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Tisztelt Dunaharasztiak! Hölgyeim és Uraim!
Nemeskürty István az alábbiakat
mondta a minap: Ha van ennek
a tavasznak üzenete, az éppen
az, hogy 1848 tavaszán sem forradalom, sem fegyverropogás
nem volt, hanem építkezés. A
császár és király által összehívott országgyûléssel kezdõdött
mindaz, amit ma márciusban ünneplünk. A legkülönbözõbb gondolkodású emberek jöttek akkor
ott össze, akik még gyakran barátok sem voltak. Széchenyi,
Kossuth, Eötvös, Deák. Egy dolog fûzte õket össze, a legjobbat
akarták az országnak.
Március 15-e az állami függetlenségért folytatott évszázados harcaink szimbóluma és a polgári
jogegyenlõség jelképe. Március
15-e ünneppé és egyben mítoszszá válása, a forradalom és szabadságharc 1849-es bukása
után, szinte azonnal elkezdõdött.
Március idusa sokak számára már a Bach-korszakban, vagyis az
1850-es években is a függetlenséget és a szabadságot szimbolizálta. A pesti diákok elõször 1860-ban döntöttek úgy, hogy nyilvánosan megemlékeznek március 15-érõl. Az évek során március 15-e jelkép lett és semmilyen erõszakszervezet nem volt
elég ügyes ahhoz, hogy ezt a jeles eseményt, éltetését, illetve
annak ünneplését, történelmi szerepének hangsúlyozását megakadályozza. Bár annak idején a császári katonaság tüzet nyi-
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tott és a sebesült diákok egyike meg is halt, és úgy tûnt, hogy
az erõszakos fellépés rövidtávon eredményes lesz, ennek ellenére pont az ellenkezõje történt annak, amit a beavatkozástól reméltek. És a század vége felé március 15-e szinte már a szabadság és a függetlenség szinonimájának számított.
„Petõfi Sándor, Tégedet ünnepel
A jajgató nép s a süket Elnyomás,
De nagy lelked tüzét, az Eszmét,
Cifra, hideg lobogás takarja.”
Legvégül a Bethlen-kormány kultuszminisztere, gróf Klebelsberg
Kunó, aki egyébként Dunaharaszti díszpolgára is, iktattatta március 15-ét a nemzeti ünnepek sorába.
1945 után folytatódott a március 15-éhez való viszonyulás meghatározása. Az új kormány március 15-ét nemzeti ünneppé nyilvánította és kezdetben a koalíciós partnerek – kisgazdák, parasztpártiak, szociáldemokraták és kommunisták – még együtt
ünnepeltek. Azonban néhány jel arra mutatott, hogy új, átértelmezési szándék kezd kialakulni.
1949 után, március 15-e a hivatalos ünnepségeken a kommunista diktatúra történelmi elõzményévé silányodott. Petõfi, Kossuth
és Táncsics képmását együtt vitték a felvonulók Lenin, Sztálin
és persze Rákosi képmásával. 1951 után aztán már erre a történelmi kapcsolatra sem volt szükség, egyszerûen törölték a hivatalos ünnepek sorából.
A magyar társadalom és a magyar fiatalok számára március 15-e
a legsötétebb években is az maradt, ami addig volt: népük legfontosabb, igazi nemzeti ünnepe. Késõbb a Kádár-rendszerben
ünnepi rendezvények évrõl-évre voltak ugyan, de a fiatalok tömeges részvétele, hasonlóan napjainkhoz, sajnos hiányzott.
1989-ben már több tízezren vonultak a pesti Petõfi-szobortól a
budai Bem szoborig, követve ugyanazt az útvonalat, mint 1956.
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október 23-án, az akkori tüntetõk. Március 15-e, ezzel ismét viszszanyerte régi jelentését: a szabadság és a függetlenség ünnepe, valamint a lázadás szimbóluma lett. A hazafias érzések a határon túl, és itt is egyre erõsödtek.
Március 15-e méltó megünneplése rajtunk is múlik. Kiváló elõdeink emlékének ápolásával tudunk hatni a nemzet öntudatának
megõrzésére és épülésére! Vajon teszünk-e eleget azért, hogy
nemzeti büszkeségünk, hazafiúi érzéseink tartást adjanak gyermekeinknek?
Tisztelt Ünneplõk!
Láthatjuk, hogy a hatalom gyakran radikális és sajátos módon viszonyult március 15-éhez, ha kellet meghamísították a dátumokat, eseményeket, személyeket. Saját szájuk íze szerint alakították a történelmet.
A mai napon országszerte és bizonyára a határainkon túl is, a
szónokok többféleképpen értelmezik nemzeti ünnepünket. Ebben nincs semmi kivetnivaló, hiszen az ünnepek egyik feladata
éppen a visszatekintés, a múlt tanulságainak a jelenünkre való
vonatkoztatása, tehát lecke az õseinktõl.
Remélem, hogy egyre többen veszik majd észre, és hallják meg
õsatyáink szélben, szellõben és a szívünkben suttogó szavát,
hogy március 15. üzenete pont abban rejlik, amiben az ünnep
elnevezése: nemzeti.
Már a kezdetekkor, de késõbb a szabadságharc során is együtt
dolgoztak, harcoltak nagyjaink, társadalmi állásuk, nemzetiségük
vagy korábbi nézeteikre való tekintet nélkül, mert felismertek legalább egy közös célt – ami egy közéleti szereplõnek a legfontosabb kell, hogy legyen – a haza érdekét.
„Semmi sem fáj a becsületes ember szívének annyira, mint az,
hogy a drága idõ elpazaroltatik a veszély elhárítására, melynek
percét arra kellene fordítanunk, hogy hazánkat paradicsommá tegyük.” Kossuth Lajos szavai ezek 1848 márciusa elõtt, a forradalom elõestéjén.
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Annak a Kossuth Lajosnak a szavai, aki bár gyakran kifejezetten
ellenségesen viszonyult Széchenyi Istvánhoz – akit ma a legnagyobb magyar jelzõjével illetünk –, mégis tudott és akart vele
együtt tenni a haza érdekében. Hiszen minden perc elvesztegetett, amit nem a haza javára töltünk. Amikor a hazáról van szó,
nem lehet tétovázni.
Ezek a szavak aktuálisabbak ma, mint valaha. A mai napon, amikor már csak hetek választanak el bennünket az országgyûlési
választásoktól, én olyan jövõben reménykedem, ahol és amikor,
legyen bár egyik vagy másik politikai szereplõ gyõztese a választásoknak, elvárhatjuk, hogy minket, embereket, választópolgárokat szolgál majd a kormány.
Mert a kormányokat a nép választja, a népet szolgálják, a népért
vannak. A hazánk, számunkra a békét, a tisztességes megélhetésünket, a családunk biztonságát és gyermekeink jövõjét jelenti.
Emlékezzenek, 1848. március 15-én mit is kívánt a magyar nemzet!
Ezen napon azzal zárnám gondolataimat, amivel a 12 pont és a
márciusi forradalom elkezdõdött:
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
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dr. Szalay László
polgármester

3

BÚCSÚPERCEK
A búcsúzás mindig nehéz, elkerülhetetlenek a megrendülés és a gyász sablonos mondatai.
Minden elmúlással veszteség ér bennünket, s keresztény emberként hiába tudjuk, hisszük, hogy a halál
egy új élet kezdete, az elválás mégis fájdalommal jár – ilyen az ember.
Amikor Losonci Miklósra emlékezünk, írásaira, lendületes elõadásaira és megnyitó beszédeire,
ezekben a szomorú pillanatokban is az a derû és életerõ jelenik meg elõttünk,
amely egész lényébõl sugárzott. Ezzel a képpel idézzük fel tartalmas és termékeny életútját:
Dr. Losonci Miklós tanár, mûvészeti író, mûvészettörténész
1929. október 8-án született Dunaharasztin, ahol gyermek és ifjúkorát is töltötte. Családja a Rákóczi-liget jelentõs iparos és kereskedõ családjai közé tartozott.
1953-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakon. Szigetszentmiklóson tanított, majd
1964–1978 között a ráckevei
Ady Endre Gimnázium igazgatója, 1978–1983 között a Magyar
Iparmûvészeti Fõiskola fõtitkára
volt. Ezt követõen a Miskolci Bölcsészegyesület esztétikai tanszékvezetõ tanára, 1997 óta
díszdoktora volt.
A Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége
tagja, az Összmagyar Testület alelnöke, a TIT Pest Megyei
Elnökségének tagja, a Petõfi Sándor Társaság alelnöke és
a Magyar Írószövetség tagja volt.
Harminc könyvet, monográfiát, több mint száz katalógus
elõszavát, többszáz tanulmányt, több mint ezer cikket írt.
Létrehozta a ráckevei Ady Galériát, komoly része van a
váci Hincz Állandó Gyûjtemény születésében.
Kutatási területe az irodalom és a képzõmûvészet összefüggéseinek vizsgálata, e témában jelentek meg A képalkotó Ady és Képek Ady prózájában címû kötetei. 1997ben látott napvilágot önálló verseskötete is, Madarak karácsonya címen. Rendszeresen publikált több jelentõs hazai mûvészeti lapban, folyóiratban.
Több mint kétezer képzõmûvészeti tárlat megnyitó szereplõjeként ismert hazánkban és külföldön is, többek között Bécsben, Zell am See-ben, vagy Nürnbergben.
Kitüntették a „Dunai Árvízvédelemért” éremmel, 1976ban megkapta az egyik legnagyobb japán kulturális kitüntetést, a „Tokai Diagaku” kulturális nagydíjat, képzõmûvészeti szakírói tevékenységéért pedig Szentendre,
Nagymaros, és a Nagy István Csoport emlékérmét.
Dunaharaszti iránti elkötelezettsége, és a város népszerûsítésében végzett munkássága alapján, 2008-ban szülõvárosa, a „Pro Urbe Dunaharaszti” díjat adományozta
számára.
Munkássága során szülõhelyét számtalan cikkben, írásban
méltatta, segítette az itt élõ alkotókat. Több könyve, komoly helytörténeti tartalommal bír, mint a Dunaharaszti
évek és az Õszirózsa Wágner Mariskának.
Gyakorta vállalt dunaharaszti közszereplései, írásai és
személyes varázsa révén nagy tisztelet és népszerûség
övezte.
Kedves Miklós!
Nem lehet úgy búcsúzni, hogy személyes emlékek ne bújjanak elõ lelkünk tárházából. Amikor elõször találkoztunk
egy pesti galériában – székesfehérvári festõmûvész barátunk kiállítását nyitottad meg –, a házigazda, amikor beléptünk, figyelmeztetett, hogy a professzor úr már türelmetlenül várja a haraszti vendégeket. Türelmetlenül vártál, pedig nem is ismertél minket, de elég volt számodra
a hívó szó: Haraszti. Itt kezdõdött a mi – talán nem túlzás – barátságunk, évi három-négy találkozással, levélvagy telefonváltással.
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Visszagondolva, felelevenednek a közös költészet napi
rendezvények, a hosszú beszélgetések és anekdotázások
a Haraszti és Szentendre közötti csúcsforgalomban, melyek most befejezetlenül is örökre lezáródtak. Nem jönnek már postán a dedikált könyvek sem, ezek mától pótolhatatlan példányokká váltak.
Szigetszentmiklóson és Ráckevén tanítottál, majd Szentendrére, a mûvészek fellegvárába költöztél, de igazából
mindig megmaradtál harasztinak, közénk tartozónak:
Wágner Mariska ismerõsének, Vajdics Péter tanító bácsi diákjának, a vén Samu unokájának, vagy a 131-es
Tomori Pál cserkészcsapat tagjának, Tornai Jóska, Faragó Tibi bácsi, Kékes Sanyi, Baracskai Géza, Fenyõ, Sada,
Kalmus, Dömötör Döme és a többiek gyerekkori barátjának.
Munkáid – mellyel örökre beírtad neved a halhatatlan harasztiak névsorába – megtartanak számunkra, s gazdagítják tovább kisvárosi életünket. Hiszen tõled tudjuk azt is,
hol volt az „Õzkiáltás” és a „Vizescipõ” erdõ, vagy hogy
az elsõ világháborúban Dunaharasztin élt egy titokzatos
ember, egy indiai maharadzsa, aki faklumpájával kopogott a Fõ utcán, s javította a falusi templom óráját. Õ volt
Umrao Singh szikh filozófus, aki Oxfordban ismerte meg
Gottesmann Antóniát, Baktay (Gottesmann) Ervin testvérét. Az õ lánya Amrita-Sher Gil, aki késõbb India nagy festõje lett, s rajzaiban örökítette meg a haraszti Duna varázslatos környezetét. És még sok mást is tanultunk tõled, hiszen ugyanazzal a lelkesedéssel meséltél a régi
Némedi úti hentesüzletrõl, mint a Sixtus-kápolna csodálatos falfestményeirõl.
A haraszti mûvészek és a haraszti kultúrakedvelõk mindenkori barátja voltál, hírünket vitted a megyei és országos lapokba, ezzel segítve közös ügyünket. Amikor hívtunk, mindig elsõ szóra és szívesen jöttél közénk, és mindig szeretetben váltunk el, ahogy tesszük ezt most is, utoljára, megõrizve emlékedet.
Hiányozni fogsz, Miklós! Isten veled!

