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Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
összefogást továbbvigyem és megõrizzem. Biztos
vagyok abban, hogy ismét egy olyan négyéves ciklus elõtt állunk, amely büszkeséggel tölt majd el
minden haraszti embert.
Néhány héttel ezelõtt azt kértem Önöktõl ezeken a
hasábokon, tiszteljék meg bizalmukkal az eljövendõ
képviselõ-testületet is. Nos, azóta Önök döntöttek,
és a névsort elnézve biztos vagyok abban, hogy
azok, akiket a városházára küldtek, érdemesek a bizalomra. Köszönöm, hogy mellénk álltak, köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak az úton!

Köszönöm azt a sok-sok szavazatot, amellyel személyemet támogatták a polgármester-választáson.
Azt gondolom, önök október 3-án nagy többséggel
arra voksoltak, hogy folytatódjon városunkban az a
politika, amely a pártok feletti összefogást mindennél fontosabbnak tartja, mert az elmúlt évek azt bizonyították, hogy csak az egység útján járva lehetünk sikeresek. Magam ezt hangsúlyoztam a kampány során és azt megelõzõen is, és Önök megnyugtató arányban támogatták ezt a törekvésemet.
Az a bizalom, amivel Önök mellém álltak, nagyon
komoly legitimációt jelent, de hatalmas felelõsséget
is egyben. Én azt ígérem Önöknek, hogy minden
erõmmel azon leszek, hogy ezt az egységet, ezt az

dr. Szalay László,
Dunaharaszti Város Polgármestere

TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSÚ ALPOLGÁRMESTEREK
KARL JÓZSEF
LEHEL ENDRE
VAGYON-NYILVÁNTARTÁSI ÉS ELLENÕRZÉSI BIZOTTSÁG
ELNÖK:
TAGOK:

PÉKÓ ZOLTÁN
DR. BERECZKI SÁNDOR PÉTER
HAJDU ZSOLT
FÉNYES ISTVÁN
KÜCSÖN SÁNDOR

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
ELNÖK:
TAGOK:
KÜLSÕ TAGOK:

OKTATÁSI, MÛVELÕDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
HAJDU ZSOLT
DRSCSÁKNÉ KEREKES GABRIELLA
KÜCSÖN SÁNDOR
KNAPP TIBOR
KÜLSÕ TAGOK : BUCSKÓ MARIANA
GÁLL SÁNDOR
KULCSÁR FERENC

VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZBIZTONSÉGI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

ELNÖK:
TAGOK:

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
ELNÖK:
TAGOK:
KÜLSÕ TAGOK:
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KÜCSÖN SÁNDOR
FÉNYES ISTVÁN
KNAPP TIBOR
PÉKÓ ZOLTÁN
BOLLA GÁBOR
SÁNDOR ISTVÁN

DR. BERCZKI SÁNDOR PÉTER
HORVÁTH JENÕ
MANNHEIM LÉNÁRD
OTTAVÁNÉ BARNA ÉVA
FODOR ÁRPÁDNÉ
DR.HEIL ÁDÁM
JAKAB NORBERT

ELNÖK:
TAGOK:

KÜLSÕ TAGOK:

FÉNYES ISTVÁN
DRSCSÁKNÉ KEREKES GABRIELLA
HORVÁTH JENÕ
MANNHEIM LÉNÁRD
OTTAVÁNÉ BARNA ÉVA
FEHÉR TÁMÁSNÉ
VELKEI KÁROLY

MEZÕGAZDASÁGI TANÁCSNOK
MANNHEIM LÉNÁRD
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Dunaharaszti Hírek – október

2010. OKTÓBER - A HÓNAP KIÁLLÍTÁSA
A LT D O R F B E I N Ü R N B E R G
fotókiállítás

1993 szeptembere óta Altdorf bei Nürnberg a testvérvárosunk. Az elmúlt évek alatt számtalan küldöttsége megfordult a mi városunkban, és sok gyerek és felnõtt, diák és
sportoló, helyi politikus és pedagógus, hagyományõrzõ táncos és kórustag jutott el a mi városunkból is a gyönyörû
szép kisvárosba. Iskolák, családok, intézmények között szövõdött az évek során tartós baráti kapcsolat.
A partnerkapcsolat mûködik, hol intezívebben, hol egy kicsit
kevésbé, de Altdorf városa a mi igazi és szoros kapcsolatunk Európa nyugati része felé. A város maga gyönyörû, történelmi hangulatú tornyokkal, épületekkel és hagyományokkal Bajorországban, Közép-Frankföldön, Nürnberg megyében.
Néhány fotó segítségével szeretnénk most bemutatni a
dunaharasztiaknak, akiknek még nem volt szerencséjük
személyesen is megcsodálni, megismerni ezt a hangulatos,
vonzó várost, mely idestova lassan 20 éve már minket is
testvérvárosának fogadott.
Októberben és novemberben várjuk az érdeklõdõket fotókiállításunkra, a Városi Könyvtár Minigalériájába, ahol Gáll
Sándor kollégánk színes pillanatképei elevenítik meg számunkra, a német kisváros miliõjét, hangulatát.
Táborosi Zoltánné
igazgató

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-s képzést

indít a Magyar Rajzfilm Kft. A 10 hónapos tanfolyam heti 2 alkalommal lesz. Választhat a délelõtti vagy az
esti csoport között. Rajzfilmrendezõk oktatnak. NYÍLT NAP! Beiratkozás elõtt betekinthet a most folyó képzésbe. Felvételizõknek is ajánljuk! Tudását hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál is.
Tel.: 06-1/250-1355, 06-1/250-0432. Cím: Óbuda, Kerék u. 80.
E-mail: clarus-tax@t-online.hu, www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html

Rajzfilmes szakkör Óbudán

6–17 éveseknek. Szombatonként 9–12-ig. A gyerekek rajzfilmkészítést tanulnak, elkészíthetik rajzfilmjüket,
melyet CD lemezen hazavihetnek!
Információ: a 250-1355-ös telefonszámon.
E-mail: clarus-tax@t-online.hu, www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html
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IDÕSEK NAPJÁN…
Szépen sütött a nap délután az idén is
szeptember legvégén. Nem esett az esõ,
nem fújt a szél, és a délutáni hõmérséklet is tûrhetõ langymelegen alakult, az
elõzõ napok rideg és nedves idõjáráshoz
képest.
Jöttek a nyugdíjaskorúak, korosabbak
és fiatalabbak, ahogy szoktak minden
évben. Sokan jöttek az idén is. Megtelt
a nagyterem. Se szék, se asztal nem volt
már több az egész kultúrházban.
Ismerõsök tavalyról és tavalyelõttrõl. De
én tudom, hogy néhányan az évenként
visszajáró vendégeinkbõl most nem jöttek már el, de talán õk is velünk voltak

lélekben, onnan a magas országból.
Ez a nap miden évben az
Övéké. Nagy-nagy gondossággal és szeretettel
készülünk arra, hogy ez
a nap szép legyen. Hogy
jól érezze magát mindenki. Legyen szeretetcsomag a jelenlévõ ötven legidõsebbnek, finom virsli, friss sütemények, jó üdítõk. És legyen élményt adó mûsor, múltidézõ
melankolikus és vidám nótákkal egyaránt. Legyen zene, egy
kis tánc is, jó beszélgetések és nagy találkozások.
És valóban szép nap volt
– ezt mondták sokan.
Öröm ez nekünk, hiszen
örömet adhattunk.
Köszönet érte mindenkinek, akit köszönet illett.
A polgármester úrnak, a
megjelent képviselõknek,
a szervezõ kultúrosoknak,
a segítõ gondozónõknek
és szakácslányoknak. Kü-

lön köszönet a támogatóknak: Ruff István pékmesternek és családjának, valamint Bagdi Attila hentesmesternek és
családjának.
Jövõre találkozzunk újra valamennyien.
Egészségben, békességben és jó erõben.
„Teljesüljön be mind, amire vártok,
Arany nyarak még, és ezüst telek,
Ízes gyümölcsök s kévék sûrû rendje.
Dalos szüret s december tiszta csendje.”
(Tóth Árpád)
Táborosi Zoltánné
igazgató

HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY A CSÓNAKHÁZNÁL

A Duna part nyugalma, a hatalmas nyárfák látványa, pattogó, ropogó, füstölgõ
tüzek, szorgos kezek, akik elõkészítik a
halászlét.
Baráti társaságok kisebb-nagyobb létszámban jöttek el szeptember 25-én a
Dunaharaszti Nõegylet által meghirdetett fõzõversenyre.
Mi magunk is meglepõdtünk a jelentke-
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zõk létszámán (12 csapat nevezett) úgy
látszik hiába a modernkor vívmányai a
programozható sütõ-fõzõ edények, a
bográcsban fõzés újra népszerû idõtöltés lett az emberek körében.
A reggeli csípõs idõben jólesett indítónak egy kis hazai pálinka – fõleg, hogy
már legálisan készíthetõ otthon is – ez
megalapozta a jókedvet és kellõképen
átmelegített mindenkit.
Az idõre nem is lehetett panaszunk, az
elõzõ napok hosszantartó esõzései után
még a nap is kisütött, a hangulat további felforrósításáról az ASBB zenekar
gondoskodott!
Igyekezniük kellett a csapatoknak a fõzéssel, mivel a szigorú zsûri egy órakor
megkezdte munkáját. Minden versengõ
társaság egy fõt delegált a zsûribe, így
ki-ki elfogultan pontozhatta saját csapatának fõztjét. A fõ
„ízitész”, a zsûri elnöke, egy vérbeli vendéglátós volt. Ahány
csapat, annyi féle íz,
annyi féle elkészítési
mód.
A legízletesebb halászlé a Vörös Ördö-

gök csapatáé lett. Õk vitték el a vándorserleget, amelyet egy évig birtokolhatnak, mígnem jövõre újra várjuk a fõzni
szeretõ baráti társaságokat a megmérettetésre.
Ezzel a versennyel hagyományt kívánunk teremteni, igazolva, hogy kortól és
nemtõl függetlenül, a tûz körül ülve jó
összetartozni, jó megerõsíteni a baráti
kapcsolatainkat, jó elszakadni a mindennapok gondjaitól, kicsit lazítani, jókat enni-inni, együtt lenni a barátokkal és azokkal, akiket kedvelünk.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Nõegylet

