak fûznek, ezért szá-
munkra nagyon nehéz volt tudomásul venni,
hogy drasztikusan lecsökkentették a támoga-
tást, és hogy emiatt több projektelem megva-
lósíthatósága is megkérdõjelezõdött. Érzelmi
alapon egyetlen projektelem ellen sem tud-
nánk dönteni, hiszen mindegyikrõl azt gon-
doljuk, hogy értékesek, és sokat jelentene a
városnak a megvalósításuk. Éppen ezért ilyen
helyzetben muszáj racionális okokra hivat-
kozva dönteni, valamint elõtérbe kell helyez-
ni a kulturális és rekreációs értékeket is. Mi
csak javaslatokat tettünk ez ügyben, a végsõ
döntéseket természetesen az Önkormányzat
hozta meg.
A városvezetés számomra rendkívül pozitívan
reagált. Látva például a Parti Sétány értékeit,
úgy döntöttek, hogy amennyiben anyagi forrá-
saik megengedik, ezt a projektelemet a késõb-
biekben mindenképpen megvalósítják. Ez na-
gyon sok erõt ad az elkeseredés mellett! Emel-
lett megjegyzem, a Parti Sétány és Tanösvény
valóban egy kiemelkedõ projektelem, hiszen a
város lakosságának lehetõséget teremt közvet-
len kapcsolatba kerülni a Duna-parttal. Rende-
zetté teszi a természeti környezetet, a Tanösvé-
nye összeköti a kikapcsolódást a helyi értékek
bemutatásával és az oktatással. 

A másik sajnálatosan kiesett projektelem a
Kistérségi Oktató Központ és Civil Ház. Ez a
terv komoly közösségi értékekkel rendelkezett,
egy olyan funkció települt volna az épületbe,
mely a helyi kisebbségeknek, a civileknek és
a fogyatékkal élõknek teremtett volna számos
lehetõséget, de a teljes lakóközösségnek ked-
vezett volna, mert egy modern, profi technoló-
giával felszerelt kulturális tér létesült volna a
városközpontban, mely számos helyi és regio-
nális rendezvénynek adhatott volna otthont.
Arról nem is beszélve, hogy az épület elõtti
közterület átalakításával a Fõ út egy központi
térbe torkollhatott volna, Fõtér érzetét keltve
ezzel a városközpontban. Az épület egy társas-
házként nyilvántartott telken létesült volna, és
a tulajdonosok egy része � korábbi ígéreteik-
kel ellentétben � megtagadta hozzájárulását,
így errõl az elemrõl is le kellett mondani.
� Mi az iroda távolabbi célja?
� Az elmúlt több mint másfél évben
Dunaharaszti fejlesztése, és a tervek elkészíté-
se töltötte ki az iroda mindennapjait. Kiemel-
kedõen fontos munka és folyamat ez számunk-
ra, és hatalmas lehetõség is, hiszen a stratégia
kialakításától kezdve egészen az építésig ré-
szesei lehetünk a folyamatnak. A legközelebbi
célunk az általunk tervezett projektelemek mi-
nõségi megvalósításában részt venni és együtt-
mûködni az Önkormányzattal. Távlati célunk
pedig fenntartani és táplálni azt a lelkesedést,
amivel minden egyes feladatba belekezdünk,

Fõtér 
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KEDVES SZÜLÕK!
Zümmögõ Óvoda és Játszóház Csepelen szeretettel
várja a gyerekeket 2 éves kortól.
Egész, fél-napra, akár 1-1 órára is. Kiscsoportos zene,
angol, kézmûves képességfejlesztõ, iskolára
elõkészítõ foglalkozások.
Tel.: 20/934-7313, 30/931-1675

Mindennapos angol nyelv az óvodában és az iskolában 
(akár két éves kortól). Néhány hely még van.
Érdeklõdni lehet: 277-0059, 06 20/934-7313

A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesü-
lete (b.a.) 2009. 05. 22-re rajzversenyt és
kiállítást hirdetett. A nagy számban � 218
db � beérkezett alkotásnak a II. Rákóczi
Ferenc Általános iskola biztosított helyet. A
kiállítás látogatóit, üdítõvel, apró süte-
ménnyel vendégeltük meg. Nagy örömünk-
re, a gyerekeken kívül a szülõk, pedagógu-
sok, óvodai vezetõk, óvoda pedagógusok
is megtisztelték a kiállítást és megtekintet-
ték a rajzokat. Szemünk elé tárult gyerme-
kink világa, így ismét szembesülhettünk,
hogy Õk mennyire nyitottak és másként lát-
ják Városunkat, mint a felnõttek. A mese-
könyvbe illõ rajzokon megelevenedett a
Duna-part, a Hõsök tere, a közvetlen lakó-
környezetünk, házak, utcák, kertek, játszó-
terek és képzeletük sokszínûsége.
A munkákat a zsûri elnökének felkért Le-
hel Endre grafikusmûvész és a zsûri tag-
jaként Horváth László Adrián rajz-vizuális
kommunikáció szakos tanár, grafikusmû-
vész értékelték.
A díjazott rajzok 2009. szeptember máso-
dik felétõl a Városi Könyvtárban lesznek
kiállítva.

Óvodás kategóriában:

I díjat: Zwick Anna, Százszorszép Óvo-
dás nyerte

II. díjat: Horváth Janka, Százszorszép
Óvodás nyerte

III. díjat: Ujhelyi Petra, Százszorszép
Óvodás nyerte

Alsó tagozatos kategóriában:

I díjat: Csurka Gergely, Hunyadi J. Ált.
iskolás nyerte

II. díjat: Máté Csaba, II. Rákóczi F. Ált. is-
kolás nyerte

III. díjat: Molnár Csaba, Hunyadi J. Ált. is-
kolás nyerte

Felsõ tagozatos kategóriában:

I díjat: Incze Tünde, Hunyadi J. Ált. is-
kolás nyerte

II. díjat: Barta Bettina, Hunyadi J. Ált. is-
kolás nyerte

III. díjat: Cseh Amanda, Hunyadi J. Ált. is-
kolás nyerte

Ezúton szeretném megköszönni a Duna-
haraszti Környezetbarátok Egyesülete
(b.a.) nevében az óvoda pedagógusaik-
nak, rajztanároknak, tanároknak a gyer-
mekrajzversenyre való felkészítést a mun-
kák eljuttatását az egyesületünknek, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetõsé-
gének a kiállítás helyszíneként rendelke-
zésünkre bocsátott területet.
Tisztelettel: 

Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok 

Egyesületének (b.a.) elnöke

�A mi városunk gyerekszemmel� rajzverseny
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Több mint húsz évvel ezelõtt, a Baktay Gimná-
zium tanulójaként az akkor még a Hõsök terén
álló piacon vettem meg elsõ C. C. Catch kazettá-
mat 200 forintért�

Az énekesnõ július közepén két fantasztikus kon-
certet adott és én abban a külön szerencsében ré-
szesülhettem, hogy egy rövid interjúra leülhettem
vele, sõt dedikálta lemezeimet és még fényképez-
hettünk is.
Kérem a Dunaharaszti Hírek kedves olvasóit, fo-
gadják szeretettel ezt a kis riportot, hiszen bizto-
san sokan emlékeznek rá még ma is, és hallgat-
ják dalait, úgy, mint én.
I Can Lose My Heart Tonight címû dalával több
mint 24 évvel ezelõtt lett egy csapásra ismert és
népszerû az énekesnõ, aki Marshall Norbert pro-
dukciós irodájának meghívására nemrégiben
négy napot töltött nálunk.
Természetesen nem maradhattak el az interjúk a
média, a sajtó és a tv-csatornák számára sem, és
két nagysikerû, teltházas koncertet adott a fõvá-

rosban és Kecskeméten.
Az utóbbi fellépésére való indulása elõtt találkoz-
hattam vele a hotelben és mint mondta, nem je-
lentett neki problémát, hogy még külön egy, az
õt faggató rajongó rendelkezésére álljon.
Természetes, csinos megjelenése, és fõleg meg-
lepõen alacsony termete kellemesen hatott rám és
ezt még csak fokozta az interjú alatti végtelen
kedvessége, mosolygása, egyénisége.
Mindenekelõtt arra voltam kíváncsi, mit jelent
számára az, hogy még ma is szívesen hallgatjuk
dalait, mit gondol õ arról, hogyan maradtak ezek
a mai napig is népszerûek.
� Azt csinálhatom amit szeretek, nekem ez az éle-
tem � mondja. � Nagyon sok ember hallgatja a
zenéimet, nagyon sok ember szereti is ezeket a
dalokat. Nekem ez a hivatásom, mást el sem tud-
nék képzelni.�
Ha végignézzük korábbi és mostani fotóit, talán
frizurájának megváltozása a legszembetûnõbb.
Viszont szépsége, karcsúsága, nõiessége még ma
is megdobogtatja a férfiszíveket. Biztosan van va-
lami titka ennek.
�Semmilyen speciális technikát nem alkalmazok.
A szeretetben, a jó és szép dolgokban hiszek az
életben, és próbálok egészségesen élni, sok vizet
iszom. Szeretem a természetet járni, az élethez
való pozitív megközelítés sokat segít testi és lel-
ki szépségem megõrzésében.�
Cause you are young, Soul survivor, Backseat of
your cadillac, House of mystic lights � hogy csak
a legnagyobb slágereket említsem a teljesség igé-
nye nélkül na és persze az elmaradhatatlan
Heartbreak hotel. Az igazi sikerszéria 1988 végé-
ig tartott. A szerzõ és producer váltás újabb albu-

mot hozott a Big Time és a Midnight hour címû
kislemezekkel, de ezek, annak ellenére hogy igen-
csak jó nóták voltak, már nem hoztak átütõ sikert.
1998-ban a retro õrülettel az énekesnõnek is több
válogatás albuma jelent meg, sõt 2003-2004-ben
új stúdiófelvételek is készültek egy-egy váloga-
táshoz bónuszként.
Régi dalait már agyonhallgattuk, de ezt szívesen
is tettük, tesszük. De vajon lesz-e még új album,
lesznek-e még új dalok, vagy �be kell érnünk� a
megszokott melódiákkal?
�Éppen mostanában veszünk fel egy teljesen új
albumot, õszre várható a megjelenése, és nagyon-
nagyon örülök hogy új dalokon dolgozhatok. Re-
mélem hogy ez is tetszeni fog a közönségemnek,
ugyanúgy mint a régiek. Pici stílus újítás az lesz,
de C. C. Catch maradok mindenképpen.�

Kancsár Péter 

Közös fotó: Kalmár Sándor �Áfonya�
Extra külön köszönet: Marshall Norbert szerve-
zõnek és Piroskának, aki tolmácsolt. Nélkülük ez
a kis riport soha nem jött volna létre.