Gáll Sándor

Losonci Miklós

Elszállt a gyerekkor
Elszállt a gyerekkor, mikor még
apánk volt istenünk és a haza,
mikor még anyánk volt
minden álmunk éjszaka.
Elszállt, mint hangtalan felhõ a mezõk
felett,
csak a vágy maradt meg,
pipacsokat tépni
és árvalányhajat a szûk horhosokban.
Csak a vágy maradt meg,
nézni a lucskos réteket,
görbülõ bakterházaknál ácsorgó kis
szoknyásokat,
az életet.
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Kompetencia-alapú oktatás a rénszarvasok földjén
A Dunaharaszti hírekben egyre többet olvashatunk a város iskoláinak programjairól.
Egyre gyakrabban láthatjuk felbukkanni a
„kompetencia” kifejezést. Cikkem annyiban
tér el egy szokásos útleírástól, hogy Finnországban tett testvériskolai utazásunk programjának részletezõ felsorolása helyett, kicsit a pedagógus szakma, korunk közbeszédében gyakori mûhelykérdései felõl
igyekszem megközelíteni, mit is jelentettek
számunkra, az ott szerzett tapasztalatok.
Pedagógus körökben közhelynek számít,
hogy Észak-Európa tanulói különösen jól teljesítenek a kompetencia-alapú mérések terén. Ilyen a híres-hírhedett PISA teszt, ami
a magyar közoktatási reform-koncepcióhoz,
a kompetenciamérés módszereihez és céljaihoz is alapot szolgáltat.
Iskolánk, a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola 1995 óta, immár 14
Dunaharaszti a legrégebi partner

éve tart fenn kapcsolatot a finnországi Oulu
tartományban található Li város középiskolájával. A két iskola helyzete sokban hasonló:
a helyi önkormányzat tartja fenn mindkettõt,
nagyjából 500 tanulójuk van, akiket mintegy
36 tanár tanít és nevel. 2010 februárjának végén abban a szerencsében volt részem,
hogy a négy ország iskolái által kidolgozott
„Our european place” (Európai helyünk) címû közös projekt keretében a két éve futó
európai uniós Comenius pályázatunk segítségével, én is eljuthattam testvériskolánkba.
Az eltöltött egy hét alatt sok élményben volt
részünk. Tanítványainkkal kipróbálhattuk a
lékhorgászatot, utazhattunk motoros szánon, a finn parti õrség légpárnás hajóján,
A jégvár nászutas lakosztálya

megnézhettük a világhírû hóból és jégbõl
épült várat és szállodát Kemiben, és találkozhattunk a hivatalosan is elismert Mikulással az északi sarkkörön. Mindez érdekes,
sõt izgalmas. De természetesen a szakmai
tapasztalatcsere lehetõsége is vonzott, amikor vállalkoztam erre az útra.
Finnország jelenleg a világ ötödik legversenyképesebb országa. A siker alapja az oktatás. Mi lehet a finn oktatási rendszer eredményességének az oka? – tettem fel a kérdést több finn kollégának. A legtöbbet Taisto
Soininen igazgató úrral beszéltem szakmai
kérdésekrõl. Egybehangzó véleményük
szerint sikerük három pilléren nyugszik.
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Az elsõ a média. A legkisebbeknek (óvodás
korúaknak) szóló animációs filmek kivételével minden külföldi mûsort feliratoznak. Ez
egyidejûleg kényszeríti rá a nézõt, hogy értõn olvasson, és hogy számára természetes
legyen egy idegen nyelv használata is. (A 40
évnél fiatalabbak az angolt, az idõsebbek inkább a németet értik meg, de egy kis település élelmiszerüzletében természetes,
hogy a külföldit idegen nyelven segítik az eladók.) Az oktatás szempontjából mellékes,
de országos szinten egyáltalán nem az,
hogy a feliratozás sokkal olcsóbb is, mint a
szinkronizálás.
A második motívum a problémaközpontú,
gyakorlati elemeket elõtérbe helyezõ oktatás. Számukra természetes, hogy fõzéssel vagy faipari alaptevékenységekkel is kell
foglalkoznia a 13–15 éves tanulóknak. Az
egykor nálunk is létezett gyakorlati ismeretek tantárgy, számukra továbbra is kötelezõ.
Az elemi képzés és alapozó középiskola
(azaz 6+3 év) után a fiatalok fele, nem érettségit adó intézmény felé orientálódik, hanem szakmát tanul. A finn oktatás híres arról is, hogy a skandináv országokon belül is
a leggyorsabban fejlõdik. Ezt egészíti ki,
hogy kiemelt hangsúlyt kap a nevelési feladatok és a tanórán kívüli tevékenység
segítése. A fenti tantestületbõl három kolléga kifejezetten fejlesztõ pedagógus (összesen 15–20 diákot segítenek az 500 fõbõl),
és a tanórán kívüli feladatokat segíti három
pedagógiai asszisztens, így a tanárnak lényegesen kevesebb az adminisztrációra,
technikai elõkészítésre fordított ideje, többet
tud foglalkozni a tanórán és azon kívül is, a
tényleges tananyaggal.
Itt jelenik meg a harmadik fontos tényezõ,
hogy a finn hagyományokban erõs a magántulajdon tisztelete és a hagyományok

Oulu, ahol -20 fokos
hidegben is
kerékpáron járnak

szem elõtt tartása, így az elsajátítandó
anyagban hangsúlyos maradt a központilag kidolgozott, kötelezõ tananyag. A tanári szabadság nagyobb az anyag kiválasztásakor, de nem követel meg olyan szintû alkotó munkát, mint egy helyi tanterv megalkotása hazánkban. (Ellenpéldaként örök riválisaikat, a svédeket említették, ahol a jó
eredmények mellett egyre erõsebben érzõdik, a központilag szervezett rendszer hiánya.)
Történelem szakos vagyok, így a legjobban
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a történelem tanítása érdekelt. A meglátogatott órák és a megtapasztalt oktatási rendszer is azt erõsítette bennem, hogy nem kell
a mieinktõl teljesen eltérõ, gyökeresen máshogy tanító eszményi kollégákban gondolkodnunk. Kijelenthetem, hogy egy jól képzett magyar tanár, minden gond nélkül tudja adaptálni, sõt gyakran már napjainkban is
alkalmazza az ott használt módszereket.
(Láttam frontális munkát, videofilmmel illusztrált tanórát, feladatlapokat. Mindezeket
napjaink hazai tanárai is használják.)
Mi lehet még a különbség? Mindenképpen
fontos az iskola tisztelete. A finn társadalomban is csökkenõben van a tanár respektusa, de az iskola még mindig autonóm szakEgy tanári szoba Finnországban

mai kérdéseiben. Azaz a környezet elfogadja, hogy az iskola azt tanítja, amit kell, arra
nevel, amire kell. A szülõ közvetlen módon
nem szól bele a tanár által választott módszerekbe, a szakmai tartalomba, az értékelés rendszerébe. Számára természetes: a
pedagógus szakma tudja a dolgát. Ez persze korántsem jelenti a szülõk „kizárását” az
iskolából. Ellenkezõleg: gyakran hívják be
õket, hogy a tanár vagy az igazgató elbeszélgessen vele egy-egy diák problémájáról, hogy közösen megoldást keressenek a
jobb elõmenetelt segítendõ.
Összegezve elmondhatom, hogy egy nagyon nyílt, baráti kapcsolat szakmai vonatkozásait figyelhettem meg. Megállapíthattam, hogy sem diákjaink viselkedése, sem
tanáraink képzettsége nem rosszabb, mint
északi testvériskolánkban tanuló-tanító társaiké. A teljesítményük között azonban jelentõs a különbség, ami messze nem csak
anyagi kérdés, és aminek az oktatási rendszeren jócskán túlmutató társadalmi okai
vannak.

Az egy hét hamar eltelt. Taisto Soininen kollégámmal kidolgoztuk egy újabb közös projekt alapjait, ami remélhetõleg évekre nyújt
majd biztos alapot a kapcsolat fenntartására, és amivel remélhetõleg újabb európai
uniós pályázatot is találhatunk majd. Ez pedig kulcs és garancia arra, hogy a külföldi
kapcsolat továbbra sem egyszerû idegennyelv-gyakorlat lesz, hanem ténylegesen
városuk tanulóinak, pedagógusainak tapasztalatcseréjét szolgáló szakmai fórum is
marad.
Sziráki György, igazgató
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DUNAHARASzTI REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.

Tisztelt Ügyfeleink!

MEGHÍVÓ
Székely Bál
2010. április 17-én
20 órától
a József Attila
Mûvelõdési Házban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Húsvét hétfõre (április 5.) esõ kommunális hulladékgyûjtést április 3-án, szombaton végezzük.
A tavaszi, nyári és õszi idõszakokban történõ rendszeres zöldhulladékgyûjtés április 26-án indul. Kérjük, hogy akit ez érint, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a szerzõdés megkötése és a zsákok átvételének céljából. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly érvényes szerzõdések nem hosszabbodnak automatikusan, azokat újra meg kell kötni!
Kérjük, kísérjék figyelemmel a www.dhrv.hu weboldalt, ahol a legrövidebb idõ alatt értesülhetnek híreinkrõl, szolgáltatásaink körülményeirõl.
DHRV Kft.

Ve n d é g ü n k :

Dancs Annamari
elõadómûvész
S e p s i s z e n t g y ö rg y r õ l

Zenekar: a már jól bevált

A b o s K á ro l y é s Z e n e k a r a
C s í k s z e re d á b ó l

Belépõjegy ára: 4000 Ft
J e g y e k re n d e l é s e :
06-30 -293-4698
telefonszámon
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ujsag@dunaharaszti.hu

Dunaharaszti Hírek – március

Gasztronómia és képzõmûvészet
www.mediterran-bbisztro.hu

A Kisdunáért
Önkormányzati Társulás

nagy tisztelettel meghívja Önt tájékoztató
fórumára, amelyet

Mediterrán bisztró

Alsónémedi, Dunaharaszti,
Soroksár és Taksony

Dunaharaszti, Erzsébet u. 20.

lakossága számára szervez

az MO autóút új nyomvonala

Római saltimbocca polentával

témában

(Saltimbocca a la romagna)

A fórumon részt vesz a projektgazda,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.
szakértõje is, aki válaszolni fog
a feltett kérdésekre.

Hozzávalók:
Borjúcomb (dió)
Fehérbor
Friss zsályalevél, petrezselyem

Húsleves
Pármai sonkaszelet
Vaj

Idõpont: 2010. március 29. 17 óra

A borjúcombot kiklopfoljuk, ráfektetjük a zsályát és a sonkaszeletet, fogpiszkálóval
megtûzzük. Egyik oldalát lisztbe mártjuk, majd nem túl forró olaj-vaj keverékében
megsütjük. Kivesszük a húsokat, a zsiradékba fehérbort, húslevest, petrezselymet,
cukrot, frissen õrölt borsot teszünk, összeforraljuk. Végül visszatesszük egy pillanatra a hússzeleteket is.

Helyszín:
Táncsis Mihály Mûvelõdési Ház
(Bp. 1239 Grassalkovich út 122-124.)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Geiger Ferenc s.k
elnök

Polentával tálaljuk: tejet vízzel keverünk, sózzuk, felforraljuk, lassú kevergetés mellett belefõzzük a kukoricadarát. Kb. 20–25 percig fõzzük, míg a dara megszívja magát a folyadékkal.

Galéria

Artner Ilona
Képzõmûvész, jelenleg a Nádasdy Mûvészeti
iskola tanára. Évek óta a nagysikerû ceredi
nyári gyerekalkotótábor egyik vezetõje.
Alkotásai megmozdítják az étterem falait,
hiszen legújabb objektjei a síkból kitörve
üzennek. Kristálytiszta kompozícióiban a
síkból kilépõ képelemek – tárgyak, texil és
papírragasztványok – újabb és újabb tereket
nyitva, magát a szerkezetet emelik esztétikai
élménnyé. A mûvekben megjelenõ tárgyak és
az absztrakció közötti feszültséget, a színek
izgalmas vibrálása teszi drámaivá.
Lehel

Az „Igy parkolj Dunaharasztin...”
vetélkedõ márciusi gyõztese.
A gyõzelem helye az
Erzsébet utca egyirányú,
Fõ úti vége.

Dunaharaszti Hírek – március

ujsag@dunaharaszti.hu
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2010. Március – A HÓNAP MÛVÉSZE
HAJDÚ ANDREA
selyemmandalák

„A mûvészet célja nem valami túlfinomult,
intellektuális párlat, hanem a fokozott, csodálatos életérzés.”
Alain Arias-Mission

2006-ban kezdtem el a lelkem
egészségével foglalkozni, a harmonikus örömteli élet építgetésével. Az
elmúlt négy évben sok gyógyító és segítõ lehetõséget ismertem és tanultam meg.
Tanulmányaim során jutottam el a selyemfestéshez. Egy rendezvényen ismertem
meg Csizmadia Klára mûveit, és szerelem
lett, az elsõ látásra a selyemmel. Teljesen
egyedül fogtam hozzá a selyemfestéshez,
megvettem a kellékeket, és több-kevesebb
sikerrel, de örömmel
festettem a barátaimnak. Egyre jobban
dolgozott bennem a
vágy, hogy szebb alkotások kerüljenek ki
a kezeim közül, így
beiratkoztam egy selyemfestõ tanfolyamra, ahol hiányzó tudásom a helyére került,
Bozó Liza, selyemfestõ segítségével.
A selyemfestésben egy varázslatos dolgot
ismerhettem meg, újra gyermek lettem.

Az anyag adta csodás lehetõségek és színek játéka tele van újabb
és újabb lehetõségekkel. Amikor festek, teljesen elmélyülök az alkotásban, kikapcsolom a negatív energiát. A jobb és
a bal agyfélteke egyensúlyba kerül, és én
a belsõ csendembõl alkotok.
A selyemfestésben rengeteg lehetõség és
technika létezik, hozzám a mandala festés került legközelebb. A mandala festés
a teljesség, a belsõ egyensúly, az egészség és az erõ felismerésén keresztül tud
bennünket megnyugtatni, ellazítani, kreatív energiánkat mozgósítani és gyógyítani. A csodálatos formák és színek világa
pedig segítenek kifejezni önmagunkat és
megélni érzéseinket. Én saját magam tervezem és festem meg a mandalákat, belsõ sugallatok, megérzések alapján. Minden mandala egy rész belõlem, érzéseimbõl. Legnagyobb kihívás számomra, a

személyes mandala elkészítése. Érdekes
dolog megfigyelni azt is, hogy mennyire
tudok ráhangolódni a másik emberre,
mennyire hat rá a saját mandalája, amit
elkészítek neki a születési adatai alapján.
Tudásomat folyamatosan fejlesztem. Budapesten tagja vagyok egy selyemfestõ
csoportnak, ahol egymás munkáját segítjük tapasztalatokkal, élményekkel. Közös
kiállításokat szervezünk. Csodálatos érzés, hogy mi egymást támogatjuk, és nem
rivalizálunk.
Szívbõl ajánlom mindenkinek a selyemfestést, mert kikapcsol, elõcsalogatja az
emberben mélyen szunnyadó tehetséget,
fejleszti a kreativitást, és ráadásul elrepít
egy olyan világba, ahol a csodák valóra
válhatnak.
Képeim itt Dunaharasztin, a Caminó Panzióban és a Csillagfény Gyógyközpontban is
megtekinthetõk. Ez utóbbiban létrehoztunk
egy Csillagfény Selyemfestõ Kört, ahol minden második hét péntekén összegyûlünk,
és átadom tudásom mindazoknak, akik
meg szeretnék élni kreatív énjüket.
Most egy hónapig, Dunaharaszti közönségének a Városi Könyvtár Minigalériájában
mutatom be legszebb mandaláimat. Szeretettel várom Önöket!

