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Az ünnepek után nehezebben zökkenünk
vissza a régi kerékvágásba. Így van ez a
mûvészetben is, pedig a téli napok kiváló
alkalmat nyújtanak a különbözõ kulturális
megmozdulásokra. Január végére meg-
pezsdült szellemi életünk. 
Amíg Dunaharasztin a Budapest Piano
Trio vendégszereplésével ünnepeltük a
Magyar kultúra napját, addig helyi mûvé-
szeink Budapesten öregbítették városunk
hírnevét.
Január 22-én a Dunaharaszti Mûvészeti
Egyesület öt tagjának kiállítása nyílt Pest-
újhelyen. A �Háromszázhatvanöt belsõ lé-
pés száz méteren� címû tárlatot nem kell

bemutatni a haraszti olvasóknak, hiszen
megszületése óta többször adott róla hírt
a helyi és országos média. Háló Gyula fi-
lozofikus gondolatait a síkba és térbe to-
vábbgondoló és tárgyiasító Artner Ilona,
Lehel Endre, Mikó F. László és Schwarz
Volker mellett mások is felléptek e jeles al-
kalmon. Elsõ pesti vendégszereplését lát-
hattuk az Arcadelt kórusnak, akik a jól

megválasztott mûvekkel színvonalas nyi-
tányáról gondoskodtak a himnusz szüle-
tésnapjának pestújhelyi ünnepén. A szer-
vezõk is kitettek magukért, Lakatos
György fagottmûvész elõadásában gyö-
nyörködhetett a nagyszámú vendégsereg,
akiket kemencében sült pogácsával és jó-
féle borral is megkínáltak. A tárlat � akár-
csak a Balaton-parti nyárban � most is
nagy sikert aratott. Jó érzés volt látni, hogy
mûvészeink sikerének a sok pesti érdek-
lõdõ mellett együtt örültek a haraszti kul-
túrakedvelõk is, akik elzarándokoltak a
Pestújhelyi Közösségi Házba.
Két nappal késõbb szintén nagy élmény-
ben volt része azoknak, akik a csípõs hi-
degben útra kerekedtek, a budai Város-
majori Gimnázium aulájában rendezett új-
évi hangversenyre. Ez ugyan a Budapest-
Hegyvidéki Kamarazenekar rendezvénye

volt, mégis büszkén
mondhatjuk el, fõsze-
replõi között ugyan-
csak harsztiakra talá-
lunk. A zenekar veze-
tõje Gémesi Géza
karmester-zeneszer-
zõ városunk szülötte
és lakója, a legendás Glässer György pol-
gári iskolai tanár unokája, és mint késõbb
megtudtam, a zenekar egyik kiváló hege-
dûse is néhány éve városunkban él.
Gémesi Géza dirigálásával igazi ünnepi
hangulatot varázsolt a közönség elé a ze-
nekar: elõször Bartók és Kodály feldolgo-
zásokkal a magyar népzene hangjai me-
lengették meg a hallgatóság szívét, majd
felcsendült a Himnusz is. A professzioná-
lis zenészekkel együtt muzsikáltak a Sol-
ti György zeneiskola növendékei is, a
szolfézstanárok kórusa pedig a karzaton
hangzott fel. Szünet után a Strauss-
dinasztia szerzeményeivel igazi újévi kon-
cert hangulat kerekedett. Nem hiányzott a
humor, vidámság sem, és amikor a rá-
adásban Gémesi karmester a tapsoló kö-
zönséget is vezényelte, szinte a bécsi
Musikverein hangversenytermében érez-
hette magát a lelkes közönség, melynek
soraiban � talán mondanom sem kell �
sok haraszti arcot lehetett felfedezni.
Február negyedikén, egy csütörtöki estén
a Magyarországi Németek Házában
Schwarz Volker �Térképek� címû kiállítá-
sának megnyitójára került sor. Méltán
arattak sikert a modern képzõmûvészet

kedvelõi elõtt a dunaharaszti mûvész
nonfiguratív festményei. E mûvészeti ág
nem csak látványával, de továbbgondo-
lásra késztetésével nyújt élményt a befo-
gadó számára, amire Fábián László is
utalt megnyitójában: �Volker Schwarz ki-
állítása címében eleve tájékoztatja a né-
zõt, hogy tájakkal szembesül, mi több, a
képek címei mintegy pontos topográfiai
eligazítást is kínálnak. Ennek a csalóka
gesztusnak sokszor az az eredménye,
hogy a szemlélõ saját tájélményeit pró-
bálja szembesíteni a festõ élményeivel,
hiszen a mûalkotások megközelítésében
mindannyian fogódzókra szorulunk  [�]
Egyszerûbben fogalmazva: egy mûalko-
tás megértéséhez mozgósítanunk kell azt
a teljes ismeretanyagot, érzelmi készsé-
get, amellyel rendelkezünk; erre apellál a
mûvész és mûve egyaránt.�
Néhány nappal késõbb Lehel Endre kiál-
lításának megnyitóján vehettünk részt a

budapesti Unió Galériában. Ennek érde-
kessége volt, hogy a mûvésznek talán elõ-
ször láthattuk ilyen nagy számban együtt
alkotásait. A Dunaharaszti Mûvészeti
Egyesület egyik alapítója eddig a kollektív
megmutatkozás formáját, és az azt meg-
elõzõ közösségi munkát, felkészülést vá-
lasztotta. A jelen tárlaton modern képzõ-
mûvészeti al-
kotások a mû-
vész sajátos
térélményére
épülnek, elsõ-
sorban színek-
kel és formák-
kal teremtenek
hangulatokat,
melyeket jól ki-
egészítenek a
mûvekben ki-
váló arányér-
zékkel elhe-
lyezett szim-
bólumok. Pél-
da erre a képeslap.hu címû festmény,
mely régi haraszti képeslapok �lehel-
etfinom� megjelenítésével villanja fel egy
igazi lokálpatrióta kötõdését szülõhely-
éhez.
E rendezvény esztétikai élvezetén túl a ré-
gen látott ismerõsökkel való találkozás
örömét is nyújtotta. Kicsit megállt az idõ
és a hétköznapi rohanás, elmulasztott
meghitt beszélgetésekre került sor, mely-
nek hangulatát  talán Ady gondolatát köl-
csönvéve mutathatjuk be: Itt valahol, ott
valahol /�/ négy öt haraszti összehajol/�

Gáll Sándor

Haraszti mûvészek sikerei a fõvárosban
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Rendhagyó kiállí-
tással várjuk az
érdeklõdõket, a
dunaharasztiakat
az elkövetkezen-
dõ hónapban a
Városi Könyvtár
Minigalériájába.
Rendhagyó, mert
most ketten mu-

tatják be alkotásaikat, és rendhagyó azért
is, mert egyik kiállítónk, sajnos már nincs
velünk. Postumus emlékkiállítása ez Bauer
Lõrincnénak, ahogy Õt Harasztin szinte
mindenki ismerte: Bauer Rózsikának.
Rózsika mûvész családban élte le az éle-
tét. Festegetett õ maga, a fia, a leánya.  Fér-
je kiváló zenész, nemzetiségi asszonykórus
alapító és karnagy. Õ életében igen szerény
volt, hiszen alig-alig mutatta meg, hogy mi-
re képes, talán egyszer tudtuk kiállításra rá-
venni. Õ elment az égiekhez, de festmé-
nyekben itt hagyta élete szép lenyomatait.
Leánya, Kettererné Bauer Mónika így em-
lékezik vissza rá:
�Édesanyám Dunaharasztin született
1936-ban. Gyermekkorában meghatá-
rozó élménye volt a második világhá-
ború, mely szigorú és könyörtelen élet-

körülmények elviselését követelte meg
gyermektõl és felnõttõl egyaránt. De
ügyeskezû, szorgalmas, igyekvõ kis-
lányként hamar kiderült róla, hogy jó
rajzkészséggel áldotta meg az Isten.
Szülei nem hagyták kibontakozni ezt a
képességét, hisz akkoriban a mûvész-
pályát nem tartották erkölcsösnek. 
Már felnõtt fejjel kezdett újra festeni. A
tájképeket és a csendéleteket szerette,
mint témát, ezzel tudta legjobban kife-
jezni lényét. 

Képei tiszták, egyszerûek, mégis költõi
mondanivalójuk minden érdeklõdõt
megérintenek.
A József Attila Mûvelõdési Házban ren-

dezett amatõr mûvészek kiállításán
mutatkozott be elõször a kétezres évek
elején egy városavató évfordulón. Ak-
kor a KisDuna televízió portréfilmet for-
gatott róla, és bemutatta õt, mint fes-
tõt, mint mûvészt.
Élete nehéz pillanataiban, könyörtelen
betegségében támasza volt az alkotás,
a festés. Egész lénye azt sugározta,
hogy élni szép, élni jó és érdemes�, ha
képesek vagyunk szeretni, és vágyni
mindazt, ami szép, ami jó, ami nem hi-
valkodó, ami kifejez bennünket.�

Bauer Mátyás
sokak elõtt ismert
Dunaharasztin.
Neves kõfaragó
családba szüle-
tett 1933-ban. De
mint nemrég ki-
derült, õt is már
gyermekkorában
magával ragadta
az alkotásvágy.
�Gyermekko-
romban sokat

nélkülöztünk, éheztünk és fáztunk. Már
gyerekként dolgoztam, jeget vágtam
édesapámnak a Dunán, hogy megtölt-
hessék a jégvermeket. Az iskolában vi-
szont örökké rajzoltam. Elõször tanko-
kat, magyar harckocsikat, ahogy láttam
õket ledübörögni a Bácskába a Tak-
sony felé vezetõ úton. Az utolsó elõtti

házban laktam,
onnan figyeltem
õket, és rajzoltam
le hosszú évekig.
Egy bácsikám,
Bauer János fa-
szobrász volt. Õ
apám bátyja volt,
és õ lett a példa-
képem. Majd ké-
sõbb a Nemzeti
Galériában néze-
gettem magyar
festõk alkotásait.
Aztán egyszer
csak elkezdtem
festeni. Másoltam
is nagy festõk ké-
peit. Soroksáron a
Textilgyár szakkö-
rébe jártam, majd a pesterzsébeti

Csilibe, ahol neves mûvészek ta-
nítottak minket csendéletet fes-
teni, majd késõbb modell után
portrét is. Zebegényben, nyári
alkotótáborban is megfordul-
tam, ahol a korszak képzõmûvé-
szeti életének meghatározó és
kiemelkedõ mûvészei okítottak
minket.
De kedvenceim a tájképek lettek.
A dunaharaszti sóderbánya, a
frissen kikotort sóderdombok

szivárványszíne, és ezek vízi tükörké-
pe lenyûgözött engem. Még a hetvenes
években is festegettem. De aztán las-
san véget ért a festõ korszakom, és
kezdõdött egy új: a rézdombormûvek
készítése.� � így emlékezik vissza Bauer
Mátyás eddigi alkotó éveire. És mi leho-
zattuk vele a régen padlásra került fest-
ményeit, hogy megmutassuk azokat
Önöknek. 

Táborosi Zoltánné
igazgató

2010. FEBRUÁR � A HÓNAP MÛVÉSZEI

BAUER LÕRINCNÉ Kaltenecker Rozália
és

BAUER MÁTYÁS
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KÖNYVTÁRI HÍRMORZSÁK
2010. február

Elérkezett az adóbevallások idõszaka!
Mi segítünk Önnek.

Ha ügyfélkapus, nálunk feladhatja adóbevallását.
Ha önnek nyomtatvány kell az APEH honlapjáról, jöjjön hozzánk!

Személyi jövedelemadója bevallásának elkészítéséhez segítséget nyújtunk
hétköznaponként, nyitva tartási idõben

a Városi Könyvtár Tékájában!
Idõpontot célszerû elõre kérni az alábbi telefonszámon: 

06 24 531 040

Ha Önnek faxot kell feladni, vagy faxküldeményt vár valahonnan,
vegye igénybe a Városi Könyvtár szolgáltatását!

Laminális A4-es és A3-as méretben nálunk.
Spirális iratfûzés 300 lapig.

Kedvezõ áron, minõségi kivitelben!

Skype és webkamera várja Önt számítógépeinken,
ha olcsón és gyorsan kíván kommunikálni a világgal!

Van Önnek laptopja?
A Városi Könyvtárnak van wifis internetje.

Ha eljön hozzánk laptopjával, ingyen netezhet!

Folyamatosan frissülõ honlapunkon tájékozódhatnak
szolgáltatásainkról.

Használják újonnan kiépített online katalóguskeresõnket!
www.dhbiblio.hu

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA:

16794601-1-13
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

VÁROSI KÖNYVTÁR
és József Attila Mûvelõdési Ház

2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.
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A Magyar Kultúra Napját 1989. óta ün-
nepeljük meg, minden évben január 22-
én, annak emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823-ban, ezen a napon tisztázta le
a Himnusz kéziratát.
Az emléknapon országszerte számos kul-
turális és mûvészeti rendezvényt tartanak. 
E jeles nap alkalmából adott koncertet
Dunaharasztin, a József Attila Mûvelõ-
dési Házban a Budapest Piano Trio. Az
ünnepi megemlékezés a Baktay Ervin
Gimnáziumból érkezett két diák megnyi-
tójával kezdõdött. Kovács Ágotától egy

rövid ismertetõt hallhattunk a Magyar
Kultúra Napjának létrejöttérõl, majd Gráf
Klaudia elszavalta a Himnuszt. 
A Baktay Ervin Gimnázium Erkel Ferenc
születésének 200. évfordulójára készí-
tett kiállítását is megtekinthette a hely-
színen a közönség.
Ezután kezdõdött a hangverseny, Liszt
Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán és
Haydn híres darabjait adták elõ a mûvé-
szek. Célunk az volt, hogy ezen a napon
is közelebb hozzuk a közönséget a ma-
gyar klasszikus zeneszerzõk mûveihez.
A zenedarabok remekek voltak, és a há-
rom zenész érzékeny muzikalitása, ösz-
szeszokott játéka meghozta a sikert.
Hargitai Imre zongorán, Rónaszéki Ta-
más hegedûn és Pierluigi Ruggiero csel-
lón varázsolta el az este közönségét. A
zongoramûvész minden darabot néhány
szóban be is mutatott a hallgatóságnak,
érdekes információkat közölt a mûvekrõl
és szerzõikrõl.