C. C. Catch: �Az éneklés a hivatásom�
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Tisztelt Ügyfeleink!
Lomtalanítás Dunaharasztin,

2009. õszén, reggel 5:30 órától
2009. szeptember 12. 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 u. � Zsálya u. � Levendula u. � Király köz � Pitypang
u. � MÁV alsó utca közötti terület
2009. szeptember 13. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala � Vasút ut-
ca � Móricz Zsigmond utca � Temetõ utca � vasúti sín � Bárka utca � Duna-
Tisza Csatorna � Fõ út közötti terület.
Figyelem! A Fõ úton a lomtalanítást következõ szombaton, szeptember26-
án végezzük.

2009. szeptember 19. szombat
Fõ út � Sport-sziget � Hókony-sor � Paradicsom-sziget � Duna sétány � Du-
na 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 ha-
ladva) bal oldala közötti terület

2009. szeptember 20. vasárnap
Határ út � Vércse utca � Mandula utca � Kikelet utca � Határ út � Orgona ut-
ca � Tavasz utca � Határ út � Knézich utca � Némedi út (Fõ út felõl az 51-es
út felé haladva) bal oldala � Kandó Kálmán utca közötti terület

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt, hogy a lomot rendezet-
ten, a lomtalanítást megelõzõ napon tegyék az ingatlanok elé. Felhívom a
figyelmüket, hogy az önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3

lomot szállítunk el díjmentesen. A 2 m3-t meghaladó mennyiségû lom el-
szállítását az ingatlan tulajdonosának vagy bérlõjének szállítólevél alapján
bruttó 3600 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A lomtalanítás reggel 5:30 órakor kez-
dõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás látható meg-
történte után elszórtan lom ott maradt nem vesszünk figyelembe. 
Ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV, rádió, mikrohul-
lámú sütõ, hûtõszekrény, számológép, számítógép, (mobil)telefon, videó játé-
kok), izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lúgok, permetezõ sze-
rek, olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullám-
pala, pala), használt gépjármû és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törme-
lék.). Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el lerakóban. 
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�Reméljük ezzel a rendezvénnyel hagyo-
mányt fogunk teremteni Dunaharasztin.�
Ezekkel a sorokkal zártam a 2008-as Köz-
biztonsági Nap eseményeit összefoglaló
beszámolómat.
Polgárõr társaim már januárban tervezget-
ték, hogy idén is rendezzük meg ezt a vá-
rost megmozgató eseményt.
A készülõdés és szervezés simábban,
gördülékenyebben ment mint az elsõ alka-
lommal, mert a tapasztalat sokat segített.
Vezetõtársaimmal felosztottuk a feladato-
kat és hamarosan kirajzolódott egy tava-
lyit felülmúló rendezvény terve. A meghí-
vott vendégek az elõzõ évihez hasonlóan
minden segítséget, technikát rendelkezé-
sünkre bocsátottak. A bemutatók megren-
dezését aktív személyes részvétellel tá-
mogattak.
Felvirradt a nagy nap 2009. május 24-e. 
A résztvevõk névsora most is sokat sejtetõ:
� Szigetszentmiklósi Városi Rendõrkapi-

tányság,
� Dunaharaszti Rendõrõrs,
� Szigetszentmiklós Város Tûzoltósága,
� Szigetszentmiklós és Környéke Mentõ-

alapítvány,
� Drogmentes Magyarországért Alapít-

vány,
� A Gyermekbarátok Kakaóklubja,
� Radó Rally Team,
� Konflis Autósiskola.

Ezenkívül sikerült a VPOP Központi
Járõrszolgálat Parancsnoksága Ku-
tyavezetõ-képzõ és Kutató Alosztá-
lyának munkatársait is meghívni,
akik örömmel jöttek, sõt továbbkép-
zésen Magyarországon tartózkodó
öt ciprusi kollágájukat is elhozták. 
Dunaharaszti biztonsági cégei is
megjelentek:
� Sentinel Max Vagyonvédelmi Kft.,
� Triton Security,
� Colt Biztonsági Szolgálat.
Mátyási János barátunk sietett se-

gítségünkre egy locsolóautóval, hogy
Radó Pista és tettrekész csapata ne bur-
kolózzon porfelhõbe a bemutató alatt.
Polgármester úr, érezvén a nap fontossá-
gát szabadságát megszakítva sietett a
rendezvény megnyitására.
A rendezvény biztosítását idén is Hegyi
Csaba és Juhász Zoli látta el Dancsó Pis-
ta koordinálásával.
Megkezdõdött! 9 óra után néhány perccel
a megnyitó beszédek és üdvözlések után
kezdetét vette a bemutatók sora.
Rendõrségi bemutatók fegyver és védelmi
eszközök arzenálja nyitotta a sort.
Felvonultatták a legmodernebb eszközök
mellett egy Pannonia 10-es motorkerék-
párt amit még most is hadrendbe állítanak.
A túzoltóság autójának szirénája nagy si-
kert aratott a lurkók körében. Megállás nél-
kül felválltva szólaltatták meg.
A mentõautó belseje és a gyermekeknek
ismeretlen eszközök kipróbálása is osztat-
lan sikert aratott.
Drogmentes Magyarországért Alapítvány
sátrában a kábítószerek veszélyeire hív-
ták fel a figyelmet.

A Gyermekbarátok Kakaóklubja színvona-
las vetélkedõvel járult hozzá a nap
esményeihez.
Idén is az egyik fõ attrakció a Konflis által
szervezett kerékpár verseny volt ami há-
rom korcsoportban rendeztünk.
A fõdíj most is a Polgárõrség álltal felaján-
lott három kerékpár volt míg a másodiknak
befutók 1-1 kerti medencét kaptak aján-
dékba.

Most szólnom kell Radó Pista és csapata
munkájáról. Idén is nagy gyermeki meg-
elégedésre autósbemutatót tartott.
Lankadatlan buzgalommal rótta a köröket.
Vitte a gyermekeket beültette a vezetõ-
ülésbe hogy tapasztalják meg az autóve-
zetés örömeit és ha csak kis mértékben is,
de tanulják a sofõrködés rejtelmeit.
Nem maradt el a gyerekek kedvence 1 1/2
Fecó bohócbemutatója sem.
A kutyás drogkeresõ szolgálat tagjai érde-

kes színvonalas bemutatója a nézõközön-
séget a placcra vonzotta. Okos szemû fe-
gyelmezett kutyusok mutatták meg, hogy
mire képesek a kutatásban és ha kell a
gazdik védelmében is.
Egyedülálló védekezést mutatott be a Tri-
ton Security. Olyan szárazjég-köd fejlesz-
tõ berendezést mutattak be, ami segítsé-
gével mp-ek alatt teljesen ködbe burkolják
a megtámadott üzletet, a rablók nem kis
rémületére.
Mindeközben Fleck István társunk ve-
zényletével a ASBB zenekar szolgáltatta a

néha nosztalgikus zenét amit nemcsak a
gyermekek hanem a kísérõ szülõk is
örömmel hallgattak.
Dohándi Tamás, a �fõszakács� vezetésé-
vel polgárõr lányaink szorgoskodtak a
kondér körül, és hogy mennyire sikeresen,
azt misem bizonyítja jobban, hogy a közel
120 meghívott vendég elégedetten és
jólakottan távozott.
A részvevõk sorát gyarapították a környék-
beli településekrõl megjelent kollégák,
akikkel a bûnmegelõzés és üldözés rejtel-
meirõl tapasztalatokat cseréltünk.
Ez a nap is sikeres volt, azt a közel 400
látogató megtapasztalhatta.
Polgárõr csapatunk kitett magáért.
Délután 4-re véget ért a nagy nap és mind-
nyájan megelégedetten dõltünk hátra fá-
radtan, de boldogan szuszogva.

Dunaharaszti, 2009. május 25.

Fényes István, elnök

KÖZBIZTONSÁGI NAP
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. június 29-én megtartott ülése

A napirendi pontok elõtt dr. Szalay László pol-
gármester beszámolt a két ülés között eltelt idõ-
szakban történt eseményekrõl:
1. A Polgármesteri Hivatalban az ISO megújító

audit alkalmával vizsgálták az ügyfél elégedett-
séget, valamint a Hivatal mûködésének szer-
vezettségét. Mindent rendben találtak, így a Hi-
vatal ismét megkapta az ISO minõsítést.

2. A Közép-magyarországi Regionális Állam-
igazgatási Hivatal teljes körû munkaügyi köz-
szolgálati ellenõrzést tartott, ahol a vizsgála-
ti célok szempontjából mindent rendben ta-
láltak.

3. A Vásárhelyi Pál utcában elkészült a csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer, amely a június 25-i
felhõszakadás alkalmával jelesre vizsgázott.

4. Sport-szigeten Duna-parti fasétányon a fako-
rongokat több helyütt megrongálták, pótlá-
suk, illetve a javítási munkák elkészültek.

5. A Hõsök terén és a Kegyeleti Parkban a ve-
szélyesnek tûnõ száraz ágak gallyazása
megtörtént.

6. Útépítések:
� Befejezõdött a Nagy Lajos és Kós Károly

utcák aszfaltozása.
� Az Ady Endre, a Hoitsy Pál és az Agorasztó

Tivadar utcák alépítményei elkészültek.
� Végéhez közeledik a József Attila utca

szegélyezése.
� Elkezdõdött az Erzsébet utcai közmû re-

konstrukció kivitelezése.
� Elkezdõdött a Határ úti járda, a Dózsa

György úti aluljáró járda, illetve a MÁV-Alsó
utca útjavításának kivitelezése.

7. Aszfaltkeverõ telep ügyében eddig történtek:
A) Áprilisban írt felhívásunkra az EGÚT vá-
lasza május 12-én érkezett, melynek rövid
tartalma a következõ:
� 2009. március 31. ütemezett mérés nem

talált túllépést a légszennyezõ pontforrá-
soknál,

� fontosnak tartják a lakossági és a környe-
zetvédelmi szempontok érdekében a káros
hatások minimálisra csökkentését,

� intézkedési terv született, mûszaki megol-
dások részletes kidolgozására, az anyag-
kiadás zártabbá tételére, valamint az
anyagkiadás területén kiegészítõ elszívó
berendezés és plusz szûrõk beépítésére.