Néhány órára vendégünk volt CSERNUS DOKI…
Képzavar?! Netán mi voltunk nála rendelésen?!
Bárhogyan is legyen, a kíméletlenül õszinte,
idõnként vulgárisan szókimondó DOKI JÖTT,
BESZÉLT és TELIBE TALÁLT bennünket, szülõket,
nevelõket, felnõtt embereket.
Az alkalom, amiért meghívtuk a József Attila
Mûvelõdési Házba, az nem más, mint a méltán nagy sikerû könyve a KI NEVEL a VÉGÉN?, mely valljuk be, tényleg nem egy szokványos könyv. Akik olvasták, vagy jelen voltak az
elõadáson, bizonyára egyetértenek a doktor úr gondolataival, hogy
igen nagy a baj, mind a családi, mind pedig az intézményi nevelés
területén. Mutogatunk egymásra: az iskola az óvodára, az óvoda a
szülõi házra, a szülõk pedig a mai rohanó világ kihívásaira, mely megnehezíti, idõnként ellehetetleníti, a hagyományos értékrend szerinti,
családi nevelést.
Ezt szinte mindannyian tudjuk, érezzük, de…! mindez nem ment fel
bennünket sem szülõként, sem pedagógusként, sem pedig felnõttként elkövetett tévedéseink, hibáink alól.
No de akkor mit is tudunk tenni? Mindenekelõtt kellõ önismerettel felvértezve, hiteles
mintákat közvetítve, õszinte együttmûködéssel indulhatunk el azon az úton, mely visszafordítja a nemkívánatos folyamatokat. De erre az útra mindenkinek rá kell lépnie!
„A szülõ ott követi el a legnagyobb hi-
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bát, hogy még a tanárban is vetélytársat, versenytársat lát.
Ahelyett, hogy szövetségesévé fogadná, akivel közösen oldanák meg a felmerülõ problémákat, egyszerûbb a felelõsséget a tanárra hárítani. A tanárnak egyébként az a dolga, célja, hogy úgy segítse a fejlõdést, hogy közben a gyereket ne
árulja el. A szülõ pedig folyton bizonyít, hogy õ mindent megtesz. Eljátssza és megjátssza a klassz szülõt, és tovább maszatolja a gondokat. El kellene felejteni a szülõ-tanár állandó rivalizálását.” (Dr. Csernus Imre)
Nem gondolnám, hogy megvalósíthatatlan dolgok lennének ezek,
minden rajtunk múlik, lépjük hát meg!
Gyermeket vállalni, nevelni, felnevelni a világ legnagyobb felelõssége és kihívása, csak egyszer tudjuk jól, vagy rosszul csinálni.
„Ki nevel a végén? Neveljük egymást a sok tudatlanságunkkal, félelmeinkkel, erényeinkkel és hibáinkkal: a gyerekek a felnõtteket, mi
õket, a világ mindannyiunkat. A változás nagy fájdalommal jár, egyesek nem is fogják bevállalni, ezzel sincsen
semmi gond. Mivel tõlük is tanulhatunk.”
Soha ne feledjük!
„Csak akkor lehet másokat nevelni, ha elõször
magunkat tanítjuk önismeretre.” – dr. Csernus
Imre
Jó „utazást” kívánok mindannyiunknak!

ujsag@dunaharaszti.hu

Káli Erika, fejlesztõ-pedagógus
Nebuló-Tanoda Fejlesztõház

Dunaharaszti Hírek – március

FOREVER…

A dunaharaszti zenekedvelõk által már jól ismert Pierluigi Ruggiero csellómûvész és jómagam, aki haraszti születésû rendezvényszervezõ vagyok, nagy fába vágtuk a fejszénket. Közös rendezvényszervezõ karrierünk kezdete óta álmodozunk arról, hogy
megvalósítjuk egyik zenei projektjüket a Mûvészetek Palotájában. 2010. február 3-án
valóra vált az álmunk, hosszú, kitartó munka után létrehoztuk a Tangó Forever Showt.
Abban a szerencsében volt részünk, hogy
ismerjük Giuliano De Giuseppét, aki korunk
legtehetségesebb kortárs zeneszerzõje. A
dunaharaszti közönség is ismerheti õt, mivel
a Viento De Tango 2009-es májusi elõadásán õ ült a zongoránál. Giuliano nemcsak
saját zenéket ír, hanem megvan az az óriási tehetsége, hogy bármilyen ismert dallamot
képes átírni nagyzenekari mûvé, vagy redukálni akár egyetlen hangszerre. A mi ötletünk és az õ tehetsége hozta létre a Tango
Forever Showt. Ez a koncertelõadás, mely
a zene, az ének, és a tánc sajátos egyvelege, bemutatja a tangó evolúciójának legfontosabb állomásait, látványos és élvezetes,
ugyanakkor minõségi élményt nyújt a közönségnek. A három szólista is ismerõs lehet
azoknak, akik látták az elmúlt évben tangó
elõadásunkat a József Attila Mûvelõdési
Házban. Maximiliano Pitocco (bandoneon),
Pierluigi Ruggiero (cselló) és a sármos
Ruben Peloni (ének). Az õ közremûködésüknek köszönhetõen a közönség jobban
átélhette a tangóérzést, hiszen fantasztikus
játékukkal még inkább kiemelték a tangóhangzás lényegét.

Azonban maga az ötlet és a jó zenei anyag
önmagában nem elegendõ, a megvalósításhoz hosszú és fáradságos út vezet. Ezt a
produkciót már kétszer sikerült ezelõtt megvalósítanunk Magyarországon, Pécsett a
Pannon Filharmónikusokkal és Miskolcon a
Miskolci Szimfónikus Zenekarral.
Két éve vetettük fel az ötletet Hollerung Gábor karnagy úrnak, aki a Budafoki Dohnányi
Zenekar igazgatója. Régóta jó kapcsolatot
ápolunk a zenekarral, de sokáig nem jött el
a megfelelõ pillanat és lehetõség a Tangó
Forever Show megvalósításához. 2009. második félévében végre pozitív elbírálásban
részesült a kérésünk, és elkezdõdhetett a
hosszadalmas szervezõi munka. Elértünk a
végcélig, és megvalósult egy régi álmunk,
egy sikeres és szép elõadás a Mûvészetek
Palotájában. Hatalmas élmény részt venni
egy ilyen nagyszabású produkció megszervezésében, a koncert végén hallható vastaps – úgy érzem – kicsit nekem is szólt,
még akkor is, ha a szervezõk csak a színfalak mögött izgulják végig az elõadást.

2010. április 7-én, szerdán
18 órától
Téma: Új lehetõségek a rákterápiában
és a daganatos betegségek
megelõzésében.
Elõadó: dr. Kõnig András Edwin
kutató orvos, onkogenetikus.
Belépõdíj: 600 Ft/fõ

Dunaharaszti Hírek – március

2010. március

2010. április 8-án délelõtt 10 órától 12 óráig ismét Könyvtári Dühöngõ. Várjuk a kismamákat és a kisbabákat, kisgyermekeket
5 éves korig a könyvtárba.
Aznap délután 15 órától 17 óráig tavaszi
kézmûves foglalkozást tartunk szintén a
könyvtárban kisgyermekek részére környezetbarát öko-anyagok felhasználásával. A
belépés díjtalan. Ötleteket, anyagokat szívesen fogadunk.
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel könyvtárunk részére. A befolyt öszszeget olvasóink javára fordítjuk. Könyveket, filmeket, zenéket, hangos könyveket és
internetezõ számítógépet szerzünk be az
Önök által felajánlott támogatásból. A rendelkezõ nyilatkozat honlapunkról letölthetõ, illetve könyvtárunkban beszerezhetõ.
Közkívánatra meghosszabbítjuk „Az én kertem” címû fotópályázatunkat, hogy minél
többen tudjanak szép kertjeikrõl a tavaszi és
a nyári idõszakban is fotókat készíteni.
Az új pályázati határidõ: 2010. október 30.

KÖNYVTÁROSOK
VILÁGNAPJA
Könyvtárunk az olvasókért!
2010. április 14-e,
a Könyvtárosok Világnapja.
Ebbõl az ünnepi alkalomból különleges
meglepetésekkel várjuk
könyvtárlátogatóinkat.
Következõ munkánk Giuliano De Giuseppe
mûvész úrral a gyerekeknek szól majd, ezúttal egy nagyzenekari mûvet ír át nekünk
kamarazenei formára, hogy eljuttathassuk
Szergej Prokofjev: Péter és a farkas címû
meséjét minél több gyermekhez. Idén õszszel, ez az elõadás Dunaharasztin is látható lesz, a József Attila Mûvelõdési Házban,
ahová kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk. Az elõadás fõvédnöke városunk polgármestere: dr. Szalay László,
anyagi támogatásának köszönhetõen ingyenes lesz a koncert.
Ignácz Laura

A JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL
ÉLETMÓD-KLUB

KÖNYVTÁRI HÍRMORZSÁK

GÉPJÁRMÛ-VEZETÕI TANFOLYAM
indul
2010. március 24-én
17 órakor
Jelentkezés a helyszínen
a fenti idõpontban!

Ezen a napon
ingyen iratkozhat be egy egész évre.
Ezen a napon
fél órát ingyen internetezhet
könyvtárunkban.
Ezen a napon
a „megbocsájtás napját” hirdetjük meg,
ha visszahozza a régen lejárt könyvtári
könyveit, filmjeit, lemezeit,
nem fizet késedelmi díjat.
Ezen a napon
2-2 db filmet, lemezt
ingyen kölcsönözhet.
Ezen a napon
böngészõnkbõl ingyen vihet örökbe régi
könyveket, videofilmeket és folyóiratokat.
Ezen a napon
gyerekeket és felnõtteket
meglepetés zsákbamacskával várunk,
ahol értékes ajándékok is gazdára lelnek.

Minden egyéb más programról is
részletes tájékoztatást találnak
honlapunkon

Ezen a napon
„A mi könyvtárunk” címmel várjuk
12 éves korig gyerekek rajzait
rólunk, melyeket kiállítunk,
és a legjobbakat jutalmazzuk.

www.dhmuvhaz.hu

Szeretettel várjuk Önöket, Benneteket!

ujsag@dunaharaszti.hu
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

„A musik + X címû tárlat multimédiás és interaktív eszközök segítségével, a pop-rockon, az indie-n, a technón és a hiphopon keresztül mutatja be az európai könnyûzenére nagy hatást gyakorolt német elõadókat, a
híres berlini dj kultúrát, a legendás klubokat.”
– áll az ismertetõben.
Egy havas délutánon látogatást tettünk a
Millenáris parkba, a kiállításra, a német
szakkörösök és tanáruk, Éva néni.
Megérkezvén, nagy meglepetés ért minket.
Mindannyian azt gondoltuk, hogy komolyzenérõl lesz szó. De nem! Beléptünk egy hatalmas terembe, ahol a különbözõ zenei stílusoknak, külön sátrak voltak felállítva.
Minden helyen egy hatalmas kivetítõn nézhettünk klippeket és fejhallgatóval hallgathattuk.

Ha valaki már mindegyik zenei stílusba belekóstolt, akkor sem unatkozott, mert kicsit
arrébb egy színpadon élõ koncert ment. Természetesen németül.
Sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. Köszönjük a kirándulást.
Pataki Nóra, Kecseti Brigitta 8. b

Farsang az alsóban
A farsang változó hosszúságú ünnep. Vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tartó idõszak. Csúcspontja a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami tulajdonképpen nagy mulatságok közepette egyben télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres
karneválokat (Rió de Janiero, Velence). Magyarországon ez a „farsang farkának” nevezett idõszak, legnevezetesebb eseménye a
mohácsi busójárás.
A gyerekek körében igen kedvelt farsangi
szokás a maszkabál. Izgalmas idõszaka a
kisgyermekek életének, amikor a jelmezbálra készülnek.

Február 12-én délután
iskolánk alsós karneválján igen színes jelmezekben gyönyörködhettünk. Kedves színfolt
volt idén is a maskarát
öltött szülõk csoportja,
akik oklevélben részesültek. A nívós zsûrit
Szabó Józsefné, Takács Irén és Buruczky
Erna alkották.
A táncházban Simon
Andi néni mozgatta
meg a kicsiket, majd pihenés, falatozás következett. A szünetben
zsákbamacskát, tombolát lehetetett vásárolni. Az eredményhirdetést nagy izgalommal
vártuk. A csoportoknál a
táncoló
hóemberek
(4. b) kapták az I. helyezést. Jutalmuk torta
volt. Itt szeretnénk megköszönni Goda Gabriellának azt a szívbéli
szakmai
munkát,
amelynek során ez a sikeres produkció létrejött.
Egyéni helyezetek:
I. afrikai vadász
II. szõlõfürt, csillagfejû
csavarhúzó, almafa,
papagáj
III. világítótorony, sárkány, csokoládé, számolófüzet, robot, Spongya
Bob
Különdíjban részesült a
spenót tükörtojással, a
bundáskenyér, a fa, a
tolltartó, a radír, a méhecske, a néger baba, a
festõmûvész, az öreg néni, a tavasztündér,
az indiai lány, a pipi, a franciakártya, Drakula, a lovacska, Szörnyella de frász, Minotaurusz, az ecset festékkel, a napraforgó.
A dobogós eredményekért tortákat, Valentin-szív plüss párnákat és csokoládét vehettek át a nyertesek. Azonban üres kézzel senki sem távozott. A zsûri minden jelmezesnek csokoládét adott. A tombolahúzás során rengeteg ajándékot kaptak a
nyertesek. A hangosításban, a zeneszolgáltatásban segítségünkre voltak a felsõs
stúdiós fiúk. Köszönjük minden kolléga
munkáját, mellyel lehetõvé tették, hogy ez
a délután jó hangulatban, vidáman teljen
el a farsang jegyében. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni azon szülõknek,
akik támogatói jegyek vásárlásával, ki-

sebb tárgyak felajánlásával segítették iskolánk alsós munkaközösségét.
Szabóné Kovács Éva
tagozatvezetõ

Rákóczis foci hírek
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola benevezett a Magyar Gyermeklabdarúgó
Szövetség versenyeire. Ebben a tanévben az I., II., III., korcsoportos gyerekek
küzdelmein veszünk részt. A II. korcsoportban az idén már két tornát rendeztek
meg Tökölön. Tanulóink az elsõ megmérettetésen szoros küzdelemben a harmadik helyet szerezték meg. A nagy terem,
az összeszokottság hiánya megmutatkozott a játékon, de mindenki fogadkozott,
hogy legközelebb jobban fognak szerepelni! Ez sikerült is, mert február 19-én lejátszott második tornán egy döntetlen és
négy gyõzelemmel megnyertünk.

Gratulálok a csapat minden tagjának: Haluska Benedek (a torna legjobbja), Híves Levente, Dékány Szabolcs, Újszászi Roland,
László Dominik, Hajdú Tibor, Sófalvi Norbert, Andró Tamás, Kálazi Tamás, Kronvalter Dávid, Szász Levente, Drobilich István.

Az I. és III. korcsoportos csapatok között egy
tornán vettünk részt, ahol az I. korcsoportos
gyerekek a 3. helyet, a III. korcsoportosak,
pedig a negyedik helyet szerezték meg!
Sok sikert a további tornákhoz!
Czompa Gyula, testnevelõ

Városi oktatási fórum
az általános iskolát választó gyermekek szülei számára,
a három helyi iskola vezetõinek részvételével:
2010. április 8-án 17 órától a József Attila Mûvelõdési Házban.
Itt feltehetik kérdéseiket, elõre tájékozódhatnak, hogy a nyílt napokra
és a beiratkozásra már célirányosan mehessenek.