Az elõadást a közönség igazi vastapssal
köszönte meg.
Néhányan megkérdezték az elõadás után,
hogy miért szerepelt a meghívóban a kon-
cert olasz nyelvû címe is. Erre a válasz az,
hogy a Budapest Piano Trio hamarosan
olaszországi turnéra indul ezzel a prog-
rammal és ezzel a címmel, hogy külföldön
is öregbítse a magyar zene jó hírnevét. Így
a dunaharasztiak legelõször itthon láthat-
ták ezt a hangversenyt, mellyel a mûvé-
szek  olaszországi helyszíneken lépnek
fel. Pierluigi Ruggiero csellómûvész pedig
a múlt év nagysikerû koncertjeinek köszö-
neteképpen ezen a hangversenyen tiszte-
letdíj nélkül, ingyen lépett fel. Játékát aján-
dékba ajánlva a zeneszeretõ és értékelõ
dunaharasztiaknak.
Reméljük, hogy méltó módon ünnepel-
hettük meg együtt ezt a szép ünnepet.

Ignácz Laura
koncertszervezõ

FEBRUÁR
A kínai orvoslás szerint februárban összpontosítjuk figyelmünket a veséinkre.
Vesénk szûrõállomásként szerepel. Egy egészséges vese felismeri, hogy mi hasz-
nos a szervezet számára, mik azok a bomlástermékek, mérgek, amik kiválasz-
tásra kerülnek. Veséinkben a hajszálerek és a gomolyagok segítségével napon-
ta 2000 liter vért szûr meg. Az egészséges mûködéshez fontos a napi folyadék-
mennyiség bevitele, legyen kb. 1,5 vagy 2 liter folyadék, hogy a vizelet kellõ-
képpen híg legyen.
Feladata a szervezet folyadékháztartásának egyensúlyban tartása, szervezetünk-
ben az életfontosságú sav-lúg egyensúly melyet a pH érték fejez ki.
A vese leggyakoribb megbetegedése a vesegyulladás, vesekõ, veseelégtelenség.
A veseelégtelenség lehet akut és krónikus. Akut tünetei: gyengeség, rosszullét,
az arc és a testrészek duzzanatai. A krónikus veseelégtelenség általában gyako-
ri vesegyulladás, rosszul kezelt cukorbetegség következményeként alakult ki. A
vesekõ úgy keletkezik, hogy a vizeletben lévõ anyagok kicsapódnak és kristá-
lyosodnak (pl.: kalcium-foszfát, húgysav). 
A férfiak gyakrabban betegednek meg vesekõben, mint a nõk. A férfiak nehe-
zebben tudják megoldani a harmónia és a párkapcsolat problémáit. A veseprob-
léma gyakran a partnerkapcsolattal hozható összefüggésbe. Fontos, hogy bol-
dogok legyünk a kapcsolatainkban, mi legyünk boldogak és ne mástól várjuk,
hogy boldoggá tegyen. Mi magunk vagyunk felelõsek saját boldogságunkért.
Párkapcsolatban mindig a harmóniára és az egyensúlyra kell törekedni. Újra és
újra fedezzük fel egymásban a pozitív dolgokat!
Megelõzés: Kevesebb állati eredetû fehérjét együnk, kerüljük a túlzott sózást.
Ne igyunk szénsavas italokat, mert növelik a foszfátból álló vesekövek kialaku-
lásának veszélyét. Együnk kálium tartalmú élelmiszereket, zöldségeket, gyü-
mölcsöket. Mellõzük a túl sok tea, kávé fogyasztását, figyeljünk oda, hogy meg-
felelõ mennyiségû A-vitamin, B6-vitamin kerüljön a szervezetünkbe, és töre-
kedjünk arra, hogy a vitaminokat természetes formában juttassuk étrendünkbe. 
Pszichikai tulajdonság: akaratgyengeség, határozatlanság, elégedetlenség, kriti-
ka és csalódottság, félelem, féltékenység, melankólia, valamint a párkapcsolat-
ban fellépõ nehézségek. 
Ha ön elindul az öngyógyítás útján és megismerkedik a Mynexy módszerrel,
elsajátíthatja a vese energiaáramlásának jótékony gyakorlatát. A begyûjtött ener-
giáinkat képességeink fejlesztésére és önmagunk kényeztetésére használhatjuk.

Kéninger Kornélia, alternatív gyógyász

KKrraakkkkóó �� AAuusscchhwwiittzz �� WWiieelliicczzkkaa �� ZZaakkooppaannee
Dunaharaszti indulással május 22-23-24 

(pünkösdkor)

Idõtartam: 3 nap / 2 éj
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: **szálloda
Ellátás: reggeli
Részvételi díj: 29 990 Ft/fõ

Kötelezõ BBP biztosítás: 1350 Ft/fõ

1 nap: Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Szlovákián ke-
resztül Lengyelországba.
Érkezés Krakkóba, ahol megkezdjük városnézõ sétánkat: Eu-
rópa legnagyobb mûemlék jellegû fõtere (Rynek) Posztó-
csarnok, Szt. Adalbert templom, Flórián kapu, Barbakán.
Rövid szabadidõ, majd este a szállások elfoglalása.

2. nap: Reggeli után folytatódik Krakkó felfedezése. Ezúttal a
Wawel várnegyedet nézzük meg, mely egykor a lengyel ki-
rályok lakhelye volt. Séta a Visztula parton, majd látogatás
a sárkánybarlangnál. Délután fakultatív kirándulási lehetõsé
Auschwitzba, a nácik legnagyobb koncentrációs táborában
berendezett emlékhelyhez, vagy szabadprogram Krakkóban.
Este visszatérés a szállásra.
A fakultatív program ára: ? Ft/fõ

3. nap: Reggeli után látogatás a Wieliczkai sóbányába, majd
indulás haza. Útközben megálló Zakopanéban. A város pia-
cán sok lengyel finomságot szerezhetünk be. Érkezés Buda-
pestre a késõ esi órákban.

Belépõk hozzávetõleges árai összesen: kb. 60 PLN
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Röviden a kompetencia azt jelenti, hogy a tapasztalatainkat, személyes
adottságainkat és a megtanult ismereteket az élet különbözõ helyzetei-
nek megfelelõen tudjuk alkalmazni. Ezért óvodáinkban a tapasztalásra
nagy hangsúlyt helyezünk. Oktató-nevelõ munkánkat eddig az évsza-
kokhoz igazítottuk, most pedig az új tervezés szerint, a magyar kultúra
jelképrendszeréhez idomítjuk: a levegõ (július, augusztus, szeptember),
a tûz (október, november, december), a víz (január, február, március) és
a föld (április, május, június) témákhoz.

�Legyen mindig levegõ, hogy lélegezhess,
tûz, hogy melegedhess,

víz, hogy ihass,
föld, hogy élhessünk!�

A kompetencia-programban a középpontban a gyermek áll; képességei,
ismeretei a gyakorlat során, cselekvéssel fejlõdnek, játszva tanulnak.
Minden gyermeket egyénileg fejlesztünk, több tapasztalatszerzési lehe-
tõséget biztosítunk. Befogadjuk, elfogadjuk a gyermekek különbözõsé-
gét, és lehetõségünk szerint,
más szakemberek segítségé-
vel is fejlesztjük õket.

A kompetenciára nevelés
keretében megvalósítottunk
egy EGÉSZSÉGNAPOT,
melyben az óvoda vala-
mennyi csoportja részt vett.
Az egész nap során minden
tevékenységben az egész-
séget, és annak megõrzését
tartottuk szem elõtt. Étke-
zésnél: az étkezési szoká-
sok elmélyítése, helyes testtartás, viselkedés. Tisztálkodásnál: a tisztaság
fontossága, mikéntje, a fogmosás helyes technikája. A délelõtt folyamán:
gyümölcstálakat készítettünk, zöldségeket kóstoltunk, összehasonlítottuk

õket szín, forma és nagyság alap-
ján, és hasznosságukat tudatosí-
tottuk. A gyermekek aktívan részt
vettek a zöldségek lemosásában,
összevágásában és elkészítésé-
ben. Zöldségsünit készítettek egy
fej káposzta és fogpiszkálók se-
gítségével.

Ezután levegõztünk, mozogtunk
az udvaron. Pihenõ elõtt pedig
beszélgettünk az alvás szüksé-
gességérõl. Ezen a napon minden
csoportban a �Fognyûvõ Ma-
nócska� mesét hallgatták a gye-
rekek. Nagy élmény volt szá-
mukra, hiszen a történetben so-
kan magukra ismertek. Érdekes,
egymástól különbözõ illatok ke-
veredtek az óvodában: volt, ahol
az illatos gyógytea, néhány he-
lyen finom citrusok domináltak,
de legerõsebb illata a vegyes sa-
látában lévõ hagymának volt.
Nagy hatással volt ez a nap a

gyermekekre, mindenki boldogan mesélte el élményeit a szüleinek.
A Mese Óvoda három hetet meghaladó PROJEKTJE Márton-naptól
karácsonyig terjedt. Célunk a hagyományõrzés, a karácsonyi ünnepkör
szokásrendszerének felelevenítése. Kezdõdött a Márton-napi lámpások
eszközeinek összegyûjtésével, daltanulással, a lámpások elkészítésével.
A szülõk bevonásával, a töklámpások elkészítésével, tökmagpirítással
folytatódott, majd a tökmagból képeket készítettünk. A készülõdés a

lámpás felvonulással zárult. A
projekt az adventi koszorúk el-
készítésével, és az adventi nap-
tárak feltöltésével folytatódott.
December 6-án 2-2 csoport
együtt várta a Mikulást (a sze-
repben, mint minden évben,
Szlekovics Csaba jeleskedett,
és átadta az önkormányzat
ajándékait). Mindenhol dalok-
kal, versekkel várták, de elõ-
fordult, hogy zenéltek, vagy
önmaguk által spontán kitalált
tánccal lepték meg a Télapót.

Ezek után a karácsonyra készü-
lõdve terméseket, bogyókat,
ágakat gyûjtöttünk. Díszbe öl-
töztettük az óvodát, meggyúj-
tottuk az adventi koszorún a
gyertyákat, ajándékokat készí-
tettünk, amelybõl kiállítást
rendeztünk. Ajándékgyûjtési
akciót szerveztünk a rászoruló
gyerekeknek, melyet mindenki
aktívan támogatott � mind a
gyerekek, mind a szülõk. A
kézmûves foglalkozás kereté-
ben mézeskalácsot, preckedlit
sütöttünk, gyertyát öntöttünk,
Luca napján búzát ültettünk,
karácsonyfát díszítettünk és
adventi koszorút készítettünk.

Egy séta alkalmával megtekin-
tettük a Tájházban kiállított
Betlehemet. Óvodánkba eljött
a Palinta Társulat, amelynek
keretében a Karácsonyi csillag
címû elõadást nézhették meg
az óvodások. A projekt zárása-
ként csoportonként került sor a
bensõséges karácsonyi ünnep-
ségre, majd a gyermekek nap
végén hazavitték ajándékaikat,
és jókívánságokkal búcsúztak
el egymástól.

Ezekben a napokban mindannyian
átéltük a közös alkotás örömét, ápol-
tuk a hagyományokat, megéltük az
örömszerzést, az ünnepvárás bensõ-
séges perceit, és közösségi élmé-
nyeink voltak. Mozgalmas, örömte-
li idõszak áll mögöttünk, amelynek
pozitív hatását a gyermekszemek
csillogásából, a szülõk mosolygós
tekintetébõl szûrtünk le.

�Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk.
Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szeresd, hogy mélyebben
Védelmezhesd, s jobban nevelhessed!�
(Nagy László)

Bókkon Károlyné
Mese Óvoda

A kompetencia alapú nevelés bevezetése az óvodában

A Mese Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda a Társadalmi Megújulás program keretében 
pályázatot nyert a kompetencia alapú nevelés megvalósítására, melynek eredményeirõl

tájékoztatjuk a város lakóit.

Kompetencia alapú oktatáson a képes-
ségek, készségek fejlesztését értjük. Olyan
oktatási módszertant, mely az alkalmazha-
tó tudást helyezi a középpontba. Ennek
egyik lényeges eszköze a problémaköz-
pontú tanítás, a cselekvésbõl kiinduló gon-
dolkodásra nevelés, a felfedeztetõ tanítás-
tanulás, a megértésen és tevékenységen
alapuló fejlesztés. 

Ilyen értelemben kulcskompetenciák: szö-
vegértés-szövegalkotás; matematikai-logi-
kai kompetencia; idegen nyelvi kompeten-
ciák; szociális, életviteli és környezeti kom-
petenciák; életpálya-építési kompetencia;
infokommunikációs technológiák. 
Vannak olyan kompetencia-elemek is, me-
lyek tartalomfüggetlenek, nem köthetõk tu-
dományágakhoz, tantárgyakhoz.  Pl.: a ta-
nulás tanulása, az együttmûködés képessé-
ge, a problémamegoldó képesség, a kreati-
vitás és motiváció stb.

� A TÁMOP 3.1.4 �Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés � Innovatív
intézményekben� címû pályázat közel
17,5 milliárd forintot biztosít a magyar
oktatási intézmények számára, az oktatás
módszertanának újragondolására;

� Az óvodai nevelés és iskolai oktatás tar-
talmi átalakítására Dunaharaszti Város
Önkormányzata, illetve oktatási intézmé-
nyei 82,9 millió forintot kaptak;

� A program célja a kompetencia alapú ok-
tatás elterjesztése:
újszerû tanulásszervezi eljárások beve-
zetése, egységes oktatási programok al-
kalmazása, szegregációmentes együtt-
nevelési környezet kialakítása, minta-
programok átemelése az egyéni fejlesz-
tés, a lemorzsolódás csökkentése, a sa-
játos nevelési igényû gyerekek fejleszté-
se érdekében; a digitális írástudás elter-
jesztése, mindennapi gyakorlattá válásá-
nak támogatása; a pedagógusok felké-
szítése a modern, újszerû eszközök
használatára, az IKT (info kommunikáci-
ós technológiai) eszközökkel támogatott
tanórák bevezetésére.

� Az uniós támogatás az oktatási progra-
mok bevezetése mellett innovatív tanesz-
közök bevezetését is szolgálja. 

� Dunaharaszti esetében egyszerre pályá-
zott 5 intézmény (a Mese Óvoda, a
Hétszínvirág Óvoda, a Hunyadi János Ál-
talános Iskola alsó és felsõ tagozata, va-
lamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola).  

� Az intézmények fejlesztése így egység-
ben történik, az iskola-óvodai átmenet
hangsúlyossága elõtérbe kerül.

� Az óvodai képzés esetében ez kisebb
mértékû újragondolást eredményez,
ugyanakkor jól strukturált foglalkoztatá-
si tervek elkészítéséhez nyújt biztos ala-
pot.

� Az iskolák tekintetében jelentõs mód-
szertani változás lehet az egy téma köré
csoportosított, vagy a kompetenciánként
tömbösített órák megtartása, az IKT esz-
közök segítségével prezentált tananyag. 