B) Április 24-i megkeresésünkre az ÁNTSZ
május 27-én levélben értesített, hogy nem il-
letékes az ügyben, de a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség-
gel együttmûködve tudomásunk szerint hely-
színi ellenõrzést tartottak a telepen, melynek
eredményérõl még nem kaptunk értesítést.
EGÚT válasza a tervezett intézkedésekrõl,
mely május 28-án érkezett:
� anyagkiadás zárt rendszerének elõzetes ter-

vezése francia és amerikai példák alapján,
� ajánlatok beérkezése június végén várható,
� kivitelezés megkezdése augusztusra prog-

nosztizálható,
� befejezési idõpont a kivitelezési tervek

után véglegesíthetõ.
C) A Colas Építõ Zrt. tevékenység végzésé-
re irányuló bejelentését hivatalból át kellett
tennünk Ráckeve Város Önkormányzatához
május 29-én.
Az aszfaltkeverõ telep mûködésével kapcso-
latban illetékes Ráckevei jegyzõnél kezdemé-
nyeztük a vizsgálatot, tájékoztattuk a pana-
szokról, figyelmét felhívtuk, hogy a telep nem
felel meg a jogszabályi elõírásoknak, miszerint
a környezetet zavaró bûzzel, illetve zajjal ter-
helni nem lehet, és kértük, hogy tegye meg a
jogilag lehetséges intézkedéseket.
D) Május 15-én megkötött szerzõdésünk
alapján a környezetvédelmi vizsgáló iroda az

aszfaltkeverõ telep szagmérésére 2 hét
ügyeleti idõ alatt tartott fenn. A megbízást az
eredeti mûszaki tartalommal nem lehetett
végrehajtani, mert az ügyeleti idõ alatt beje-
lentés nem érkezett, többszöri telefonos ér-
deklõdésünkre a lakosok elmondták, hogy
zavaró bûzt nem éreztek. A cégnél történt ér-
deklõdésünkre elmondták, hogy az üzem
nem dolgozik folyamatosan és valószínûleg
a légköri viszonyok is kedvezõen alakultak
ebben az idõszakban. Mérésre egy alkalom-
mal került sor, melyet a területen helyszíne-
lõ építéshatósági kollégánk észlelt, melynek
eredményeként megállapítást nyert, hogy a
lakókörnyezetben enyhe aszfaltszag érezhe-
tõ, azonban a szagintenzitás nem érte el a
zavaró mértéket. A szaghatás az ügyeleti idõ
alatt szerzett tapasztalatok alapján ez idõ
alatt nem volt megítélhetõ.
Az eredménytelenségre való tekintettel tele-
pítésre került egy nem mobil, hanem helyhez
kötött mérõállomás, melynek eredményére
még várunk.
Az aszfaltkeverõ telep mûködésével kapcso-
latban addig folytatjuk a vizsgálatot, mérése-
ket és az egyeztetéseket, míg célunkat el
nem érjük, és a környezeti hatásokat a za-
varó szint alá nem csökkentik.
Az anyagkiadást zárt rendszerré átalakítva
az aszfaltkiadási tér elszívásával, kémiai és
mechanikai szûrésével reményeink szerint
megszûnik a lakossági zavaró hatás.

Napirendi pontok

1. Közbeszerzési eljárások eredményérõl
döntés

A Képviselõ-testület két közbeszerzési eljárás
eredményérõl döntött:
I. Dózsa György úton parkoló és csapadékvíz-

elvezetés építése.
II. Dunaharaszti településközpont fejlesztése

kiviteli tervdokumentációk elkészítése.
A Képviselõ-testüle a �Dózsa György úton par-
koló és csapadékvíz-elvezetés építése� tárgyá-
ban indított közbeszerzési eljárás nyertesének
a Hidrográd Víz- és Közmûépítõ Kft.-t (2330
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 79.) jelölte meg. Az
ajánlati ár: 57 162 814 Ft + áfa.
A �Dunaharaszti településközpont fejlesztése �
kiviteli tervdokumentációk elkészítése� tárgyá-
ban indított közbeszerzési eljárás nyertesének
pedig az Atelierarchitects Építészeti Kft.-t (1048
Budapest, Hajló u. 41. IV/8.). Az ajánlati ár:
9 800 000 Ft + áfa. 

2. A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskola, a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és a Mese Óvoda vezetõi állásá-
ra meghirdetett pályázatok elbírálása

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakkö-
zépiskola vezetõi igazgatói állására egy pályá-
zat érkezett, Sziráki György pályázata.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói ál-
lására is egy pályázat érkezett, Zsigmond Ká-
roly pályázata, a Mese Óvoda vezetõi állására
pedig kettõ: Schuszter Gyöngyi és Egresiné
Beck Zsuzsanna pályázata.
A titkos szavazás eredményeként a vezetõi
megbízást: Sziráki György, Zsigmond Károly és
Schuszter Gyöngyi kapta.

3. A DV Kft. Felügyelõ Bizottság tagjának
megválasztása

A DV Felügyelõ Bizottsági tagságáról Knapp Ti-
bor képviselõ lemondott ezért a testület helyet-

te 2009. július 1-tõl 2010. december 31-ig ter-
jedõ idõtartamra Pékó Zoltán képviselõt válasz-
totta meg. 

4. Sebességmérõ/jelzõ berendezések telepí-
tése a Határ útra

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete � a Jegyzõ úr és a bizottságok által tár-
gyalt helyszínekre � Határ útra, Munkácsy ut-
cai keresztezõdés, kis HÉV megállónál, a Dó-
zsa György út, a Földvári utca � összesen 6
db sebességmérõ kihelyezését határozta el,
összesen 3 357 000 Ft + áfa értékben.

5. Belterületi utcák építésének sorrendje

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te meghatározta a Város Középtávú Útépítési
Koncepcióját és a szilárd burkolattal kiépítendõ
utcák sorrendjét:
Domb, Vörösmarty Mihály, Kazinczy Ferenc,
Semmelweis, Árpád, Orgona, Akácfa, Rákóczi
Ferenc, Wesselényi Miklós, Kinizsi Pál, Bercsé-
nyi, Lónyai, Nyárfa, Tóköz, Tompa Mihály, Beth-
len Gábor, Dankó Pista, Pázmány Péter, Ho-
mok, Gárdonyi Géza, Gyóni Géza + köz,
Csengeri, Bolyai Farkas, Báthori, Vásárhelyi
Pál köz, Hajnal, Kazinczy Ferenc köz, Bartók
Béla, Kiss Ernõ, Széchenyi István köz, Apponyi
Albert, Bem József, Csendes, Diófa, Havasi
András, Tass vezér, Lehel, Mikszáth köz,
Tomori Pál.

6. Az Önkormányzat illetékességi területén
végzett közszolgáltatások és a költségvetés
elõirányzatait megalapozó különféle díjak
megállapításáról szóló 30/2008. (XII. 16.)
rendelet módosítása

A rendelet módosítására a 2009. július 1-jétõl
hatályba lépõ áfa emelkedés (20%-ról 25-re)
miatt került sor. A 2009. évi költségvetési ren-
delet elõirányzataiban 2009. május 31-ig figye-
lembe vehetõ változásokat jelen elõterjesztés
tartalmazza. 

7. Az Önkormányzat 2009. évi költségveté-
sérõl szóló 3/2009. (II. 24.) rendelet módo-
sítása

A rendeletmódosítás a 2009. évi költségvetési
rendelet elõirányzataiban 2009. május 31-ig fi-
gyelembe vehetõ változásokat tartalmazta 

8. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl
szóló helyi rendelet módosítása

A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló he-
lyi rendelet az alábbiak szerint módosult:
�(4) a) Azon gyermekek részére, akik rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesül-
nek, és ezáltal 50%-os díjkedvezményre jogo-
sultak, a személyi térítési díj fennmaradó részét
az önkormányzat biztosítja.
b) Az a gyermek, akinek családjában az egy fõ-
re esõ jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
150%-át nem haladja meg, és a család az 1993.
évi III. tv. 4. § (1) b) pontja szerinti vagyonnal
nem rendelkezik, az intézményi étkeztetést té-
rítésmentesen veheti igénybe.
c) Azon gyermek részére, akinek családjában
az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 175%-át, és a család
az 1993. évi III. tv. 4. § (1) b) pontja szerinti va-
gyonnal nem rendelkezik, az intézményi étkez-
tetés során a személyi térítési díj 50%-át az ön-
kormányzat biztosítja.�
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9. A megengedett maximális létszámot túllépõ óvodai csoportok és iskolai osztályok en-
gedélyezése saját jogkörben

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a következõ osztályok esetében saját jogkörben
engedélyezte a maximálisnál magasabb létszámokkal történõ mûködést a 2009/2010-es tanévben:

10. A megengedett maximális létszámot túllépõ óvodai csoportok és iskolai osztályok en-
gedélyeztetése az Oktatási Hivatalnál

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a következõ óvodai csoportok és iskolai osztá-
lyok esetében nyújtott be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz a törvényben engedélyezett maximális
létszámok túllépésére, a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan:

13. Jedlik Ányos utcai terület bérleti szerzõ-
désmódosítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a 76/1998. (VI. 22.) Ök. sz. határozatát mó-
dosította. A tulajdonát képezõ dh. 6793/7. hrsz-
ú Jedlik Ányos utcai, 215 m2 nagyságú ingat-
lant a Magyar Telekom Nyrt. részére távközlé-
si bázisállomás mûködtetésére továbbra is bér-
be adta és hozzájárult ahhoz, hogy a bázisál-
lomásra a KFL Informatikai Kft. betelepüljön,
azon társszolgáltatóként antennákat helyezzen
el. A bérlet idõtartama nem változik, a bérleti díj
2009. évre 1 080 000 Ft.

14. Beszámoló a határozatok végrehajtásá-
ról

A határozatok végrehajtásáról szóló beszámo-
lót a Képviselõ-testület elfogadta. 

15. A Szív Hangja Alapítvány támogatási
kérelme

A Szív Hangja Alapítvány támogatási kérelmet
nyújtott be Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selõ-testületéhez. Az Alapítványnak  a testület
100 000 forint támogatást nyújtott.

16. 2009. II. félévi képviselõ-testületi ülések
tervezett idõ- és napirendi pontjai

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a 2009. II. félévi képviselõ-testületi ülések
idõ- és napirendi pontjait a következõkben ha-
tározta meg:

2009. augusztus 31. � 14 óra
� TÁMOP-3.1.4.-08/1-2008.-0016 � Kompe-
tencia alapú oktatás egyenlõ hozzáférés Duna-
haraszti alapfokú oktatási intézményeiben tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményérõl dön-
tés (Szolgáltatás [oktatás és tanácsadói] be-
szerzése).
� Döntés a �hosszú távú hitel felvétele� tárgyú
közbeszerzési eljárás tárgyában.
� Döntés a KMOP-4.6.1/B-2-2008-0173 azo-
nosítószámú, �Dunaharaszti Mese Óvoda bõ-
vítése és megfelelõ eszközellátásának biztosí-
tása� tárgyú pályázat keretében az eszközbe-
szerzés tárgyú közbeszerzési eljárás vonatko-
zásában.
� Döntés a �fénymásoló, nyomtatópapírok, to-
nerek, irodaszerek� tárgyú közbeszerzési eljá-
rás tárgyában.

2009. szeptember 28. � 14 óra
� Beszámoló az Önkormányzat 2009. I. félévi
gazdálkodásáról.
� Bizottságok 2009. I. félévi munkájáról szóló
beszámolók.
� Dunaharaszti Település Fejlesztéséért Köz-
alapítvány beszámolója.
� Területi Gondozási Központ (TGK) vezetõjé-
nek beszámolója a TGK munkájáról.