A fórum programja:
Hajdú Zsolt, az Oktatási Bizottság elnökének bevezetõje
Az iskolaigazgatók tájékoztatói
A leendõ elsõs tanítók bemutatása • Kérdések-válaszok
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Dunaharaszti Hírek – március

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Farsangi Mulatság – 2010.
A Hunyadi János Általános Iskolában február 11-én és 12-én rendeztük meg hagyományos farsangi bálunkat az alsó, illetve a felsõ tagozaton. A jelmezes felvonulásnak
most nem volt meghatározott témája, mindenki szabadon választhatott maskarát magának.
A felsõs mulatságot Korbeli Ferenc 6. c osztályos tanuló kürt-nyitánya indította el, majd
két táncelõadás következett: elõször a
Sweet Girls lánycsapat, ezt követõen pedig
a 7. c osztályos Turák Nikolett és világbajnok Dance Feeling nevû csapata nagy sikerû showt mutatott be. Majd jöhetett a jelmezes felvonulás. A zsûri csokoládéval jutalmazta a résztvevõket, majd elvonult meghozni az eredményt, miközben iskolánk
egyik tanulójának, Tuboly Rolandnak a zenekara, a Megvalósult Álmok adott fergeteges koncertet. A tanulók a tornateremben
ropták a táncot, diszkót, miközben nagy izgalommal várták az eredményhirdetést.
Az est végén sor került a tombolasorsolás-

ra is, ahol a gyerekek izgatottan várták a
meglepetés-ajándékokat. A hangulat remek
volt, reméljük jövõre is hasonló jó bulit szervezhetünk.
Az alsó tagozatosok farsangi vigasságára,
melyre ezúttal az eddigieknél is nagyobb
számmal érkeztek az érdeklõdõk, február
12-én, pénteken került sor.
A színpadon 172 jelmezes diák vonult fel,
akik igen nehéz helyzetbe hozták ebben az
évben is a zsûrit. Elkápráztattak minket a házilag készített, ötletes jelmezek.
Amíg a döntõbírák félrevonultak megbeszélni, melyik 40 felvonulót részesítik külön jutalomban, addig a színpadon az 1. b, a 2. c,
és a 4. c osztály tanulói mutatták be meseelõadásukat. A Sweet Girls együttes meglepetése (merénylete) csak ezután következett.
A csapat lányai a mit sem sejtõ tanító néniket és tanító bácsinkat hívták fel a színpadra, ahol az óriás gumilabdákon táncolva két
koreográfiát a nagyközönség elõtt tanítottak
be a pedagógusoknak. Vakuk villantak, kamerák indultak, a gyerekek és a szülõk a

A beiratkozás idõpontja mindhárom általános iskolában:
2010. április 22. csütörtök
2010. április 23. péntek
2010. április 24. szombat

14–18 óráig
8–18 óráig
8–12 óráig

Az iskolai nyílt napok idõpontja
Hunyadi János Általános Iskola:
2010. április 14. szerda: a körzeten belüli érdeklõdõknek
2010. április 15. csütörtök: a körzeten kívüli érdeklõdõknek
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
2010. április 21. szerda
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola:
2010. április 19. hétfõ és 20. kedd

Óvodai jelentkezés 2010
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Azon gyermekek
jelentkezhetnek, akik a 3. életévüket ebben az évben betöltik. Az
5 évesek számára kötelezõ az óvodába járás.
Felvételre jelentkezés a helyi óvodákba:
2010. április 26-tól május 6-ig: hétfõi napokon 8–18 óráig, keddi,
szerdai és csütörtöki napokon 8–16 óráig.
FONTOS! A tagintézményekbe (Napsugár, Hétszínvirág és Százszorszép Óvodák) jelentkezõk is a székhely-intézményben, a Mese
Óvodában jelentkezzenek! (Temetõ u. 26.)
A jelentkezéskor a szülõ személyi okmányaira, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatára és lakcímkártyájára van szükség. Kérjük, a
gyermek TAJ-számát, és ha van, a szülõk e-mail címét is szíveskedjenek majd a jelentkezéskor megadni.
(Ha Magyarország területén élõ – tartózkodási engedéllyel nem rendelkezõ – kiskorú, nem magyar állampolgár óvodai felvételt kér, akkor a szülõnek igazolnia kell, hogy ki látja el a szülõi felügyelettel
kapcsolatos feladatokat, és ki gondoskodik a lakhatásról, étkezésrõl.)
További részletek a beiratkozásról, az iskolai nyílt napok programjáról és a 2010 szeptemberében induló elsõ osztályokról, valamint a
helyi iskolákról és óvodákról a március 2. felében megjelenõ „Becsengetés 2010” információs kiadványban, amely digitális formában
is elérhetõ a www.dunaharaszti.hu oldalról.

Dunaharaszti Hírek – március

színpad elõtt tolongtak. Még napokkal késõbb is ez a produkció volt a beszédtéma.
A zsûri eredményhirdetése után meghívott
vendégünk, a MEGVALÓSULT ÁLMOK zenekar lépett a színpadra, gondoskodva a
gyerekek (és persze a szülõk) szórakoztatásáról.
Farsangi bálunkat a süteménysütõ-verseny
eredményhirdetésével és a tombolasorsolással zártuk. Reméljük, mindenki jó hangulatban, jóllakottan, nyereményekkel és ajándékokkal megrakodva térhetett haza.
Köszönjük minden szülõnek, hogy felajánlásával, támogatásával, illetve közremûködésével hozzájárult farsangi bálunk sikeréhez.
Köszönjük a segítséget Szlekovics Csabának és támogatóinknak (Semler Cukrászda, Gergely Cukrászda, Ruff Pékség,
PR Telecom, Anda Present, Gebrüder
Weiss), valamint A MEGVALÓSULT ÁLMOK ZENEKARNAK.
Csicsai Ildikó
és Némethné Csobolyó Éva,

Fejlesztõ torna gyerekeknek
Reflextorna Dunaharasztiban

Mi is takar pontosan a Reflextorna? Egy lehetõséget, ahol a gyerekek tornázhatnak, vagy valamilyen játszóházfélét? – kérdezem Nagy Anita
óvodapedagógus-mozgásterapeutát.
– Bár a rengeteg színes eszköz és a nyüzsgõ gyereksereg azt a látszatot keltheti, hogy ez egy játszóház, de én a legkevésbé sem nevezném annak. Nálunk tematikus foglalkozások zajlanak,
ahol a gyerekek egyéni, vagy kiscsoportos formában, személyre szabott fejlesztõ gyakorlatokat végeznek. A játékos mozgássorok – miközben erõsítik és ügyesítik a csöppségeket – valójában az idegrendszer egészséges érési folyamatait segítik a gyerekeknél. Van, akinél továbbfejlesztünk, vannak, akiknél az esetleges lemaradásokat hozzuk be.
– Apropó, csöppségek…! Milyen korú gyerekek járnak az Anna házban zajló foglalkozásokra?
– Leginkább a 2–10 éves korosztály képviselteti magát, de igény
mutatkozik a korai fejlesztésre – ahol akár egyéves kortól is mozoghatnak a kicsik –, no és az iskolások tanulási és viselkedési problémáit segítõ Reflextornára is. Fontos megjegyeznem, hogy sokak elképzelésével ellentétben mi nem csupán „problémás” gyerekekkel
foglalkozunk, hiszen szép számmal járnak hozzánk az életkoruknak
megfelelõ fejlettségi szintû csemeték is, akik pusztán mozogni és
ügyesedni vágynak.
– Ön nemrég költözött a városunkba. Mióta mûködik ez a képességfejlesztõ és miért épp Dunaharasztiban?
– Valóban nem ebben a városban éltem eddig, ám nagy örömömre
szolgál, hogy egy olyan dinamikusan fejlõdõ, egyre gyarapodó közösség tagja lehetek, mint Dunaharaszti. Itt a fiatal párok és a gyermekek száma ellentétben az országos tendenciákkal, kimondottan
nõ. És ahol sok a gyermek, ott szükség van a fejlesztésükre is.
– Miben méri Ön a sikert? A foglakozásokra járó gyerekek számában, vagy inkább az elvégzett munka eredményességében?
– Természetesen szeretnénk, ha minél többen járnának hozzánk, de
az igazi boldogságot a gyerekek fejlõdése és a szülõk pozitív viszszajelzései jelentik számunkra. A Reflextorna
sikeressége hónapok, akár évek hosszú, folyamatos munkájával mérhetõ igazán, de már néhány hét is látványos eredményeket tud produkálni.
– Hogyan lehet Önökkel kapcsolatba kerülni?
– Leginkább a hozzánk járó szülõk és a családtagok „hírverése” által, de egyre többen keresnek ránk a www.reflextorna.hu internetes
címen, ahol az elérhetõségeinken túl, hasznos
információk is találhatók.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. február 22-én megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között történtekrõl.
1. Az illetékes szakbizottságok bevonásával kiírásra került a Bölcsõde
vezetõi álláspályázat, a benyújtási határidõ 2010. február 28., valamint
kiírásra kerül a Hunyadi János Általános Iskola és a Területi Gondozási Központ vezetõi álláspályázata.
2. A Laffert Kúriában megkezdõdtek a falkép restaurációs munkák.
3. A Paradicsom szigetre vezetõ út mentén a közvilágítás kiépítésre került, melynek mûszaki átadás-átvétele is megtörtént.
4. Az ELMÛ megbízásából a Garden Kft. a 0,4 kV-os és a 20 kV-os hálózatok mentén gallyazási munkákat végez 2010. március 25-ig.
5. A városi honlapra felkerültek a választással kapcsolatos információk,
melyek frissítése folyamatosan történik.

– a felhalmozási célú bevételt 682 501 e Ft-ban
– a felhalmozási célú kiadást 1 618 567 e Ft-ban
– finanszírozási mûveletek bevételét 387 020 e Ft-ban
– finanszírozási mûveletek kiadásait 120 855 e Ft-ban
határozza meg.
(2) A költségvetés hiánya 643 234 ezer Ft.
(3) A költségvetési hiány külsõ finanszírozására éven túli, felhalmozási célú hitel felvételét rendeli el a 2. b. számú melléklet 13. oszlopában megjelölt fejlesztési célok finanszírozására.
(4) A hitelfelvétel elsõsorban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által biztosított
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretében elérhetõ termékekre irányulhat.

Napirendi pontok

3. § (1) A költségvetés címrendjét a 3. sz., 4. sz. és 5. sz. mellékletek szerint
határozza meg.
(2) A költségvetés létszám elõirányzatait a címrendek táblázatainak 44-es és
45-ös sorai tartalmazzák.

1. Döntés a közbeszerzési eljárás eredményérõl – „Meleg étkezési
utalvány beszerzése”
A Közbeszerzési Értesítõ 2010/9. lapszámában megjelent, a „Meleg étkezési utalvány beszerzése” tárgyában közzétett közbeszerzési pályázati kiírásra három ajánlat érkezett. Az elbírálás szempontja a legalacsonyabb jutalék
mértéke és az a dunaharaszti elfogadó helyek száma volt. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület az eljárás nyertesének a Sodexo
Pass Hungária Kft.-t (1134. Budapest, Róbert Károly krt. 54–58.) jelölte meg.
2. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 3/2009. (II.
24.) rendelet módosítása
A rendelet módosítását a Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta.
3. Önálló képviselõi indítvány
Dr. Kovács György képviselõ indítványában kérte, hogy amennyiben az
5 utca megépítésére benyújtott pályázaton az Önkormányzat nem nyer,
vagy valamilyen okból az utcák nem épülhetnek meg, úgy a 2010. évre betervezett pályázati önrészbõl a Kazinczy utca kerüljön megépítésre. Az indítvánnyal a Képviselõ-testület egyetértett.
4. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló rendelet tervezet jóváhagyása

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2010. (II. 23.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-a, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 35. §-a alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Az Áht. 65. § (3) bekezdése szerint a bolgár, a cigány és a német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe.
(3) A Képviselõ-testület a címrendet a 3. sz., 4. sz. és 5. sz. mellékletben határozza meg.
(4) A Képviselõ-testület által alapított költségvetési intézmények címrendjét
a 3. számú melléklet határozza meg.
(5) Az európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések külön címet alkotnak a 4. számú melléklet szerint.
(6) A polgármesteri Hivatal feladatait az 5. számú mellékletben szereplõ címrend szerint határozza meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének:
a) bevételi fõösszegét 4 519 568 ezer forintban,
b) kiadási fõösszegét 5 162 802 ezer forintban határozza meg
ezen belül:
– a mûködési célú bevételt 3 450 047 e Ft-ban
– a mûködési célú kiadásokat 3 423 380 e Ft-ban
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4. § A felújítási elõirányzatokat célonként 2. a. sz. melléklet szerint határozza meg.
5. § A beruházási kiadásokat a 2. b. sz. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 4. sz. melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék összege: 8 000 ezer Ft,
(2) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 611 606
ezer Ft,
(3) A 2 § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a készfizetõ kezesség tartalék összege 46 474 ezer Ft.
8. § (1) A költségvetési évet követõ 2 év várható bevételi és kiadási elõirányzatait tájékoztató jelleggel a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évet követõ év(ek) elkötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelõen
– felújítás esetén 2. a. sz. melléklet
– beruházás esetén 2. b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követõ éveket terhelõ adósságszolgálat kötelezettségét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A költségvetés folyó bevételei és folyó kiadásai között szerepelnek
kiemelt jelentõségû elõirányzatok, amelyek 1. b. sz. és 2. d. sz. mellékletek részletei szerint kerülnek jóváhagyásra.
(2) A felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata az 1. c. sz. melléklet
(3) A mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök körét és elõirányzatait 1. b. sz. és 1. c. sz. mellékletek
(4) Az önkormányzat folyamatban lévõ hitelügyleteinek paraméterei 1. d.
sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
10. § A Bolgár, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése beépül a Dunaharaszti Önkormányzat költségvetésébe azonban, önkormányzatonként külön címeket alkotnak.

Költségvetési tartalék és céltartalék
11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 8 000 ezer
Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított összegen belül 5 000 ezer Ft-ig a tartalék elõirányzat felhasználásáról a Képviselõ-testület dönt, 3 000 ezer Ft-ig történõ elõirányzat felhasználásról a Polgármester dönt.
(3) A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartalék felhasználáshoz
kapcsolódó egyéb elõirányzatok módosítására, a tartalék összegének mértékéig.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összege személyi juttatásokra
nem fordítható.
12. § A Képviselõ-testület különféle céltartalék elõirányzatokat határoz meg,
a 2. g. sz. melléklet részletezése szerint. A hivatkozott mellékletben meghatározott jogosultságok szerint a Képviselõ-testület felhatalmazza az érintetteteket a
tartalék elõirányzatok felhasználására, valamint a módosításhoz kapcsolódó elõirányzat változások végrehajtására a tartalék elõirányzat összegének mértékéig.

A Kisebbségi Önkormányzatok mûködése
13. § (1) A Képviselõ-testület a Kisebbségi Önkormányzatok hagyományõrzõ
tevékenységének és rendezvényeinek támogatását összesen 16 600 ezer Ft öszszegben határozza meg, amely összeg kisebbségenkénti felosztása a következõ:
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a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat: 2 300 e Ft
b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2 300 e Ft
c) Német Kisebbségi Önkormányzat: 12 000 e Ft
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerûen
önkormányzatonként külön-külön részletezi.