Új sportegyesület Dunaharasztiban
Január 16-án tartotta alakuló közgyûlését az Arasz Team Sport és Szabadidõ Közhasznú Egyesület

Egy cipõsdoboznyi szeretet a Városban
A Dunaharaszti Hírek novemberi számában bemutatkozott egyesületünk, a

Dunaharaszti Nõegylet
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Terveink között említettük, hogy helyi
szinten szeretnénk megvalósítani a
�Cipõsdoboznyi szeretet� néven az or-
szágban már néhány éve ismert kezde-
ményezést. Nehéz helyzetben élõ
dunaharaszti családok gyerekeinek sze-
rettünk volna örömet szerezni az általunk
készített csomagokkal. Álmunkban sem
gondoltuk azt, ami a cikk megjelenése
után történt. Szólt a telefon egy kedves
nõi hang bemutatkozott, és megkérdez-
te hova jöhetne és mi az amire szüksé-
günk van a csomagok elkészítéséhez.
Valaki csak becsengetett és egy nagy

zsák játékot hozott (így isme-
retlenül is köszönjük). Elsõ
nekifutásra 32 db dobozt ké-
szítettünk. 

A Hunyadi János Általános
Iskola is csatlakozott a sze-
retetakcióhoz. Ezúton sze-
retnénk megköszönni Csi-
csai Ildikó tanárnõ szerve-
zésben nyújtott segítségét.
Nagyon örültünk a Hunyadi-
sok csomagjainak, mert gye-
rekek készítettek ajándékot
gyerekeknek. A csomagokra
ráírták, milyen korú fiúnak
vagy lánynak szánják az
ajándékokat. 39 dobozt kaptunk. Na-
gyon szépen köszönjük a tanárnõnek
és az iskola tanulóinak a segítséget.
Az ajándékokat sikerült a Mikulás és a
Karácsonyi ünnepek alatt eljuttatni a
gyerekeknek. A megajándékozott közel
száz gyerek örömtõl csillogó szemét ne-
héz elfelejteni. 
A 2010-es esztendõben, hagyományte-
remtõ jelleggel a karácsonyi ünnepek ke-

retében még több gyermeknek szerzünk
majd örömet. Ehhez szeretettel kérjük
minden városlakó segítségét. Az Egye-
sülettel, rendezvényeinkkel kapcsolatos
kérdéseikre az alábbi címeken szívesen
válaszolunk. 

Dunaharaszti Nõegylet  
dunaharasztinoegylet@gmail.com 

+36-70/ 6143-793

A klubalapítás célja Du-
naharaszti Városában
egy olyan egyesület  lét-
rehozása, amely ösz-
szefogja a város terüle-
tén élõk, valamint a kör-
nyezõ települések valós
sportigényeit, és az
utánpótlás-neveléssel is
foglalkozik.
Az Arasz Team Sport és
Szabadidõ Közhasznú
Egyesület lehetõséget
kíván biztosítani a futók,
kocogók mellett a kerék-
pár, úszó, triatlon, duat-
lon valamint a túra szak-
ágak szerelmeseinek,
hogy hozzáértõk irányí-
tásával ûzzék kedvenc
sportágukat. Az Egyesü-
let nem titkolt célja, a fia-
talok mellett az érett korosztály �meg-
mozdítása�, aktivizálása.
Ugyancsak cél, hogy a városban és a
környezõ településeken lakó amatõr,
félamatõr futók, kerékpárosok, triatlonis-
ták, duatlonisták, úszók, túrázók sport-
tevékenységének koordinálása, össze-
fogása.
Az Egyesület nagy hangsúlyt helyez a
megfelelõ orvosi, szakemberi háttér
megteremtésére. Dunaharaszti Város

hírnevét színvonalas, helyi, korosztályos
versenyekkel kívánja öregbíteni. Egye-
sületünk éves programterv alapján dol-
gozik. Az alakulás, igény- és erõfelmé-
rés után, elsõ szárnypróbálkozásként
Dunaharaszti Város Óvodás Futóbaj-
nokságának megrendezését tervezzük,
melyen évenkénti korcsoportokban,
100�200 méteres távon mérhetik össze
erejüket az �aprótalpúak�. Mellette az ál-
talános iskolásoknak, ifjúságiaknak és

az idõsebb korosztály-
oknak 3×2 km-es távon
szervezünk futóver-
senyt. További terv,
több, hagyományterem-
tõ, országos sportren-
dezvény megrendezé-
se, valamint, az Egyesü-
let színeiben induló sza-
badidõ-sportolók, ver-
senyzõk, csapatok elin-
dítása, annak megszer-
vezése, kiemelt, nagyhí-
rû viadalokon. 
Egyesületünk önköltsé-
ges alapon indul, de a
késõbbiekben számí-
tunk a helyi önkormány-
zat és támogatók elvi és
kézzelfogható segítsé-
gére. Ez a helyi gazdál-
kodó egységekre, cé-

gekre is érvényes, hiszen az EU-ban
végzett felmérések alapján, a sportoló,
szabadidõs tevékenységet ûzõ munka-
vállalók kevesebbet hiányoznak munka-
helyükrõl betegség miatt és megbízha-
tóbb munkaerõk.
Elérhetõség: araszteam@gmail.com
Tel: +36/99-78-580

Tóth Ferenc
egyesületi menedzser
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�A legfõbb oka annak, hogy a ku-
tyák ilyen rövid ideig élnek, az em-
beri faj iránti könyörületességben
gyökerezik. Hisz mennyit szenve-
dünk egy kutya elvesztése iránt ér-
zett fájdalmunkban tíz vagy tizen-
két évi ismeretség után� 
Képzeljük el, mit éreznénk, ha két-
szer ennyi idõ után vesztenénk el
õket!�

(Sir Walter Scott)

GAZDIKERESÕ
�Kérlek, fogadj örökbe�.�

Dorka nevet adtuk ennek a fehér-vaj-
színû, barna fülecskéjû 6-8 hónap kö-
rüli lánykutyusnak. Õ kb. spániel mé-

retû lesz, nagyobbra nem fog nõni. 
Bánthatták, elzavarhatták � nagyon fé-
lénk szegényke. (Utcáról hoztuk be.) 

Bogárka � fekete, fehér mellénykés
keverék kislánykutyus, kb. 1 éves. Ut-

cán találtuk õt is� Nagyon hálás a tö-
rõdésért, kedves kutyuska. 

Csak állatszeretõ, jólelkû gazdik je-
lentkezését várjuk!

Kérem Önöket, ha van lehetõségük,
segítsenek rajtunk! Vas- és faanyag-
ra lenne szükség a kenelek javításá-
hoz, valamint konzervekre, száraz-
tápra � a nálunk lévõ közel 20 árva
kutyus élelmezéséhez. Elõre is kö-
szönöm szépen. 

Telefon: 06-20-803-05-43 (Enikõ)

Gasztronómia és képzõmûvészet
Ezzel a címmel indul útjára az Olasz étterem és a Mûvészeti Egyesület
közös kísérlete, melyben az étterem vezetõje Gaál Imre egy-egy recep-
tet, vagy valami különlegességet mutat be a gasztronómia világából, illet-
ve tájékoztatjuk az olvasót, hogy az étteremben kisgaléria nyílt, melyben
alkotók festményei, grafikái láthatók, fõleg az absztrakt és a nonfigurális
mûvészet területérõl.

Bélszín carpaccio házilag

A carpaccio Vittore Carpaccio olasz reneszánsz festõrõl kapta a nevét, aki
festményein elõszeretettel használta a nyers húsra emlékeztetõ vörös színt.
A klasszikus hajszálvékonyra szeletelt nyers bélszínbõl készül, amelyet olí-
vaolajjal és citromlével locsolnak meg, tetejére pedig parmezán kerül. Prak-
tikus és elegáns fogás.

Hozzávalók (2 személyre):
10 dkg tökéletes minõségû és frissességû bélszín,  rukkolapesto, parmezánforgácsok, 
egy marék friss rukkola, jó minõségû olívaolaj, só, bors

Egy éles késsel vékony szeleteket vágok a lehûtött húsból. Átlátszó fóli-
ára ráhelyezem a hússzeleteket, úgy, hogy minden szelet mellett legalább
még egyszer ugyanannyi üres hely maradjon minden oldalról. A tetejére
ráhelyezek egy pontosan ugyanakkora fóliát, és szorosan rányomom. A
húsklopfolóval egészen hajszálvékonyra lapogatom a hússzeleteket. Mi-
vel a hús hajszálvékony, ilyenkor már nehezen lehet kézzel, vagy akár
más eszközzel áttenni tányérra, ezért a legegyszerûbb lehúzni a felsõ ré-
teg fóliát és az alsót a hozzátapadt hússal együtt, fejjel lefelé a tányérra
simítani és ezt a réteget is lehúzni. A szeletek teljesen fedjék be a tányért.
A tetejére rukkolapestot csöpögtetek (opcionális), meglocsolom finom olí-
vaolajjal, (ha nincs rajta pesto, citromlével is), sózom, frissen õrölt borsot
szórok rá, végül rádobok egy marék rukkolát és parmezánforgácsokat.

Galéria Nyári A. Ildikó

Texiltervezõ iparmûvész, vizuális és környezetkultúra szakos mûvész-tanár, jelen-
leg a Hunyadi János Általános Iskolában tanít. Alkotómûvészként fõleg selyem
kollázsokat és grafikákat készít, de szívesen dolgozik olajfestékkel is. Titokzatos,
gótikus ihletésû tereiben meg-megjelennek alakok, növények, finom vonalú ere-
zetek melyek aztán a nõiesen harmónikus szín és forma komponálás eredménye-
ként egy idõn kívüli, álomvilágban manifesztálódnak.

Lehel
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Állatvédelem, �embervédelem�, etika, valóság

Kosárlabda beszámoló U 11

A Haraszti Sasok lejátszották a negyedik fordulót 
a Kenguru Kupában.

Az eredmény:
Haraszti Sasok�Vasas Gepárdok  46 : 61

�Csata Szellemek   36 : 100
Sajnos mindkét mérkõzést elvesztettük. Mindkét mérkõzésen tu-
dása alatt játszott a csapat. Nem mentesít a vereségtõl az sem,
hogy a Csata Szellemek hetente edz annyit, mint mi havonta!
Rendre alulmaradtunk a lepattanó labdák megszerzésében és pon-
tatlanul dobtunk.

Jó teljesítményt nyújtott 
Perger Péter.

A két vereséggel lekerültünk a �C� csoportba, ahol legközelebb az Úbuda MAFC
és a Pannónia lesz az ellenfelünk.

A Haraszti Sasok lejátszották a februári fordulót 
a Kenguru Kupában.

Az eredmény:
Haraszti Sasok�Herman Pókok   50 : 53

�Pannónia Vasas  76 : 42
A Pókok ellen elvesztettük a mérkõzést az utolsó 10 percben. Addig végig mi ve-
zettünk, de fegyelmezetlenség miatt fordított a Herman Pókok csapata.
A Pannónia Vasas mérkõzést simán nyertük. Mindenkinek kötelezõ saját embert
fogni, amit néha nem sikerül megoldani!

Legponterõsebb játékos: Bényi Máté (17 ill. 28 pont)
László Roland (17 ill. 28 pont)

Bényi
Máté

Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Somkuti Márton, s Perger Péter küzdõszelleme
is dícséretes.

Maradtunk a �C� csoportban, remélem márciusban felkerülünk a �B� csoportba.
A Megye Bajnokságban ismét elmaradt a mérkõzés a havazás miatt!

Bartáné Nagy Csilla
edzõ

László
Roland

Somkuti
Márton

Asztalitenisz hírek
2010. január 2-án 

�90 éves a DMTK� egyéni verseny

Résztvevõ: 28 fõ
1�8 osztályos tanulók:
1. Éri György, 2. Takács László, 3. Szertics
András
Felnõttek:
1. Kasler László, 2. Dr. Gyergyai Gábor, 3.
Sós Tibor

2010. január 9 
BUDAPESTI DIÁKOLIMPIAI DÖNTÕ

Résztvevõ: a kerületek bajnokai között mi 5
fõvel.
Takács Dániel a legjobb 16�24 között
Éri György 5�8
Török Anna 5�8
Marosi Petra 5�8
Marosi Réka 8�16
Nagyon szép diáksport eredmény!

CS. B. Pest megyei fordulók:
január 23  Vecsés�DMTK
január 31  Telki�DMTK
február 13 DMTK�Vámosmikola
február 27 DMTK�Nagykáta

2010. január 16-án 
�90 éves a DMTK� egyéni és páros verseny

Résztvevõ: 35 fõ
1�8 osztályos tanulók:
1. Landsmann Antal, 2. Helméczy András, 
3. Török Anna
Páros városi verseny (Régiós)
1. Radvánszki B�Sós T;   2. Kasler L�Kis T.; 
2. Jeszenszky Katalin II. �( Csepel)- és
Starostiák J. (Vecsés)

2010. január 23. 
Megyei �B� CS. B. 10. forduló

Vecsés II�DMTK 4:14 (gyõzelem !)

Gyõztek: Radvánszki (4) Metykó (4) Sós (2)
Kasler (2) és Radvánszki- Sós pár (1)
Metykó- Kasler pár (1) 

2010. január 31. 
Megyei �B� CS. B. 11. forduló

TELKI�DMTK  4:14 (gyõzelem !)
Gyõztek: Radvánszki (4) Sós (4) Kasler (3)
Dr. Gyergyai (1) és a Radvánszki � Sós(1)  
Kasler � Dr. Gyergyai pár (1)

Eddig: 9 gyõzelem 2 vereség (3. helyen a ta-
bellán � 18 pont).

Dunaharaszti. Város. Épül, szépül, gya-
rapodik (bár már jó lenne helyretenni a
Fõ utat, a Némedi utat, járdával, útsze-
géllyel, parkolókkal, kerékpárúttal). Ez a
külcsín. De milyen a belbecs? A lakókör-
nyezet?
Tudjuk, a civilizáció egyik káros hatása a
zajártalom: autók, repülõk, vasút, üzemek
zajai; autó-, motorbõgetés, hangos zene,
zajos-zûrös szomszédság, állattartás � az
emberek zajai.
Szép és jó az állatvédelmi törvény, de van-
e következetes ellenõrzés, uram-bocsá'
büntetés, hogy az állattartó hogyan bánik
a �kedvencével�? Mert kegyetlenkedés az
is, ha sajnálatból, vagy szükségtelenül tar-

tanak többféle állatot, és ahogyan! Van
ugyan korlátozás, de sokakat ez nem ér-
dekel. És a tartás módja sem: vannak ebek
örökös láncon, nevelés, szeretet, gondos-
kodás nélkül, orvosi ellátási, etetési hiá-
nyossággal. Nincs ivartalanítási kultúra,
van viszont szabad párosodás, kidobott
szaporulat, póráz nélküli sétáltatás, elszö-
kési lehetõség, vagy �praktikus� kiengedés
a dolgok elvégzésére (mások elé), a ren-
desen tartott állatok kívülrõl hergelésére a
járókelõk, fõleg a gyermekek veszélyezte-
tésével. 
Pihenni vágyunk otthonunkban, családot
nevelünk, kellemes környezetre vá-
gyunk, míg vannak akik éjjel-nappal

hagyják, hogy kutyáik vég nélkül �szóra-
koztassák� és veszélyeztessék a környe-
zetüket.
Nem valószínû, hogy Nagy Lajost olvas-
va hiszik õk, hogy �A kutya az utca be-
piszkítására, a szomszédok bosszantá-
sára való�! Ha meg olvassák, akkor nem
értik!
Úgy gondolom, hogy pl. Altdorfban ez nem
így mûködik. Legyünk testvérváros abban
is, hogy betartjuk és betartatjuk az írott és
íratlan szabályokat, szép, élhetõ, nyugodt
környezetet teremtünk saját magunknak,
másoknak, mindenkinek, Harasztinak!