Dunaharaszti Hírek – október

ÚJ KÖNYVEK

KULTÚRHÁZI HÍREK

Dunaharaszti
Megjelent a Magyarország
kincsestára… sorozatban a mi
városunk, Dunaharaszti nyolc
nyelvû fotóalbuma. Ez a nagyszerû kiadvány hiánypótló mû
is, hiszen ilyen jellegû kiadvány
még nem született Harasztiról.
Várossá válásunk 10. éves évfordulójára jelentette meg a város önkormányzata, benne a
városát szeretõ amatõr fotósok munkáit, a fotópályázatok
legszebb fényképeit is felsorakoztatva. Így például: Bauer
Mónika, Bókkon Károlyné, Czompa Gyula, Galambosi Árpád, Gáll Sándor, Helméczy Ferenc, Rónai János, Szadai
Roland, Tuboly Roland és Zorkóczy Orsolya képei kaptak
helyet a kiadványban a professzionális Teszár Ákos fotók,
Vígh János nagyszerû légi felvételei és a Városi Könyvtár
néhány korabeli képes levelezõlapja mellett.
A Városi Könyvtárban megvásárolható: 1500 Ft-ért

ÉLETMÓD-KLUB

2010. november 11-én 18 órakor

A PILIS TITKAI

(Szakrális helyek, rejtett energiák a Pilis hegységben)

ARADI LAJOS

Pilis-kutató elõadása
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az elõadásra a belépés díjtalan.
2010. november 27-én 20 órától

KATALIN-BÁLba
várunk mindenkit

Belépõdíj: 2000 Ft/fõ

nosztalgikus slágerzenék minden mennyiségben
játszik a

KANDÚRt FOX
Jegyek elõvételben kaphatók!
Hívjanak: 06 24 531 070

Gyimóthy Gábor:
Találós - madár - mozaik
A szerzõ könyve nem rendhagyó
verseskönyv, hanem találós kérdéses verskönyv. Ami ezentúl
még érdekesebbé teszi, az az,
hogy gyönyörû illusztrációiból jó
néhány a dunaharaszti Kerekes
Anna festõ- és grafikusmûvész
alkotása. A szebbnél szebb, élethû madárkák szinte mindegyike
nemcsak egy rajz, hanem egy
mûvészi alkotás. És hogy segít
kitalálni a versrím szerint róla a
lényeget, az csak egy irodalmi fejtörõ, de maga az egész
könyv egy izgalmas és kalandos madárhatározó is egyben.
Gyerekeknek kiváltképpen ajánlható, de felnõtteknek is érdekes és szemet gyönyörködtetõ ismeretterjesztõ kiadvány.
A Városi Könyvtárban megvásárolható: 1300 Ft-ért

Tájékoztató
Az óvoda dolgozói közös munkával létrehozták a

Dunaharaszti Százszorszép Óvoda
Apróságaiért Alapítványt.
Az alapítvány célja
1. A Dunaharaszti Százszorszép Óvodában nevelt gyermekek
fejlõdésének és fejlesztésének, egészséges életmódra
nevelésének elõsegítése.
– Ehhez szükséges tárgyi feltételek (foglalkozási eszközök,
játékok) biztosítása.
– Óvodapedagógusok képzésének, továbbképzésének
támogatása.
– Szakkönyvek, folyóiratok beszerzése.
2. Kulturális programokon való részvétel támogatása.
Az alapítvány adószáma: 18033751-1-13
Az alapítvány bankszámla száma:
K&H Bank ZRT 10403105-50526568-68551011
Az alapítvány a jövedelemadó 1 %-át 2013-tól tudja fogadni.
Kérjük, addig is támogassanak bennünket, hogy a gyermekeik
életét szebbé és jobbá tudjuk tenni.
Köszönjük
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Több mint 20 tonna elektronikai hulladék!
Igen, ennyit gyûjtöttünk össze szeptember 4-én, szombaton a vasútállomás elõtt kijelölt területen az ELECTROCOORD Magyarország Nonprofit Kft., Dunaharaszti
Önkormányzata és a DHRV által közösen szervezett és
lebonyolított szelektív, elektromos- és elektronikai hulladékgyûjtõ napon. Az akció során környezettudatos lakosaink több mint 20 tonna mûködésképtelen, használaton
kívüli vagy csak megunt, lecserélésre szánt elektronikai
berendezést hozott a vasútállomás elõtt kijelölt gyûjtõpontra.
A begyûjtõ teherautó reggel 9 órától 14 óráig fogadta a
háztartásokból visszahozott elektromos készülékeket,
amiért cserébe ajándéktárgyakat osztottak az ELECTROCOORD Magyarország munkatársai. Környezettudatos
lakosainknak köszönhetõen már 10 órára megtelt a gyûjtõponton lévõ 2 db 30 m3-es konténer. A hûvös, esõs idõjárás ellenére is folyamatosan érkeztek a mûködésképtelen televíziók, rádiók, monitorok, hûtõgépek, mosógépek, porszívók. A gyûjtõnap zavartalan lebonyolításáért
külön köszönet illeti meg a két rendõrt, akik végig a helyszínen tartózkodtak.
A nagy mennyiségnek és lakosainktól kapott pozitív viszszajelzéseknek köszönhetõen 2011. tavaszán is hasonló
akciót szervezünk. Addig is ne dobja ki elektronikai hulladékát a kukába!
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. az
elsõ hazánkban bejegyzett e-hulladék hasznosítást koordináló szervezet – erõforrásait és adottságait tökéletesen
kihasználva – építette fel, szervezte meg országos logisztikai hálózatát, aminek segítségével a feleslegessé vált,
kidobásra szánt, elhasznált, elektronikai és elektromos
berendezéseket eljuttatja a feldolgozókhoz, ahol az Európai Unió elõírásai szerint feldolgozásra kerülnek és az
így kinyert, értékes másodlagos nyersanyagok 80–85%ban visszakerülnek az ipari termelés körforgásába.

Köszönjük, hogy Ön is tett
Dunaharaszti tiszta környezetéért!
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És voltak még harasztiak, lokálpatrióták…
Amikor a lokálpatriotizmusról, annak meghatározó elveirõl és értékeirõl beszélünk, óhatatlan,
hogy erkölcsi fogódzót keressünk. Jónak ítélt tevékenységünket összevessük azokkal, akiket tisztelünk, és életük teljesítményét széles körben elismerjük. Mert minden fontos tetthez kell a minta, a jó példa, ami irányt jelenthet, és megerõsít
abban, hogy jó utat választottunk.
Szerencsénkre Dunaharasztin sok jó példaadót
találunk. A régi világban a társadalmi
elismertség, a munkával szerzett vagyon kötelezettséget is jelentett. Illett
részt venni a közéletben, és a meglévõ javakból – anyagiak, tudás,
beosztás – a köz javára fordítani valamennyit. Így
tettek eleink, és ez volt az a többlet, amely Harasztit felemelte, és az 1900-as évekre a környék
vezetõ településévé tette.
A régi gazdálkodó családok tagjai anyagi és erkölcsi oszlopai lettek a falunak, az otthonra lelt
tanárok, tisztviselõk egyleti és kulturális életet teremtettek, munkájukkal szolgálva a helyi társadalmat. Az ide költözõ jómódú polgárok példamutató módon vették ki részüket a közösség életébõl, jótékonykodásban, értékteremtésben. Így
épült meg sokak adománya nyomán gyönyörû
katolikus templomunk, létesült Havasi András bírósága és munkája
nyomán a Hõsök tere,
és így teremtett az öszszefogás ipartestületi
székházat. Baradlay
János patikus és Bányai Géza alezredes

szervezése eredményeként közadakozásból Hõsök szobra emeltetett. A Las Torres család jóvoltából alakult meg a strandot is üzemeltetõ Haraszti Úszó Egylet. A vendéglõsök – Luttenberger,
Forstner, Szántó és a többiek – helyet adtak a különféle szervezetek gyûléseinek és programjainak, az iparosok különbözõ célokra gyûjtést szerveztek, a tanárok és tanítók –
Képessy Béla, Boltos Péter,
Forstner Gizella, Glässer
György és még sokan – kórusokat tanítottak, színjátékokat
írtak és rendeztek, tornabemutatókat szerveztek, iskolaidõ
után is tanították, nevelték a Forstner Gizella
gyermekeket.
És ki ne tisztelné Földváry
Aurél fõjegyzõt és munkatársát Rötzer Lenkét, akiknek józan embersége és – elmondhatjuk – hõsiessége megakadályozta a helyi svábok kitelepítését.
Földváry Aurél
Nem világot megváltó tettek
ezek. De ahol e szemlélet, értékrend nem ver gyökeret,
nem alakít ki közösséget, azt a
települést elkerülik a sikerek.
Ez az érték, a lokálpatriotizmus hozta létre egykor a Kertegyesületet, a Ligeti Színkört, Lötzer Lenke
a Szépítõ Egyesületet, a Polgári Dalkört, Hõsi Szoborbizottságot, vagy a
DMTK-t. De ugyanez teremtett napjainkban tájházat, tánccsoportokat, alkotó közösségeket.
Dunaharasztin ismét jól cseng a szó, lokálpatrióták. Fellapozva városunk historikus mûveit, ma