2009. október 26. � 14 óra
� Beszámoló az oktatási intézmények mûkö-
désérõl és gazdálkodásáról.
� Beszámoló a határozatok végrehajtásáról.
� A 2010. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfo-
gadása.
� Döntés a �városi élelmezéshez kapcsolódó
nyersanyagbeszerzés� tárgyú közbeszerzési
eljárás tárgyában.

2009. november 30. � 14 óra
� 2010. évi költségvetési koncepció.
� Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyek-
rõl.

2009. december 21. � 14 óra
� 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet.
� A különféle díjakról szóló új rendelet megal-
kotása.
� Kisebbségi Tanácsnok beszámolója a 2009.
évi munkájáról.
� 2010. I. félévi képviselõ-testületi ülések ter-
vezett idõ- és napirendi pontjai.

11. A megengedett maximális létszámot
túllépõ óvodai csoportok és iskolai osztá-
lyok engedélyezése és engedélyeztetése
jogkörének átadása az Oktatási Bizott-
ságnak

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a megengedett maximális létszámot
túllépõ óvodai csoportok és iskolai osztályok
saját jogkörben történõ engedélyezésének,
illetve az Oktatási Hivatalnál történõ engedé-
lyeztetésének jogkörét 2009. augusztus 1-
vel átruházta az Oktatási Bizottságra azzal a
feltétellel, hogy az intézkedést követõ ülésen
a Képviselõ-testületnek beszámol.

12. Hulladékkezelõ területek rendezése

A Szabályozási Terv Kh-1 és Kh-2 besorolással
hulladékkezelési övezetet jelölt ki a lakóterület-
tõl távol, DTCS partján. Az övezet beépített te-
rületein mûködik az önkormányzati szennyvíz-
tisztító telep, a KÖRÉP-SZOLG Kft. komposztá-
ló telepe, New Energy használt gumiköpeny fel-
dolgozó üzeme és Asztalos László inert hulla-
dék kezelõ telepe. Az ingatlanok közmûvesíté-
sének folytatásához szükségessé vált a 0169/1
hrsz.-ú önkormányzati út Szabályozási Terv
(SZT) szerinti szélesítése, melyhez szükséges
területeket az említett vállalkozások térítésmen-
tesen az Önkormányzat tulajdonába adják.
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ATLÉTIKAI HÍREK!

2009. július 3-án rendezték a Puskás Fe-
renc Stadionban a Magyar Köztársaság
2009. évi serdülõ összetett bajnokságát.
Sier Zsófia, iskolánk tanulója indult a ver-
senyen a Csepel DAC színeiben és az elõ-
kelõ 7. helyezést érte el, minden számban
megjavítva saját egyéni csúcsát. A ver-
seny 4 számból áll: 80 m gátfutás, távol-
ugrás, 300 m és 800 m. A gátfutásban a
mezõny 2. legjobb eredményét produkál-
ta (12.77mp). Gratulálunk!

Testnevelés munkaközösség

FÜSTMENTESEK VOLTUNK

Iskolánk 7. a osztálya 5
hónapon át �füstmentes�
volt és természetesen ma-
radt is. Egy nagy, magyar-
országi verseny indult és
erre az osztályunk is neve-
zett. Szabályában csak
annyi szerepelt, hogy
egyetlen tanuló sem dohá-
nyozhat (ezt az ÁNTSZ szigorú ellenõrei
szúrópróbaszerû szondázással ellenõrizték
is), valamint havonta feladványokkal kellett

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

megbirkózni az internet segítségével. Ezt
Lindwurm Péter vállalta magára, ezúton is
köszönjük kitartó munkáját.
Részt vehettünk az országos megméretteté-
sen, melyet az Egészségügyi Minisztérium
rendezett. A feladatok között volt kreativitást,
háttértudást vagy éppen magabiztosságot
igénylõ is. Kiválóan szerepeltünk, szoros
mezõnyben lettünk a negyedikek.
A csapat tagjai: Diallo Amadi, Fekete Ben-
ce, Gál Kurszán, Lindwurm Péter,

Schuckert Richárd és 
Sier Tamásné o.fõ.

Napirendi pontok

1. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól szóló helyi rendelet módosítása

2009. augusztus 1-jétõl a menetrend szerinti helyi autóbuszjáratok viteldíjai:

Az árak a 25% áfát tartalmazzák.

2. A 2008. évi CV. tv. elõírásai szerint
Dunaharaszti Város Önkormányzata költség-
vetési szervei részére a módosító és egységes
szerkezetû új Alapító Okiratok jóváhagyása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te az alábbi intézmények módosító alapító ok-
iratait hagyta jóvá:

7. Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény

8. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó
9. Területi Gondozási Központ
10. Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdé-

si Ház
11. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény
12.Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivata-

la.

3. I. Hétszínvirág tagóvodában 2 csoport-
szoba kialakítása.
II. Mese Óvodában tervben nem szereplõ
felújítások elvégzése.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te a Mese Óvoda - Hétszínvirág tagóvodájában
két új csoportszoba és a hozzá tartozó helyisé-
gek kialakítását rendelte el, valamint 40 gyer-
mek neveléséhez és ellátásához szükséges al-
kalmazotti létszámot pedig 7 fõvel megemelte.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te a Mese Óvoda 1100 m2 belsõ lábazatának,
valamint 6 csoportszobának és a hozzá tartozó
helyiségeknek a felújítását rendelte el az aján-
latban szereplõ mûszaki tartalomnak megfele-
lõen.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. július 16-án megtartott rendkívüli ülése

1. Dunaharaszti Városi Bölcsõde.
2. Mese Óvoda (Napsugár, Hétszínvirág és

Százszorszép tagóvodáival).
3. Hunyadi János Általános Iskola.
4. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.
5. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola.
6. Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakkö-

zépiskola.

Asztalitenisz eredmények:

Tavaszi �10-ek� körverseny (összesen 132
mérkõzés):

1. Metykó László I.
2. Kasler László I.
3. Radvánszki Bence

2009. május 30. városi verseny � �Zóna
Fesztivál� free

Nõi kategória:
1. Török Anna
2. Metykó Melinda

Fiú 1�8. osztály:
1. Kiss Tamás
2. Éri György
3. Takács László II.

Férfi és abszolút kategória:
1. Kasler László I. (kétszer)
2. Metykó László I. és Radvánszki Bence
3. Kis Tamás és Metykó László I.

2009. június 26. � CS.B. elõkészületi mér-
kõzésen
DMTK�Százhalombatta: 5:13 (vereség)
8 fõ szerepelt � 18 mérkõzés volt � �tanul-
nunk� kell versenyezni �

A nyári tábor: 2009. szeptember 1-ig (10
edzés)
Hetente: Hétfõ: 10�14 óráig, 19�23 óráig

Szerda: 10�14 óráig
Péntek: 10�14 óráig, 19�23 óráig

(Az elsõ két héten 187 fõ)

Augusztus 20-án: Városi egyéni verseny lesz
(8�17 óráig) a bázisunkon a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában.
18 igazolt versenyzõvel folytatjuk a munkán-
kat és veszünk részt a Diáksport és CSB Me-
gyei bajnokságokban, versenyekben.
�Leigazolt� közénk: Wirth Veronika sokszoros
Európa bajnok edzõ és Papp József edzõ.
Dr. Halmos Béla, Nemes Attila, Takács József,

Marosi Zsolt, Heler Tamás, Metykó László, Ve-
ress Gábor, Szûcs Erika és Kiss Tamás.
A két edzõ speciális (mozdulatelemzõ) edzé-
seket végez a legtehetségesebb, rendszeres
edzésekre járó és versenyezni is akaró fiata-
lokkal. Helméczy András és Török Anna már
elkezdték e munkát.
Az élen tanulásban, élen az asztalitenisz sport-
ban címet a szakosztályunkban: Török Anna és
Sós Tibor kapta a 2008-2009. tanévben elért
szép eredményekért.
Minden rendszeres edzésre is járó sporttársam-
nak köszönöm a munkát, nagyban hozzájárulnak
az egyre szebb eredmények eléréséhez. Ehhez
nyújt segítséget és biztosít stabil helyet a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola és igazgatója Zsig-
mond Károly, Dunaharaszti Város Önkormányza-
ta és a DMTK, valamint a tanévben a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és a Hunyadi Já-
nos Általános Iskola.

Csík Miklós
edzõ és szakosztályvezetõ
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Märchenparkban jártunk
(Ausztriában jártunk)

A Hunyadi János Általános Iskola 2. c
osztályos tanulói kétnapos osztálykirán-
dulással zárták az idei tanévet. Június 9-
én nagy várakozással indultak az ország
nyugati kapujában elterülõ Fertõ-Han-
ság Nemzeti Parkba. 
Az itt kialakult és fennmaradt természe-
ti értékek megbecsüléseként 2001 de-
cemberében a Fertõ-táj világörökség
rangot kapott. Tanulóink nagy figyelem-
mel hallgatták a túravezetõ értékes ma-
gyarázatát, kíváncsian figyelték a táj
növény- és állatvilágát. 
A nap második részében Sopron belvá-
rosával ismerkedtek, majd a Központi
Bányászati Múzeum interaktív foglalko-
zásán vettek részt. 
Az igazi kaland azonban a második nap
várt diákjainkra. Ausztria legnagyobb
szabadidõ- és családi parkja, a
Märchenpark várta õket. A 120 000 m2

területen fekvõ parkban, rendkívüli ki-
kapcsolódásban volt részük. Meseerdõ,
tanya, elvarázsolt palota, kroko-
vízipálya, traktorpálya, hullámvasút,
kalandvár, kalandsziget, állatsimogató,
körhinta, számtalan mászási lehetõség,
nosztalgikus mesevilág biztosította az
egész napos mókát, izgalmat és játé-
kot. A Grimm testvérek mesevilága
megelevenedett, a játékok, bábuk né-
met nyelven meséltek, énekeltek, így
kisiskolásainknak volt alkalmuk német
nyelvtudásukat kipróbálni, szókincsü-
ket bõvíteni. A Fertõ-tó Meseparkja pá-
ratlan szórakozást nyújtott gyermeke-
inknek. 
Hálás szívvel köszönjük a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat anyagi támoga-
tását, mellyel lehetõvé tették két hátrá-
nyos helyzetû tanulónknak, hogy része-
sei lehessenek ennek a tartalmas, izgal-
mas kirándulásnak.