Ölvedy Jenõ
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2010. január 25-én megtartott ülése

Dr. Szalay László polgármester ismertette
a két ülés között eltelt idõszakban történt
eseményeket:
1. A Területi Gondozási Központ a jelzõ-

rendszer további mûködtetésére be-
nyújtott pályázaton 1 900 000 Ft-ot
nyert.

2. Tárgyalást folytattunk a váci püspökkel,
és megállapodást tudunk kötni a temp-
lomkert építésére.

3. Lakossági bejelentés kapcsán a Dózsa
Gy. út � az 5201 jelû országos közút �
kezelõje, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
fel lett szólítva a vasúti híd alatti aluljá-
ró kátyúzásának elvégzésére. A közút-
kezelõ hidegaszfaltos technológiával
az ideiglenes javítást elvégezte.

4. 50 m3 illegálisan elhelyezett hulladék
összeszedésére került sor a Millennium
u. és az M0-ás híd találkozásánál.

Napirendi pontok

1. Döntés a közbeszerzési eljárások
eredményérõl

Dominiák Ildikó a Corex Consulting Kft.
vezetõ tanácsadója tájékoztatást adott a
közbeszerzésekrõl. Két közbeszerzési el-
járás van most folyamatban. 
A Granárium építésére vonatkozó mûsza-
ki ellenõri feladatok kiválasztására szóló
közbeszerzési eljárás és az irodaszerek,
papírok és tonerek közbeszerzési eljárás.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Közbeszerzési Értesítõ 155.
lapszámában megjelent, az �Irodaszerek,
papírok, tonerek beszerzése� tárgyában
közzétett közbeszerzési eljárás nyertesé-
nek � az 1. részre vonatkozóan (iroda-
szerek, papírok beszerzése) � az ÁBP
ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt.-t
(1044 Budapest, Óradna u. 5.), 2. helye-
zettnek a Profil-Copy 2002 Kft.-t (3531
Miskolc, Kiss Ernõ u. 15/2.) jelöli meg. 
A 2. részre (tonerek beszerzése) vonat-
kozóan az eljárás eredménytelen, tekin-
tettel arra, hogy egyik pályázó sem nyúj-
tott be érvényes ajánlatot.  A Képviselõ-
testület felhatalmazta a Polgármestert a

nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási
szerzõdés megkötésére. A Képviselõ-tes-
tület egyben dönt a tonerek beszerzésé-
vel kapcsolatban új közbeszerzési eljárás
indításáról.

2. Dunaharaszti Város Önkormányzata
a Mese Óvoda  módosító okiratának és
egységes szerkezetû új Alapító Okira-
tának jóváhagyása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Mese Óvoda módosító alapító
okiratát és az egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratot jóváhagyja.

3. Közszolgálati Szabályzat jóváha-
gyása

A Közszolgálati Szabályzatot a Képviselõ-
testület jóváhagyta. A szabályzat a Pol-
gármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köz-
tisztviselõkre, munkavállalókra és a Pol-
gármesterre terjed ki.

4. A Baktay Ervin Gimnázium és Víz-
ügyi Szakközépiskola részvételének tá-
mogatása a TAMOP 3.1.5-09 számú
�Pedagógusképzések (A pedagógiai
kultúra fejlesztése, pedagógusok új
szerepben)� címû pályázaton

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a
Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szak-
középiskola benyújtsa pályázatát a
TAMOP 3.1.5-09 �Pedagógusképzések (A
pedagógiai kultúra fejlesztése, pedagógu-
sok új szerepben)� címû pályázati kiírásra.

5. Dunaharaszti Város Közfoglalkozta-
tási Terve

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete Dunaharaszti Város 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervét elfogadta.

6. Az Önkormányzat 2010. évi költség-
vetésérõl szóló rendelet-tervezet elsõ
olvasata

A Képviselõ-testület az ülésen több módo-

sító indítványt fogadott el, több javaslat
hangzott el útépítés, támogatások terén.
A tervezetet a testület a 2010. február 22-i
ülésén és február 15-i közmeghallgatás
után fogadja el.

7. Városi báziskonyha terv engedélyez-
tetése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete tulajdonosi hozzájárulását adja
az Önkormányzat tulajdonában álló Kné-
zich u. 19. 6793/11 hrsz-ú ingatlanon fel-
építendõ Városi báziskonyha építési en-
gedélyének megadásához.

8. Beszámoló a határozatok végrehaj-
tásáról

A határozatok végrehajtásáról szóló be-
számolót a Képviselõ-testület elfogadta.

9. Ifjúsági, Sport- és Mûvelõdési Bizott-
ság beszámolója

10. Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolója

11. Ügyrendi Bizottság beszámolója

12. Városfejlesztési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság beszámo-
lója

A Képviselõ-testület mind a négy bizottság
beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

13. Dunaharaszti Magyar Baráti Kör
kopjafa állítási kérelme

Dr. Szalay László polgármester, több
hozzászólás nem lévén, ismerteti a hatá-
rozati javaslatot, majd szavazásra bocsát-
ja.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete nem járult hozzá ahhoz, hogy a
Dunaharaszti Magyar Baráti Kör a Dh.
3535. hrsz-ú közterületi ingatlanon (Hõsök
Tere) 2,5 m magas kopjafát állítson fel a
kérelméhez csatolt mûszaki leírásnak
megfelelõen.

Törölte az APEH a vagyonadó-kalkulátor adatait

Miután az Alkotmánybíróság keddi határozatában alkot-
mányellenesség miatt visszamenõleges hatállyal meg-
semmisítette az egyes nagy értékû vagyontárgyakat ter-
helõ adóról szóló törvény lakóingatlanokra vonatkozó
részeit, valamint a 242/2009. (X.29.) Kormányrendeletet,
az APEH elnöke elrendelte az adóhatóság internetes ol-
dalára kihelyezett vagyonadó-kalkulátort használókról
rögzített adatok adatvédelmi szabályok szerinti meg-
semmisítését.

Az adatok megsemmisítése az AB határozat közzétételé-
nek napján, 2010. január 28-án megtörtént.

A nagy értékû lakóingatlan adójáról bevallást benyújtó adó-
zók esetében az adóhatóság intézkedik a bevallás adatai-
nak törlésérõl, az iratok megsemmisítésérõl, és errõl az
érintetteket egyedileg tájékoztatja.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2010. február 8-án megtartott rendkívüli ülése

Rendkívüli elõirányzat jóváhagyása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete tekintettel � a 2009. december,
2010. január�február hónapok szélsõsé-
ges idõjárásából fakadó � rendkívüli hó-
esésre, valamint e ténybõl adódó jelen-
tõs mértékû útfenntartási többletfelada-
tokra a 2010. évi költségvetés terhére
15 000 000 Ft elõirányzatot hagyott jóvá. 

Napirendi pontok

1. Dunaharaszti, Laffert-kúria mûemlé-
ki épületének átalakítása, felújítása,
bõvítése, közmûellátásának kialakítása
címû közbeszerzési eljárás nyertesének
megnevezése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a �Dunaharaszti, Laffert-kúria
mûemléki épület átalakítása, felújítása,
bõvítése, közmûellátásának kialakítása�
tárgyú egyszerû, tárgyalásos közbeszer-
zési eljárás nyertesének a Progress B'90
Zrt.-t (1203 Budapest, Emília u. 15.) jelöl-
te meg. 

2. Dunaharaszti, Laffert-kúria rekonst-
rukciójának mûszaki ellenõrzése címû
közbeszerzési eljárás nyertesének
megnevezése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a �Dunaharaszti, Laffert-kúria
mûemléki épület rekonstrukciójának
mûszaki ellenõrzése� tárgyú egyszerû,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
nyertesének az Euro Project Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Paptag u. 27.) �
NOX 2000 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán
Imre u. 1.) konzorciumot, másodiknak
pedig a Csíky és Társa Beruházás-
szervezõ Kkt.-t (2081 Piliscsaba-
Klotildliget, Fényesliget sétány 2.) jelöl-
te meg. 

3. Döntés közbeszerzési eljárások meg-
indításáról

a) Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete felhatalmazta a Polgármes-
tert a �KMOP-2007-5.2.1/B � Pest me-
gyei településközpontok fejlesztése �
Integrált településfejlesztés Pest me-
gyében� címû pályázathoz kapcsolód-

va a Fõ út útépítésének és csapadék-
víz-elvezetésének, valamint az elektro-
mos hálózat átépítésének kivitelezésé-
re vonatkozóan feltételes közbeszerzé-
si eljárás elõkészítésére és megindítá-
sára.

b) Dunaharaszti Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete felhatalmazta a Polgármes-
tert Dunaharaszti város alábbi önkor-
mányzati intézményeinek takarítására
vonatkozó közbeszerzési eljárása
megindítására:
� a Mese Óvoda és három tagóvodája,
� a Polgármesteri Hivatal, 
� az Okmányiroda, 
� a Gyámhivatal, 
� a Gyermekjóléti és Családsegítõ

Szolgálat, 
� a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó, 
� a Damjanich u. 32. sz. alatti Orvosi

Rendelõ önkormányzati része,
� a Védõnõi Szolgálat helyiségei,
� a Városi Temetõ helyiségei, 
� a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi

Szakközépiskola, 
� a Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-

kola � Tornacsarnoka.

Tisztelt dunaharaszti Polgárok!

A jármûvek eredetiségvizsgálatával összefüggõ változások
2010. január 1-jét követõen. A 301/2009. (XII. 22.) kormány-
rendelet 2. § (2.) bekezdésében meghatározottak szerint a jár-
mûvek elõzetes eredetvizsgálatának elvégzését és annak
eredményét a Hivatal által kiadott Hatósági Bizonyítvány iga-
zolja. Az okmányirodai informatikai rendszerbõl a Hatósági Bi-
zonyítvány kinyomtatott példányát az ügyfél átveszi, kivéve, ha
az már korábban nem került kézbesítésre. Az elsõ ilyen iratért
illeték, szolgáltatási díj nem számolható fel. � A Hatósági Bizo-
nyítvánnyal szemben fellebbezési lehetõség nem biztosított. �
A fenti idõpontot megelõzõen befogadott kérelemmel rendelke-
zõ vizsgálatok esetében a korábbi eredetiségvizsgálatra vonat-
kozó hatósági eljárásokról, annak eredményérõl határozat ke-
rül kiállításra. 

Az egyéni vállalkozás ügyintézésével összefüggõ 
változások 2010. január 1-jétõl

A 2009. évi CXV. törvény (Evectv), valamint a kapcsolódó vég-
rehajtási rendeletek a fenti idõponttól hatályosak. Ennek értel-
mében a vállalkozói tevékenyég megkezdésének bejelentése
személyesen illetve elektronikus úton intézhetõ.
Az adatváltozás, a szüneteltetés és a megszüntetés bejelenté-
se kizárólag online eljárásban az ügyfélkapu alkalmazásával
kezdeményezhetõ. 
Az eljárásban felhasználható nyomtatványok a KEKKH honlap-
ján, az egyéni vállalkozással kapcsolatos letölthetõ iratminták
felhasználásával történhet (www.magyarorszag.hu).
Az egyéni vállalkozók a szükséges további tájékoztatást az ok-
mányirodai ügyintézõtõl kérhetik. 

Közúti jármûvek átírása

Az okmányirodai ügyintézésben a közúti jármûvek átírása és
az üzembentartói bejegyzés során 2010. január 1-jétõl csak a
304/2009. (XII. 22.) kormányrendeletben megfogalmazott adat-
tartalommal kitöltött bizonyító erejû magánokiratoknak a közle-
kedésigazgatási eljárásokban történõ felhasználására van le-
hetõség.

Iratminták a www.dunaharaszti.hu oldalról elérhetõek. Tájékoz-
tatás az okmányirodai ügyintézõktõl is kérhetõ.

Ügyfélkapu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. évi felsõoktatási felvételi
rendszerben az ügyfélkapun keresztül történõ e-felvételi eljá-
rásra van lehetõség az alábbiak szerint.

A felsõoktatásba történõ jelentkezés és a felvételi eljárás
ügyintézése online változata a www.felvi.hu honlapon ke-
resztül történik. Ez az egyszerûbb és gyorsabb jelentkezés
csak az ügyfélkapuval rendelkezõk részére biztosított
(www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu). 
Az e-felvételi legnagyobb elõnye, hogy nem engedi meg az ûr-
lap hibás kitöltését. 

Figyelmükbe ajánlom, hogy amennyiben a felvételizõ a jelent-
kezési határidõig még nem töltötte be a 18. életévét, és az e-
felvételi során ügyfélkapu segítségével szeretne hitelesíteni,
akkor a szülõnek (törvényes képviselõnek) is szükséges az ok-
mányirodai regisztrációban részt venni.
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság az
Önkormányzat szervezeti és mûködési sza-
bályzatában foglalt felhatalmazásnak meg-
felelõen, a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv., az ágazati
kormány- és miniszteri rendeletek, valamint
a hasonló tárgyban született helyi rendele-
tek alapján saját hatáskörében dönt a költ-
ségvetésben elõirányzott szociális célú tá-
mogatások elosztásáról, a részelõirányza-
tok közötti átcsoportosításokról.

A Bizottság 2009. évben heti rendszeres-
séggel tartotta meg üléseit, esetenként kihe-
lyezett ülésekre is sor került. Az üléseken
hozott döntések minden esetben jegyzõ-
könyvi rögzítésre kerültek. Bizottsági ülés
határozatképtelenség miatt nem maradt el.
A Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület
módosította az SZMSZ 5. sz. mellékletében
szereplõ feladat- és hatásköröket.