is ismerõs nevekre bukkanunk. A Karl család két
bírót – polgármestert (György és János) is adott
a községnek. Karl György bírói szolgálata alatt
egyesült Haraszti és Újharaszti, felvéve a Dunaharaszti nevet. Ugyanígy vitéz Lehel Ferenc építõmester, aki sokak által megbecsült helyi polgárként éveken át volt képviselõje a községi testületnek.
Van tehát mibõl táplálkozni a haraszti utódoknak.
A nemes elõdök jó példaképek, hétköznapi helytállásuk követendõ. A név és tradíció alapján az
igazi lokálpatriótáknak nem csak a ma elvárásainak, hanem a múltjuknak is meg kell felelniük,
családjuk, sorsuk nyitott könyv környezetükben:
kötelez és felelõssé tesz. A lokálpatriotizmus tehát nem kiváltság, nem az itt leélt évektõl, évtizedektõl függ, hanem a tettektõl és a szándéktól,
hogy ki mit tud és akar cselekedni Dunaharasztiért, mindannyiunkért, hasonlóan, mint a derék
régiek.
Alig elhagyva a helyhatósági választásokat,
mélyreható elemzéseket nélkülözve is óhatatlanul szembetûnik, hogy a harasztiak többsége –
túl a lokálpatrióta és független indulók sikerességén – a pártok jelöltjei közül azokat szavazta be
választókerületi gyõztesnek, akiket régóta ismert,
akik az elmúlt évek, évtizedek alatt részesei voltak mindennapi életének, akikkel nap mint nap
találkozott, beszélgetett teljesen egyszerû és hétköznapi dolgokról, és kapcsolatukat nem politikai álláspontjuk határozta meg. E választói attitûd olyan igényt mutat, miszerint egy kisváros
irányítását nem a pártpolitikának, hanem a közösségi akaratnak kell alávetni. Szerencsés esetben
ez magában rejti a közgondolkodásból sarjadó lokálpatriotizmust is.
Gáll Sándor

Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011
Felhívjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2011-es évére pályázni szándékozók figyelmét, hogy a Dunaharasztin való pályázásra NE a www.okmt.hu oldalról elérhetõ, ajánlott központi pályázati kiírásokat és ûrlapokat használják!
A csak Dunaharasztin használatos A és B típusú pályázati kiírást (benne a csatolandó mellékletek részletes listájával) és pályázati ûrlapot letölthetik a www.dunaharaszti.hu oldal Hirdetmények linkje alatt, vagy átvehetik ügyfélszolgálati idõben
a Polgármesteri Hivatal 10-es szobájában a közoktatási referensnél, illetve a Mûszaki Iroda ügyfélszolgálati pultjánál.
Csak az ezek alapján benyújtott pályázatok lesznek formailag
hiánytalanok, és így befogadhatók!
Kérjük, hogy a pályázati kiírást nagyon figyelmesen olvassák
végig, akkor is, ha pályáztak már az elmúlt évek során, hisz
történtek változások.
A pályázati dokumentáció leadható személyesen, ügyfélszolgálati idõben a Polgármesteri Hivatal 10-es szobájában a közoktatási referensnél, vagy a Mûszaki Iroda ügyfélszolgálati pultjánál.
A beadás határideje: 2010. október 29.
Hangsúlyozottan kérjük viszont, hogy a beadást NE az utolsó pár
napra hagyják! A pályázati anyag átvételekor ugyanis tételesen
leellenõrizzük a kitöltés hibátlanságát, illetve a beadandó mellékletek meglétét, és így szükség esetén mód van a beadás elõtti javításra, pótlásra. Ha viszont a beadás az utolsó pillanatokban történik, erre már nem lesz idõ!
Az elbírálás nem a beérkezés sorrendjében történik.

Dunaharaszti Hírek – október
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. szeptember 27-én megtartott ülése
A négy éves ciklus utolsó ülésén
dr. Szalay László minden képviselõnek
megköszönte az elmúlt 4 év munkáját,
majd ezt követõen beszámolt a két ülés
között történtekrõl:
1. Mese Óvoda mellett a járda és a
parkoló már épül.
2. A szigeti lejáró építése szintén folyik.
3. Az 5 utca aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése elkészült.
4. Közép-magyarországi
Regionális
Fejlesztési Tanács (KMRFT) ellenõrizte a 18 utca kivitelezését és
pénzügyi megvalósítását. Mindent
rendben találtak.
5. A Domb utcában a problémás területen a csapadékvíz elvezetés megoldásra került.
6. „Dunaharaszti városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával” címû pályázat szabályszerû és hatékony megvalósítását 2010.
szeptember 22-én a Pro-Régio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kht.
helyszíni szemlén ellenõrizte. Megállapításra került, hogy a projekt a Támogatási Szerzõdésben megfogalmazottaknak megfelelõen valósul
meg. A kivitelezés még folyamatban
van. Az építési naplók folyamatosan
vezetve vannak, a mûszaki ellenõri
bejegyzések rendszeresek. A kivitelezés során a tervektõl való eltérés
nem tapasztalható.
7. A Mese Óvoda udvara, a Templomkert, a Kerkai Jenõ park kertépítése, burkolási munkái elkészültek.
8. Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között a megújult templomkertben, felavatásra került Szent István
király szobra.
9. Önkormányzati tulajdonú erdõk idei
mûszaki átvétele lezajlott. Az erdõfelügyelet mindennel elégedett volt,
kiemelten a 6 hektáros csereerdõsítéssel. A Sport-szigeten az elmúlt
években száradtak ki fûzfák, vannak helyek, ahol már túl nagy fátlan
foltok alakultak ki, így a felnyíló foltokban szükséges az erdõfelújítás
folytatása.
10. Elkészült az új sportjátszótér.
11. Az intézményi karbantartások elkészültek.
12. A köztéri játszóterek rendbetétele
megtörtént.
13. Az intézmények felkészülése a fûtési idényre megtörtént.
14. Az egészségház megkapta az
ÁNTSZ engedélyt gyógyszertár létesítésére és mûködésére.
15. Befejezõdött az Árok utca útjavítása, az aluljáró vízelvezetés építése
és burkolatjavítása, a HÉV-híd járda
építése.
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16. Befejezés elõtt áll a Domb és Vörösmarty utca út- és csapadékvíz-elvezetés építése.
17. Befejezéséhez közeledik a Fõ út útés csapadékvíz-elvezetés építése.
18. Megtörtént a Rákóczi utca egyirányúsítása.
19. 2 db „Piros alapon fehér” színû gyalogátkelõhely felfestés készült el a
Dózsa György, illetve a Némedi
úton.
20. Elkezdõdött a földutak õszi gréderezése, illetve az aszfalt utak kátyúzása.

Napirendi pontok
1. Dunaharaszti Önkormányzat 2010.
évi költségvetésébõl – az árvízkárosultak megsegítésére – elkülönített 5 millió Ft felhasználása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete jóváhagyta – Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi költségvetésébõl
az árvízkárosultak megsegítésére – elkülönített bankszámlán 2010. szeptember 27-én szereplõ 5 181 836 Ft záró
egyenleg összegének felhasználását
oly módon, hogy 3 000 000 Ft összegû
támogatást nyújt Szendrõlád Önkormányzata és 2 181 836 Ft összegû támogatást nyújt Sajóecseg Önkormányzata részére a településen lakó árvízkárosult családok megsegítése céljából.
2. Dunaharaszti Önkormányzat 2010.
évi költségvetése végrehajtásáról szóló elsõ féléves idõszakra vonatkozó
beszámoló
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete jóváhagyta Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló I. féléves idõszakra vonatkozó beszámolóját.
3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/2010. (II. 23.)
rendelet módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete elfogadta Önkormányzat 2010.
évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását.
4. Dunaharaszti város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása tárgyú közbeszerzési eljárás indítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete Dunaharaszti város park és
egyéb zöldterületeinek karbantartása, illetve köztisztasági feladatok ellátása érdekében felhatalmazta a Polgármestert
közbeszerzési eljárás elõkészítésére,

megindítására. A feladatok folyamatos,
hosszabbtávú végrehajtása érdekében
a nyertes pályázóval 3 éves szerzõdéskötést megirányozva a 2011-20122013-as költségvetési években, évenként nettó 50 000 000 Ft nagyságrendû
elõirányzatot különít el költségvetésében.
5. Dunaharaszti, Báthori utcai parkolás
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a Báthori utca vízelvezetésének – a parkolási helyzet megoldása érdekében történõ – átépítésére vonatkozó terveket megrendelteti a Hivatallal,
és a 2011. évi költségvetési évben – a
mûszaki tartalomnak megfelelõ beruházási költség ismeretében – dönt a beruházásról.
6. Képviselõi indítvány
Pékó Zoltán képviselõi indítványa arra
irányul, hogy a megnövekedett kisgyermeklétszám miatt a képviselõ-testület
kutassa fel a nem állami fenntartású
kisgyermek intézményeket és a szabad
kapacitásukat, ha van, integráljuk a már
meglévõ óvodai és bölcsõdei rendszerünkbe. Tekintettel arra, hogy ennek a
megoldásnak anyagi vonzata van dr.
Szalay László polgármester azt javasolta, hogy a következõ Képviselõ-testület
által felállított szakbizottságok vizsgálják meg és nézzék meg, hogy ennek az
elõterjesztésnek mi a megoldása. A javaslatot a jelenlevõ 17 képviselõ elfogadta.
7. Közbeszerzési Szabályzat hatályon
kívül helyezése, új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Dunaharaszti Város Önkormányzata hatályon kívül helyezte a 2009. március
31. napján hatályba lépett Közbeszerzési Szabályzatot, és elfogadta az új Közbeszerzési Szabályzatot.
8. MÁV-Alsó 6227 hrsz.-ú ingatlan
belterületbe csatolása
Dr. Szalay László polgármester, több
kérdés és hozzászólás nem lévén, ismertette az alábbi határozati javaslatot,
majd szavazásra bocsátotta:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a város Szabályozási Tervével
és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a Dunaharaszti 6227 hrsz.-ú
ingatlant belterületbe csatolja azzal,
hogy az ingatlantulajdonos viseli a belterületbe csatolással felmerülõ valamennyi költséget, továbbá az ingatlana
két végébõl, a szabályozási vonalakkal
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megadott területeket közterületek bõvítése céljából, térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába átadja. A kialakuló
közterületeket az Önkormányzat a forgalomképtelen vagyonába sorolja.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