Dunaharaszti Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése
végrehajtásának szabályai
14. § (1) Az SZMSZ 5/d. mellékletének 5. pontja felhatalmazása alapján a
költségvetésben elõirányzott
a) szociális célú támogatások elosztásáról
b) a megjelölt „Kamatmentes kölcsön”, „Elsõ lakáshoz jutók támogatása” elõirányzatok felhasználásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság – az 1993. évi III. tv., a 28/2003. (XI. 25.) Ök. sz. és a
29/2003. (XI. 25.) Ök. sz. helyi rendeleteknek megfelelõen – saját
hatáskörében dönt.
(2) A szociális jellegû fõelõirányzatán belül, valamint a 2. d. sz. melléklet szociális és egészségügyi feladatok részelõirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelkezésre álló elõirányzat
átcsoportosításáról a Képviselõ-testületnek beszámol az SZMSZ-ben leírtak
szerint.
15. § (1) Az Önkormányzatot felhasználási kötöttség mellett megilletõ normatív állami támogatások elõirányzatából az 1. a. sz. mellékletben szereplõ öszszesen 6 000 000 Ft-ot, az intézményeknek kiadásaik között vissza kell tervezniük. A támogatás felhasználásáról az érintettek elkülönített analitikát kötelesek
vezetni.
(2) Az Önkormányzat óvodáiban, iskoláiban szervezett kedvezményes étkezés kiadásainak – a Gyermekvédelmi törvény 148. §-a (5) bekezdésének a)-d)
pontja alapján 50%-os normatív étkezési térítési díjkedvezmény és ingyenes étkezés – fedezetére a Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény költségvetésében 16 000 ezer forintot el kell különíteni.
(3) A Tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. § (4) bekezdése szerint a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatására, a normatív
kedvezmények biztosítására az oktatási intézmények az 1-13. évfolyamokon – a
2009/2010. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszámadatra vetítve
10 000 Ft/év összegben – tartalék elõirányzatot elkülönít az Önkormányzat.
(4) Az oktatási intézmények valamennyi elsõ osztályos tanulónak ingyenesen kötelesek a tankönyveket – az iskolai könyvtár-rendszeren keresztül – biztosítani. A felhasználható elõirányzatot az intézményeknek a dologi kiadásaik
között tervezniük kell.
16. § A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 37. § (1) és (7) bekezdése alapján a Képviselõ-testület a kis értékû tárgyi eszközök körében a kétévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az
eszközökrõl és az azok állományában történõ változásokról folyamatos részletezõ nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A kétévenkénti leltározás
nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszûnés esetén a kormányrendelet 13/A. §-a szerint.
17. § (1) A Képviselõ-testület a 292/2009. (XII. 19.) Korm. r. 167. §-a alapján önkormányzati biztos kirendelését írja elõ, amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elismert adósságállománya a 30 napot és a költségvetési szerv éves eredeti elõirányzatának 10%-ának mértékét eléri.
(2) Önkormányzati biztosi feladatokkal a 292/2009. (XII. 19.) Korm. r. 164. §
(4) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ természetes személyt, illetve jogi
személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságot lehet megbízni.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhetõ személyek, illetve szervezetek közül
a Képviselõ-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét
a helyben szokásos módon teszi közzé.
18. § A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja az Önkormányzat tulajdonában lévõ valamennyi ingatlan üzemeltetését ellátja. Az intézmények vezetõivel külön megállapodásban kell rögzíteni az üzemeltetési feladatokat. A Jegyzõ közvetlen irányításával mûködõ Vagyongazdálkodási Csoport
szakmai önállósága és különleges feladatellátása az üzemeltetési feladatok megszervezésére vonatkozik olyan módon, hogy nem korlátozhatja az önállóan gazdálkodó közintézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.
19. § (1) A Képviselõ-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési
intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben elõírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elõirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetõek.
20. § (1) Az Ámr. 213. §-a alapján az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradvány felhasználását – a Képviselõ-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy idõben. A Képviselõ-testület dönt az Önkormányzat szabad maradványának felosztásáról.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet illeti meg
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a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
c) az irányító szerv költségvetésbõl meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
d) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott elõirányzat- növekménybõl a létszámfeltöltés teljes vagy
részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,
e) a munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzat támogatással fedezett, illetve
arányos részének pénzmaradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások elõirányzatának járulékköteles pénzmaradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek e maradványrészt terhelõ járulékfizetési elmaradása van,
f) a gazdálkodási szabályok megsértésébõl származó maradvány,
g) az irányító szerv rendeletében (határozatában) a pénzmaradvány elszámolásra vonatkozó elõírások szerint számított összeg.
(3) Az irányító szerv gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megilletõ pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi
juttatásokba tartozó tételeken túlmenõen – kiemelt elõirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
21. § A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények
a személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodásuk során az Ámr.
87. §, 88. §, 89. §, 90. § a rendelkezései szerint kötelesek eljárni:
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a személyi juttatások és a létszám
elõirányzatával – a rájuk vonatkozó munkajogi jogszabályi elõírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak, az Ámr. 89. §-ban foglalt korlátozásokkal
önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszámát, összetételét, munkaidõ alapját.
(2) A személyi juttatások jóváhagyott elõirányzata év közben módosítható
a) a Képviselõ-testület által meghatározott feladatváltozással összefüggésben,
költségvetési támogatás vagy más forrás változásának megfelelõen,
b) az önkormányzati költségvetési intézmények által saját hatáskörben
ba) év közben, az Áht. 87. §-a (3) bekezdésének b), c), e) pontjában megjelölt bevétele többletébõl,
bb) a személyi juttatásoknak az elõzõ évi megtakarítása terhére a pénzmaradvány, elõirányzat-maradvány, vállalkozási maradvány jóváhagyását követõen.
(3) A közhatalmi bevételek körébe tartozó többletbevétellel - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - az Áht. 99. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak
érvényesítésével, a tevékenység ellátását szolgáló, a jóváhagyott elõirányzatokon
felüli kiadások céljára növelhetõ a személyi juttatások elõirányzata az önkormányzati költségvetési szerv esetén a Képviselõ-testület engedélyével.
(4) A (2) és (3) bekezdésben megjelölt forrás terhére a létszám kizárólag határozott idõre szóló foglalkoztatás mellett növelhetõ, közhatalmi költségvetési
szerv esetén az Áht. 99. §-ának (2) bekezdésében és az e rendelet 89. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei a személyi juttatások egyes tételein megtervezett elõirányzatok között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre
azon elõirányzatok kivételével, amelyek mértéke az Ámr. rendelkezései szerint
nem növelhetõek. Az átcsoportosítás a törvényi kötelezettségen alapuló juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott létszám
elõirányzatot nem léphetik túl, saját hatáskörben semmilyen forrásból nem
emelhetik, a költségvetésben jóváhagyott létszám elõirányzatokat év közben kizárólag a Képviselõ-testület módosíthatja.
(7) Az Önkormányzat költségvetési szervei a tervezett, illetve a módosított
elõirányzatukat meghaladó többletbevételébõl az éves személyi juttatások és az
azzal összefüggõ munkaadókat terhelõ járulékok és létszám elõirányzata
a) legfeljebb a többletbevétellel összefüggõ feladat elvégzéséhez szükséges,
nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételbõl történõ teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerzõdés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott idõszakra emelhetõ,
b) többletfeladat nélkül nem emelhetõ.
(8) A többletbevétel év közben akkor fordítható a költségvetési szerv állományába tartozók illetményemelésére, ha a bevétel tartós, és a következõ évben a
költségvetésben többletként megtervezik.
(9) Nem emelhetõ a személyi juttatások elõirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tõke jellegû bevételek, továbbá az átvett
pénzeszközök elõirányzatot meghaladó többletébõl, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendõ kiadást szolgál, vagy a megkötött szerzõdés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(10) A személyi juttatások elõirányzatából származó megtakarítás terhére tartós kötelezettség (ideértve az illetményemelést is) vállalható, ha a megtakarítás
a létszám-elõirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidõalap évközi, tartós hatású csökkentésébõl származik. Az elõirányzat átmeneti
megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(11) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elõirányzatával úgy
kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely idõpontjában betölthetõ le-
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gyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott elõirányzathoz képest ne keletkezzék.
(12) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minõsül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkenést, hogy
a) a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követõ években is biztosítani tudja, vagy csökken az ellátandó közfeladatok köre,
b) a létszámcsökkenéssel összefüggésben felmerülõ kifizetések a tárgyévben
esedékesek, és
c) a létszámcsökkenést követõen létszáma csak az éves költségvetésben tételesen meghatározott jogcímeken nõ.
(13) Nem minõsül létszámcsökkenésnek a foglalkoztatási forma megváltoztatása vagy a költségvetési szerven belüli áthelyezés.
(14) Az Önkormányzat közintézményei esetén az Ámr. 85. § (2) bekezdés ac)
pontja szerint jutalmazásra kifizethetõ együttes összeg – beleértve a jutalom elõirányzatának felhasználását is – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres
személyi juttatások elõirányzatára vetítve a 15%-ot.
(15) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj
vagy más szerzõdés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elõírható feladatra nem fizethetõ. Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan elõzetesen írásban kötött
szerzõdés e rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerzõdésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerzõdésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
22. § (1) A Polgármester Dunaharaszti Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl szóló beszámolót 2010. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelõen – köteles elõterjeszteni a Képviselõ-testület részére.
(2) A Polgármester köteles a Képviselõ-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
a) ha az Országgyûlés Dunaharaszti Város Önkormányzatát érintõ elõirányzat-zárolásról dönt annak kihirdetését követõen haladéktalanul,
b) az Országgyûlés, a Kormány, ill. valamely központi költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap részérõl biztosított pótelõirányzat,
c) az önkormányzati többlet-bevételekre,
d) a Képviselõ-testület költségvetést érintõ döntéseinek a költségvetési rendeleten történõ átvezetésére,
e) egyéb, a feladat-végrehajtásához szükséges rendelet módosítási javaslatok
megtételére.
(3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak a költségvetési rendeleten történõ átvezetésére a 2010. júniusi, szeptemberi, novemberi, valamint legkésõbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez – külön jogszabályban meghatározott határideig – történõ megküldését megelõzõ rendes ülésre kell beterjeszteni.
23. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati költségvetési intézményeknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére a – (4) bekezdésben meghatározott kivételével –
szerzõdéssel, számla ellenében külsõ személy vagy szervezet igénybe vehetõ.
(2) A szerzõdést írásban kell rögzíteni.
(3) A szerzõdéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelõ szakértelemmel
rendelkezõ személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegû feladat ellátása szükséges és a költségvetési
szerven belül a feladat ellátásához megfelelõ képzettséggel rendelkezõ személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentõsen meghaladó többletfeladatot kell ellátnia.
(4) jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott vezetõi feladat ellátására szerzõdés nem köthetõ.
24. § Rendkívüli helyzetben a Polgármester kötelezettséget vállalhat, kifizetést eszközölhet, döntésérõl a soron következõ Képviselõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
25. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az
általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A kötelezettségvállalást követõen gondoskodni kell annak nyilvántartásba
vételérõl – ideértve a következõ évi költségvetési keretszámokat determináló öszszegek nyilvántartásba vételét is –, és a kötelezettségvállalás értékébõl az adott
évet terhelõ rész lekötésérõl az érintett elõirányzatok szabad keretének terhére.
A lekötést legalább a kiemelt elõirányzatok szintjén kell végrehajtani. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát, az alapjául szolgáló dokumentum meghatározását és keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti forrását, a kifizetési
határidõket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat.
(3) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyzõ vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elõtt a szakmai teljesítést igazolónak az okmányok alapján ellenõrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a szerzõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítõnek ellenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az elõírt alaki követelményeket betartották-e. (Érvényesítõ az ezzel írásban megbízott pénz-
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ügyi-számviteli szakképesítésû dolgozó.) Az érvényesítõ és a szakmai teljesítést
igazoló nem lehet azonos személy.
(5) A Polgármesteri Hivatalnál utalványozásra a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az Önkormányzat fenntartásában szereplõ
önállóan gazdálkodó közintézményeknek utalványozási joga nincs, utalványozásra a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(6) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõleg az utalványozó és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem
lehet. Az érvényesítõ személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), vagy a maga javára látná el.
26. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények, és a Polgármesteri Hivatal alapítványt a Képviselõ-testület egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetek támogatására is.
(2) A támogatásban részesülõk számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerû használatára vonatkozóan.
A Polgármesteri Hivatal
– köteles ellenõrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,
– a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
27. § A kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás
idõarányos részének a folyósítása felfüggeszthetõ, amennyiben a kisebbségi önkormányzat mûködése nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.
28. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – a Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
(2) A Képviselõ-testület a hitel felvételhez, kötvény kibocsátásához kapcsolódóan
a) saját hatáskörében megtartja a hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvénykibocsátására vonatkozó döntés jogát,
b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a Polgármester részére biztosítja.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:
– kezességet nem vállalhatnak,
– értékpapírt nem vásárolhatnak,
– váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el,
– a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
– hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Polgármesteri Hivatal kezességet a Képviselõ-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(5) A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a
központi költségvetésbõl származó hozzájárulások és támogatások kivételével:
– államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja,
– a számlavezetõ vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti.
29. § Az önkormányzati költségvetési intézmények kizárólag a Képviselõ-testület elõzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az
esetben, ha a pályázó feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
30. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei biztosítást köthetnek a tárgyi eszközeikre, készleteikre, továbbá jogszabály által meghatározott veszélyes
feladatot ellátó, a költségvetési szerv által foglalkoztatott személyekre, illetve
veszélyes tevékenységekre.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei az alkalmazottjaiknak önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – munkáltatói tagként – egészben vagy részben átvállalhatja, illetve adományt adhat.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei a velük foglalkoztatottként jogviszonyban állók magán-nyugdíjpénztári tagdíját – jogszabályban meghatározott
mértékig – kiegészítheti.