A Bizottság az elmúlt években kidolgozott
egy koncepciót a különféle intézmények ál-
tal szervezett gyermektáborokkal kapcsola-
tos igények kezelésére, a Képviselõ-testület
által jóváhagyott pénzügyi kereteken belül.
Ennek lényege az, hogy a Bizottság támo-
gatásával kizárólag hátrányos helyzetû, szo-
ciálisan rászorult gyermekek üdülhetnek,
olyanok, akiknek � családjuk rossz anyagi
helyzete miatt � egyébként nem lenne erre
lehetõségük. A gyermekek kiválasztása a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
családgondozóinak közremûködésével tör-
ténik. Ezen a nyáron a Bizottság támogatá-
sával, összességében mintegy másfél millió
forint odaítélésével:

� a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
sárospataki táborban 21, Pécsett 20 gyer-
mek üdült (400 ezer Ft);

� a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgal-
ma balatonszárszói táborában 30 olyan
gyermek töltötte el napjait tartalmas prog-
ramokkal, akik még nem voltak a Balaton-
nál (200 ezer Ft);

� a Hétszínvirág Óvoda táborához 100 ezer
Ft-tal járultunk hozzá;

� az óvodák nyári étkeztetéséhez 167 ezer
Ft támogatást adtunk, ez 20 gyermek költ-
ségeit fedezte;

� a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szer-
vezésében, a három általános iskolánk-
ban tanuló, szociálisan rászoruló csalá-
dokban élõ gyermekek étkezéséhez, illet-
ve annak minõségi javításához a nyáron
hat héten át nyújtottunk támogatást 205
ezer Ft értékben;

� a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola két-
napos tanulmányi kirándulásához 43 sa-
játos nevelési igényû gyermek részére 90
ezer Ft támogatást adtunk;

� a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ta-
nulmányai kirándulásaihoz 150 ezer Ft tá-
mogatást adtunk, 33 hátrányos helyzetû
gyermek részére;

� a DMTK Birkózó Szakosztály felkészülési
célokat szolgáló nyári edzõtáborozását,

amelyet kiemelkedõ sporteredményeket
elérõ, szociálisan rászoruló gyermekek
számára szervezett, 150 ezer Ft-tal támo-
gattuk;

� a Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület
sporttáborában 15 szociálisan rászorult
gyermek vett részt támogatásunkkal (50
ezer Ft);

� A Hunyadi János Általános Iskola által
szervezett szilvásváradi táborban 6 gyer-
mek üdült a támogatásunkkal (60 ezer Ft);

� egyéni kérelemre, rászorultsági alapon 43
ezer Ft támogatásban részesítettünk rá-
szoruló gyermekeket különféle táborozá-
sokhoz.

Fentieken túl a Gyermekjóléti Szolgálat
egyéb programjait is támogattuk. Az Ifjúsá-
gi Klub rendezvényeinek megtartásához
180 ezer forinttal járulunk hozzá. Itt jegyzem
meg, hogy a Szolgálat 120 rászorult gyer-
mek részére biztosított 54 napon keresztül
egyszeri meleg étkezést pályázaton nyert
pénzbõl (2 397 600 Ft!) a nyári szünetben,
ehhez � az összeg nagyságrendje miatt �
idén nem kellett hozzájárulnunk. 

Itt kívánom megjegyezni, hogy a Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szolgálattal példás az
együttmûködésünk, tapasztalataink szerint
kiválóan és lelkiismeretesen végzik munká-
jukat. Erre csak egyetlen példa: Az Elmû és
a Hálózat Alapítvány adta lehetõséget ki-
használva 63 nehéz helyzetbe került
dunaharaszti családot segítettek hozzá ah-
hoz, hogy áramdíj-tartozásaik jóváírásra ke-
rüljenek. A támogatás összege 3 418 256
forint volt.

Az év elején, a januári nagy hidegben a
Szolgálattal együttmûködve napi egyszeri
meleg ételt, teát osztottunk a hajléktalanok-
nak, akik számára 8 hálózsákot is vásárol-
tunk.

A már korábban is évrõl-évre megtartott és
jól bevált, szemész szakorvos által elvégzett
szemészeti szûrések, a gyermekek egy cso-
portját érintõ fogászati szûrések mellett eb-
ben az évben is megtörtént az iskolába ké-
szülõ korosztály (200�250 gyermek) fül-orr-
gégészeti (hallás) vizsgálata és ortopédiai
(mozgásszervi) szûrõvizsgálata is. Aszemé-
szeti vizsgálatokon (itt a szûrés az összes
óvodás korosztályra kiterjed) 617 esetbõl 39
esetben merült fel probléma, a hallásvizsgá-
latokon 265-bõl 34 esetben, míg a mozgás-
szervi szûrésen 200 vizsgálatból 90 esetben
lett megállapítva elváltozás. A szûréseket
agilis, nagy tudású, lelkiismeretes szakor-
vosok végzik. A vizsgálatokat tavasszal el-
végezték, errõl a Bizottságot tájékoztatták,
illetve azon gyermekek szüleit, akiknél vala-
mely probléma merült fel. Ezen gyermekek-
nél a felmerült elváltozások korrigálása, ke-
zelése még az iskolakezdés elõtt megtörtén-
het. Ahol szükséges, ott további kezelések-
re tettek javaslatot, így a kis páciensek nyo-
mon követése biztosított. A szülõk részérõl
már eddig is sok pozitív visszajelzés érke-
zett. Természetesen az óvodáskorú gyer-

mekek egészségügyi, illetve szûrõvizsgála-
tát, mint ez idáig, ezentúl is gyermekorvosa-
ink végzik � köszönet lelkiismeretes munká-
jukért � ezt egészítjük ki a szakorvosi szû-
rõvizsgálatokkal.

A szakorvosok által kiszûrt gyermekek nagy
száma igazolja a szûrõvizsgálatok fontossá-
gát és szükségességét.

Példamutató kezdeményezés volt a Képvi-
selõ-testület és a döntést elõkészítõ Bizott-
ság részérõl a méhnyakrák kialakulásáért
felelõs humán-papillóma vírus elleni ingye-
nes vakcina biztosítása a hetedikes
dunaharaszti leányok részére. Õk az önkor-
mányzat által biztosított pénzügyi keretbõl
kapták meg a három oltást, az egyéb érdek-
lõdõk esetében a gyógyszergyár adott jelen-
tõs kedvezményt. 112 gyermek lett leoltva.
Az oltás mindhárom alkalommal (március,
május és szeptember hónapokban) rendben
lezajlott, szövõdmény nem fordult elõ. Az ál-
talunk a gyártókkal lefolytatott versenytár-
gyalások eredményeképpen, az ott elért je-
lentõs kedvezmények miatt a Képviselõ-tes-
tület által biztosított 6 millió Ft elegendõnek
bizonyult.

A Bizottság bízik abban, hogy ez a kezde-
ményezés az elkövetkezõ évek során is foly-
tatódni fog, és ennek fedezetét a Képviselõ-
testület továbbra is biztosítani fogja a költ-
ségvetésben. A Bizottság megköszöni a
Képviselõ-testületnek a költségvetésben er-
re a célra elkülönített keretet, valamint kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik tevõle-
gesen részt vettek ebben a programban, és
munkájukkal segítették az oltások zavarta-
lan lebonyolítását.

A Bizottság másik nagy, sok szervezést (kö-
szönet érte a hivatal munkatársainak is) kí-
vánó programja volt az idei évben a méltá-
nyossági gyermekétkeztetés �felfuttatása�.
Egyre több család kerül olyan helyzetbe,
hogy komoly nehézséget okoz számukra az
intézményi étkezési térítési díj kifizetése. A
magasztos célt � ne legyen éhes egyetlen
diák sem az oktatási intézményeinkben � si-
került elérnünk azzal, hogy a megnövelt ke-
retet felhasználva (3 millióról 5 millióra nö-
veltük az erre a célra elkülönített keretössze-
get) mindent elkövettünk a széles körû tájé-
koztatás érdekében. Ebben nagy segítsé-
günkre voltak az intézményvezetõk is. Mun-
kánk betetõzéseként rendeletet terjesztet-
tünk a Képviselõ-testület elé, melyben sza-
bályoztuk a támogatás feltételeit. A támoga-
tás célzott, azt csak a gyermek étkezésére
lehet felhasználni. Az év folyamán 485 gyer-
mek étkezését támogattuk. 5 esetben átvál-
laltuk olyan gyermekek étkezési költségeit is
(35 ezer forint értékben), akiknek szülei
nem, vagy csak késve jelezték igényüket.

A Képviselõ-testület által átruházott jogköré-
nél fogva a Bizottság ülésein � egyéni kérel-
mek alapján � ápolási díj, átmeneti segély,
gyógyászati segédeszköz-támogatás, te-
metési segély, fûtés-támogatás, lakásfenn-

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 
a 2009. évben felhasznált szociális célú támogatásokról
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tartási támogatás, rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás, szemétszállítási díj kedvez-
ménye támogatási formákban döntött,
mindössze 19 esetben került sor kérelem
elutasítására. A bizottsági döntések ellen a
Képviselõ-testület felé fellebbezés nem ér-
kezett.

A 2009. évi költségvetésben szociális célú
támogatásra biztosított keret alakulását a
Bizottság folyamatosan figyelemmel kísér-
te, idõarányosan a keretet nem lépte túl. A
kérelmek megnövekedett száma miatt a Bi-
zottság saját keretén belül átcsoportosítást
hajtott végre szeptember folyamán, az át-
meneti segély keret javára, azért, hogy az
év végéig beérkezõ, indokolt kérelmek kifi-
zetése ne kerüljön veszélybe. Ezt a válto-
zást figyelembe kell venni a jövõ évi költ-
ségvetés tervezésekor is. A szociális célú
támogatások részletes felhasználásáról az
Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló melléklete nyújt részletes
tájékoztatást.

A Bizottság, illetve a Jegyzõ a szociális tör-
vény által szabályozott feltételek alapján
az elmúlt évben önmaga ellátására képtelen
hozzátartozó ápolása esetén ápolási díj-
ban részesített havi rendszerességgel 21 fõt
alanyi jogon, 16 fõt méltányosságból � ez
utóbbi a Bizottság hatásköre �, 11 fõ pedig
fokozott ápolást igénylõ, súlyosan fogyaté-
kos személy ápolásáért részesült ápolási
díjban.

Átmeneti segélyt 982 alkalommal nyújtot-
tunk, 8 638 000 forint összegben. A Bizott-
ság � figyelembe véve az év elején, a téli
hónapokban megnövekedõ lakásfenntartási
költségeket � fûtéstámogatásra az átmene-
ti segélyként adható maximális összeget ad-
ta a rászorulóknak.
Temetési segélyt 68 alkalommal juttattunk
a költséget viselõ hozzátartozók részére.
Köztemetést 7 alkalommal rendelt el a Pol-
gármester Úr a hivatal javaslatára. 
Gyógyászati segédeszköz (hallókészülék,
szemüveg) beszerzéséhez 12 fõt segítet-
tünk hozzá. 

12 hónap idõtartamra állapítottunk meg la-
kásfenntartási támogatást a saját kere-
tünkbõl 28 család részére. Normatív támo-
gatásban 30 család részesül.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a
gyermekes családok részére 285 esetben
állapítottunk meg, 2 702 000 Ft összegben.

28 esetben került sor krízis helyzetbe ke-
rült családok azonnali megsegítésére, az
okok között viharkár, lakástûz, betörés, bal-
eset, lakbértartozás egyaránt elõfordult.

Rászorultsági alapon 9 fõ részesül szemét-
díj-kedvezményben.

A költségvetésben az elsõ lakáshoz jutó fia-
tal házasok részére biztosított keretbõl a Bi-
zottság továbbra is lehetõvé teszi, hogy min-
den fiatal házaspár � akik a helyi rendelet-
ben támasztott feltételeknek megfelelnek �
részesülhessen a vissza nem térítendõ tá-
mogatásból. Az idei évben 7 fiatal házas-
párt tudtunk hozzásegíteni elsõ otthonuk
megteremtéséhez. 

Az erõspusztai idõsek átmeneti otthonával
megkötött szerzõdés alapján � az elhelye-
zési lehetõséggel élve � a Bizottság döntött
a beutalási kérelmekrõl. Amennyiben szük-
séges volt, hozzájárultunk a gondozási díj ki-
egyenlítéséhez. 

Támogattuk az idõsek napján 500 fõ részé-
re megrendezett ünnepséget. A városunk-
ban élõ 677 fõ 81 éven felüli idõs ember,
illetve gondnokolt személy részére � az el-
múlt évek hagyományai alapján � ismételten
kiosztottuk a karácsonyi csomagokat,
2 708 000 forint értékben. A csomagokat a
címzettekhez a Bizottság felhatalmazása
alapján a Területi Gondozási Központ mun-
katársai juttatták el. A többletcsomagokat a
Képviselõ-testület tagjai adták át szociálisan
rászorult személyeknek. ABizottság 110 000
forinttal támogatta a nappali ellátást nyújtó
idõsek klubja tagjainak megajándékozását.

ABizottság 150 000 forinttal támogatta a Vö-
röskereszt és a Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat által megrendezett, a mûvelõ-
dési házban megtartott karácsonyi ünnepsé-
get, ahol a rászoruló családok, illetve a
nagycsaládosok vettek részt. 95 család ka-
pott ajándékcsomagot. A nagy sikerû ren-
dezvényen kb. 300-an voltak jelen.

ABizottság több ízben biztosított forrást � az
általános tartalékba történõ átcsoportosítás-
sal � a képviselõ-testület részére különbözõ
szociális, illetve egészségügyi támogatások
odaítéléséhez:
� a mozgáskorlátozottak internetes rádiójá-

nak mûködtetéséhez 240 ezer forintot;
� a Jahn Ferenc Kórház részére,

pulzoxyméter vásárlásához 100 ezer fo-
rintot;

� a Judo Klubban sportoló rászoruló gyer-
mekek részére 250 ezer forintot;

� a Madarász utcai kórház részére, rákos
gyermekek körülményeinek javításához
10 ezer forintot.

A Bizottság szakmailag felügyelte a területi
szociális gondozást. Szoros együttmûkö-
dést alakított ki a gyermekvédelmi szakszol-
gálattal, valamint a családsegítõ szolgálat-
tal, melyek vezetõi az üléseken rendszere-
sen részt vettek javaslataikkal, észrevétele-
ikkel segítették a munkát. A Bizottság állást
foglalt több, az oktatási intézményeket érin-
tõ kérdésben. A kitüntetõ címek adományo-
zása elõkészítésekor élt javaslattételi jogá-
val. A képviselõ-testületi ülések anyagát
minden alkalommal megtárgyalta, a tevé-
kenységét érintõ elõterjesztések esetében
kialakította álláspontját. Az egészségügyi,
orvosi ügyeleti, és szociális szolgáltatások-
kal kapcsolatos lakossági panaszokat, ész-
revételeket kivizsgálta, és helyi szinten min-
denki számára megnyugtatóan lezárta.