„10-ek” körmérkõzéses verseny (90 éves a DMTK):

A javaslattal csak 9 képviselõ értett
egyet, a Képviselõ-testület a határozati
javaslatot nem fogadta el.

Férfi:

I.
II.
III.

9. Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Szeptember 4.
2. forduló:

Pest Megyei CSB „B” Déli-csoport:
DMTK–Százhalombatta 7/11
Gyõzött: Sós Tibor (3), Kis Tamás (2), Dr. Gyergyai Gábor (1),
Kasler László (1)

A Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulásban résztvevõ Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a jelenleg hatályban lévõ Társulási Megállapodás 5.1. pontját
[„5.1. Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
(2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.),
továbbiakban: Intézmény”]
az alábbiak szerint módosítja:
5.1. Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
(2315 Szigethalom, József A. u. 49.), továbbiakban: Intézmény és az 1. sz. melléklet szerinti Társulási Megállapodást
elfogadja úgy, hogy a megállapodás annak aláírásának napján jön létre, a korábbi megállapodás hatályon kívül helyezésével egyidejûleg.
A Képviselõ-testület egyben felkéri és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
1. sz. melléklet szerinti Társulási Megállapodást írja alá.
A továbbiakban, a 10., 11., 12., 13.,
14. és 15. napirendi pontok tárgyalásánál a Képviselõ-testület elfogadta a:
– Pénzügyi Bizottság beszámolóját a
2010. I. félévben végzett munkájáról,
– A Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolóját a 2010. év I. félévében
felhasznált szociális célú támogatásokról,
– Dunaharaszti Település Fejlesztésére
Közalapítvány beszámolóját a 2009.
évrõl,
– A Területi Gondozási Központ beszámolóját 2009-ben folytatott tevékenységérõl,
– Ifjúsági, Sport és Mûvelõdési Bizottság beszámolóját a 2010. I. félévben
évben végzett munkájáról, és az
– Oktatási Bizottság beszámolóját a
2009 novemberétõl 2010 októberéig
végzett munkájáról.
Végezetül dr. Szalay László polgármester még egyszer megköszönte a 4 éves
munkát, valamint a választásokhoz sok
sikert kívánt az indulóknak. Elköszönt
Daróczi Pál és dr. Gyalai Mihály alpolgármesterektõl, Makay László és Gáll
Sándor képviselõktõl akik hosszú éveken át szolgálták a város érdekeit, de az
október 3-i önkormányzati választáson
már nem indulnak.
Dunaharaszti Hírek – október

Asztalitenisz hírek
Nõi:

I.
II.
III.

Jeszenszky Katalin
Török Anna
Marosi Petra

Ifi:

I.
II.
III.

Sós Tibor
Kis Tamás
Landsmann Antal

Radvánszki Bence
Kasler László
Sós Tibor

Szeptember 16. Pest Megyei CSB „B” Déli-csoport:
3. forduló:
Gödöllõ–DMTK 6/12
Gyõzött: Kis Tamás (4), Kasler László (3), Dr. Gyergyai Gábor (2),
Sós Tibor (1) és a két párosunk (1-1)
Szeptember 17. Asztalitenisz bemutató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 7 osztálynak
Sós Tibor, Kis Tamás és Csík Miklós (edzõ)
Juhos József a MOATSZ fõtitkára gratulált az elért eredményeinkhez!
Szeptember 18. Csepel régiós verseny
3 korcsoportban Török Anna 2 elsõ és 1 harmadik hely, így a DMTK összesítésben a második lett!
Szeptember 19. Soltvadkert régiós versenyen 86 induló csapat
csapat:
IFI
III. hely Radvánszki Bence - Sós Tibor - Kis Tamás
egyéni:
II. helyezett:
Radvánszki Bence
III. helyezett:
Kis Tamás
4–8 között:
Sós Tibor
Magyarország legjobb utánpótlás nevelõ centrumában „az oroszlánbarlangban” nagy
eredmény!
I. Soltvadkert
II. Nagykõrös
III. DMTK
IV. Kiskunhalas
A Radvánszki–Sós–Kis trió 3 fõs csapatban az IFI kategóriában mindenütt éremesélyes! (Ezért
is gratulált telefonon Juhos József a MOATSZ fõtitkára, és a 7 év alatt elért eredményeinkért!)
Sportágunkban is õszi–tavaszi szezon van, végig versenyidõszakkal, így új évet kezdtünk.
A nyáron felkészültünk a Diákolimpiai versenysorozatra és a 2010–2011. évi Pest megyei „B”
Déli csoportos csapatbajnokságra.
Tanulóink közül Marosi Petra ('96), Török Anna ('98), Helméczy András ('98), Marosi Réka
('98) és még akiket az iskolájuk nevez, jogosultak részt venni e versenysorozaton. (2010.
októberétõl 2011. február 19–20-ig, az országos döntõ Budaörsön lesz.)
Az állomások:
– városi versenyek,
– régiós versenyek,
– megyei és budapesti kerületi döntõk,
– országos döntõ.
Az eddigi 7 országos döntõshöz jó lenne még csatlakozni: Radvánszki Bence (2), Török Anna
(2), Sós Tibor (1), Tóth István (1), Kis Tamás (1).
A megyei csapatbajnokság már túl van a 4. fordulón. Eddig 4 mérkõzésbõl 2 gyõzelem,
1 döntetlen és 1 vereség a mérlegünk. Ezt az eredményt Radvánszki Bence (legjobb
játékosunk) nélkül értük el, mert õ a nyáron az Erzsébeti Hajós SE NB I-es csapathoz igazolt.
Bencére nagyon büszkék vagyunk, köszönjük, hogy eddig velünk volt, igazi sportkarriert
kívánunk neki. Nálunk õ igazolja azt, hogy 5 év szorgalmas munkával az itteni feltételekkel el
lehet jutni csúcsközelbe.
Idegenbõl most mi nem igazolunk. Saját nevelésû játékosokkal kívánunk szerepelni, ehhez
vannak meg a feltételeink!
Versenyprogramunk:
Csapatbajnokság 5. forduló: Gyál–DMTK (október 23.)
Nagykõrösi verseny (október 24.)
Vecsés kupa (orsz. v.) október 30-31.
Csapatbajnokság 6. forduló: DMTK–Újhartyán (november 6. 10.00 óra itthon)
Csapatbajnokság 7. forduló: Vecsés II.–DMTK (november 13.) 3 gyõzelmet várok!
Csík Miklós
edzõ, szakosztályvezetõ
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Minden napra egy alma
Nagyon népszerû az iskola-alma akció a
Hunyadi János Általános Iskolában, jóllehet alig egy hete kapnak a kisdiákok naponta egy almát.

Iskolánk a 2010/11-es tanévben bekapcsolódott az iskolagyümölcs programba.
A program célja: Az általános iskolák 1-4.
évfolyamos tanulóival megkedveltesse a
gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hosszú
távon emelje a korosztály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás
elleni küzdelemhez.
A tanév végéig valamennyi elsõ, második,
harmadik és negyedik osztályos tanuló,
ha mesebeli szóló-szõlõt nem is, de egy
mosolygó almát megehet minden tanítási
napon.
A jó minõségû, zamatos gyümölcs csütörtökönként érkezik az iskolába. A pedagógusoknak ugyan jelent némi pluszmunkát
a kiosztása, ám ezt nem bánják, hiszen
így az egészségesebb táplálkozásra ösztönözhetik a tanítványaikat.
Kaltenecker Antalné
igazgatóhelyettes