Vegyes rendelkezések
31. § (1) A helyi adókról szóló többször módosított 7/2006. (IV. 28.) számú
rendelet 2. §-a alapján a kommunális adóból befolyó összeget 2010. évben belvízelvezetõ csatorna-építés beruházásra kell fordítani.
(2) A helyi adókról szóló többször módosított 7/2006. (IV. 28.) számú rendelet 22. § (5) bekezdése alapján 2009. évben az építmények után befizetett idegenforgalmi adó 50%-át az üdülõterületek fejlesztésére kell fordítani.
(3) A Képviselõ-testület megbízza a Polgármestert a Dunaharaszti 571/22
hrsz-ú, 8585 m2 nagyságú, kivett beépítetlen Temetõ utcai ingatlan értékesítésének elõkészítésével, a területrész ellátását biztosító, alapvetõen kereskedelmi
szolgáltató rendeltetésû épület létesítése céljára. Az esetleges értékesítésrõl, az
eladási ár nagyságáról kizárólagosan a Képviselõ-testület dönt, azzal a feltétellel, hogy az értékesítésbõl befolyt összeg – összhangban a Város középtávú oktatási koncepciójával – kizárólag a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületeinek bõvítésére és felújítására használható fel.
32. § (1) Képviselõ-testület 90 000 ezer Ft összegû önkormányzati folyószámla hitelkeret igénybevételét engedélyezi.
A hitel futamideje 12 hónap.
A hitel igénybevétele változó ütemezésû.
A hitel fedezetére a Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fu-
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tamidõ alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja a fejlesztési kiadásokat megelõzõen.
(2) A Képviselõ-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzõdést – a számlavezetõ pénzintézettel –az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkösse.
33. § A Képviselõ-testület – a DHRV Kft.-nek üzemeltetésre átadott – szennyvíztisztító telep és víziközmû hálózat 2010. évi bérleti díját
a) a szennyvíztisztító esetében 20 000 e Ft + ÁFA
b) a víziközmûvek esetében 27 000 e Ft + ÁFA összegben határozza meg.
34. § A 37/2001. (XII. 17.) Ök. sz. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott lakossági járdaépítés költségtérítésének normatív összege 2010. évben
1 500 Ft/m2.
35. § A 2010. évi mûködési költségvetés többletei, amelyek kiadásai és bevételei beépülnek a költségvetésbe. a következõk:
– 2009. szeptembertõl belépõ fejlesztés Mese Óvoda bõvítésével kapcsolatban, amely 11 fõ a Mese Óvodánál, 2 fõ létszám a Humán Szolgáltató Intézménynél,
– védõnõi szolgálat fejlesztése 1 körzettel 8 körzetre a 61/2009. (V. 25.) sz.
Kt. szerint,
– Hétszínvirág Óvoda csoportfejlesztés 97/2009. (VII. 16.) sz. Kt. szerint 7 fõ
létszám,
– Gyámhivatal létszámfejlesztése 1 fõvel,
– a közcélú foglalkoztatás létszáma 1 fõvel, 8 fõre emelkedett.
36. § A Képviselõ-testület a 2010. évi költségvetés elõirányzatainak felhasználása során elrendeli a következõkben felsoroltak alkalmazását:
a) A jelenlegi nyugdíjas foglalkoztatás megszûntetésére kell törekedni.
b) A dologi kiadásokból személyi juttatásokra átcsoportosítani nem lehet.
c) A dologi kiadások fõelõirányzatán belül a részelõirányzatok összeállításakor elsõsorban – és kötelezõ módon – az intézményi épületek közüzemi
díjainak fedezetét kell biztosítani.
d) Az Önkormányzat közintézményei a tervezett bevételi elõirányzataikat
meghaladó többletbevételbõl – kivéve az Ámr. 89. §-ban meghatározottakat – kötelezettséget csak a költségvetési elõirányzataik rendelettel történõ
módosítása után vállalhatnak.
37. § A rendelet táblázataiban szereplõ „halasztott” elnevezésû oszlopokban
feltüntetett elõirányzatok kezelése a következõk szerint történhet:
– 2010. évben az elõirányzat felhasználására nem kerül sor.
– A felhalmozási jellegû elõirányzatok esetében felhasználásra felhalmozási
célú célhitel felvétel esetén kerülhet sor.
– Rendkívüli bevétel realizálódik.

Záró rendelkezések
38. § Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Dunaharaszti
Város Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodása során kell alkalmazni.
Dr. Szalay László s.k.
polgármester

Pethõ Zoltán s.k.
jegyzõ

5. Behajthatatlan követelések törlése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 1 bérleti díjra, és 10
csatorna érdekeltségi hozzájárulásra vonatkozóan lemondott a követelésérõl, tekintettel arra, hogy a végrehajtó behajtatlan követelésként viszszaadta az adósságbehajtásra átadott ügyeket.
6. Szerzõdés-hosszabbítás idõs emberek átmeneti elhelyezésének
biztosítására
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy 2010.
évre szerzõdést köt 3, önmagát ellátni részben nem képes, szociálisan
rászoruló személy átmeneti elhelyezésére a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Erõspusztai Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal,
44 500 Ft/hó/fõ összeggel.
7. Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a Polgármestert a Fõ út növénytelepítése, a Római Katolikus Templom kertjének átalakítása, a szigeti lejáró újjáépítése és a Mese Óvoda belsõ parkjának kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására.
8. Teljesítmény-követelmények alapját képezõ célok meghatározása

18/2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok esetében a teljesítmény-követelmények alapját képezõ célokat a következõkben határozza meg:

Dunaharaszti Hírek – március

I. Átfogó célok:
1. A Polgármesteri Hivatalban és ezek belsõ szervezeti egységeinél, (mint pl. a
Okmányiroda, Gyámhivatal és a Hivatal szervezeti egységei, irodái) tovább
kell erõsíteni a szolgáltatói jelleget, alkalmazni kell az ügyfélbarát igazgatás
eszközeit és módszereit.
Tovább kell javítani a belsõ szervezeti egységek közötti kommunikációt. Az
Okmányirodánál tovább kell mûködtetni a minõségi ügyfélszolgálatot, az
ügyfelek tehermentesítése céljából.
Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet mindenkor rendelkezésre álljon. Törekedni kell arra,
hogy a hitelszükséglet minimális legyen, és a feladatellátáshoz más külsõ források is bevonhatók legyenek.
2. Különös figyelmet kell fordítani az újonnan elkészült városi honlap folyamatos karbantartására, az új információk, események közzétételére.
3. Rövid távon végre kell hajtani az önkormányzati gazdálkodási folyamatokba
történõ intézményi gazdálkodás teljes körû korszerûsítését, integrációját..
4. Az építéshatósági nyilvántartás (ingatlan, engedélyek) érdekében be kell indítani a térinformatikai rendszert.
5. A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítására, a vagyonpolitikai irányelvekben foglaltak érvényre
juttatására.
6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására.
7. Az akadálymentesítés folyamatának további megvalósítása az úthálózat és a
közterületi járdaépítések során.
8. Az Európai Uniós pályázatokon nyert összeg jogos felhasználása és az ezzel
kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.
II. Ágazati célok:
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen:
Az „Integrált településfejlesztés” (IVS) pályázatunk, „Dunaharaszti városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával” megvalósítása. Fõ
út rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése.
– Feltárni és megelõzni a szabálytalan építkezéseket és a tervtanács segítségével megelõzni és kiszûrni a szakszerûtlen kivitelezéseket.
– A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel
(beruházások, fejlesztések, stb.) a város környezeti állapotának javítását elõsegíteni, a városlakók egészséges életkörülményeinek környezeti feltételeit biztosítani.
– A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról.
– Illegális külterületi szemétlerakás kezelése, parlagfû-mentesítés, parkkarbantartás, rongálási károk helyreállítása, játszóterek felülvizsgálata, karbantartása.
2. Igazgatás, okmányirodai és közoktatási területen:
– Továbbra is segíteni kell a helyi és megyei Vöröskereszt tevékenységét, a
tüdõszûréssel kapcsolatos feladatok ellátását, a méhnyak-rákot okozó
humanpapilloma vírus (HPV) elleni védõoltás megszervezését.
– Elõ kell készíteni az ISO audit-tanúsítvány sikeres felülvizsgálatát.
– A címnyilvántartás és választókerületek határait aktualizálni kell a 2010.
évi választások sikeres lefolytatása érdekében.
– Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani az esélyegyenlõség megvalósítására a nevelési-oktatási intézményekben.
3. Pénzügyi-számviteli és adóhatósági területen:
– Az önkormányzat mûködéséhez szükséges pénzeszközök hatékony felhasználása céljából:
a) a költségvetési elõirányzatok felhasználási ütemtervét és a likviditási
tervet el kell készíteni,
b) a pénzügyi gazdálkodás során törekvés a pénzügyi egyensúly megtartására és arra, hogy mind több elõirányzat tekintetében lehetõleg naprakész könyvelési nyilvántartások álljanak rendelkezésre,
c) az iparûzési adóbevételek biztonságos beszedése érdekében körültekintõen kell elõkészíteni az APEH felé történõ átadásra az adózással kapcsolatos iratokat.
III. Eseti célkitûzések
1. A 2010. évi országgyûlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos igazgatási, pénzügyi és ügyrendi feladatok kifogástalan ellátása.
2. A honvédelmi, a polgári védelmi és a katasztrófa-védelmi nyilvántartások,
mozgósítási tervek elkészítése, tûzvédelmi és munkavédelmi szabályzatok folyamatos aktualizálása.
3. A hivatali ügyintézés további korszerûsítésével összefüggõ igazgatási feladatok végrehajtása (XR rendszer, Centex iparûzési adóbevallás kitöltõ program,
WAP-os ügyintézés, ügyfélkapu nyitás).
4. Részvétel a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
által szervezett Városi Környezetvédelmi és Egészségnap, valamint a Csepelszigeti településtakarítási akció szervezésében.
5. Továbbra is törekedni kell a pályázati úton elnyerhetõ központi és Európai
Uniós források felhasználásában rejlõ lehetõségekre.
9. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2010.
április 11-én tartandó országgyûlési képviselõk választására
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. április 11-én tartandó országgyûlési képviselõ-választás lebonyolítása érdekében megválasztotta a szavazatszámláló bizottsági tagokat.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. március 8-án megtartott rendkívüli ülése
1. napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárások eredményérõl

2.napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárás indításáról

I. Területi Gondozási Központ részére melegétel beszerzése

a) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a Polgármestert „hitelfelvétel” tárgyú közbeszerzési eljárás elõkészítésére és
megindítására.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közbeszerzési Értesítõ
2010/14 lapszámában megjelent, a „Területi Gondozási Központ meleg élelmiszer beszerzése” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének
a Zóna Vendéglátó Kft.-t (1143 Budapest, Ilka u. 31.), jelölte meg. Második
helyezett ajánlattevõnek pedig a Nutritive Kft.-t (1046 Budapest, Fóti u. 56.).
II. Dunaharaszti város közútjainak karbantartása és üzemeltetése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/14. lapszámában megjelent, a „Dunaharaszti város közútjainak
karbantartása és üzemeltetése” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének a Hidrográd Víz és Közmûépítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 79.) jelölte meg.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a

Területi Gondozási Központ integrált intézmény

(ellátási formái: házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, idõsek klubja) intézményvezetõi (magasabb vezetõ)
álláshelyének betöltésére:
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában elõírt képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget igénylõ szociális ellátás munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 3 éves vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét is bemutató önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát
a bizottságok és a Képviselõ-testület megismerje.
A megbízás idõtartama: 5 év
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
szerint, béren kívüli juttatások a Kt. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.
Az álláshely betölthetõ: 2010. július 1.
A pályázatot Dunaharaszti Város Polgármesteréhez kell benyújtani.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
telefonszám: 24/504-410
A pályázat benyújtásához szükséges információk az Önkormányzat honlapján is megtalálhatók: www.dunaharaszti.hu.

b) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a
Polgármestert a KMOP-2009-2.1.1/B „Belterületi utak fejlesztése” címû pályázathoz kapcsolódva a „Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátásának és csapadékvíz elvezetésének” kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására.
c) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a Polgármestert a Domb és Vörösmarty utcák út- és csapadékvíz elvezetés
építésének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a

Hunyadi János Általános Iskola
(igazgatói) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére:
Képesítési és egyéb feltételek a Kt. (1993. LXXIX.) 18. § alapján:
– fõiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga,
– legalább 5 év, pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
– kiemelkedõ szakmai tevékenység.
Elõny:
vezetõi gyakorlat, közoktatási vezetõi szakképesítés, a német nyelv felsõ fokú ismerete, felhasználói szintû számítógép-ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– a legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot,
– feladatkörrel kapcsolatos koncepciót, vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Benyújtási határidõ:
Az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Állás elfoglalásának ideje: 2010. július 1.
A megbízás idõtartama: 5 év.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot Dunaharaszti Város Polgármesteréhez kell benyújtani.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
telefonszám: 24/504-410
A pályázat benyújtásához szükséges információk az Önkormányzat honlapján is megtalálhatók: www.dunaharaszti.hu

Tájékoztató eboltásról
Dunaharaszti területén 2010-ben a kötelezõ
veszettség elleni eboltás csak állatorvosi
rendelõben vagy háznál végezhetõ el.
Minden három hónaposnál idõsebb ebet kötelezõ beoltani. Az oltás elmulasztása szabálysértésnek minõsül és 50 000 Ft-ig terjedõ pénzbüntetéssel sújtható.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályiról szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján 2010. január 1-jétõl veszettség elleni oltás
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csak új típusú kisállat egészségügyi könyvben
igazolható. emiatt minden kutya oltási könyvét
le kell cserélni.

Mivel 2010-ben az összevezetéses oltás elmarad, háznál történõ oltást az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

A Magyar Állatorvosi Kamara az idei évre az
alábbi díjakat határozta meg:
veszettség elleni oltás: 3500 Ft kutyánként;
új típusú kisállat egészségügyi könyv: 500 Ft.
kötelezõ féregtelenítés: 300 Ft/tabletta/10 kg
kutya testsúly.

Dr. Fajta József: + 36-30/416-6558

ujsag@dunaharaszti.hu

Dr. Gyalai Mihály: + 36-70/256-4429
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat nem
számítunk fel.

Dunaharaszti Hírek – március

Tanulnak a tanárok

Óvodavezetõk konferenciája

A 2009-es tanév érdekesen vette kezdetét a Hunyadi János Általános Iskolában. A diákok egyre csak azt hallhatták a tanító nénitõl, tanáraiktól: tömbösített óra, interaktív tanulás, témahét, kompetencia, készség, képesség…

2010. február 24-én a
Mese Óvoda, és a
Hétszínvirág
Óvoda
szervezésében, Óvodavezetõi Konferenciát
tartottunk Dunaharasztin, a Mese Óvodában.
A konferencia résztvevõi a Ráckevei Kistérség területérõl érkeztek.
Schuszter Gyöngyi óvodavezetõ köszöntötte a vendégeket, bemutatta a
megszépült, felújított és kibõvített épületet.
Tájékoztatta a kollégákat az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
elnyert, TÁMOP 3.1.4 / 08/1. „Kompetencia alapú nevelés, egyenlõ
hozzáférés” elnevezésû pályázat elindításáról, és a projekt elõrehaladásáról.
A kompetencia alapú nevelés középpontjában a gyermek áll, képességei, ismeretei a gyakorlat során, cselekvéssel fejlõdnek, játszva tanulnak.
Minden gyermeket egyénileg fejlesztünk, és sokféle tapasztalatszerzési
lehetõséget biztosítunk. Elfogadjuk a gyermekek különbözõségét, és lehetõségeink szerint – valamint más szakemberek bevonásával is –, fejlesztjük õket.
A pályázat keretében mindkét óvoda pedagógusai továbbképzéseken
vesznek részt, melynek eredményeként, a Mese Óvodában 50 tanúsítványt, a Hétszínvirág Óvodában 40 tanúsítványt kapnak a résztvevõ,
megújulásra elkötelezett pedagógusok.
A kompetencia alapú nevelés egyik nagy elõnye, hogy az óvodás gyermek az iskolába lépéskor olyan tanítókkal, (tanárokkal) fog találkozni, akik
szintén elkötelezettek a megújulásra és a tapasztalatokon, cselekvéseken keresztül történõ oktató-nevelõ munkára.
Az óvodavezetõk élénken érdeklõdtek a kompetencia alapú nevelésben
szerzett, eddigi tapasztalatainkról és eredményeinkrõl.
A konferencia másik elõadója Feketéné Csermely Éva óvodai szakértõ
volt, aki az Országos Óvodai Alapprogram módosításával kapcsolatos
feladatokról beszélt.
Javaslatokat és tanácsot adott a Helyi Óvodai Programok átdolgozására, érintve a kompetencia alapú nevelés feladatainak elõtérbe kerülését
is.
A résztvevõ óvodavezetõk nyitottak voltak az információkra, tapasztalataink megismerésére, és javasolták, hogy áprilisban újra találkozzunk,
folytatva a konferenciát.
Bókkon Károlyné,
óvodavezetõ helyettes