Fentieken túl a Bizottság sokat tett azért,
hogy a város lakossága értesüljön mind-
azokról a változásokról, amelyek érinthetik
õket. Rendszeresek voltak az elnök beszá-
molói a helyi televízióban és az újságban.

Dunaharaszti, 2010. január 7.

dr. Kovács György
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

2009. decemberi újszülöttek

Amster Zalán 12. 07.
Barna Dorián Vajk 12. 21.
Bocskai Ákos 12. 09.
Budinszky Ágoston Mihály 12. 07.
Csuha Brigitta 12. 01.
Domán Levente 12. 13.
Höckst Donát 12. 23.
Kaltenecker Ádám 12. 17.
Kiss Vince 12. 09.
Lambert Emília 12. 30.
Lambert Zsófia 12. 30.
Miskolczi Júlia 12. 05.
Remenyik Dániel 12. 29.
Török Noel 12. 29.
Verzsenyi Bálint 12. 13.
Wágner Norbert 12. 04.

2010. januári újszülöttek

Balázs Titanilla 01. 12.
Barta Máté Tibor 01. 22.
Boros Gergõ 01. 09.
Boros László 01. 15.
Borsos Noémi 01. 25.
Bot Luca 01. 24.
Botos Gergely 01. 22.
Botos Maja 01. 22.
Eifert Gyula 01. 24.
Erdei Adél 01. 24.
Farkas Benedek 01. 15.
Farkas Botond 01. 15.
Hamburger Bence 01. 18.
Hamburger Márk 01. 18.
Harangozó Róbert Hunor 01. 03.
Horváth-Angyal Veronika 01. 14.
Imre Dominika 01. 22.
Kelemen-Szebenyi Ákos Pál 01. 28.
Kemény Mira 01. 28.
Kocsis Ádám 01. 12.
Králik Boldizsár 01. 06.
Kubát Levente 01. 04.
Makkai Andrea 01. 19.
Nagy Máté 01. 29.
Nyilas Anna 01. 17.
Pál Bernadett 01. 06.
Pém Luca Szonja 01. 20.
Schmelek Dávid 01. 19.
Sziráki Mátyás 01. 09.
Vágvölgyi Lilien 01. 04.
Wágner Krisztián Patrik 01. 20.

Az elõzõ havi számunkban tévesen jelent meg
az egyik újszülött neve. A helyes adatok: 
Bors Vince 2009. 11. 06.
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Alapítvány a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskoláért

2008. évrõl beszámoló

Tisztelt Olvasó!

A 2008. évben alapítványunk a befolyt támoga-
tást a következõkre használta fel:

Bevétel:

Személyi jövedelemadó 1% 934 000 Ft
Vállalkozástól kapott támogatás    253 000 Ft
Lakossági támogatás 52 000 Ft

1 239 000 Ft

Banki kamat 2 000 Ft

Összesen: 1 241 000 Ft

A támogatás felhasználása:

Eszközbeszerzés: 109 000 Ft
Kulturális program: 277 000 Ft
Karbantartás: 698 000 Ft

1 084 000 Ft

Könyvelési szolgáltatás: 136 000 Ft

Banki költség: 21 000 Ft

Összesen: 1 241 000 Ft

Kedves Támogatóink!

Az Önök anyagi segítsége nélkül mindez
nem valósulhatott volna meg. Alapítványi
felajánlásukkal évrõl évre lehetõvé teszik,
hogy iskolánk tovább szépüljön, gazdagod-
jék.
Köszönjük, hogy bíznak bennünk, és velünk
vannak az egyre nehezedõ hétköznapokban.
Reméljük a jövõben is számíthatunk segít-
ségükre, támogatásukra.
Köszönetet mondunk segítségükért, együtt-
mûködésükért.
Munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívá-
nunk!

Dunaharaszti, 2009. 10. 26.

Kulcsár Ferenc Zimmermann Anna
kuratóriumi elnök intézményvezetõ

ADÓ 1%
Iskolánk alapítványa köszönetet mond
minden eddigi támogatójának. 
Amennyiben továbbra is azonosulnak
célkitûzéseinkkel, kérjük adójuk 1%-ával
az idén is segítsék iskolánk mûködését.

Alapítványunk neve: 
Alapítvány a 

Dunaharaszti Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskoláért

Adószáma: 18678819-1-13

Kulcsár Ferenc Zimmermann Anna
kuratóriumi elnök intézményvezetõ

ALSÓ TAGOZAT 2009�2010. I. félév

TANTÁRGYI ÁTLAGOK
Tanuló létszám 222

magyar magyar német angol környezet- mate- emelt 
nyelvtan irodalom nyelv nyelv ismeret matika szintû 

testnevelés
% % % % % % %

kiválóan teljesített 40 54 38 63 44 38 67
jól teljesített 36 29 40 24 41 39 31
megfelelõen teljesített 16 13 15 9 14 18 2
felzárkóztatásra szorul 8 4 7 4 1 5 0

Tanuló létszám 222

1-2 tantárgyból bukott Több tantárgyból bukott Kitûnõ Jeles
% % % %
0 0 20 22

MAGATARTÁS / SZORGALOM
Tanuló létszám 222

magatartás fõ % szorgalom fõ %
példás 133 60 példás 136 61
jó 72 32 jó 69 31
változó 17 8 változó 17 8
rossz 0 0 hanyag 0 0

ALSÓS ÁTLAG 4.2

FELSÕ TAGOZAT 2009�2010. I. félév

TANTÁRGYI ÁTLAGOK
Tanuló létszám 186

emelt
magyar     magyar    német   angol   természet-   föld-    törté-  mate- fizika   kémia  biológia szintû 
nyelvtan   irodalom nyelv    nyelv     ismeret      rajz    nelem   matika                                  test-

nevelés
3.7 3.8 3.5 3.9 3.7 3.2 3.4 3.4 3.3 3.2 3.5 4.6

Tanuló létszám 186

1-2 tantárgyból bukott Több tantárgyból bukott Kitûnõ Jeles
% % % %
6 2 7 6

MAGATARTÁS / SZORGALOM
Tanuló létszám 186

magatartás fõ % szorgalom fõ %
példás 89 48 példás 52 28
jó 83 44 jó 75 40
változó 13 7 változó 40 21
rossz 1 1 hanyag 17 11

FELSÕS ÁTLAG 3.7

ISKOLA ÁTLAG 3.9
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Így tovább, János!

Tóth János iskolánk 5. a osztályos tanu-
lója, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sport-
szövetsége �Pattogós� úszóversenyén 25
m-es hátúszásból bronzérmet, 25 m-es
mellúszásból ezüstérmet, 25 m-es gyors-
úszásból ezüstérmet szerzett.
Jánostól bátorság, kitartás terén sokat ta-
nultunk.
Büszkék vagyunk rá.

Dr. Brauswetter Viktorné

Reggeli meditáció

Jó dolog a napot megerõsítéssel, össze-
szedetten indítani.
Advent idejében kezdtük el a léleküdítõ
egy perces meditációt iskolai szinten.
Háló Gyula: Napi adagok címû könyve se-
gít minket.
Minden reggel kis csengettyû jelzi a gon-
dolatébresztõ érkezését, amit a diákok a
pedagógusokkal közösen meghallgatnak.
Ezt követi az egyperces teljes elcsende-
sedés.
Rohanó, harsány világunkban megállj-t
parancsolunk magunknak, újra tanulunk
visszavonulni, elhallgatni.
A szüntelen beszéd- és információáradat
közepette ez a reggeli egy perc a mi ter-
mékeny csend-szigetünk. Így próbálunk
nap mint nap, testben és lélekben össze-
szedetten munkára hangolódni.
Reméljük ez a közös elcsendesedés min-
den pedagógusból és diákból építõ, elõre-
vivõ, alkotó energiákat szabadít fel.

Zimmermann Anna

ÖKO HÍREK

Iskolánk osztályai a Természetvédelmi Hi-
vatal szervezésében az alábbi programo-
kon vettek részt:

� a 2. a osztály és a 3. évfolyam tanulói a
�Mesék kertje� témakörben a Termé-
szettudományi Múzeumban tettek tema-
tikus látogatást; továbbá a 2. a osztály
novemberben a madarak, a természet-
védelem témakörében hallgatott elõ-
adást a hivatal oktató pavilonjában, ahol
megtekintették a páratlanul gazdag ma-
dárgyûjteményt is. 

� Októberben és novemberben az 5. és 6.
évfolyam diákjai a barlangok kialakulá-
sáról, védelmérõl, természeti környeze-
térõl és a különbözõ történelmi korok
kertjeirõl szerezhettek behatóbb ismere-
teket ugyancsak a hivatal oktató pavi-
lonjában.

A félév során iskolánkban az Öko-fal is si-
keresen üzemelt, témáink a következõk
voltak:

� állatvédelem,
� tudatos vásárlás,
� szenvedélybetegségek, drogprevenció.

Vásárhelyi Gabriella

Szabadidõ eltöltése a Kõrösiben

Mozgalmasan teltek a délutáni  szabadidõs
foglalkozások a Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában. Pedagógusaink gondos-
kodnak arról, hogy a gyermekek ne csak a
tanórákon, de azon kívül is változatos prog-
ramokon vehessenek részt, hiszen nem le-
het elég korán kezdeni a szabadidõ hasz-
nos eltöltésének különbözõ módjaira törté-
nõ nevelést.
Az elsõs évfolyamok még az összeszokás
szakaszában vannak, így kevesebbet moz-
dultak ki az iskola falai közül. AKolibri Szín-
ház Micimackó címû elõadását látogatták
meg. A közeljövõben ezt még két további
elõadás követi majd. Karácsony közeledté-
vel nem feledkeztek meg szüleikrõl sem.
Mûsorral köszöntötték õket a szeretet ünne-
pe alkalmából.
A 2. a osztálynak jutott bõven tennivaló. A
Népmese Napját és a Kultúra Napját az is-
kolarádión keresztül köszöntötték egy saját
készítésû mûsor összeállítással. Egyik dél-
után a Fecsegõ szamár címû zenés me-
sejátékra látogattak el. Egy másik alkalom-
mal a Természettudományi Múzeum állan-
dó kiállítását keresték fel. Ellátogattak a Jó-
kai kertbe is, ahol egy az állatokkal kapcso-
latos programon vettek részt. A karácsonyt
õk is a szülõk számára készített mûsorral
köszöntötték, de az egész osztály részt vett
a közös iskolai karácsony hangversenyén is.
Beindult a D.A.D.A. program is, amelynek
keretében a helyi rendõrõrs munkatársának
elõadását hallgatták meg.
A 3. a osztályosok a Csili Mûvelõdési Ház
elõadásainak örülhettek. A félév során há-
rom elõadást is megnéznek. A karácsonyt
õk is a szüleiknek rendezett mûsorral kö-
szöntötték.
A 3. b osztályosok állatkerti programon
vettek részt. Félévüket bábelõadás is szí-
nesítette, s a többi osztályhoz hasonlóan ka-
rácsonyi mûsort készítettek szüleiknek.
A 4. a osztály is sokat volt úton. Megnézték
a Láthatatlan kiállítást, ellátogattak a Vaj-
dahunyadvárban a Mezõgazdasági Múze-
um, Esõerdõ címû kiállítására, részt vettek
a Kõrösi emléktúrán, ahol a tari sztupát te-
kintették meg, de jártak a Csodák Palotájá-
ban is, s meghallgattak egy filhamóniai
koncertet. Karácsony közeledtével õk is mû-
sorral készültek szüleiknek.
A 4. b osztály kerékpártúrával indította a
szabadidõs programok sorát. A tököli park-
erdõbe látogattak el. Ezt a Természettudo-
mányi Múzeum, valamint a Csodák Palotá-
ja követte. Két ízben is hallgattak meg kon-
certet, egyrészt egy Filharmóniai, másrészt
egy Haydn koncert részesei lehettek. A tél
beálltával szánkótúrát iktattak be program-
jukba.
Az alsós osztályok mindegyike részt vett a
Márton nap alkalmából rendezett lámpás fel-
vonuláson is.
A felsõtagozatos osztályok is sokat mozdul-
tak ki az iskola falai közül.
Az 5. a osztály Kubassek János Egy-Kor
címû elõadásán vett részt. Szeptemberben
a Kõrösi Csoma Sándor nyomában címmel
meghirdetett gyalogtúrára indultak, majd
egy Paradicsom-szigeti sorversenyekkel
színesített játékos délután következett. Ke-
rékpározni is eljutottak, s felkeresték a so-
roksári botanikus kertet is, de a mûvelõ-

dési ház koncertjén, s egy vasúttörténeti
kiállításon is ott voltak. Aztán a Jókai kertet
keresték fel, ahol a Kertek világa címû kiállí-
tást látták. Decemberben a Miklós napi meg-
emlékezés, s Mikulás disco következett, de
részt vettek az adventi programokon, s kará-
csonyi mûsorral várták az ünnepet.
Az 5. b osztály elsõ féléve az iskolai kará-
csonyi mûsorra való lázas készülõdéssel
telt. Rengeteget próbáltak mire véglegesre
csiszolódott az elõadás.
A 6. a osztály többnapos visegrádi erdei
iskolai programmal kezdte az évet. Szép
õszi programnak bizonyult a tájházi szüre-
ten való részvétel is. Ezután egy kalandpar-
ki kirándulás következett, majd részt vettek
egy népzenei hangversenyen. Osztályuk
felújítását, szépítgetését is õk végezték.
Szeptemberben a 6. b osztály is részese le-
hetett a visegrádi erdei iskolai progra-
moknak. Minden hónapra jutott program.
Októberben a csillebérci kalandparkba lá-
togattak el, s meghallgattak egy Vikár Béla
mûveibõl rendezett koncertet is. Ezt két to-
vábbi zenés elõadás követte: a filharmóni-
ai és a Haydn koncert. Decemberben mé-
zeskalács készítésben vettek részt, társaik
hip-hop elõadására látogattak el, s a Tájház
karácsonyi mûsorán is ott voltak. Januárban
a Karinthy Színház Tanár úr kérem címû
elõadásán vettek részt.
A7. a osztály rádiós mûsorral készült az Ara-
di vértanúk Napjának méltó megünneplésé-
re. Õk is meghallgatták Kubassek János
Egy-Kor címû elõadását. Õszi program-
ként evezõs túrára indultak, s számhábo-
rúztak. Budapestre is felkerekedtek a Had-
történeti Múzeumba és a Budavári Labi-
rintusba. Meghallgatták a mûvelõdési ház
népzenei koncertjét is. Programjukban
szerepelt még a Láthatatlan kiállítás meg-
tekintése, s korcsolyázás is. 
A 7. b osztályban is zajlott az élet. A Tanár
úr kérem címû színházi elõadáson õk is
részt vettek, s meghallgatták a mûvelõdési
ház népzenei koncertjét is. Közösen ké-
szülõdtek a karácsonyra, s a Tájházban ren-
dezett karácsonyi mûsorban õk is sikerrel
léptek fel.
A D.A.D.A. program elõadásának meghall-
gatását is beillesztették programjukba, de ott
voltak a Mikulás discoban, s közös erõvel
dekorálták osztályukat a karácsonyi ünne-
pekre.
A 8. a osztály tanulói is úton voltak több íz-
ben. Felkeresték a csillebérci kalandpar-
kot, s ellátogattak az oly népszerû Maffia
Múzeumba is. Itthoni programjukban mé-
zeskalács készítés és a Márton napi lámpás
felvonulás szerepelt. Õk is ellátogattak A Ta-
nár úr kérem címû darabra is.
A 8. b-nek is jutott ideje a délutáni lazításra.
Az õ programjukban is szerepelt a Maffia
Múzeum felkeresése. Ellátogattak a
Kisduna Tv új stúdiójába is. A Halloweent
partival ünnepelték. A színházlátogatás
sem maradt el, megnézték a Tanár úr ké-
rem címû elõadást. Akarácsonyi programok
közt a Tájház mûsora szerepelt, valamint
egy Haydn koncert meghallgatása.
Reméljük mindannyian feltöltõdtek a sokszí-
nû programoktól, s sikerült ötleteteket kap-
niuk saját szabadidejük minél változatosabb
eltöltéséhez.