Drahosné Akócsi Ancilla

Diákok a volánnál

Az utolsó elõtti héten közbiztonsági he-
tet rendeztek az iskolánkban. Totó segít-
ségével felelevenítettük a közlekedés

szabályait, elsõsegély vetélkedõn be-
széltük meg a baleset esetén felmerülõ
teendõket.
Farkas István rendõr, a bûnmegelõzés-
rõl beszélt nekünk. Az egész hét a ver-
seny szellemében telt és a legügyesebb
tanulók jutalma, hogy autót vezethettek
a Konflis és a Sentinel Kft. jóvoltából. Én
is a kiválasztott gyerekek között voltam
és teli izgalommal jöttem iskolába. Mikor
rám került a sor, még remegtek a lába-
im. Azután már csak arra emlékszem,
hogy az autó ajtaja csukódik mögöttem.
Eleinte félve fogtam meg a kormányt, de
az oktató segítségével hamar belejöttem
a vezetésbe.
Ezek után látványos versenyautó bemu-
tatót láthattunk a Radó team jóvoltából.

Remélem, máskor is részt vehetünk
ilyen élményekkel teli napokon.

Egy szerencsés diák

BÚCSÚZUNK

Tarjányi Béláné Szegeden született 1925.
február 25-én. 1960. augusztus 15-étõl az
I. számú Általános Iskolában � mai nevén
Hunyadi János Általános Iskola � tanított.
Tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai
Fõiskola magyar�történelem szakán sze-
rezte. 
1967-tõl közel két évtizeden át Pest me-
gye 17. sz. választókerület országgyûlési
képviselõjeként segítette öt község mun-
káját és képviselte a választópolgárok ér-
dekeit.
Sokak szeretett �Irénke nénijétõl� búcsú-
zunk, hiszen nincs olyan diák a végzettek
között, aki ne ismerte volna. 
Tarjányi Béláné a felsõ tagozaton tanítot-
ta a diákoknak a magyar nyelv és iroda-

lom tantárgyat. Szakmailag kiválóan képzett nevelõ volt, tudását folyamatos ön-
képzéssel gyarapította. Munkáját a tantárgy iránt érzett szeretete jellemezte. A
tanulókban felébresztette az irodalom iránti érdeklõdést. Osztályfõnökként nagy
türelemmel, odafigyeléssel, törõdéssel nevelte tanítványait. Pedagógiai munká-
ját fokozott felelõsségtudat és elkötelezettség jellemezte az iskolában eltöltött
35 éven át.
Iskolájához szinte gyermeki szeretettel ragaszkodott, ittlétét küldetésnek, szol-
gálatnak tekintette. Az általa elvetett �tudás és emberség�-mag nem csak kikélt
és növekedett, hanem gyümölcsöt is termett, százszor annyit, vagy éppen öt-
venszer annyit. Hisszük, hogy szigorú, de szeretetteljes és megértõ pedagógus-
ként nemzedékek egész sorát formálta, alakította úgy, hogy tanítványai szûkebb
és tágabb hazánk, egész nemzetünk lelki arculatát képesek tisztábbá, neme-
sebbé tenni.
Nevelõ � oktató munkájának elismeréseként a �Munka Érdemrend Ezüst foko-
zata� kitüntetésben részesült.
A Hunyadi János Általános Iskola tantestülete és volt tanítványai nevében Máray
Sándor idézetével búcsúzunk megbecsült, nagy tiszteletben álló pedagógusunk-
tól:

�A végén nem számít semmit a világ, 
csak az számít, ami a szívünkben marad.�

Karlné Purczeld Erika
igazgató
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Azt hiszem sokunk számára ismerõs ez a régi dal-
cím, az Illés együttes játszotta egykor. De talán
még olyan fiataloknak is ismerõs, akik � megle-
het � még nem is éltek akkor. És bár szinte min-
denki kívülrõl fújta ezeket a dalokat, mégsem le-
hetett õket �csak� slágereknek nevezni. Nem egy
hónapig vezették a slágerlistát, hogy aztán pilla-
natok alatt feledésbe merüljenek, hanem évtizede-
kig emlékezetesek maradtak. Ilyen mélyre ható
volt például nagyon sok Beatles dal is. Még ma is
megmelengetheti sok fiatal szívét is egy Yesterday
vagy egy Hey Jude. Valaki egyszer úgy minõsítet-
te ezeket a dalokat, hogy szinte már schuberti ma-
gasságúak. Bizony nem lehetetlen, hogy akár száz
év múlva is elõ-elõadja valaki õket. Ilyen dal volt
a Miért hagytuk, hogy így legyen? is. És túl azon,
hogy szép dallama van, nagyon politikus dal volt
ez, merész szöveggel! Akkoriban nagy bátorság
kellett a megírásához, elõadásához. De kérlek,
Kedves Olvasó, ne ijedj meg, nem politikáról lesz
szó ebben a cikkben, azzal tele van most szinte
minden más újság. Zenérõl szeretnék írni. Meg ba-
rátságról, szeretetrõl. 
Az persze némi magyarázatra szorul, hogy miért
éppen ezt a dalcímet választottam kis írásom cí-
méül. Nos ennek mindössze az a magyarázata,
hogy bizony nagyon sokszor volt � és van is �
olyan érzésem, sok mindent hagytunk, hogy így
legyen. Hogy azzá váljon. Élünk egy közegben,
egy miliõben, azt gondoljuk róla, hogy teljes, ez
maga az ÉLET! És közben sokszor fogalmunk
sincs róla, mennyi minden más létezik még ezen
kívül! Ami sokszor csak karnyújtásnyira van tõ-
lünk, csak picit kellene mozdulni és csodálatos új
világok tárulnának fel nekünk! Ennél már csak az
a rosszabb, amikor a televízió bûvöletében élünk.
Látunk ott más világokat, olyan tökéletesen mû-
ködnek! Van ott minden! Gazdagság, barátság,
gyönyörû nõk, fess férfiak, szerelem, könnyezte-
tõ csalódások, szép autók, tengerpart, és hosszan
lehetne sorolni. Megelégszünk az ezekben a vilá-
gokban való elmerüléssel, a magunkéval már nem
is törõdünk. 
Persze az sem kizárt, hogy tudunk a saját világun-
kon kívüli más világokról is. Csak olyan idegen,
azt sem tudom hogyan közelítsem meg, meg
egyébként is olyan ciki! Évekkel ezelõtt egyszer
egy összejövetelen ahol egyéb különféle történé-
sek mellett, amiket itt most nem részleteznék, be-
szédek is elhangzottak, és az egyik felszólaló mon-
dott egy olyan mondatot, ami máig hat rám, és azt
hiszem még sokáig fog hatni. Szinte hálás vagyok
neki ezért a mondatért. Nagyon igaznak érzem, és
arra próbálok törekedni, hogy minél több ember-
rel megismertessem ennek a mondatnak a lénye-
gét, a jelentését. Igazából ez a suta kis írás is ezt
a célt szolgálja. A mondat így hangzott: ma sokan
annak a hiányától szenvednek, amit egyébként
megvetnek. Mert az olyan divatos. Megvetni va-
lamit. Olyan trendi. Az, hogy mi van a megvetett
dolog mögött, az már nem számít. Az, hogy meg-
ismerjem, áh az olyan idõrabló. Esetleg résztvenni
benne, na azt már nem, az olyan ciki! És közben
szenvedünk. Mert tudtunkon kívül kimaradunk
egy csomó olyan dologból, ami sokkal teljesebbé

tehetné az életünket, sok-
kal tartalmasabbá. Nem,
inkább megvetjük. Mert
ezt kívánják tõlünk a ha-
verok és még sokan má-
sok. De ez csak egy felü-
letes megközelítés! Azért
kívánják mások tõlünk a
megvetést, mert õk ma-
guk sem mernek abban a
dologban résztvenni. Ha
pedig azt látnák, hogy mi
résztveszünk benne, netán
jól is érezzük magunkat
eközben, azt bizony iri-
gyelnék.
Nem csigázlak tovább

Kedves Olvasó, hogy mire gondolok. Nagyon
egyszerû. A társas együttlétekrõl van szó, a civil
közösségekrõl. Ahol tíz-tizenöt, vagy akár húsz-
harminc ember közösen tesz valamit. Ahol alkotó
munka folyik. Ahol van egy közös cél és ezért haj-
landók vagyunk a szabad idõnkbõl is erre áldoz-
ni. De rossz ez a szó: áldozni! Ha valakinek csak
egyszer is sikerül az alkotás ízét, örömét megérez-
ni, az soha többet nem fogja az erre fordított idõt
áldozatnak tekinteni! Megérezni mit jelent az,
amikor mindenki egyfele húz, amikor egyszer
csak tökéletes összhang teremtõdik! Ez szinte egy
angyali pillanat. Beérett a munka! De nem csak
egy pillanat. Hosszú percek, akár órák is lehetnek.
És ha netán valami olyasmirõl van szó, ami kö-
zönségnek is elõadható, micsoda felemelõ érzés,
amikor tapssal és elismerõ szavakkal jutalmaznak
meg. És tudjuk, hogy az egész nem csak azért van,
mert udvariasak, hanem mert sikerült õket néhány
olyan perccel megajándékozni, ami feledtet velük
gondot, problémát és olyan régiókba emeli õket,
ami töltést, erõt, hitet adhat az élet keservesebb pil-
lanataira is. És ugyanezt az erõt, töltést kapja meg
az is, aki ajándékoz. Persze ez felelõsséggel is jár.
Mert önmagától egyetlen produkció sem lesz ki-
tûnõ. Bizony keményen meg kell érte dolgozni. De
ez egy önmagát erõsítõ folyamat. Mert, ha látom,
érzékelem, hogy van értelme a belefektetett ener-
giának, munkának, az erõt ad a további munká-
hoz, amit egyébként egyszer csak nem is munká-
nak fogok érzékelni, hanem egy nagyon-nagyon
felemelõ folyamatnak. 
Tudom, Kedves Olvasó, most felteszed a kérdést:
Jó, jó. ez mind nagyon szép és jó, de hol tudok én
alkotni és fõleg mit? Tehetségtelen vagyok, nincs
semmilyen képzettségem. Igen, ebben van némi
igazság. Mert például egy színjátszó körben való
részvételhez már kell némi tehetség, zenekarban
való részvételhez komoly elõtanulmányok szüksé-
gesek. Van azonban a közös munkának egy olyan
területe, ahol szinte egyáltalán nem igaz, hogy te-
hetségtelenek vagyunk és különösebb elõképzett-
ség sem szükséges. Ez a terület a közös éneklés,
a karéneklés, egy kórusban való éneklés. A leg-
szebb hangszert tudjuk használni, a saját énekhan-
gunkat. Nagyon jó, ha valaki rendelkezik kottaol-
vasási elõtanulmányokkal, de hallás után történõ
tanulással is nagyon szépen elõre lehet jutni. És az
sem igaz, hogy tehetségtelenek vagyunk. Kodály
és mások is felmérésekkel igazolták, hogy az
éneklés területén az embereknek kb. 15 százaléka
kiemelkedõ tehetségû. Ezekbõl lesznek, lehetnek
a Pavarottik és Rost Andreák, feltéve, hogy ezt õk
is akarják, meg is dolgoznak érte, és még sok
egyéb szerencsés és véletlen dolog is összejátszik.
Kb. ugyanilyen arányban vannak a rossz hallású-
ak, akiket nemes egyszerûséggel botfülûeknek ti-
tulálunk. Õk szegények reménytelen esetek, közös
éneklésre nem nagyon alkalmasak. De ugye lát-
juk, hogy van egy nagyon széles, mintegy 70�75
százaléknyi réteg, akik tökéletesen alkalmasak a
közös éneklésre. Természetesen nekik is kell ezt
akarni, és hát dolgozni is kell, mert magától nem
jön az eredmény. De nagyon megéri a munkát!