Gólyaparti után Mazsoladélután
Iskolánkban a beiratkozott kis elsõsök augusztus végén a Gólyapartin ismerik meg
egymást és tanítójukat. E szokás folytatásaként év elején a Mazsoladélután szolgája azt a célt, hogy az 5. osztályosok
megismerjék az új iskolaépületet, tudatosítsák magukban a korábbitól eltérõ tanulási szokásokat és könnyebb legyen számukra az új elvárásokhoz való alkalmazkodás.
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Bár az ötödik osztályosok még gyerekek,
ám a serdülõkor elején vannak, amely
minden szépsége ellenére, az egyik legnehezebb életszakasz az egyén és környezete életében.
Mi is történik? Nézzük csak dióhéjban!
Már a 8–10 éveseknél megjelenik a fiúklányok közötti ellentét, egymás „cikizése”,
elérkezik a nagy összeveszések és kibékülések idõszaka, a fiúknál a „bandaszellem”, a lányoknál a „kettesben” játssza a
legfontosabb szerepet. Kialakul a kölcsönösség és az intimitás, elvárják a viszont
barátságot. Nem ritka a kizárólagos barátság, ezzel együtt gyakori a féltékenység
külsõ kapcsolatokkal szemben. A felnõttek
véleménye egyre inkább nem irányadó, az
ún. kortárscsoport normáihoz igazodik a
felsõs diákok viselkedése. És ez így természetes, hiszen a serdülõkor feladata:
leválni a szülõkrõl, kialakítani egy egyéni
érték- és normarendszert, megtalálni az
identitásukat, majd késõbb a pálya és párválasztás és a társadalmi szerepvállalás.
A serdülõk sokszor „lázadnak” a család ellen: a lányok édesanyjukkal, a fiúk édesapjukkal szemben. Hangulatuk hullámzó,

sokszor zárkózottnak tûnnek, nehéz velük
beszélgetést kezdeményezni, ugyanakkor
nagyon vágynak a megértésre, elfogadásra. Szélsõségek jellemzik öltözködésüket
is: hosszú pólóval takarják el magukat,
vagy éppen ellenkezõleg: túl kivágott ruhát hordanak, amely sokszor borzolja a
felnõttek kedélyeit. (Néha ez is a cél.) Keresik az ideált, ezért is jó célközönségei a
reklámoknak.
Tehát nem könnyû a feladata sem a szülõi háznak, sem az iskolának. Azzal különösen nehéz szembesülni, hogy a kis alsós, hirtelen felsõs lett, aki másképpen áll
a tanuláshoz, a szülõi és pedagógusi elvárásokhoz. A feladattal azonban meg kell
birkózni, hiszen ne feledjük: mi adjuk hozzá a mintát, vagyis azt teszik, amit és ahogyan tõlünk látják!
Iskolánkban a felsõ tagozaton számos
olyan program van, amelynél az a cél,
hogy neveljük õket, értékrendjüket jó
irányba tereljük, elfogadtassuk velük egymást. A Mazsoladélután az egyik ilyen.
Idén szeptember 23-án rendeztük meg az
5.a, 5.b, 5.c osztály diákjainak, akik vegyes 8 fõs csapatokban mérték össze tudásukat. Elõször közös csapatnevet választottak, majd indulót írtak. „Játsszunk
színházat!” címmel egy kisebb párbeszédes jelenet elõadása következett. Volt ter-

mészettudományi tesztsor, rejtvény és totó is. Kaptak feladatot a diákok osztályfõnökei: Ági néni, Imola néni és Mónika néni is. Nekik idõre kellett füzetet bekötniük
csomagolópapírral, valamint el kellett sorolniuk az osztályuk tanulóinak névsorát.
A csapatok mazsolapontokat gyûjtöttek,
melyeket a verseny végén elfogyaszthattak. A program zárásaként közösen táncoltak. Itt már a felsõben tanult német
nemzetiségi tánc koreográfiáját adta elõ a
közel 50 diák Versánszki Anna, Nusa néni vezetésével.
Nagy élmény volt a versengés és a közös
tánc is! Köszönöm kollégáimnak a kiváló
szervezést!
Vighné Bacsó Mónika
igazgatóhelyettes

Szeptember 30.
A népmese napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság
felhívással fordult mindazokhoz, akiknek
fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a
kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját elsõ ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónõk, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszeretõ gyerekek és felnõttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek meséi felé.
A Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatán mi is megemlékeztünk errõl a
napról. Ötödik és hatodik osztályos diákjaink 4 fõs csapatokban versengtek a „Mesés csapat” kitüntetõ névért. A feladatokat
„varázsgömbökkel” díjaztuk, melyek színes labdácskák voltak. A versengés egy
elméleti feladattal kezdõdött: Benedek
Elek életrajza alapján kellett egy kérdéssort megválaszolni. Ezután figyelemfejlesztésként betûhalmazban mesecímeket
kerestek, majd néma-játékkal mesehelyszíneket megjelenítettek meg. Meserejtvény és jelmeztervezés, ügyességi három
próba, mesetérkép készítése és meseszereplõk képének kirakása is szerepelt a
feladatok között.
A versengõ csapatok nagyon élvezték az
ötletes feladatokat és a játékos vetélkedést. A mesedélutánt az alábbi szavakkal
zártuk: „Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és
adjuk tovább az eleinktõk kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli
kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Nagybörzsönyi erdei iskola
A tanterem falai között sok mindent meg
lehet tanítani a diákoknak a természetrõl,
a természet mûködésének törvényszerûségeirõl. Az élõlények ismerete gyarapítható képek, videók, természetfilmek segítségével, de kint lenni a természetben, az
más. Olyan élményhez juttatja gyermekeinket, amelyeket a tanteremben nem tapasztalhatnak meg. Egy foltos szalamandra báját, szelídségét, nyirkos bõrét

egy kép, egy film nem tudja közvetíteni a
teljes valóságában. Ilyen és ehhez hasonló élmények megszerzése végett iskolánk
hatodik évfolyama és a 8. a osztály Nagybörzsönyben töltött négy eseményekben
igen gazdag napot. Az erdei iskola a
Hosszúvölgy-patak közvetlen szomszédságában helyezkedik el festõi környezetben, szó szerint egy lépésre a természettõl. A szállás minõségi, az ételek íze házias, mennyisége bõséges volt.
Az elsõ nap délelõttjén a településsel ismerkedtünk. A közel 800 fõs Nagybörzsöny, meglepõen sok látnivalóval szolgált. Találtunk itt régi vízimalmot, egy háromszáz éves épületben színvonalasan
berendezett tájházat, több felekezet templomát, közöttük egy a jáki templommal közel egyidõs kõtemplomot is. A természet
már itt is ránk köszönt. A tájháznál egy
mohával vastagon borított tuskó mélyedésébõl, egy apró erdei béka figyelte a gyerekhad sürgését-forgását.
A szakmai munka délután indult, s a táborozás többi napján délelõtt és délután három-három órás foglakozáson vettek részt
a diákok. Kiderült nem is olyan egyszerû
tájékozódni az erdõben, hiszen ha a patak dél vagy kelet felõl kanyarog, a fák kérgén inkább ott telepszik meg vastagon a
moha. A tájoló helyes használata és a térképjelek alaposabb ismerete hasznos
lehet, ha nem akarunk eltévedni. Azt is ki-

nyomozhatták a gyerekek, hogy ki járt az
erdõben korábban. Segített egy-egy megrágott toboz, lábnyom, ürülék, a fák sérülései, egy letört gally. A növények sokfélék. Levelük formája és terméseik mindmind eltérõek, biztos felismerésükhöz
több éves tapasztalat szükséges. A leggyakoribb erdõalkotó fákat és bokrokat jól

használható határozók segítségével azonosították be a gyerekek. Erdei sétáinkon
megkóstolhattuk a nagy õzlábgomba gallérját nyersen, a húsos som finom gyümölcse szomjunkat oltotta, távcsöveinkkel pedig a lombok között élõ erdei madarakat
fürkésztük. Máskor furcsa lényeket halásztunk ki a Hosszúvölgyi-patak vizébõl

és kövei alól. Megvizsgáltuk, s a víz tisztának bizonyult, volt, akinek annyira tetszett, hogy meg is fürdött benne (engedély nélkül). Az ismeretszerzést szolgálta
a sok-sok ökojáték, s a gyógynövények
kóstolgatása is. Volt, aki itt tapasztalta
meg elõször, milyen az, mikor a sár lehúzza, hogy túl lehet élni azt is, ha csoki és
cukros ivólé nélkül marad néhány órára,
hogy magának kell rendet raknia maga
után, és a cipõje sem öntisztuló, sõt, van
élet mobiltelefon használata nélkül is. Kiderült ki az, aki kezét nyújtja, ha társa
megcsúszik a hegyoldalon, kibe lehet kapaszkodni a bátorságtúrán, ki tartja be a
szabályokat a számháborúban, s ki tud tüzet rakni. Sokan sokféleképpen, sokféle
élményt gyûjtöttünk. Jövõre ki nem hagyjuk!
Vásárhelyi Gabriella,
Weinber Róbertné,
Brauswetter Viktorné

Erdei iskola a Szelidi-tónál
A 2010-es tanévet immár hagyományként
erdei iskolával kezdte a 7. évfolyam szeptember 13–17-ig, melyhez csatlakozott az
idén a 8. b osztály is.