Szarvasné Szpiszár Edit
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Belsõ innováció iskolánkban � 
drámapedagógiai módszerek 

alkalmazása az irodalomtanításban

Iskolánkban az idei tanévben az új tanítá-
si módszerek, a korábbi pedagógiai gya-
korlatban kevésbé alkalmazott munkafor-
mák felé orientálódik a tanítási gyakorlat.
Miért?
A tanulók minden szempontból megvál-
tozó helyzete sok esetben a pedagógu-
soktól is másféle nézõpontot, gyakorlatot
vár el. A hagyományos, mindannyiunk ál-
tal ismert és megtapasztalt egyéni és
frontális munka mellõl, el kell mozdulni a
páros munka, a csoportmunka, a koope-
ratív munka valamint a projekt munka al-
kalmazása felé.  Az utóbb felsoroltak
nem szükséges, hogy teljesen felülírják a
frontális munka létjogosultságát, de egy
széles módszertani tárházzal rendelkezõ
pedagógus jobban tudja motiválni a diá-
kokat, fenn tudja tartani a tanóra egészé-
ben az érdeklõdést, és ha megfelelõen
szervezi a tanítás, tanulás folyamatát, ki-
vívja a tanulók tiszteletét. Ha még kellõ-
en fegyelmez is, élményszerûvé teszi a
tanórát vagy foglalkozást, és személyisé-
ge is hiteles, kiszámítható és következe-
tes, örök életre szóló emléket hagy a
gyerekben. 
A tanórát színessé kell tenni: problémafel-
vetéssel, rejtvénnyel, képek, illusztrációk
alkalmazásával, zenei szemelvények fel-
használásával, játékos- és, mozgásos fel-
adatokkal, személyiségfejlesztõ gyakorla-
tokkal, szerepjátékkal, drámajátékkal� 
A tantárgyi rendszer egyik legfontosabb
pillére a magyar nyelv és irodalom tan-
tárgy, amely kardinális szerepet tölt be ab-
ban, hogy a diákok el tudják olvasni a le-
írtakat, megértsék az olvasottak tartalmát,
meg tudják válaszolni a szöveg alapján a
kérdéseket, következtetéseket vonjanak
le, összességében aktív, és alkotó befo-
gadói legyenek a szó mûvészetének. 
A humán (magyar nyelv és irodalom, tör-
ténelem, könyvtárismeret) munkaközös-
ségünk valamennyi tagja fontosnak tartja,
hogy diákjaink aktív olvasóvá váljanak.
Kovácsné Mester Ágnes kolléganõnk
emellett arra is hangsúlyt fektet, hogy di-
ákjaink alkotó befogadók legyenek. Mit ért
ez alatt? Az adott irodalmi mû megisme-
rése során olyan helyzeteket, szerepeket
próbálnak ki a gyerekek, amelyekben sa-
ját tevékenységük során jutnak el a mû lé-
nyegéhez. Ezt támasztja alá a tanulóink
körében végzett kérdõíves felmérése is.
Ebbõl alapvetõen az derült ki, hogy olyan
tevékenységeket szeretnének végezni,
amelynek középpontjában nem a tanár,
hanem õk maguk állnak, valamint ame-
lyek játékosak: történetek kitalálása és el-
játszása, jelenetek elõadása az olvasott
mûbõl, irodalmi játék, rajzolás a mûvel
kapcsolatban, beszélgetés a mûrõl cso-
portokban, tablókészítés. 
Az irodalom tanításában a drámajáték
módszerét alkalmazza, melyet a korábbi
években tanfolyamok keretében ismert

meg, idei tanévben a Színház- és Filmmû-
vészeti Egyetem drámapedagógiai sza-
kán egy kétéves képzés során sajátított el.
�Drámajátéknak nevezünk minden olyan
játékos emberi megnyilvánulást, melyben
a dramatikus folyamat jellegzetes elemei
lelhetõk fel.� � mondja Gabnai Katalin a
hazai drámapedagógia nagy mestere.
Hogyan is jelenik meg ez a tanórán?
Szükség van a szabad játéktér kialakítá-
sára, a tanóra elején ráhangoló, személyi-
ség- és közösségfejlesztõ játékokra, meg
kell vizsgálni a szereplõk jellemét, viselke-
dését, fel kell tárni a mû szereplõinek kap-
csolatrendszerét, konkrét �drámás� játé-
kok végzése, meg kell találni a kapcsola-
tot a gyerekek és a mû között, vagyis meg
kell fogalmazni: mi a mû mondanivalója a
mai kor számára.
Drámapedagógiai játékok az irodalomta-
nításban: emberi tulajdonságok megjele-
nítése némajátékkal, állókép egy adott
szövegrész megjelenítésére, álló fotóso-
rozat szereplõkrõl, képeken látható alakok
testhelyzetének megelevenítése, szobor-
csoport, szerepjátszás, szerepjátszás né-
zõpontváltással, a hallgatóság kérdései-
nek megválaszolása valamelyik szereplõ
nevében, egy-egy élethelyzet bemutatása
jelenetben, interjúkészítés az olvasott mû
szereplõivel�
Kovácsné Mester Ágnes kolléganõnk bel-
sõ továbbképzést is vállalt, novemberben
egy délutáni alkalommal 11 tanártársának
mutatott be olyan ráhangoló játékokat,
amelyek mind az alsós, mind a felsõs di-
ákok körében jól lehet használni az olva-
sás- és irodalomórákon. Köszönjük! Na-
gyon hasznos volt!

Vighné Bacsó Mónika

A TÁMOP 3.1.4/08/01 pályázat kere-
tében kompetenciaalapú oktatás be-

vezetése 
a Hunyadi János Általános Iskolában

Alsó tagozat
� 1. b, 2. b osztályok: Szövegértés � szö-

vegalkotás kulcskompetencia területen
teljes tanórai lefedettséget biztosító,
kompetencia alapú oktatási program,
programcsomag bevezetése, alkalma-
zása: Sinkó László, Kurcsics Mária 

� 1.a, 3. a osztályok: Matematika teljes
tanórai lefedettséget biztosító, kompe-
tencia alapú oktatási program, program-
csomag bevezetése, alkalmazása: Tóth
Ilona, Némethné Csobolyó Éva

� 1. c, 2. b osztály: Idegen nyelv (nemze-
tiségi német) kulcskompetencia terüle-
ten kompetencia alapú oktatási prog-
ram, programcsomag bevezetése, al-
kalmazása: Pálné Wessenhoffer Ágnes,
Pálfi Andrea

� 4. b osztály: Szociális és életvitel kulcs-
kompetencia területen kompetencia ala-
pú oktatási program, programcsomag
bevezetése, alkalmazása: Fábryné
Tádics Mária

Felsõ tagozat
� 6. a, 6. b osztályok: Szövegértés - szö-

vegalkotás kulcskompetencia területen
teljes tanórai lefedettséget biztosító,
kompetencia alapú oktatási program,
programcsomag bevezetése, alkalma-
zása: Gáborné Szilágyi Erzsébet, Lige-
ti Józsefné

� 5. b, 6. c osztályok: Matematika teljes
tanórai lefedettséget biztosító, kompe-
tencia alapú oktatási program, program-
csomag bevezetése, alkalmazása: Zrí-
nyi Rozália, Pergelné Kaltenecker Anita

� 5. a osztály: Idegen nyelv (angol) kulcs-
kompetencia területen kompetencia ala-
pú oktatási program, programcsomag
bevezetése, alkalmazása: Csicsai Ildikó

� 5. c osztály: Idegen nyelv (nemzetiségi
német) kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási program,
programcsomag bevezetése, alkalma-
zása: Bodonyi Ildikó

� 7. a, 8. c osztályok: Szociális és életvi-
tel kulcskompetencia területen kompe-
tencia alapú oktatási program, program-
csomag bevezetése, alkalmazása:
Kovácsné Gönde Éva, Schottné Márta
Melinda

A tanévben eddig 25 pedagógus össze-
sen 750 óra képzésen vett részt. Eze-
ken a továbbképzéseken újszerû tanulás-
szervezési eljárások alkalmazását segítõ
általános pedagógiai módszertani ismere-
teket, a drámapedagógia alakalmázását a
tanórán, tanulói differenciálás lehetõsége-
it, projektpedagógia, epochális oktatás
szervezési tudnivalókat sajátítottak el a
kollegák.
A felsõ tagozaton a II. félévben tantárgy-
tömbösített órarenddel haladunk. A tan-
tárgytömbösítés a tanórai foglalkozások
ciklikus megszervezésének rendje, mely-
nek keretei között adott tantárgy tanórai
foglalkozásait nem egyenletesen, minden
tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan
egy-egy idõszakra összevonva szervez-
zük meg. A tanítási ciklusok két hetenként
váltják egymást, így A és B hetes ciklus-
ban dolgozunk.
A kompetencia alapú oktatás egyik kulcs-
kérdése a megfelelõ minõségû taneszkö-
zök beszerzése. A projektünkben ez is
megvalósult. A munkánkat segítik a tanu-
lói eszközök, segédletek. A matematika és
szövegértés területen kompetenciaalapú
programcsomagokat is használunk a
tanórákon.
Kiemelt tevékenység a digitális készsé-
gek fejlesztése, amely digitális tartalmak,
taneszközök oktatási gyakorlatban való
használatával valósul meg. A tevékeny-
ség során a tanórákba számítógép,
projektor, interaktív tábla, Internet, interak-
tív tananyagok, multimédiás oktatórend-
szer használata is beépül. A gyerekek
Power Point bemutatókat, kisfilmeket ké-
szítenek. Ez a módszer lehetõvé teszi,
hogy az info-kommunikációs technológia,
mint eszköz és taneszköz kerüljön alkal-
mazásra a tanítás-tanulás folyamatában.
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2 0 1 0 .  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

2010. január hónapban
elhunytak neve és életkora

Csajkás János élt 94 évet
Dragucz Istvánné élt 85 évet
Hubay Barnabásné élt 84 évet
Kõvári Pál Antal élt 85 évet
Móder Józsefné élt 85 évet
Molnár Erzsébet élt 89 évet
Narancsik László élt 69 évet
Pap Tibor élt 52 évet
Schuckert Jánosné élt 64 évet
Szeidl Istvánné élt 51 évet
Tüske István élt 80 évet
Váradi Sándor élt 52 évet

A Magyar Vöröskereszt 
véradást szervez.

Véradás helye: 
Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési Ház.

Ideje:  2010. március 25-én 12�18 óráig.

TISZTELT ADÓZÓ!

Egyesületünk a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) 1996
óta segít az egyedül élõ, idõs, beteg embereknek abban, hogy saját otthonukban
emberhez méltóan élhessenek szeretetet adva és kapva életük utolsó percéig. 2009.
január 1-jétõl 14 településen teljesítünk otthoni hospice ellátást (Áporka, Apaj,
Dunavarsány, Délegyháza, Dunaharaszti, Halásztelek, Kiskunlacháza,
Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl,
Szigetújfalu) daganatos betegek gondozását.
Szolgálatunk elsõ és legfontosabb célja, hogy csökkentse a családok megterhelé-
sét és egyaránt támasza legyen a betegnek és gondozójának, mind fizikai, mind lel-
ki és szociális problémáinak megoldásában, ápolási eszközök biztosításával (spe-
ciális kórházi ágy, matrac, SZ.WC, tolószék, betegemelõ).
Aki leül egy betegágy mellé és megfogja egy szenvedõ kezét, annak tudnia kell,
hogy ez mennyit jelent egy magányos ember számára, aki kínzó testi-lelki fájdal-
makkal megterhelve várja a végsõ megnyugvást.
Ha Ön szolgálatunkat választja, adójának 1%-ával hozzájárul ahhoz, hogy az ottho-
ni betegápolásra szorulók életét segédeszközeink kölcsönzésével megkönnyítsük.
Az �otthoni hospice ellátással� a haldoklók mindennapjait élhetõvé tehessük.

Kérjük, hogy ezt a felajánlási lehetõséget terjessze ismerõsei, 
barátai, munkatársai között is.

Adószámunk: 18673539-1-13
A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkû támogatásokat!