Például ha valaki kitartóan, szorgalmasan tanul,
dolgozik és hisz abban amit csinál, amit el akar ér-
ni, nagy magasságokba is eljuthat. Persze egy ki-
sebb kórusnak nem Pavarottikra és Rost Andreák-
ra van szüksége. A közös éneklés szerényebb ké-
pességûeket is be tud fogadni. És pont ebben rej-
lik az egésznek a lényege! Egy énekkarban min-
dig talál az ember támaszt, segítséget. Ha éppen
gyengébb pillanatom van, a másik azonnal kihúz
a bajból. És én is kerülhetek olyan helyzetbe, hogy
máson tudok segíteni. Ez a közös éneklés egyik
nagy csodája! A másik nagy csoda, hogy a ZENÉ-
BEN nem passzív, hanem aktív szerepet játszok!
Igaz, közösen másokkal, de akkor is aktívan. Ré-
szese vagyok egy alkotó folyamatnak! Ezt az ér-
zést kevés helyen lehet átélni, de a karéneklésben
szinte tömegesen. 
Kétségtelen, nehéz éveket élünk. Ha nem is lebeg
mindenkinek a feje felett a munkahely elvesztésé-
nek veszélye, réme, bizony keményen meg kell
küzdeni a tisztes, becsületes helytállásért, kemé-
nyen meg kell küzdeni a keresetért. És még csak
azt sem mondhatja valaki, hogy ez pénzhajhászás,
hiszen csak olyan �egyszerû� dolgokra kell a pénz,
mint a család fenntartása, gyerekeink iskoláztatá-
sa, lakásunk rendben tartása stb-stb. Ebben a küz-
delemben sokszor már nem is az a természetes, ha
valaki napi 8 órát dolgozik. hanem akár 9-10-et is.
Ennyi munka után mindenki alig várja, hogy mi-
elõbb hazaérhessen, családja körében legyen, vagy
rossz esetben leüljön a TV elé és egyszerûen csak
bambuljon. (Itt megjegyzem, hogy Európában az
egy fõre jutó TV-nézési idõben csak a szerbek
elõznek meg minket. A napi átlag idõ, amit a te-
levízió elõtt töltünk, mindenkit beleértve, még a
csecsemõket is, közel négy és fél óra! Ha csak a
negyedét fordítanánk otthoni munkára, sportra,
mûvelõdésre, társas együttlétre, már nem itt tarta-
nánk.) Igen, csakhogy ebben a nagy küzdelemben
elveszítettünk közben valamit. A társakat, a társas
együttlétet, és talán a barátokat is. Sajnos sok min-
den az egyedüllét felé taszít minket. Individuali-
zálódjunk! Legyünk egyéniségek! Ez nagyon
szép. Csak éppen bekövetkezik az elõbb írt folya-
mat és egyedül maradunk. Igaz, egy közösségben
alkalmazkodni kell. Egy énekkarban ez különösen
érvényes, ellenkezõ esetben csak egy nagy káosz
lesz. De mégis, a bár alkalmazkodó, de közös
munka, egyáltalán a közösség ezerszer több örö-
möt, kellemes, jó érzést, csodás élményeket, cso-
dálatos embereket, mély barátságokat, egymás
iránti önzetlen szeretetet tud nyújtani, mint az
egyedüllét. Fantasztikus érzés azt tudni, hogy a kü-
lönbözõ szaktudású, korú, nemû, képzettségû em-
berek egy közös cél érdekében fognak össze! És
ennek érdekében egymást segítik, támogatják!
Visszautalva a címre: tehát ne hagyjuk, hogy így
legyen! Jöjjünk össze! Kedves Fiatal Olvasó Ba-
rátom! Ne vesd meg tehát a kórusban való ének-
lést, nem olyan ciki az! Sõt!
Talán nem szerénytelenség, ha itt most megemlí-
tem, hogy az egyik ilyen csodálatos kis közösség
itt Dunaharasztiban a most már több, mint két éves
Arcadelt Kórus. Most már túl vagyunk néhány
szereplésen, sõt van, ahova már vissza is hívtak
minket. Õszintén mondom, felemelõ érzés a veze-
tõjének lenni és nagy megtiszteltetés. A közös pró-
bákon és szerepléseken kívül közös kertipartikat
rendezünk, volt már egy közös kassai kirándulá-
sunk is. És ha minden jól megy, talán jövõre meg-
célozhatunk egy külföldi szereplést is. És akkor le-
gyen ez a reklám helye: nagy szeretettel vár a kó-
rus nemtõl és kortól függetlenül minden olyan ze-
neszeretõ embert, aki szívesen résztvenne a mun-
kánkban. Szeptembertõl továbbra is a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola gyönyörû szép Könyvtár-
épületében próbálunk, hétfõn és csütörtökön este
6 órától 8-ig, de jelentkezni lehet nálam is a
20/801-2272 telefonszámon.

Puhr Ferenc
karnagy

Miért hagytuk, hogy így legyen?
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Akupunktúra
(folytatás)

Az akupunktúrás pontokat kezdetben csak fájdalomcsillapításra hasz-
nálták, majd késõbb fedezték fel, hogy a szervezet szerveire is hatást
tudnak gyakorolni általuk. Egyre több akupunktúrás pontot találtak a haj-
dani orvosok, a III. század egyik orvosi könyve 649 pontot említ, jelen-
leg vannak, akik 722 pontot, míg mások több mint ezer pontot ismer-
nek el. Az akupunktúrás pontokat különbözõ csoportokba sorolták: van-
nak fõ pontok, melyek a leginkább hatást gyakorolnak egy adott szerv-
re, növelik vagy csökkentik annak energiáját. Vannak speciális pontok,
vészpontok, fájdalompontok, mesterpontok. Mindezen pontok megfele-
lõ kombinációjával alakítja ki a kezelõ személy a megfelelõ terápiát. Aku-
punktúrás kezelést csak orvos végezhet, mely során akupunktúrás tû-
ket szúr a megfelelõ akupunktúrás pontba. A tûk kezdetben csontból és
kõbõl készültek, melyeket réz, bronz és vastûk váltottak fel. Az õsi Kí-
nában sokáig arany és ezüst tût használtak, napjainkban azonban a
rozsdamentes acéltûk terjedtek el világszerte. A modern technikának
köszönhetõen megjelentek a lézer akupunktúrás eszközök is. Ezek
nagy elõnye a tûvel szemben, hogy semmilyen fájdalmat nem okoznak
és jobban használhatók kisgyerekeknél, és azoknál a betegeknél, akik
félnek a tûtõl, vagy a fájdalomtól.
Nagyon fontos dolog az akupunktúrás pont pontos helyének meghatá-
rozása, mert csak így érhetõ el a kívánt eredmény. Az akupunktúrás
pont helyének meghatározására a cun mértékegységet használják, ami
minden ember saját hüvelykujjának a szélessége. A tû beszúrása a test
különbözõ pontjaira nem jár különösen nagy fájdalommal, legfeljebb ki-
sebb kellemetlenséggel, kedvezõ hatása azonban igen rövid idõ alatt
megmutatkozik. Nem ritka, hogy már 1-2 kezelés után a beteg jelentõs
javulásról számol be, természetesen ez függ a betegség fajtájától és
fennállásának idejétõl. 
Az akupunktúrából számos természetgyógyászati ág fejlõdött ki. Ilye-
nek például az akupresszúra, és a reflexoterápia, ami az akupunktúrás
pontokat használja a gyógyításhoz, csak nem tûvel, hanem ujjnyomás-
sal dolgozik azokon. Érdekesség, hogy az aurikuloterápiát, azaz fülaku-
punktúrát a francia Nogier fejlesztette ki 1930 és 1957 között. Szerinte
a fülkagylóban egy csöppnyi emberke rajzolata ismerhetõ fel, éppen úgy
ahogy a magzat helyezkedik el az anyaméhben (fej a fülcimpa, a fül-
kagyló szélén fut végig a gerinc, majd fölül a lábak vannak). Franciaor-
szágból Németországon és Japánon keresztül jutott el Kínába, és a 60-
as évektõl, mint õsi kínai módszer terjedt tovább Amerikába és a föld
más részeire. 
Szintén az akupunktúrás pontokat használják a köpölyözés és a moxa
kezelés során. Az elõbbinél vákuum segítségével érnek el a ponton vér-
bõséget, ahol a bõrfelszín a köpölyözés hatására véraláfutásos lesz, és
így napokig fejti ki kedvezõ hatását az adott területen. Az utóbbinál pe-
dig erõs hõhatással ingerlik az akupunktúrás pontot egy moxarúd, vagy
moxakúp segítségével, melyek a legtöbb esetben fekete ürömbõl ké-
szülnek. Manapság már csak melegítik az adott pontot, régebben nem
volt ritka, hogy direkt kiégették azt, másod vagy harmadfokú sérülése-
ket okozva. Nagy veszélyt jelentett ilyenkor a seb elfertõzõdése, ami
még vérmérgezéshez is vezethetett. Fõleg krónikus fájdalom kezelésé-
re használták.

Forrás: Dr. Józsa László, Akupunktúra és moxibusztió

Gyarmatiné Varga Anikó

ÉLETMÓD
JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ

Dunaharaszti

Életmód-klubjának
2009. II. félévi programja

Szeptember 9.
Kristálygyógyászat, gyógyító kristályok.

Október 7.
Mire válaszol a spirituális választerápia�

November 4.
A számaim és én. 

Számmisztika nem csak matematikusoknak.

December 2.
Mit üzennek a csillagok? 

Asztrológia a párkapcsolatokban.

A klubba 17 órától lehet jönni, 
ha valaki szeretne beszélgetni, eszmét cserélni. 

Az elõadások 18 órakor kezdõdnek. 
Részvételi díj: 600 Ft/fõ

Mindenkit szeretettel várok.
Gyarmatiné Varga Anikó, klubvezetõ

A József Attila Mûvelõdési Ház
Dunaharaszti

2009. szeptember végén
ismét megrendezi 

a helyi mûkedvelõ mûvészek 
és kézmûvesek kiállítását
Dunaharaszti várossá avatásának

9. évfordulója alkalmából
tartott ünnepségsorozat keretében.

Kérjük, a helyi alkotókat, hogy

2009. szeptember 8-án és 9-én
10 órától 19 óráig

jöjjenek el, és hozzák el néhány alkotásukat
a mûvelõdési házba!

Szeretettel várjuk Önöket!