Alapítvány a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért

Beszámoló a 2009-ben befolyt adó 1% felhasználásáról
Tisztelt Olvasó!
A 2009. évben alapítványunk a befolyt támogatást a következõkre használta fel:
Bevétel
Személyi jövedelemadó 1%
Vállalkozástól kapott támogatás
Lakossági támogatás

873 000 Ft
472 000 Ft
190 000 Ft
1 535 000 Ft
22 000 Ft
1 557 000 Ft

Banki kamat
Összesen:
A támogatás felhasználása:
Eszközbeszerzés / beépített szekrény a földszinten:
Tábori támogatás:
Ablakfóliázás:
Könyvelési szolgáltatás:
Banki költség:
Összesen:

1 320 000 Ft
88 000 Ft
152 000 Ft
1 560 000 Ft
254 000 Ft
23 000 Ft
1 837 000 Ft

Kedves Támogatóink!
Az Önök anyagi segítsége nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Alapítványi felajánlásukkal évrõl évre lehetõvé teszik, hogy iskolánk tovább szépüljön, gazdagodjék.
Köszönjük, hogy bíznak bennünk, és velünk vannak az egyre nehezedõ hétköznapokban.
Reméljük a jövõben is számíthatunk segítségükre, támogatásukra.
Köszönetet mondunk együttmûködésükért, munkájukhoz sok sikert, jó
egészséget kívánunk!
Kulcsár Ferenc
kuratóriumi elnök

Dunaharaszti Hírek – október

Zimmermann Anna
intézményvezetõ
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Az erdei iskola sajátos adottságokra építõ nevelési, tanulásszervezési egység.
A szorgalmi idõben megvalósuló, egybefüggõen többnapos, az iskola székhelyétõl különbözõ tanulási mód, a tanulók aktív, cselekvõ, kölcsönösségen alapuló
együttmûködésére épül.
A tanítás tartalmilag szervesen kapcsolódott a 7. osztályos biológia, földrajz és kémia tantárgyakhoz. Kiemelt feladatunk volt
a környezettel harmonikus, életvezetési
képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötõdõ szocializáció.
Eben a tanévben a Szelidi-tó természetvédelmi területén töltöttünk el egy hetet 52
tanulóval.
A minõsített modulok között a következõk
szerepeltek:
– A Szelidi-tó életközössége, tótúra szárazon és vízen.
– Megismerkedtünk a tó élõvilágával, vezetõvel, csónakkal bejártuk a tavat,
megismertük a tó keletkezését.

– Felfedeztük a rét világát, a Páskom bejárása során, megismertük az ott honos
növényeket, s azok hasznosságát.
– Terepgyakorlaton vettünk részt a tó környékén, és talajvizsgálatokat végeztünk.
– Vízmintát gyûjtöttünk a tóból, melyet
egyszerû laborvizsgálat követett.
– Honismereti program keretében, egynapos kirándulást tettünk Kalocsára,
ahol remek történész vezette a gyerekeket végig. Többek között az Érseki
Palota, az Érseki Könyvtár, a Paprika
Múzeum és a Visi Károly Múzeum
összegezte számukra a kalocsai Sárköz életét, néprajzi kiállítás kapcsán.
A programot az Érseki Palota kertjében zártuk.
– A honismereti program keretén belül volt
még kenyérsütés, ahol megismertük a
korabeli eszközöket, felfûtöttük a kemencét és elfogyasztottuk a magunk készítette, kolbásszal töltött cipókat.
Ajándékként elvittek minket Bakód pusztára, ahol a pusztai élettel ismerkedtünk
meg, s részt vehettünk egy igazi lovasbemutatón. Egy német csoport is jelen volt,
s örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek
– német tudásukat kamatoztatva – beszélgettek velük.
A tábor szakmai részét egy vetélkedõ zárta, ahol az egész héten megszerzett ismeretekrõl adtak számot a gyerekek.
Estéinket közösen megszavazott programokkal töltöttük, melyben volt: szalonna-

sütés, karaoke, bátorságpróba éjszaka az
erdõben, számháború valamint sok-sok
játék és sport.
Faházakban laktunk, melyek mindegyikéhez saját zuhanyozó és mosdó tartozott.
Az étkezést a kalocsai tiszti klub biztosította számunkra.
A táborban résztvevõ pedagógusok és
szülõk véleménye szerint diákjaink nagyon rendesen viselkedtek. Kirívó gond
egy tanulóval sem volt. Öröm volt velük
együtt lenni; egy nehézség volt csupán,
hogy az ébrenlétet õk sokkal jobban bírják, mint mi.
A táborban résztvevõ felnõttek: W.Tóth
Mara, Kovácsné Tarr Kornélia, Nagy Ágnes, Kiss Andrea szülõ, Dobos Szilvia
szülõ, Pohlmüllerné Marcsi szülõ.
Mindhárom szülõnek nagyon köszönjük a
segítõ munkáját, igen profin terelgetik már
a gyerekeket a kiscsoportos foglalkozásoknál.
Nagy Ágnes

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Laffertek és a barokk
A mi korunkban, amit egyre többször neveznek képkorszaknak – beszéljenek a képek!

Mirõl is? Most a Baktayt szeptember folyamán megmozgató kétfordulós versenyrõl: a
Granárium felújításához kapcsolódó, helyi
identitást erõsítõ program keretében, családi napunkon, a kézmûves foglalkozások,
egészségvédõ bemutatók, barantások,
karatések mellett minden osztályból hatfõs
csapatok vetélkedtek barokk zenéket hallgatva, a barokk stílusról, Haraszti múltjáról,
a Laffertek kastélyáról, a Szent István Plébániatemplom melletti Nepomuki Szent János szoborról szerzett ismereteiket bizonyítva. Tudásukat az iskolai könyvtárban is
megtalálható helyi kiadványokból merítették, a Dunaharaszti története elsõ kötetét, a
100 éves a dunaharaszti Szent István Plébániatemplom c. könyvet, a Krisztus fénye
és a Dunaharaszti Tükör lapokat forgatták
a felkészülésük során.
Az elsõ forduló után következett a megle14

petés: a második fordulót Egerben tartjuk,
hogy minden csapat a maga valóságában
tapasztalhassa meg a barokk épületek,
szobrok, díszítõelemek szépségét, és bizonyíthassa, hogy a modern technikát, a digitális fényképezést alkalmazva nagyszerû
képeket tud készíteni a három évszázaddal
ezelõtti barokk templomokról, házakról,
szobrokról, kovácsoltvas kapukról, sõt korabeli patika-berendezésekrõl! Így kerülhetett
sor szeptember 29-én arra, hogy 102 középiskolás tanítás helyett buszra szállt és
rendkívüli órák keretében adott számot „barokkos” ismereteirõl, találékonyságáról, hiszen a kérdések között volt „nem szokványos” is! Szinte minden megoldás igényelt
fotókészítést is – ez nagyon tetszett a diákoknak! Valamint az is, hogy teljesen önállóan kellett megoldaniuk a feladatokat a sétálóövezetes egri Belvárosban.

Alkotójellegû feladatként „Barokk hangulatok” képösszeállítást is készítettek a csapatok: ezek a képek arról árulkodnak, hogy diákjaink az elméleti tudás mellett a valóság-

ban is alaposan megismerték a Laffertkastély építésekor uralkodott barokk stílust.
A versenyben a legjobb összesített eredményt a 12. b osztály csapata érte el (Cseh
Krisztina, Gábor Tamás, Makra Mónika, Lelkes Dániel, Taller György és Tóth Pálma),
második a 12. a (Borda Éva, Sándor Lajos,
Szabó Gergõ, Szliva Anikó, Winkler László, Zsembery-Szigyártó Miklós), harmadik a
10. b (Gábor Csaba, Hertlein Áron, Kanász
Dorina, Lukács Andrea, Nagy Tímea,
Szkala Bianka), a Barokk hangulatok képösszeállításért különdíjat a hetedikesek
kapták (Balla Brigitta, Barsi Réka, Czuczor
Anna, Fésûs István, Jakubek Barbara,
Nádasi Tamás). Gratulálunk!
Ez a két nap sok-sok diákunknak maradandó élményt adott, emellett bõvült tudásuk
Dunaharasztiról, a város múltjáról, értékeirõl, valamint a barokk stílusról. A diákokkal
együtt reméljük, hogy lesz még folytatása…
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Tolnainé Korcz Ilona
könyvtárostanár
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Meseház a Baktayban
Hatodik mesenapunkat a dunaharaszti
Baktay Ervin Gimnáziumban nagyon kellemes meglepetés elõzte meg: az elõzõ
héten: a 11. c osztályfõnöke, Tariné Dudás Marianna informatika szakos tanárnõ
azzal a közléssel lepett meg, hogy az osztálya Meseházat rendez be Benedek Elek
apó születésnapján az osztálytermükben!
Az elõzõ öt mesenapot az iskolai könyvtáros, a rajztanár és a magyar szakosok
szervezték, így különösen nagy örömöt jelentett az osztály önálló kezdeményezése!
Mára a diákok szép feliratot készítettek az
ajtóra, és az elõzõleg bejelentkezett osztályokat mesefigurás pecsételés után engedték be a terembe, ahol a már elõzõ
évekbõl is közkedvelt Magyar népmesék
sorozatból vetítettek a falra – és kórusban
dúdolták a meseindító dallamot!!!
Az iskolai könyvtárban az idén a Magyar
Olvasástársaság
ajánlását
követve
drávaszögi mesét választottunk Penavin
Olga: Jugoszláviai magyar népmesék kötetébõl, Az öreg király meg a legkisebb királyfi címût. Idén hangsúlyt fektettünk a
mesélés, pontosabban meseolvasás személyességére is: minden osztályban egyegy diák volt a meseolvasó. De nem ám
csak úgy, hanem a fent említett kötet eredeti kiejtést jelölõ (zárt ë-hang) szövegéhez híven, a kopácsi Farkas János bácsi
mesemondását megidézve próbálták a diákok felolvasni a mesét a többiek nagy
örömére.
Néhány osztályban Berecz András, ill. Budai Ilona mesemondását élvezhették diákjaink, hangfelvételrõl.
Talán ezzel hozzájárultunk egy mákszemnyivel ahhoz, hogy a következõ, születendõ nemzedék leendõ édesanyái, édesapái
majd örömmel meséljenek gyermekeiknek, hogy az akkori Iskolapélda ne a mostani riasztó adatokat közölje a fiatalok
nem-olvasásáról…
Bízva abban, hogy ez a mai nap nem
„egyszer volt, hol nem volt”, hanem jövõre a hetedik mesenapunk is örömet hoz
majd a Baktay falai közé:
Tolnainé Korcz Ilona
könyvtárostanár

HAGYOMÁNY ÉS JELENKOR
TALÁLKOZÁSA
Földkemence-avatás és
családi nap a Baktayban
2010. szeptember 16-án és 18-án megkezdõdött az új tanév közösségformáló
programjainak sorozata. Elõször az Ózonréteg védelmének világnapján a tanulóinknak e témával kapcsolatos mûvei kerültek
kiállításra egy kicsit meglepõ helyszínen:
az iskola kerítésén. Szeptember 18-án pedig ünnepélyes közösségi tér- és földkemence avatást tartottunk, amit családi
nappal kötöttünk egybe. Ezek voltak idei
elõ nagy, nyilvános rendezvényeink.
Gimnáziumunk bevallott célja, hogy tanulóink mellet megszólítsuk Dunaharaszti laDunaharaszti Hírek – október

kosait, hogy erõsítsük a közösség érzését
iskolán és városon belül egyaránt. Világra nyitottságunkat jól jellemzi, hogy törekszünk a múlt és a korszerû jelen összekapcsolásán, a globális kihívásokon keresztül kialakítani tanítványainkban a biztos értékrendet és az összetartozás, a valahová tartozás tudatát. Kifelé fordultunk a
kerítés-tárlattal is, és nagy örömmel vettük tudomásul, hogy sokan voltak kíváncsiak szombati földkemencés programunkra is.