Köszönettel: Kontha Benõné,
elnök

06-20/58-44-653

Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu
E-mail: diakonia@xnet.hu      Tel: 06-24/486-263

A Hunyadi János Általános Iskola tárgyi
felszereltsége nagy mértékben megfelel
ennek az elvárásnak. Az alsó tagozaton
Internet, projektor, lap-top, multimédiás
tanterem, a felsõ tagozaton Internet hoz-
záféréssel, számítógépekkel, projektorok-
kal, interaktív táblákkal felszerelt szaktan-
termek, két számítástechnika tanterem,
egy nyelvi labor, multimédiás oktató- és
szavazórendszer biztosítja a korszerû ok-
tatást.
A pályázat keretében kötelezõen megva-
lósítandó feladat a témahét megszervezé-
se. Iskolánk az õsz folyamán megrendez-
te az ÖKOHÉT, januárban a felsõ tagoza-
ton a Magyar Kultúra Hete, februárban az
alsó tagozaton a Mesehét elnevezésû
projekteket, melyekkel az iskola pedagó-
giai programjában megfogalmazott célo-
kat kívántuk megvalósítani.
A projektünk megvalósulása során ta-
pasztalatcserére, más intézmények jó
gyakorlatainak átvételére is sor kerül. En-
nek érdekében tantestületünk november
hónapban szakmai látogatást tett Kisúj-
szállásra a Kossuth Lajos és az Arany Já-
nos Általános Iskolákba.
Munkánkat szakemberek, tanácsadók fo-
lyamatosan segítik. Intézményi folyamat
tanácsadó támogatja az intézmény veze-
tõt, a szakmai vezetõket (Drahosné Akócsi
Ancilla, Versánszki Anna) a folyamatos
tervezésben, a projektvezetéssel kapcsola-
tos döntések meghozatalában. Segítséget
nyújt a célok követésében, részt vesz a fej-
lesztési elképzelések kialakításában, ame-
lyek adekvátak kell legyenek mind a hely-
zetelemzésben, mind az egyéb dokumentu-
mokban � fejlesztési terv, esélyegyenlõségi
terv, pedagógiai programban megfogalma-
zottak teljesítésére. Meg kell feleljenek a pá-
lyázati kiírásnak, valamint az elvárt monitor
mutatóknak. A kompetencialapú oktatás be-
vezetését végzõ kollegák munkáját kompe-
tencia területi mentorok segítik egyes
kompetencia területeken. Õk hozzájárulnak
a pedagógusok egyéni fejlõdéséhez, fej-
lesztéséhez, támogatják a horizontális tanu-
lást, közremûködnek a jó gyakorlatok fej-
lesztésében, közreadásában.
A pályázat során megvalósuló fejleszté-
sek eredményeként várható, hogy min-
den gyermek sikereket elérve, örömmel jár
iskolába. A gyermekek alkalmassá válnak
az iskolára korrekciós és felzárkóztató te-
vékenységgel. A problematikus tanulási
helyzetek megszûnnek, a gyermekek ön-
maguk lehetnek a tanítási szituációkban.
Tanulóink rendelkeznek majd az élethosz-
szig tartó tanuláshoz szükséges képessé-
gekkel és az információs társadalomban
boldogulni képes ismeretekkel. A tanuló
saját ütemében, érési folyamatának meg-
felelõen, egyéni képességeit mindig szem
elõtt tartva fejlõdik.

Karlné Purczeld Erika
igazgató

Labdarúgó hírek
NB III Duna-csoport

Megkezdõdött a tavaszi idényre a felkészü-
lés. A mostoha idõjárási körülmények el-
lenére is folyamatosan edzõmérkõzéseket
játszunk. A végleges keret kialakításához
több játékost tesztelünk.

Az eddig lejátszott mérkõzések:
Dunaharaszti�Maglód  1:1
Dunaharaszti�ESMTK  2:0
Dabas�Dunaharaszti  1:3

Hajrá DMTK!!!
Szabó Gyõzõ



A hagyományokhoz hûen idén is megrendezésre került városunkban a Polgármesteri
Bál. Február 6-án, 19 órától várta vendégeit a József Attila Mûvelõdési Ház. A nagyte-
rem alkalomhoz illõ díszítésben fogadta az érkezõket, akiket a bejáratnál már fogadó-
italra invitáltak. A bõséges és különleges fogásokat tartalmazó vacsora után a J.A.M.
zenekar húzta a talpalávalót. Az est fellépõ vendége Szekeres Adrien volt. Éjfélkor a
tombolasorsoláson értékes nyeremények leltek gazdára. A koktélbár kínálatától és a
finom boroktól jó hangulatúvá vált vendégsereg utolsó bálozói reggel 5 óra körül tá-
voztak a mûvelõdési házból. 

A hagyományokhoz hûen idén is megrendezésre került városunkban a Polgármesteri
Bál. Február 6-án, 19 órától várta vendégeit a József Attila Mûvelõdési Ház. A nagyte-
rem alkalomhoz illõ díszítésben fogadta az érkezõket, akiket a bejáratnál már fogadó-
italra invitáltak. A bõséges és különleges fogásokat tartalmazó vacsora után a J.A.M.
zenekar húzta a talpalávalót. Az est fellépõ vendége Szekeres Adrien volt. Éjfélkor a
tombolasorsoláson értékes nyeremények leltek gazdára. A koktélbár kínálatától és a
finom boroktól jó hangulatúvá vált vendégsereg utolsó bálozói reggel 5 óra körül tá-
voztak a mûvelõdési házból. 



Dunaharaszti Hírek � február u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 19

A humán papillóma vírusnak (továbbiakban: HPV) több mint 100 típusa
ismeretes. A méhnyakrák kialakulásáért 99%-ban a humán onkogén (rák-
keltõ) papillóma vírus a felelõs. Ebbõl több, mint 70%-ban a 16. és 18. tí-
pus a felelõs a méhnyakrák, 90%-ban pedig a 6. és 11. típus a nemi sze-
mölcsök, condylomák kialakulásáért.
Gondolom sokak számára már ismeretes, hogy 2008-ban a Szociális és
Egészségügyi Bizottság javasolta a Képviselõ-testületnek, hogy 2009. évtõl
minden évben tegye lehetõvé, hogy városunkban minden állandó dunaha-
raszti lakcímmel rendelkezõ, akár ide, akár más település intézetébe járó 7.
osztályos leánygyermek HPV elleni teljesen ingyenes, de nem kötelezõ vé-
dõoltásának lehetõségét és emez biztosítsa a költségvetésbe a fedezetet.
A kezdeményezést a Képviselõ-testület felkarolta és a 2009. évi költségve-
tésbe 6 000 000 Ft-ot biztosított erre a célra. A védõoltásokkal kapcsolatos
szervezés megtörtént, a védõoltások március-május-szeptember hónapok-
ban (3 oltás/fõ) megtörténtek (7. osztályos leánygyermekek). Az oltásokat
gyermekorvosaink, valamint Dr. Kozma Magdolna háziorvos végezte el.
A sikeres felvilágosításnak, a szülõk pozitív hozzáállásának köszönhetõen
� a rémhírek ellenére � jól sikerült a védõoltás, ez durván 92%-os részvé-
telt jelentett, ami igen jó eredmény. Köszönet érte mindenkinek, aki a szer-
vezésben, lebonyolításban részt vett.
Hunyadi János Általános Iskola: 32/29
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 27/22
Kõrösi Csoma Sándor Ált. Iskola: 28/28
Baktay Ervin Gimnázium 
és Vízügyi Szakközépiskola: 8/8
Összesen: 95/87 + 10 más településrõl járó
7. osztályos: 97 fõ
nem 7. osztályos: 15 fõ
Mindösszesen: 112 fõ

A védõoltásokkal kapcsolatban a gyermekorvosoktól kapott információ
szerint a beadott 112 db oltással kapcsolatosan egyetlen egy szövõdmény
vagy egyéb esemény sem volt.
A Képviselõ-testület minekután továbbra is szívügyének tekinti e nemes
ügyet � a 2010. évi költségvetésbe ismét betervezte a 6 000 000 Ft-ot a vé-
dõoltás fedezeteként. Így ismét elkezdhetjük 2010. évben a 7. osztályos
dunaharaszti állandó lakóhellyel rendelkezõ, leánygyermekek, teljesen in-
gyenes, de nem kötelezõ (3 oltás/fõ) HPV elleni védõoltásának megszer-
vezését. (TV, újság, elõadás, létszám, oltások idõpontja, tervezve: március
-május-szeptember, stb.)
De mirõl és milyen megbetegedésrõl van tulajdonképpen szó?
Becsült adatok szerint világszerte évente mintegy 500 000 új méhnyakrákos
megbetegedés fordul elõ, és évente kb. 270 000 nõ veszíti életét ezen be-
tegség következtében.
Magyarországon a nõk daganatos megbetegedései közül a mellrák után a
méhnyakrák áll a második helyen a halálozási statisztikában. Évente ha-
zánkban 1200-1300 új eset fordul elõ és évente kb. 500-600 nõ veszíti éle-
tét e betegség következtében, holott ez a betegség megelõzhetõ!
Nyugat-európai országokhoz viszonyítva háromszorosa a megbetegedés
gyakorisága hazánkban. Élete folyamán a nõk 50-80%-a átesik valamilyen
HPV fertõzésen, mivel természetes úton való fertõzõdés után nem alakul

ki megfelelõ védettség. A szexuális aktivitás, a gyakori partnerváltás miatt
a fertõzõdések legnagyobb része fiatalabb korosztálynál történik, ezért cél-
szerû a védõoltások fiatal korban való adása, azaz a szexuális élet megkez-
dése elõtt lehetõleg.
De mi is a betegség lényege?
A méhnyakrák a humán papillóma vírus által okozott, szexuális úton ter-
jedõ fertõzõ megbetegedés, mely már az elsõ szexuális kapcsolat alkalmá-
val létrejöhet, és a késõbbiekben évek múlva méhnyakrákos megbetegedés-
hez vezethet.
Miért fontos a megelõzés?
� A HPV könnyen elkapható,
� Már az elsõ szexuális kapcsolat alkalmával is el lehet kapni a fertõzést,
� Óvszer nem nyújt tökéletes védelmet,
� Természetes úton való fertõzõdés után nem kielégítõ a védettség.
Betegség megelõzése:
Elsõdleges: védõoltással történõ megelõzés
Másodlagos: rendszeres szûrõvizsgálat (a már kialakult elváltozás idõben

történõ kimutatása, feltárása).
A védõoltás megakadályozza a HPV rákkeltõ típusai által kiváltott, esetle-
gesen méhnyakrákot okozó fertõzés kialakulását. Az oltás a természetes im-
munitásunkat erõsíti.
A védõoltás a HPV 6., 11., 16. és 18. típusai által okozott megbetegedé-
sekkel szemben szinte 100%-os védettséget biztosít, amennyiben az oltási
sorozat (3 oltás/fõ) beadásakor még ezekkel nem fertõzõdött meg a páci-
ens. Csak mindhárom oltás beadása után biztosít védelmet a vakcina!!
Elsõsorban kiket érdemes oltani?
A szexuális élet megkezdése elõtt fertõzésen még át nem esett korosztályt
(itt közel 100%-os védettséget ad). E súlyos betegséget megelõzendõ jön
szóba a védõoltások adásának lehetõsége.
Ezen oltásokkal egy idõben lehetõség nyílik a 15�26 év közötti, valamint or-
vosi javaslatra 46 életévig, lányok és hölgyek, valamint a 9�15 év közötti fi-
úk genitális szemölcs elleni védõoltására is. Akik szeretnék beoltatni magu-
kat, vagy gyermekeiket, azok számára a cég kedvezményt biztosít az oltó-
anyag árából (oltásonként 30% kedvezmény). Kérem figyeljék a HPV elle-
ni védõoltással kapcsolatos (újság, tv, elõadás, értesítés stb.) tájékoztatókat.
A védõoltás (megelõzés) és a rendszeresen elvégzett méhnyakrák szûrõ-
vizsgálat (az esetlegesen már kialakult rákmegelõzõ állapot, illetve rákos
állapot korai feltárása) biztosítja rövid és hosszú távon a leghatékonyabb
védekezést e súlyos betegséggel szemben.
Egy betegség megelõzése mindig sokkal hatékonyabb, humánusabb, gaz-
daságosabb, mint egy már kialakult betegség kezelése, gyógyítása.
Kérem maguk és gyermekeik érdekében éljenek az Önkormányzat által biz-
tosított lehetõséggel.

dr. Kovács György orvos
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban 2010. február 25-én 16.30 órakor megrendezendõ elõadásra, ahol
szakorvos segítségével ismerhetjük meg a humánpapillóma-vírust és
az általa okozott méhnyakrák kialakulását, természetét, megelõzésé-
nek lehetõségeit.

MÉHNYAKRÁKOT OKOZÓ HUMÁN PAPILLÓMA VÍRUS ELLENI
VÉDÕOLTÁS DUNAHARASZTIN � 2010

� amit a méhnyakrák hatékony megelõzésérõl tudni kell �



















2010. február 15-én Dunaharasztin,
a József Attila Mûvelõdési Házban

közmeghallgatást tartottunk

Dr. Szalay László polgármester a Közmeghallgatás elején
elmondta, hogy a költségvetés ez évi tervezése bonyolul-
tabb volt a korábbiaknál a törvényi jogszabályok változá-
sa miatt, azonban a nehézségek ellenére sikerült az el-
múlt négy év legjelentõsebb fejlesztéseit tartalmazó költ-
ségvetés tervezetet elõterjeszteni. A mûködés biztosított,
a fejlesztések egy része Európai Uniós pályázatból, saját
forrásból illetve hitelbõl valósul meg. Az Önkormányzat
pénzügyi helyzete továbbra is stabil, hitelképes, a továb-
bi fejlesztési lehetõségek is biztosítva vannak. 
Hangsúlyozta, hogy a költségvetés ezen olvasatát, bele-
értve a hitelfelvételt is, a képviselõ-testület ellenszavazat
nélkül támogatta.

Ismertette a közel 200 érdeklõdõnek az Önkormányzat
2010. évi költségvetésének fõösszegeit: bevételek
4 519 568 000 Ft, kiadások 5 162 802 000 Ft, különbözet
643 234 000 Ft, mely összeget hitelbõl fedezzük és a meg-
valósítandó beruházásokra fordítjuk. Kitért a fõbb fejlesz-
tési feladatokra, ezek az útépítés, a Fõ út faltól falig törté-
nõ kiépítése, a Granárium teljes körû felújítása. 
Továbbra is biztosítani tudjuk intézményeink biztonságos mûködését, a gyere-
kek preventív szûrõvizsgálatát, a házi jelzõrendszert, a kislabor mûködését. Az
elsõ osztályosoknak biztosítani tudjuk az ingyenes tankönyvet és kb. 300 gyer-
meket segítünk hozzá rendes étkezéshez a méltányossági gyermekétkeztetés
keretében. 

Ezt követõen sokan feltették az õket érintõ kérdéseiket a közbiztonsággal, az
útépítésekkel, fásítással, templomkerttel, bölcsõdei férõhelyekkel, civil ház lét-
rehozásával kapcsolatban. Érdekes volt ugyanakkor, hogy � az elõzõ évekkel
ellentétben � alig érkezett kérdés az útépítésekkel kapcsolatban, ez is azt mu-
tatja, mekkorát lépett elõre a város ezen a területen. 
Polgármester úr és a Dunaharaszti Rendõrõrs parancsnoka, Farkas Péter a
kérdéseket hiánytalanul megválaszolta azzal, hogy ahol szükséges, ott intéz-
kedésre kerül sor a közeljövõben a felvetett problémákkal kapcsolatban.