Egyre nyilvánvalóbb világszerte, s szûkebb ha-
zánkban is a természeti környezet állapotának
romlása. Növekszik a félelem a globális éghaj-
latváltozástól, ám egyben nõ a felelõsségvál-
lalás igénye is. 
Dunaharaszti Fõ útjának rekonstrukciójához,
az Önkormányzat által benyújtott és megnyert
pályázatához, a Dunaharaszti Környezetbará-
tok Egyesülete a �Fogadj örökbe egy fát a Fõ
úton!� programjával, szeretne hozzájárulni és
bevonni fa örökbefogadási akciójába, minél
több városára büszke lakóját.
Célunk, hogy az újonnan épülõ, városunkon
átvezetõ úton hûs, árnyat adó fák sorakozza-

nak, tegyék szebbé környezetüket és egészsé-
gesebbé városunk levegõjét. Az ide látogatók,
vagy a városunkon átutazók is láthassák az itt
lakó emberek, közösségek, civil csoportok
összetartását, és azok környezeti tudatossá-
gát.
Program szerint minden Dunaharasztiban lakó
ember, városunkban tevékenykedõ intézmény,
cég, civil szervezet, pénzösszeggel csatlakoz-
hatna az újonnan ültetett, így örökbe fogadott
fák és e nemes célt szolgálók névsorához. Mi-
vel nyílt örökbefogadásnak szánjuk e felaján-
lást, az örökbefogadók névsorát ennek megfe-
lelõen és méltóan, egy a Fõ úton, központi hely-

re kihelyezett emléktáblán tüntetjük fel. Az
örökbefogadási programot az Önkormányzat-
tal és szakemberek bevonásával végezzük.

Jókai Mór: Ültess fát!

Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz, gondot õ visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát.
Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát.
Ültess fát!

Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete



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

2009. júniusi újszülöttek

Besenyei Luca 06. 23.
Boros Szonja 06. 25.
Bösze Bianka 06. 20.
Brabander Renáta Erika 06. 06.
Buzogány Emma 06. 30.
Dajka Hanna 06. 01.
Dóra Benedek Csongor 06. 25.
Gábor Manuéla 06. 19.
Gutti Daniella Rebeka 06. 05.
Gyuricza Gyoma Bence 06. 29.
Hague Dóra Judit 06. 09.
Huszkó Jázmin 06. 02.
Jakab Ferenc 06. 30.
Juhász Panna Tünde 06. 17.
Ledneczki Edina 06. 05.
Lévai Tamás 06. 11.
Lichtenstein Lelle 06. 11.
Molnár Marcell 06. 16.
Nikl Panna 06. 25.
Nikl Sára 06. 25.
Sulyok Tünde Virág 06. 07.
Szecsõdi Zsanett 06. 24.
Zhang Ya Ting 06. 21.

M. M.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tájékoztatója 
a méltányossági étkeztetési támogatásról

Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!

Az elmúlt években az önkormányzat képviselõ-testülete több olyan döntést hozott, mellyel
a városunkban nevelkedõ rászoruló gyermekek, illetve családok helyzetén igyekezett javíta-
ni. Örvendetes tény, hogy városunkban a születések száma magasan meghaladja az országos
átlagot, ennek köszönhetõen a gyermekkorúak, kiskorúak tábora nagyon jelentõs réteget kép-
visel a település népességén belül. Ezek a kis emberek ugyanakkor sokszor kiszolgáltatottak,
sokszor szenvednek hiányt alapvetõ életfeltételekben, létszükségleti cikkekben is.
Rengeteget tettünk � a képviselõ-testület, a pedagógusok, szülõk, a polgármesteri hivatal ösz-
szefogásával � az utóbbi évek során azért, hogy oktatási intézményeink elérjék, s ha lehet,
meghaladják a kor színvonalát, ezáltal az óvodások, iskolások megkaphassák mindazt a tu-
dást, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megállják helyüket az életben. Iskoláinkban, óvo-
dáinkban jelenleg az étkezés térítési díja az egyetlen olyan fizetési kötelezettség, amely az
önkormányzat irányában a szülõt terheli. De szomorú tény az, hogy vannak olyan családok,
akik még ezt sem tudják megfizetni.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részére rendelkezésre áll egy költségvetési keretösz-
szeg, amelyet felhasználhat méltányossági étkeztetési támogatásként arra, hogy étkezést biz-
tosítson a rászoruló gyermekeknek. Az elmúlt tanévben komoly felvilágosító munka indult
meg az intézményekben Fodor Árpádné, a Hétszínvirág Óvoda korábbi vezetõje szervezésé-
vel abból a célból, hogy ne legyen olyan gyermek a városban, aki éhesen ül az iskolapad-
ban, vagy az óvodai csoportszobában. Ezt a törekvést a Bizottság is felkarolta, ezért elõter-
jesztést és rendelettervezetet készítettünk a képviselõ-testület júniusi ülésére, melyet a testü-
let egyhangúan el is fogadott. Ezt az alábbiakban foglalom össze:

1. Azok a gyermekek, akik � a családjukban egy fõre esõ jövedelem alacsony szintje mi-
att � rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, jelenleg is térítés nélkül,
ingyen étkezhetnek az óvodákban és az általános iskolák 1�6. osztályaiban, állami támoga-
tással. A 7�8. osztályokban ez a támogatás már csak 50%-os díjkedvezményt tesz lehetõvé.
Ezen gyermekek részére a térítési díj másik 50%-át az önkormányzat automatikusan
átvállalja, a szülõnek ezt kérelmezni sem kell.
Ezek a családok akkor kaphatnak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és ezáltal gyer-
mekük részére ingyenes étkezést, amennyiben családjukban az egy fõre esõ jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (jelenleg 28 500 Ft) 125%-át, 35 625 forintot, egye-
dülálló szülõ esetén 135%-át, 38 475 forintot. Látható, hogy ezek a jövedelemhatárok na-
gyon alacsonyak, így sok rászoruló gyermek kimarad a kedvezménybõl. Amennyiben egy
kétgyermekes családban mindkét szülõ a nettó minimálbért (jelenleg 57 815 Ft) kapja, akkor
a családi pótlékkal kiegészült összjövedelmük kb. 140 ezer forint, melybõl az egy fõre esõ
jövedelem 35 ezer, így õk is épphogy csak beleférnek a jövedelemhatárba. 
2. A képviselõ-testület a fentiek miatt úgy döntött, hogy azok a gyermekek, akik nem
kapják meg a fent leírt állami támogatást, de családjukban az egy fõre esõ jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át (jelenleg 42 750 Ft), kapjanak
teljes térítésmentességet. Azok a gyermekek pedig, akik családjában a jövedelem a
175%-ot (jelenleg 49 875 Ft) nem éri el, kapjanak 50%-os díjkedvezményt. Mindennek
feltétele még az, hogy a család ne rendelkezzen a szociális törvény szerinti vagyonnal (pl.
második ingatlan, 855 ezer forintot meghaladó értékû személygépkocsi). Ezért a díjcsökken-
tés, illetve a teljes mentesség iránti kérelemhez  ki kell tölteni a jövedelem- és vagyonnyilat-
kozatot, ugyanúgy, mint a többi rendszeres támogatás esetében.
Ezeket a számokat úgy határoztuk meg, hogy minél több gyermek részesülhessen támoga-
tásban, ugyanakkor tekintettel kell lennünk az önkormányzat teherbíró képességére is. A mó-
dosítás az új tanév elején, 2009. szeptember 1-jén lép életbe.

Kérem a kedves szülõket, amennyiben a fent leírtak értelmében jogosultak rá, jöjjenek, ve-
gyék igénybe a kedvezményeket, hogy gyermeküknek ne kelljen az éhség érzetét megismer-
nie!

Tisztelettel:
Dr. Kovács György, 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Szülõ!

Amennyiben � a 2. pont szerint � az Ön gyermeke jogosult a díjkedvezményre, illetve a tel-
jes mentességre, úgy kérem Önt, keressen fel minket a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájá-
ban az augusztus 24-ét követõ napokban, ügyfélfogadási idõben. Hozza magával a család ke-
reseti kimutatásait! A kérelem és a szükséges nyomtatvány kitöltéséhez segítséget nyújtunk.
Telefonon is érdeklõdhet az 504-425, 504-424-es számokon. Forduljon hozzánk bizalommal!

Kiss Gergely,
aljegyzõ

Gazdira várnak�.
Szigethalmon egy állatbarátnál húsz ku-
tyus vár szeretõ gazdira. Közülük be-
mutatunk most ket-
tõt, akik � társaikkal
együtt � saját, sze-
retõ gazdira várnak,
akik már soha töb-
bé nem fogják õket
elhagyni.
Most került hozzájuk 6 kis rotti-
keverék kiskutyus is, akiket szintén ki-
dobtak � embereknek nem is nevez-
nénk õket, akik ilyenre képesek. 
Várjuk állatszeretõ, jó emberek jelent-
kezését, akik igaz szívû, hûséges
négylábú társakat szeretnének befo-
gadni.

06-20-803-05-43 (Enikõ) 

�Nem kell megszereznünk a kutya
bizalmát vagy a barátságát, mert
már a barátunknak született - mielõtt
még felnyitná a szemét, már hisz
bennünk�. Még mielõtt megszület-
ne, máris az embernek adta minden
szeretetét�.�

(Maurice Maeterlinch)
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2 0 0 9 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

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

2009. június hónapban
elhunytak neve és életkora

Andó Istvánné élt  89  évet
Csete Lénárdné élt  80  évet
Endrõdy Györgyné élt  82  évet
Feczkó Jánosné élt  70  évet
Fülöp József élt  71  évet
Gáspár Mihály élt  75  évet
Harsányi Árpád élt  62  évet
Kirchner Márton élt  86  évet
Kreisz Márton élt  73  évet
Lakatos József élt  55  évet
Lengyel Jánosné élt  96  évet
Luketics Ferenc élt  90  évet
Nagy Albert élt  54  évet
Somodi Márta élt  72  évet
Somogyi Istvánné élt  85  évet
Surányi József élt  74  évet
Szilágyi Antal élt  84  évet
Szilágyi Mihály élt  73  évet
Weinber Tamás élt  81  évet

Júniusi számunkban, az újszülöttek közt egy csöppség neve 
nem helyesen jelent meg.

Ezt szeretnénk most javítani:

Lamper Lilla    2009. 05. 20.

Schirilla életmód tábor Dunaharasztiban. 
Idõpont 2009. június 20.