A földkemence
Mi is történt 2010. szeptember 18-án,
szombaton? A 2010/2011-es tanévben ismét új színfolttal gazdagodott iskolánk
élete. Szabadtéren egy földkemence épült
az iskola udvarán. Sokan kérdezték tõlünk, hogy mire jó ez, mihez kezdünk majd
vele, és hogyan valósítjuk meg terveinket
– az építést.
A földkemence az épített tûzhelyek egyik
legõsibb típusa. Ilyen formán benne a hagyomány éled fel: az építés és az ételkészítés hagyománya. Hagyományaink nélkül nem tudjuk, hová kötnek gyökereink,
sebezhetõbbek és esendõbbek vagyunk a
világban. Az építés pedig a jelennek és a
jövõnek szól, hiszen reméljük sokáig
használjuk majd örömmel a kemencét és
az elõtte álló pavilont. Mindez 2010. tavaszán kezdõdött. Összefogott tanár, diák
és technikai alkalmazott. Segített minket
az Önkormányzat és számos magánszemély. Támogatóink adományoztak anyagot, vettek részt tanítványainkkal együtt
személyesen a fizikai munkában. A kemence és a pavilon építése észrevétlenül
összekapcsolódott a közösség építésével,
épülésével. Még olyanok is részt vettek
benne, akiknek semmilyen személyes
kapcsolata nincs a gimnáziummal (se
nem szülõ, se nem kolléga), egyszerûen
csak szeretik iskolánkat, a város gimnáziumát.
A kiemelkedõ munkáért külön köszönetet
mondok kollégáimnak: mindenek elõtt az
ötletgazdának, Kormanik Ottóné Klárikának, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsünknek, aki az egész beruházás gondolatát felvetette, majd tájékozódott a lehetõségekrõl és a megvalósítást szervezte
lelkesen, lelkesítve másokat is. A tanítványaink munkáiból létrehozott kerítéstárlat
Szilvásy Gabriella rajztanár és festõmûvész munkáját dicséri. Az ünnepi programokon aztán már az egész tantestület
együtt vett részt. Helméczy Károly,
Jankovics József, Kecskeméti Zoltán,
Kormanik Krisztián, Kreisz Antal, Kulcsár
Ferenc, Ottawa Tamás, Piacsik Tamás,
Szabó Lajos és Ullmann Csaba uraknak
valamint családjaiknak az iskola nevelõ-

testülete önzetlen segítségükért „A Baktay
Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola kiemelt támogatója” címet adományozta. Az építkezéshez és a közösségi
rendezvényhez anyagi támogatást nyújtott Dunaharaszti Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága valamint
Oktatási Bizottsága. Legaktívabb tanulóink közül Meleghegyi Balázs, Sebessy
Barnabás, Sebestyén Bence, Vandra Dániel, Kaltenecker Péter, Szabó Zsolt, Ottawa Tamás és Kreisz Olivér tantestületi
dicséretben részesült. Ciml Tamás, Lázár
Róbert, Simon Bátor, Rónai Dávid és Mohamed Abdulgalil Muad igazgatói dicséretet kapott. Osztályközösségként a 10. c tanuló voltak a legaktívabbak, akik osztályfõnöküktõl, Helméczy Károly tanár úrtól
kaptak dicséretet.
A földkemence avatásának napján változatos programok töltötték ki a délelõttöt.
Csontkovács és az EMESE Park õskultúra bemutatója, a dunaharaszti alkotók és
különbözõ küzdõsportok bemutatói, tojásfestõ és Baranta-bemutató tette színessé
napunkat. Volt színpadi elõadás és kóstolhattunk mézet, kecskesajtot is. Jó volt látni, hogy együtt volt múlt és jelen, fiatal és
idõsebb, tanítvány tanár és szülõ.
Hiszem, hogy közösségi életünk nem
csak egy új közösségi térrel lett gazdagabb. Nemcsak kenyeret vagy pogácsát
tud sütni majd egy-egy osztály, nemcsak
a diákönkormányzat tud összeülni a parázsló tûz fényénél egy kellemes beszélgetésre vagy hangulatos játékra. A fontos
az, hogy ismét együtt teremtettünk értéket, ami különleges, de nem pénzért vásárolt tárgy, hanem valami olyan, ami öszszeköt minket és igazán a sajátunk.
A pavilon áll, a kemencét szakkör használja, és mi már a következõ õsz közönségcsalogató közösségi programjait tervezzük. Remélem, egyre többen lesznek
ránk kíváncsiak és jönnek el hozzánk.
Mindenkit szeretettel várunk!
Sziráki György

A hímes tojások tárlata

Alkotók munka közben
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Novemberi adózási határidõk

2010. júliusi újszülöttek
Annus Letícia
Antoska Roland
Balázs Szilárd Attila
Bodor Zsombor
Bogdán Genovéva Viktória
Cser Péter
Decsov Eszter
Fedod Csongor
Fényes Erik
Herman Rebeka Zoé
Juhász Flóra
Kasterszki Léna
Kocsis Bianka
Lakatos Jázmin
László Bence
Meder Alina
Mészáros Adrián
Papp Viktória
Pehl Viktória
Reichert Boglárka
Szederjesi Márk
Tallmayer Szabolcs
Tordai Hunor
Tóth Luca
Varga Miklós
Weinber Lénárd

07. 02.
07. 18.
07. 15.
07. 28.
07. 13.
07. 27.
07. 16.
07. 16.
07. 31.
07. 22.
07. 28.
07. 10.
07. 22.
07. 17.
07. 13.
07. 09.
07. 02.
07. 30.
07. 01.
07. 28.
07. 16.
07. 04.
07. 25.
07. 13.
07. 26.
07. 27.

2010. szeptemberi újszülöttek
Bagó Roland
Bali Nóra
Börcsök Réka
Czakó Vince Attila
Gombos Lázár
Holacsek Bogdán Alexandru
Horváth Ákos
Hupek Bianka Dorina
Jánosi István Hunor
Joseph Kevin Ronaldo
Kiss Ajsa
Kiss Viktória
Kovács Márton
Ludányi Zoltán
Nagy Adrienn
Oszláts Bendegúz
Réczi Dóra
Sebestyén Réka
Schubert András Olivér
Sós Attila Ronaldo
Sraga Balázs
Szabó Soma
Sztojka Vanda Romina
Tóth Hunor
Valentin Ágnes
Vrbanics Lea

16

09. 21.
09. 22.
09. 10.
09. 20.
09. 24.
09. 03.
09. 16.
09. 23.
09. 17.
09. 18.
09. 26.
09. 18.
09. 20.
09. 21.
09. 22.
09. 06.
09. 30.
09. 03.
09. 25.
09. 08.
09. 17.
09. 08.
09. 19.
09. 13.
09. 27.
09. 13.

November 12., péntek:
A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg
– az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja elõleget,
– a járulékokat: az egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot,
a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az EKHO-t,
– a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20% járulékot,
– az egyszerûsített foglalkoztatás napi 500 vagy 1000 Ft közterhét,
– a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat.
A fenti befizetések bevallásai kifizetõnél a 1008-as, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a 1008E, egyéni vállalkozónál saját magáról a 1058-as számú bevallások.
November 15., hétfõ
Az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatást ad.
November 22., hétfõ
Társasági adóelõleg befizetés, játékadó befizetése és bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása, 1001es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os számú bevallásának benyújtása.