A fennforgás oka, hogy a Dunaharasztiban lévõ Hunyadi János Általános Iskola pályázott az Új Magyarország Fejlesztési
Terv TÁMOP-3.1.4 Programjában, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív intézményekben” címmel.
Az iskola célja ezzel, hogy az önként jelentkezõ tanárok elsajátíthassanak egy új tanulásszervezési módszertant, mely a napjainkban oly hangzatos kompetenciák és készségek megszerzéséhez segíti hozzá a gyerekeket, interaktív, játékos tanulási módszerekkel, tapasztalati úton történõ ismeretszerzéssel.
Az iskola alsó és felsõ tagozata is részt vesz a programban.
Van 16 osztály, akik az új módszer segítségével tanulnak. Õk
tömbösített matematika-, irodalom órákon vesznek részt, vagy
épp a nyelvi tananyagot kapják egyik héten dupla mennyiségben, hogy a következõ héten ülepedhessen. A tanóráikon sokkal több a csoportmunka, páros munka. Elszigetelt szabályok
helyett az együtt gondolkodás, az elhangzottak hasznosítása
kerül elõtérbe. Segíti fejlõdésüket, hogy egymást, a csoportot
és akár önmagukat is értékelhetik a közös munka végeztével.
Az IKT (vagyis infokommunikációs technológia) bevezetését
követõen a mai gyerekek számára trendi, korszerû eszközök
segítségével zajlik a tanítás. Laptop, multimédiás szoba, vezérlõpultos-fejhallgatós nyelvi labor, interaktív digitális tábla.
Ezek és ehhez hasonló eszközök teszik érdekessé, figyelemfelkeltõvé a pedagógusok mondanivalóját.
Az újdonság mindenkit vonz: az
egész iskolának élményt jelenthettek a témahetek. Ezt ugyanis nem
csak a projekt csoportok tartották
meg. Például októberben rendezte
meg az intézmény az Öko-Hetet. A
hét tanítási napjain minden, minden
óra, minden tantárgy a környezetvédelemrõl szólt. Csak a tanárok fantázia szabhatott határt a játékos tanulásnak. Matematikaórán a föld hulladéktermelését számolgathatták a gyerekek.
A közel 7 hónapja bevezetett módszer tapasztalatai már körvonalazódni látszanak az érintett pedagógusok fejében. Számukra
sokszor megterhelõ a tömbösített órákra való felkészülés. Ugyanakkor a sikerélmény kárpótolja õket. A gyerekek aktívabbak, önállóbbak, élvezettel telik el számukra a 45 perc. A pedagógusok
többsége úgy érzi, a jövõ útjára lépett az iskola a technológiai és
tartalmi fejlesztésekkel, a kompetencia alapú oktatás megteremtésével. Ehhez azonban alapos felkészülés szükséges.
A jelenleg képzésekre járó tanároknak komoly feladatuk
van. Egyrészt 2010. augsztus tanúsítványt kell szerezniük
a 120–140 órás elõadássorozaton elhangzott módszertani
tananyagról, másrészt tudásukat és immáron tapasztalatukat tovább kell, hogy adják a projektbõl kimaradó kollégáiknak is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
a városban mûködõ civil szervezetek számára
A pályázat címe: Civil szervezetek támogatása
A pályázat célja: A Dunaharasztin élõ vagy dolgozó állampolgárok önszervezõdõ közösségeinek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelõdése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészségi állapotának megõrzése és javítása érdekében végzett tevékenység támogatása.
A pályázaton felosztható maximum összeg: 10 000 000 Ft, melyet Dunaharaszti város költségvetése biztosít.
A pályázaton részt vehetnek: Azok a bíróság által bejegyzett civil szervezetek, egyesületek,
szövetségek, amelyek az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy Dunaharaszti székhellyel alszervezetet mûködtetnek, valamint azok a helyi közösségek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be Dunaharaszti város közéletében.
Nem pályázhatnak: Vállalkozói szervezetek, politikai pártok, kisebbségi önkormányzatok, alapítványok, valamint azok, akik a korábban felvett támogatással határidõben nem számoltak el,
illetve azok, akiknek köztartozásuk, valamint lejárt határidejû pályázati kötelezettségük van,
csõd- végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiánytalanul kitöltött nyomtatványon lehet. A pályázati nyomtatvány beszerezhetõ a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban a pályázatkezelõnél.
A pályázat benyújtásának határideje: személyesen: 2010. április 9. (péntek) 12 óra,
postai úton: 2010. április 9-i dátummal a következõ címre:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, Baldauf Myrtill pályázatkezelõ
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat civil szervezetek támogatására”
Döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról: A 2010. április 26-i képviselõ-testületi ülésen.
A pályázathoz szükséges információ megadása a pályázatkezelõnél igényelhetõ:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, Baldauf Myrtill pályázatkezelõ
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., Telefon: 06-24/504-419
Ügyfélfogadás: hétfõ: 13–18 óráig, szerda: 8–12, 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Dunaharaszti Hírek – március

ujsag@dunaharaszti.hu
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Tisztelt Dunaharaszti adózó Polgárok!
Kérjük, hogy a 2009. évi adó bevalláskor a befizetett személyi jövedelemadó
1%-áról, a

„Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány”

(2330 Dunaharaszti, Fõ u. 152.) javára szíveskedjenek rendelkezni.

Adószám: 19184599-1-13
Ezzel hozzájárulnak a városunk fejlõdéséhez, az oktató nevelõ munka színvonalának javításához, városunk szépítéséhez, valamint a közterület, közrend védelmének javításához.
2009-ben a fõ támogatóink, a Coca-Cola Beverages (Magyarország Kft.) és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. összesen 2 000 000 Ft támogatást adott, az ifjúsági és
gyermeksport támogatására, a szabadidõsport rendezvényeinek népszerûsítésére, és környezetvédelmi és egészségmegõrzõ programok szervezésére.
Nemes támogatásukat ezúton is köszönjük!
Ebbõl nyújtottunk támogatást a két napos, Dunaharaszti elsõ egészségügyi rendezvény sorozatához (ahol több program mellett 16 féle ingyenes szûrõvizsgálatot végeztek). Ezen felül
egy delegáció részt vett a „Környezetvédelem a Mecsekben” rendezvénysorozaton annak érdekében, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, melyet alkalmazhatnak városunkban a
környezetvédelem népszerûsítésében. A két programhoz összesen 1 000 000 Ft támogatást
nyújtottunk.
További adományokból, és a beérkezett 1%-okból támogattuk:
A Városi Polgárõr Egyesületet által a megrendezésre került, az eddigi legnagyobb nyílt „Közbiztonsági nap” szervezését 100 000 Ft-al, valamint 200 000 Ft támogatást nyújtottunk formaruha és egyéb eszközök beszerzéséhez. A hagyományoknak megfelelõen az évzáró ünnepségeken az iskolák vezetésének véleményét figyelembe véve, minden iskolának, az erre érdemes tanulóknak elismerõ okleveleket és vásárlási utalványt ajándékoztunk 280 000 Ft értékben.
2010-ben, tavasszal egy hétvégén 2 napos nagyszabású gyermek és szabadidõsport rendezvényt finanszírozunk, melyen részt vehetnek az óvodás kortól az idõsebb korosztályig mindazok, akik erre idõt szánnak. A részvevõk vetélkedõn és különféle sportversenyeken vehetnek részt. A program részletezésérõl a Polgármester úrral közösen, részletes programot készítünk, a DMTK vezetésének bevonásával.
A Közalapítványt a Városi Önkormányzat alapította, olyan céllal, hogy az adományokból, az
1%-okból, a várossá fejlõdés folyamatában lehessen olyan fontos célokra is anyagi fedezetet biztosítani, amire a város (nagyon behatárolt) mûködési költségeibõl ezeket nem, vagy
csak részlegesen lehetne finanszírozni. Az alapítványnak elenyészõ költsége van, senki sem
kap semmilyen juttatást, évek óta csak a könyvelésre, könyvvizsgálóra és esetenként minimális nyomdai megrendelésre fizetünk. A munkánk jelentõs részét saját eszközeinkkel végezzük.
A befizetett adójuk 1%-ának a Közalapítvány javára történõ nyilatkozatával Önök a
városunk fejlõdésének nem csak szemlélõi, hanem aktív résztvevõi lehetnek. Kérjük, ha
Önök szeretnek a városunkban élni, legyenek lokálpatrióták, és a már befizetett adójuk 1%-ával, (mely önöknek semmi külön kiadást nem jelent) járuljanak hozzá, hogy
városunk egyre szebb, biztonságosabb élhetõbb legyen, és gyermekeink idõben találkozzanak az iskolán kívüli csapatszellemmel, versenyszellemmel, a szabadidõ, vagy versenysportok által nyújtott jótékony hatásnak köszönhetõen egészségesen nõjenek fel, és
helyben kapjanak magas szintû képzést.
A Közalapítvány kuratóriuma nevében
Sándor István

!

ÉLETMÓD
MÁRCIUS
A hagyományos kínai gyógyászat szerint márciusban a legveszélyeztetettebb szervünk az epe. Figyelmünket
fordítsuk az epénkre, hiszen az anyagcsere folyamán igen nagy szerepe van
a táplálék feldolgozásában. Az epehólyag gyûjti a máj által termelt epét. Hólyagszerû szerv, 7-8 centiméter hosszú.
Az emésztõnedvekkel együtt, vegyi
anyagokra bontja a táplálékokat. Naponta fél liter epe termelõdik. A zsírok
emésztését a nyombélben, a hasnyálmirigyben segíti elõ, a vékonybélben kiválasztott emésztõnedveket, vegyi
anyagokra bontott táplálékokat a bélfalon keresztül a vérbe juttatja. Az epe
sárgászöldes, sárgásbarna folyadék,
amely megszínezi a székletet. A betegségek kikérdezésekor a széklet színébõl is meg lehet határozni az epe mûködését. A leggyakoribb megbetegedés
az epekõ. A nõknél gyakoribb, mint a
férfiaknál. A férfiak inkább a vesekõre
hajlamosabbak. Nõknél az ösztronok
(nõi nemi hormonok) magasabb szintjével magyarázzák az epekõ kialakulását. A kockázati tényezõk közé soroljuk
az elhízást, a zsíros ételeket, és ha kevés rosttartalmú ételt fogyasztunk.
A meridián feladata: szoros kapcsolatban áll a májjal és a máj meridiánnal,
alapvetõen befolyásolja az anyagcsere
folyamatokat, testnedveket pl.: inzulint,
epét, nyálat és a gyomorsavat. Aktiválja
a jang aspektusát. A pszichikai tulajdonságok közül a döntõképességet rendeljük hozzá.
Túlmûködés: ingerlékenység, édesség
utáni vágy, féloldali fejfájás, migrén, epekövek, székrekedés.
Alulmûködés: kimerültség, általános
fáradtság, idegi megerõltetés, félénkség, éber alvás, szédülés, fülzúgás, zsírszövet kialakulása sovány koszt ellenére is.
Megelõzés: zsíros ételek mellõzése, koleszterin szint csökkentése diétával, az
alkohol mellõzése, magas rosttartalmú
ételek fogyasztása. Nõknek abba kellene hagyni a hormonális fogamzásgátló,
illetve a változókori hormonális készítmények szedését. Változó korban javasolt a homeopátiás termékekre való áttérés.
Epebetegségekre, epekõre ajánlott
táplálék kiegészítõk.
Lucerna: tisztítja a májat, csökkenti a
koleszterinszintet, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Általában
emésztõrendszeri problémáknál javasolt
a fogyasztása.
Lenmagolaj: zsírsavtartalma miatt hozzájárul az epekövek kialakulásának
megelõzéséhez.
Lecitin: tisztítja a májat, csökkenti a koleszterint, segít a májnak a felesleges
ösztrogén eltávolításában.
Kéninger Kornélia, alternatívgyógyász
folyt. köv.
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ALLERGIA
Egy olyan megbetegedés, mely egész év folyamán keserítheti meg mindennapjainkat, függõen
attól, milyen anyagra, vagy anyagokra vagyunk
érzékenyek.
Történelem:
Allergiás megbetegedéseket már nagyon régóta
ismer az orvostudomány. A kínaiak már idõszámításunk elõtt több ezer évvel ismerték pl.
asthma-szerû betegségeket, de a mezopotámiaiknál és az egyiptomiaknál is találkozunk hasonló
betegséggel. Az ilyen jellegû megbetegedések
száma fokozatosan emelkedik. A múlt század
második felében, fõleg annak az utolsó 20–30
évében vált egyre gyakoribbá, immár népbetegséggé. A lakosság 5–10%-a, azaz minden 5–10.
ember életét keseríti meg az allergiás megbetegedés, illetve annak tünetei.
Mi is tulajdonképpen az allergia?
Maga a szó görög eredetû, jelentése: „eltérõ reakció”, azaz a szervezet nem a megszokott módon, hanem általában fokozottan, kóros tünetekkel reagál, ha a külvilág bizonyos fehérjeszerû,
vagy egyéb anyagaival kerül kapcsolatba.
Orvosilag: a szervezet túlzott válaszkészsége a
számára idegen anyagra. Ez az anyag – a továbbiakban nevezzük allergénnek – nem allergiásoknak ártalmatlan, allergiásoknak veszélyes
„idegen”. Ezek ellen a szervezet védekezni próbál, ezt nevezzük allergiás reakciónak, ez a védekezés allergiás megbetegedések kialakulásához vezethet.
A szervezet bizonyos sejtjei ez ellen az idegen
anyag ellen (allergén) ellenanyagot kezdenek termelni, melyek közül legfontosabb a hisztamin.
Az idegen anyag ellen a szervezetben termelõdõ
anyagok igen változatos tüneteket, panaszokat
okozhatnak (allergiás reakció), attól függõen,
hogy milyen módon került velük kapcsolatba a
szervezet (szem, légút, bõr, emésztõrendszer,
kontakt módon, stb.).
Tünetek lehetnek: vizes színtelen orrfolyás, viszketés, orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, szemkipirosodás, szemviszketés, könnyezés, fulladásérzés, mellkas feszülés, sípolás, zihálás, köhögés,
váladékozás a légutakból, nehézlégzés, bõrkipirosodása, viszketés, bõrhólyagok kialakulása
(csalánkiütés), hasfájás, puffadás, hányás, hasmenés, száj-torok bedagadása. Legsúlyosabb:
anaphylaxia, shock.
Milyen korban kezdõdhet?
Leggyakrabban fiatal korban (elsõ találkozáskor), de idõsebb korban is elõfordulhat (többszöri találkozás után is).
Milyen anyagokra lehetünk allergiások?
Gyakorlatilag mindenre, de vannak olyan anyagok, amelyekre sokkal gyakrabban, pl. fehérjeszerûek.
Mikor kell allergiára gondolni?
Ha bizonyos anyagokkal a szervezet kapcsolatba kerülve, a normálistól eltérõ módon, vagy hevesebben reagál.
Mit figyeljünk meg ha tünetek jelentkeznek?
(Allergén azonosítás megkönnyítése érdekében):
I.
Figyeljük meg a tüneteket (köhögés, tüsszögés, kiütés, fulladás, stb.)!
II. Figyeljük meg milyen anyag vagy élethelyzet hatására jelentkeztek a tünetek (pl. sampon, réten, stb.)!
Dunaharaszti Hírek – március

III.