Az esõs, hûvös idõ ellenére sikeres volt az életmód tábor a Duna-parton, a ha-
jóállomás mellett. A résztvevõk elmélyültek az egészséges életmód gyakorlásá-
ban. Jógával kezdtük a napot. Egyszerû gyakorlatokat végeztünk, melyek a test,
a lélek és a szellem kapcsolatát erõsítik. A jóga legjobban arra alkalmas, hogy
elveszettnek hitt egészségünket visszaszerezzük. A gyakorlatozás után minden-
ki kapott egy piros almát, melyet örömmel elfogyasztottak a résztvevõk. A finom
alma igazi vitamin bomba! Igaz a mondás: naponta hat alma az egészség ha-
talma. Ameddig a társaság nagy részével kirándulni mentem, mert mozgás nél-
kül nincs egészség,  addig néhányan bográcsban elkészítették a finom és egy-
szerû paprikás krumplit, melyhez savanyú káposztát is adtunk. A savanyú ká-
posztában többek között élõ tejsav bacilusok is vannak, melyek közömbösítik a
vastagbélben elszaporodó rosszindulatú baktériumokat. Cukorbetegeknek jó
tudni: savanyú káposzta az inzulin elõfutára. Kora délután, mikor már jócskán
esett az esõ, bementünk a faházba és mindenkinek mondtam egy személyre
szóló bölcsességet. Ezek közül a kedves Olvasónak is kiemelek egyet: a ha-
szontalan ember elsorvad, a hasznos ember kivirágzik és sokáig él. A Schirilla
életmód tábor utolsó részében reflexológiával foglalkoztunk, így karban tartottuk
a belsõ szerveket. A reflexológia üzeni: �Minden jóindulatú érintés ajándék em-
bertársaink részére.� A találkozó célba ért. Az emberek feltöltekezve hagyták el
a szép környezetû Dunaharaszti tábort.

Kézilabda siker Ausztriában!
Most elõször kapott meghívást a DMTK kézilabda szakosztályának serdülõ (93-94) csapata
az évek óta Klagenfurtban megrendezésre kerülõ United World Game elnevezésû világjáté-
kokra. Magyar csapat még soha nem szerepelt ezen a rangos tornán, így igazi kihívás volt
mind a játékosoknak, mind az edzõnek ez az utánpótlás világ-seregszemle! Az idén június
18. és 22. között rendezték meg csodálatos környezetben a Wörthi-tó partján. 4 sportágat (ké-
zilabda, röplabda, labdarúgás, kosárlabda) képviseltek a meghívott 26 ország 160 csapatai!
Hazánkat a haraszti csapaton kívül a Nyíregyháza kézilabda csapata képviselte még, õk a 91-
es születésû korosztályban kaptak meghívást! Az elsõ nap kissé megilletõdött játékot nyújt-
va nem a valós képességét  mutatta a csapat, s saját magunknak tettük nehézzé a folytatást.
A folytatásban aztán sikerült összeszedni tudásunkat, s fõleg akaratunkat. Ennek köszönhe-
tõen a vasárnapi döntõkben a bronz éremért játszhatott a csapat. Itt a csoportmérkõzésen már
megismert ATSV Kelheim német csapat várt ránk, s mivel az elsõ fordulóban 2 góllal alul
maradtunk, volt mit törleszteni a bronz mérkõzésen!! Ez így is lett, ugyanis 8�8-as elsõ fél-
idõ után, a végeredmény 15�13 lett a mi javunkra, s büszkén vehette át a csapat a megérde-
melt érmet és serleget!! A hazánkat még képviselõ nyíregyházi csapat sem vallott szégyent,
ugyanis õk az ezüst érmet szerezték meg ezen a rangos tornán!!! Úgy érzem, sikerült
magyarországot megfelelõen képviselni a 3000 versenyzõ részvételével lezajlott versenyen.
Elmondhatjuk, hogy a két magyar csapat letette névjegyét és a magyar kézilabdázás utánpót-
lásának erõsségét ezen a világjátékokon is!!
A Bronz-érmes csapat tagjai: Csorbai Péter, Simon Olivér, Gáldi Krisztián, Félegyházi
Zsolt, Sziron András, Somogyi Ádám, Veres Viktor, Csengeri Flórián, Gáldi Kristóf,
Marton Tamás, Félegyházi Imre
Edzõ: Vitányi Attila
Akik támogatása nélkül ez a siker nem jöhetett volna létre: DHRV Kft., dr. Szalay László
polgármester, Kanyar-sörözõ, Kõszegi János (OLD-G Kft.), Kurucz Attila, Ildi-Divat.
Még egyszer KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÓKNAK, HOGY ELJUTHATTUNK IDE, S
ILYEN SIKERT ÉRHETTÜNK EL!!!!

Vitányi Attila, edzõ

Lelkisegély-szolgálat
Mindenki életében
vannak nehéz
pillanatok. Ezeknek a
megoldására sokszor
elég két kedves szó�
Sokszor elég egy
megnyugtató hang a

vonal másik végén. 
Ha gondja (gondod) van, ha
nem tudja (tudod) kivel
megosztani felmerülõ lelki
terheit (terheid), hívjon (hívjál)
fel bátran! Megpróbáljuk együtt
megtalálni a fény felé vezetõ
utat. Addig is tudd: 
SOSEM VAGY EGYEDÜL!
Név nélkül lehet telefonálni.

A Szent Erzsébet Karitász
Csoport mindennap, 
0�24 óráig telefonos

lelkisegély-szolgálatot tart.
Telefonszámunk: 
06-30-450-2149

e-mail:karitasz.dh@freemail.hu

INGYENES RUHAOSZTÁS: 
szeptember 11-én, 18-án, 
25-én (pénteki napokon), 

17�19 óráig a Toldi u. 28-ban, 
a (Tikkurilla-festéküzlet mögött). 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Szent Erzsébet Karitász
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FELVIRÁGOSÍTÁS
Nem vagyok irigy, de jó annak akinek vadonatúj laptopja van! Az még jobb,
hogy annyi szabadideje is, hogy a Tulipán téren ücsörögjön és bámulja az
asszonykommandót amint a �fényes nap leple alatt� virágozzák fel a várost,
ami -KM- szerint lepukkant, elhanyagolt! (Ez jó ötlet, majd én is így írom
alá: -egy olvasó-, ez ápol és eltakar.)
Lehet, hogy nem egy helyen lakunk -KM-mel, de én az utóbbi idõben mást
tapasztaltam! 
Kitisztult, kivirágosodott a város, az elmúlt hónapokban 21 ezer darab vi-
rágpalántát ültettek ki, melyet a Dunaharaszti Önkormányzat pályázott meg
�Mutass példát a gyerekeknek� címmel. Egyre több  aszfaltos beltéri út ké-
szült el, az utak mentén fák! Szorgos felnõtt és gyermekkezek szabadide-
jükben takarítják mások illegálisan lerakott szemetét, errõl is szólnak a tu-
dósítások! Gondoltam rá lehet, hogy -KM- öreg már és hályog van a sze-
mén ezért nem látja azt a nagy változást ami az utóbbi években pozitívan
megváltozott Dunaharasztiban! Annak idején a nyelvemet majd elharaptam
ha bekanyarodtunk az utcánkba, életem párja a polgármester urat járatta vol-
na naponta többször fel s alá, most meg csak úgy suhanunk az új aszfalton!
Lassan már fekvõrendõrért kiáltunk, ugyanis némelyek képtelenek ellenáll-
ni sebességmániájuknak! Jó, jó ezt már régóta vártuk, elõbb is elkészülhe-
tett volna! � mondják sokan. 
Valóban így is hozzá lehet állni a dolgokhoz, állandóan méltatlankodni, kö-
vetelõzni, természetesnek venni dolgokat, vagy úgy is, hogy örülünk annak
ami elkészült, ami szép, és a komfortunkat fokozza! Vigyázzunk rá, erre ta-
nítjuk a felnövekvõ nemzedéket, jó példát mutatva! Meglocsoljuk a házunk
elé ültetett fákat, visszajárunk a parkba ellenõrizni nem száradtak-e ki a vi-
rágok a nagy hõségben, ami csak addig volt fontos amíg egy újságcikket
kanyarítottunk a szótlanul ültetgetõ gerillanõkkel a fõszerepben! Igen, elfo-
gult vagyok a várossal kapcsolatban, hiszen itt élek évtizedek óta és büsz-
ke is vagyok az elért eredményekre. 
A közelmúltban Gyártelepre utaztam HÉV-vel és megdöbbenve tapasztal-
tam hogyan oldották meg a környezõ települések a parkolást a megállók-
ban! Gyakorlatilag sehogy! Egymás hegyén-hátán, hatalmas káoszban áll-
nak az autók a megállókhoz közel. Ehhez képest a mi HÉV felsõnél lévõ
P+R parkolónk egy álom! Viacolor burkolat, telepített fák, és Bucskó kép-
viselõ asszony vágya is teljesült egy nyilvános WC képében, ez maga a meg-
könnyebbülés! 
A MÁV állomás felvirágoztatása is szép feladat lenne, de azt javaslom mi-
elõtt odacsõdítik a gyerekeket  a  LAVE tagjai vegyenek szemellenzõt, mert
az aluljárót temérdek mocskos grafiti díszíti! Talán pszichológust is vihet-
nének magukkal, aki  elmagyarázza a gyerekeknek milyen a lelkivilága an-
nak aki összefirkálja a falat, és segít a látottak feldolgozásában! Vigyenek
továbbá egy-két ezermester apukát, akik beüvegezik a kitört ablakokat, meg-
javítják a széttört padokat, és évszak szerint kaszát és kapát vagy hólapátot,
hogy meg tudják közelíteni az állomást! A jegyváltás tudományát ne is pró-
bálják elsajátíttatni, mert a pénztár szinte örökké zárva tart! Díszvendégként
jöhetne a vezérigazgató is, aki mesedélutánt tarthatna arról, hová lett az adó-
fizetõk pénzébõl fenntartott állami cég vagyona?   Ja, és a vágányok mel-
lett vigyázzanak!

Egy olvasó

Tisztelt Szerkesztõség!
Kissné Mózes Mária Zita, körzeti védõnõ vagyok.
A 2009. júniusi számukban a Dunaharaszti Önkormányzat Kép-
viselõ- testületének 2009. május 25-én megtartott ülése címû cik-
kükben, a 4. Új védõnõi körzet kialakítása bekezdésben hibásan
szerepelt a nevem (Kissné Mózes Rita). Helyesbítéssel szeretnék
élni, amint azt lehetõségük engedi.
Segítségüket elõre is köszönöm.
Tisztelettel, Kissné Mózes Mária Zita 
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www.mmchitelesingatlan.hu

Szolgáltatásaink:
! Lakossági szabad felhasználású hitelek 
! Lakáshitelek
! Személyi kölcsönök 
! Hitelkiváltás

AKÁR � jövedelemigazolás � korhatár � induló költségek NÉLKÜL
! Ingatlanközvetítés, teljes körû jogi képviselettel

KIADÓ LAKÁSOKAT, CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK!!!
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

MINÕSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, CSALÓDÁSOK NÉLKÜL!
MMC Taksony

Iroda: 2335 Taksony, Fõ út 100., hétfõ�péntek 09�17 óráig
Tel./fax: 24/487-067, 20/938-5648, 30/330-3042 

taksony@mmchitelesingatlan.hu