TÁJÉKOZTATÓ
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 2010. október 1-jétõl bekövetkezõ szervezeti változásának
eredményeképpen az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága megváltozott szervezeti keretek között mûködik tovább.
Ennek megfelelõen létrejött az APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatósága.
Fõigazgató:
Fõigazgató- helyettesek:

Tamásné Czinege Csilla
Sóti Pálné általános fõigazgató-helyettes
Liberné dr. Illés Tóth Erzsébet jogi fõigazgató-helyettes
Vörös Attila szakmai fõigazgató-helyettes

A Fõigazgatóság irányítása alatt mûködõ újonnan létrehozott igazgatóságok vezetõi:
Észak-budapesti Igazgatóság:
Kelet-budapesti Igazgatóság:
Dél-budapesti Igazgatóság:
Pest megyei Igazgatóság:

dr. Weiszenbergerné dr. Dobos Márta igazgató
Jenei Zoltán igazgató
Tóth Ferenc igazgató
Polgár Péter igazgató

Az APEH területi szervei a fõváros és Pest megye vonatkozásában az I. fokú hatósági feladatok tekintetében a következõk:
– Észak-budapesti Igazgatóság (I., II., III., IV., V., XIII. kerület)
Székhelye: Bp. XIII., Lehel u. 27-29.
– Kelet-budapesti Igazgatóság (VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI., XVII. kerület)
Székhelye: Bp. XIV., Gvadányi u. 69.
– Dél-budapesti Igazgatóság (IX.,XI.,XII.,XVIII.,XIX.,XX., XXI., XXII., XXIII. kerület)
Székhelye: Bp. IX., Haller u. 3-5.
– Pest megyei Igazgatóság (Pest megye egész területe)
Székhelye: Bp. XIV., Dózsa György út 128-130. (Spirál irodaház)
s
A szakmai törvényességi felügyeletet, a II. fokú jogorvoslati feladatokat a Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság látja el. Székhelye: Bp. XIII., Váci út 48/c-d.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az APEH bármely szervezeti egységébe szóló idézést
kapnak, úgy az idézésen feltüntetett helyre szíveskedjenek befáradni.
Az ügyfélszolgálatok és ügyfélszolgálati kirendeltségek továbbra is a megszokott szolgáltatásokkal állnak Ügyfeleink rendelkezésére.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Gazdikeresõ….
Megmentett kutyusainknak szeretõ, jólelkû, CSAK ÁLLATBARÁT gazdikat keresünk! Nem szeretnénk, hogy kis életükben még egyszer ilyen sorsra jussanak.
Minden jóérzésû ember számára ijesztõ és elkeserítõ, hogy ilyen emberek is
élnek közöttünk, akik képesek árvaságra juttatni ezeket a hûséges, szeretetre
méltó négylábú társakat!
A fotókon látható árvák mellett még sok mentett kutyus várja örökbefogadóját
(kicsik és nagyok egyaránt)!
A fehér pulika kisfiú kutyus, 10 hónapos.
FORTI stefford-keverék fiú kutyus, 1 év körüli, nagyon játékos, barátságos.
A fekete színû, fehér mellénykés fiú kutyus 6 év körüli, Taksony és Dunaharaszti között találtuk, sérülten. Sajnos, valószínû, hogy autóból kidobhatták…!!!

Telefon: 06-20-803-05-43

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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Baptista Napközis Gyerektábor 2010

Pintér Béla és a gyerekek
A helyi baptista gyülekezet a nagy érdeklõdésre való tekintettel augusztus 09. és
16. között ebben az esztendõben is megszervezte a nyári napközis tábort. Nagy
örömünkre már elõzetes hirdetések nélkül
is majdnem meghaladta a jelentkezõk
száma a gyülekezet rendelkezésére álló
befogadó kapacitást. A tavalyi 44 gyermeket számláló „kis” csapattal szemben,
2010-ben a 60-at is elérte a jelentkezõk
száma, amelybõl sajnos néhányan a részvételüket betegség miatt lemondani kényszerültek. A gyerkõcök Pintér Béla zenéjére reggeli tornával kezdték meg a közös
programot, majd a jól megérdemelt tízórai
elfogyasztása követte a programok sorát.
Az evés-ivást követõen Bibliai történetekkel ismerkedhettek meg a 4 iskolás csapat tagjai. A jó kedv és versenyszellem fokozásához, az egész hét folyamán megrendezett, különbözõ vetélkedõkön a csapatok pontokat szerezhettek. A jól megtanult Bibliai idézetek elsajátításával az
egyes csoportok százezres nagyságrendben gyûjthették pontjaikat. A játékos tanulás után a növekvõfélben lévõ gyermekek
már izgatottan várták az ízletes ebédet,
mert utána jött a játék és a gyerekek szabad választása szerinti szekciós foglalkozás. A szekciók széles skálája gazdag kínálatot nyújtott, így mindenki megtalálhat-

ta a saját érdeklõdési körének megfelelõ
foglalatosságot. A lehetõségek tárháza
sport, kézmûves, kerékpáros, tánc és angol foglalkozást foglalt magába. Egy alkalommal lehetõség adódott a lovardába is
eljutni. A sport csoport pedig kerékpáros
tájékozódási versenyt is rendezett Dunaharasztin. A délutáni kiscsoportos foglalkozások az uzsonna elfogyasztásával zárultak le. Az uzsonna után a nem kevésbé izgalmas szabadfoglalkozás ideje érkezett el, aminél nagyobb örömöt már
csak édesanya vagy édesapa megérkezése okozott, akinek be lehetett számolni a
nap élményeirõl.
A közös hét a szülõk bevonásával és részvételével péntek este együttes kerti partyval zárult. A péntek esti összejövetel,
azonban még nem jelentette a tábor lezárását, mert az egész hét során összegyûjtött pontok végsõ alakulásának a kihirdetése és a nyeremények átadása ekkor
még nem történt meg. A vasárnap délelõtti Istentiszteletre szinte majdnem minden
gyermek és szülei elfogadták gyülekezet
meghívását, melynek keretében Plank József lelkipásztor szólt az egybegyûltekhez. A lelkipásztori gondolatok után a gyerekek saját elõadásában valamint képekben és hangfelvételek segítségével öszszefoglalót láthattunk és hallhattunk a hét

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel megköszönjük Palyaga Zsolt, a Némedi úti Mezõgazdasági bolt, és
Wolf Róbert, a Vastelep vezetõinek az ingyenesen fölajánlott vasanyagot, amelynek segítségével – Ambrus Istvánnak köszönhetõen – ismét használhatókká váltak a Fõ úti Szent István Plébánia sörpadjai. Isten fizesse meg a jóságukat!
(Szent Erzsébet Karitász)

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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kiemelkedõ eseményeirõl. A versenyben
mind a 4 csoport kimagasló teljesítményt
nyújtott, így minden csoport minden tagja
nyereményben részesült, melynek átadására szintén az Istentisztelet keretén belül került sor. A záró Istentiszteleten a
gyermekek (és felnõttek) nagy örömére
Pintér Béla, keresztyén énekes közremûködésével dicsérhettük Isten nagy nevét.
Béla énekeinek a szövege jóra tanítja a
felnövekvõ nemzedéket, a zene és a ritmus azonban a gyermekek nyelvére fordítja le az énekek üzenetét.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy jó idõvel
ajándékozott meg, hogy megóvott a különösebb balesetektõl és végül, de nem
utolsó sorban sok, sok, sok, sok örömben
részesülhettünk.
Isten iránti hálával köszönjük meg mindenkinek a legkülönbözõbb formában
nyújtott segítséget.
Támogatóink: Dunaharaszti Város Önkormányzata, DHRV, II.Rákóczi Ferenc
Ált. Isk. – Zsigmond Károly, Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete,
DIE, KiSDuNa Tv, Dunaharaszti Foltvarázslók, Ruff Pékség, Coca-Cola, Rónai
János (lovarda), Stromayer Ferenc
(busz) és még sok jószívû segítõ...
2011-ben újra találkozunk és újra beszámolunk, de addig is: „Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.” (Kol.
3:20)
További információ
www.jezusazur.hu

és

beszámoló:

2010. szeptember hónapban
elhunytak neve és életkora
Árva Béla
Baranyai István
Czeller Jánosné
Durizsán Péter
Gayerhosz György
Horváth Józsefné
Juhász László
Kovács Lajosné
Lázár Viktor
Sikos Béláné
Siróczky Ervinné
Sterba Tibor
Szabó Lajosné
Szarka Károlyné
Szikora Ferencné
Szmik Attila Mátyás

2010.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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élt 68 évet
élt 63 évet
élt 85 évet
élt 89 évet
élt 66 évet
élt 79 évet
élt 67 évet
élt 76 évet
élt 25 évet
élt 76 évet
élt 82 évet
élt 69 évet
élt 76 évet
élt 88 évet
élt 59 évet
élt 43 évet

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
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000
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Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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OKTÓBERI ÜNNEPSÉG
A Fõ út felújított, a buszfordulótól a Fõ út 212. házszámig tartó szakaszát 2010. október 2-án délután ünnepélyes keretek között adta át dr. Szalay László polgármester, a Képviselõ-testülete kíséretébe.
A Szalagátvágást egy egész
estés mulatság követte a
Kerkai parkban felállított sátorban, melyre szeretettel várták a
dunaharaszti lakosokat. Az érdeklõdés nem is maradt el. Teltházas sátorban lépett a közönség elé Hadházi László, a Dumaszínház mûvésze. A tömeg
csak tovább gyûlt, mire színpadra lépett a Ghymes együttes. A felvidékrõl érkezõ zenekar másfél órán keresztül zenélt
a lelkes közönségnek. A kilenctagú együttest egy tizenegy tagú csapat követte. A két együttes fellépése közötti szünetben,
a Fõ út aszfaltján Tûzzsonglõ-

rök szórakoztatták az álldogálókat. És bár a késõi órára a közönség száma megcsappant, a
hangulat nem hagyott alább,
így a Pesty Party Showband két
és fél órán át játszott közismert
slágereket a lakosoknak.
A program közvetlen része a
Városközpont megújulását szolgáló uniós társfinanszírozásból
megvalósuló projektnek. Az Út,
a park átadása után nagy reményekkel várhatjuk a Laffert
Kúria elkészülését is. Reméljük hasonló örömeket
szereznek majd a lakosoknak az ott megtartott
városi rendezvények is!