Hol jelentkeztek a tünetek (lakásban, szabadban)?
IV. Étkezés, ivás közben, után?
V. Elõfordult-e háziállat, rovar környezetünkben?
VI. Változtattunk-e öltözködésünkön?
VII. Váltottunk-e tisztálkodó, mosó-, mosogatószert?
VIII. Egész évben vagy az év bizonyos szakában
jelentkezik (szénanátha)?
Ha gyanú van rá:
Alapvetõ a panaszokat okozó allergén azonosítása, ha nincs allergén, nincs betegség sem! Ha
ismerjük, sok esetben el is kerülhetjük, így a tünetek nem is alakulnak ki.
Hazánkban a leggyakrabban elõforduló allergiás betegségeket kiváltókat két csoportba lehet osztani:
I. Egész év folyamán jelenlévõ panaszt okozók.
II. Az év bizonyos szakában panaszt okozók.
I. Egész évben elõforduló, leggyakrabban allergiás panaszt vagy betegséget okozók:
1. Háziporatka (ágybetét, falvédõ, matrac,
függöny, bútorkárpit, szõnyeg),
2. Állati szõr, vizelet (macska, kutya, ló, tengeri malac, nyúl, hörcsög, egér, stb.),
3. Madártoll (papagáj, pinty, galamb, tyúk,
stb),
4. Penészgomba (avar, széna, nedves lakás),
5. Liszt (búza, rozs, stb.),
6. Táplálék (tejtermék, tojás, kávé, kakaó,
szõrös gyümölcs – eper, õszibarack),
7. Gyógyszerek (penicillin, aspirin, stb.),
8. Rovarok (légy, szúnyog, csótány, stb.),
9. Rovarcsípés (méh, darázs, pók, hangya,
stb.),
10. Fémek (nikkel, króm, óracsat, fülbevaló),
11. Tartósítószerek, kozmetikumok, krémek,
habfürdõk, öblítõszerek,
12. Gombaölõszerek.
13. Gumiösszetevõk (hajfesték, ruhafesték, cipõ, melltartó, zokni).
II. Az év bizonyos szakában panaszt vagy betegséget okozók:
Ezek tulajdonképpen a pollenek, vagyis a virágporok. Ezek a tavasz elsõ hírnökeiként
(éger, mogyoró), késõ õszig (október végéig
parlagfû) keseríthetik meg sok ember mindennapjait, okozva légúti és nyálkahártya panaszokat, attól függõen hol kerülnek kapcsolatba a szervezettel.
Orrban: vizes színtelen orrfolyás, tüsszögés,
viszketés, orrdugulás.
Szemben: piros, viszket, könnyezik, fáj.
Légutakban: sípolás, zihálás, fulladás, nehézlégzés, köhögés, váladékozás, stb.
Bõrön: kipirosodás, viszketés, hólyag, stb.
Emésztés: hányás, puffadás, hasmenés, stb.
Pollen (virágpor)
Februártól májusig fák: éger, mogyoró, nyír,
nyár, bükk, tölgy, hárs.
Májustól június végéig: fûfélék (pázsitfû, stb.)
Júliustól október végéig: gyomnövények (parlagfû, feketeüröm, stb.)
Virágzást befolyásoló tényezõk:
hideg " késlelteti
meleg " hamarabbi virágzás
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Szél hordja, ezért mindenhol irtani kell! A csapadék a levegõbõl kimossa!
Külön kiemelném a parlagfüvet és a feketeürömöt, melyek július végétõl október végéig
okoznak panaszt.
Ezek igénytelen gyomok, mindenhol megteremnek, gyorsan szaporodnak, rövid idõ
alatt nagymennyiségû virágport szór a levegõbe. A legtöbb panaszt ezek a gyomok
okozzák!
A parlagfû irtás elmulasztását büntetik! A szél
széthordja! Nem a nagyság számít! Gyökerestül, kesztyûvel kell irtani! Legyünk tekintettel
embertársainkra, mert lehet, hogy holnap mi is
allergiásak leszünk!
Hasznos tanácsok virágporok elkerülésére
1. Aki allergiás, az tudja a ránézve veszélyes
idõszakokat (mindennapok, szabadság tervezése, idõpontja, helye).
2. Pollennaptár ismerete (segít az eligazodásban).
3. Figyelni kell a levegõ pollentelítettségét
(pollenszámot 1989 óta mérik, sajtóban
hozzáférhetõ).
4. Veszélyes idõszakban tartózkodjunk keveset a szabadban, fõleg meleg, szeles idõben
(virágzáskor a pollent a szél hordja)!
5. Halasszuk el a szabadtéri sportolást, kirándulást, sátrazást, kerékpározást, stb.
6. Pollenszezonban tartsuk zárva a lakás ajtaját, ablakát, autó ablakát, lefekvés után csak
22.00–04.00 óra között szellõztessünk (porfelverés)!
7. Mossunk gyakran hajat (fejfedõ)!
8. Ruhát, ágynemût ne a szabadban szárítsunk,
szellõztessünk!
9. Nyírjon más füvet!
10. Használjunk a szabadban szemüveget!
11. Cipõt ne vigyünk a lakásba!
12. Üdüljünk magasan vagy tengerparton!
13. Mossunk gyakran arcot, kezet!
14. Mossuk meg a gyümölcsöket!
15. Gyógynövények használatakor kérjünk tanácsot (méz, propolisz)!
Allergia vizsgálat (ha gyanú van rá)
Bõrpróba: bõrgyógyászat, fül-orr gégészet
(fájdalommentes), allergológ szakrendelés (ne
szezonban végeztessük!), tüdõgyógyászat.
Kezelés:
1. Tanácsok: az allergén kerülése.
2. Tünetmegelõzõ szerek (hisztamin felszabadítása).
3. Antihisztaminikumok (tünetet okozó hisztamint közömbösítõk).
4. Gyulladáscsökkentõ szerek (szteroidok).
5. Tünetcsökkentõ szerek (lohasztó szerek).
6. Hörgtágítók (asthmában è bronchospasm).
7. Allergiás immunkezelés (háziporatka, méh,
darázscsípés, stb.) allergiás betegeknek.
Hosszú idõn át adagolva (kis adagokban) a
kiváltó allergént, hozzászoktatják a szervezetet az allergénhez.
Még meg szeretném jegyezni:
Allergiás betegségben semmi szükség az immunrendszer erõsítésére, hiszen a betegség lényege, hogy az immunrendszerünk túllõ a célon, azaz tévútra kerül.
dr. Kovács György,
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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Néhány szó a helyi járdaépítésrõl és a köztisztaságról
Dunaharaszti Város területén a járdák építése Önkormányzati beruházásban, ingatlan-befektetõk
beruházásában, illetve lakossági önerõs kivitelezés formájában valósul meg.
Az Önkormányzat képviselõ-testülete az utóbbi
években az útépítések mellett jelentõs összeget
biztosított közterületi járdaépítésre. Az elmúlt 4
évben a járdaépítésre fordított összeg 50 millió
Ft volt, melybõl megépült a Mindszenty utcában,
a Polgármesteri Hivatal elõtt, a Dózsa György út
bal oldalán a Klapka utca és Mátyás király utcák
között, a Némedi úton a vasúti aluljáró közelében és a Golgota utca elõtt, illetve a Határ úton,
az új építésû ingatlanok elõtt a járda. Az idén kerül kiépítésre a Dózsa György út bal oldalán a
Mátyás király utca és a Fõ út között illetve az út
jobb oldalán az Arany János utca és Fõ út között,
a Paál László utcában a Munkácsy és Egry József utcák között, illetve a Szondy utcában a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola mögött és
a Mese Óvoda elõtt, a Temetõ utca, illetve Baktay
Ervin utca oldalán a járdaszakasz.
A Némedi úti aluljáró burkolatát a Magyar Közútkezelõ NZrt. és – a tarthatatlan állapotok miatt
– esetenként helyette, az Önkormányzat is próbálja ideiglenesen javítani. Gyakorlatilag néhány
hét elteltével újra meg kell ismételni az aszfaltjavítást, mert a talajvíznyomás miatt szakszerûen
és idõtállóan nem valósítható meg.
A több évtizede kiépített csapadékvíz-elvezetõ
csatorna magassági kialakítása nem teszi lehetõvé az aluljáróban rekedt vizek elvezetését (különösen a nyári nagy esõzések, hóolvadások után
jelentkezõ talajvízszint emelkedés idején). A burkolathibák visszatérõ jelentkezése véglegesen,
hosszútávon egy szikkasztópaplan, zsomp és szivattyú segítségével történõ vízelvezetés megvalósításával küszöbölhetõ ki. A végleges megoldás érdekében az Önkormányzat a Közútkezelõvel és a MÁV illetékesével tárgyalásokat folytat,
melynek eredményérõl, ill. a mûszaki felújítás
idõpontjáról a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
A nagyberuházások (Lidl, Tesco, Aldi áruházak
és iparterületi vállalkozások) építése kapcsán az
épületek, telephelyek használatbavételének egyik
feltételeként szintén járdaépítést ír elõ az építési
hatóság, mely eredményeként több kilométer járda került kiépítésre az érintett ingatlanok elõtti
közterületeken.
Dunaharaszti közterületein a lakóingatlan-fejlesztésekkel összefüggõ belterületbe vonások
egyik elõfeltételét képzi – a teljes közmûvesítés
és útépítési kötelezettség mellett – a járdák használatbavételig történõ kiépítése. Ezen járdaépítési folyamat a beruházás végén valósul meg, így
a fejlesztést élvezõ leendõ tulajdonos már kiépített járdaszakasz birtokában veszi át az ingatlant.
A lakosság részére a már beépített területeken
már meglévõ, de rossz állapotú, illetve hiányzó
járdák utólagos, önerõs kiépítésének finanszírozására Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatala minden évben pályázatot ír ki.
2009-es évben az erre szánt bruttó 3 000 000 Ftos keretösszegbõl a járdaépítésre benyújtott pályázatok alapján az igénylõ lakosság mindössze
bruttó 2 204 794 Ft-ot használt fel. Így a pályázati keret érdeklõdés hiánya miatt nem merült ki.
Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatala
2010-ben ismét pályázatot hirdet a város lakossága számára, az önerõs lakossági járdaépítés
anyagköltségének a járda megépülte utáni utólagos térítésére. Ezen költségtérítésre rendelkezésre álló keret 2010-ben bruttó 2 000 000 Ft, ezen
keretösszeg erejéig nyújtható térítés a kérelmek
beérkezésének sorrendjében. A pályázatok be20

adása folyamatos. A térítés utólagosan történik a
járda megépülte után, igényelhetõ összege bruttó 1500 Ft négyzetméterenként.
A kiépítendõ járdák anyagköltségének térítéséhez szükséges kérelmek kizárólag a Mûszaki
Irodában átvehetõ költségtérítési kérelem formanyomtatványon nyújthatók be és a kérelemmel egyidejûleg átadásra kerül az önerõs lakossági járdaépítési elõírás, mely alapján a járda
megépíthetõ.
A pályázat lebonyolítása:
– Az ügyfél a költségtérítési kérelmet kitölti és
az önerõs lakossági járdaépítés mûszaki elõírásaira vonatkozó tájékoztató nyomtatványt
átveszi.
– A Mûszaki Iroda ellenõrzi, hogy nincs meglévõ kiépített járda (vagy nagyon rossz állapotú) az ingatlan elõtt a kérelem beadásának
idõpontjában.
– A kérelem elfogadása telefonon történõ értesítés alapján visszaigazolásra kerül.
– A járdát megépíti a tulajdonos.
– Az építtetõ a járdaépítést készre jelenti és a
számlákat benyújtja.
– A Mûszaki Iroda mûszakilag ellenõrzi a járdát
(ha lehet az ingatlan tulajdonossal közösen
szemlézve).
– Az építtetõ értesítést kap a térítés kifizetésérõl.
– A Polgármesteri Hivatal az igénylõknek kifizetett költségtérítésrõl igazolást állít ki, melyhez
szükséges az igénylõ adóazonosító (adó) száma.
A költségtérítés kifizetésének feltétele:
– A járdaépítéshez kapcsolódó, a kérelmezõ nevére szóló (építõanyag + szállítási költség)
számla.
– Az 1. pontban megjelölt számlák együttes öszszegének meg kell haladnia az Önkormányzattól igényelt költségtérítés összegét.
– A járda építésének 2010. november 15-ig meg
kell valósulnia.
Mûszaki paraméterek:
A kiépítendõ járda minimális szélessége 1,20 m
(szélesebb járda építhetõ, de az 1,20 m feletti járdarészhez térítés nem adható).
A járda pályaszerkezete tetszõleges, mûszakilag
erre alkalmas anyagból (aszfalt, kõburkolat, beton stb.) megfelelõ lejtésképzéssel (max. 10%)
építhetõ.
A járdában lépcsõ nem építhetõ, rámpa max. 1:10
(10 cm 1 m-en kifuttatva) arányban építhetõ az
OTÉK elõírásai szerint.
A megépített járda minõségét a Mûszaki Iroda
dolgozói ellenõrzik, és térítést csak a mûszakilag
megfelelõ méretû, szerkezetû, minõségû, a megjelölt határidõig megépített járdához áll módunkban kifizetni.
Közterület / köztisztaság:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2005. (V. 31.) sz. rendelete magában
foglalja a város közterületei kialakítására, tisztaságára, fenntartására, védelmére vonatkozó
elõírásokat.
Az Önkormányzat gondoskodik a közutak, közterületek (közút, járda, tér, közpark), továbbá az
Önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok elõtti közterület állapotának felülvizsgálatáról és a
szükséges javítások elvégzésérõl. A közterületek
rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli
üzemeltetés megszervezésérõl (hóeltakarítás, síkosságmentesítés).

ujsag@dunaharaszti.hu

Lakossági feladatkör:
Az ingatlan tulajdonos, ill. használó a saját tulajdonban lévõ ingatlan elõtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles területsáv) valamint az úttestig terjedõ közterület tisztítása,
nyílt árkok folyamatos rendben, ill. tisztántartása. A járda fogalomkörébe tartozik a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített vagy kiépítetlen terület is.
Téli idõszakban, az ingatlant közvetlenül határoló közterületen lévõ járdáról a havat és a jeget az ingatlan tulajdonos, ill. használó feladata eltakarítani, illetve síkosság mentesíteni. Ezzel biztosítható a balesetmentes közlekedés a
járókelõk számára. Az összegyûjtött hó elhelyezése nem akadályozhatja és nem zavarhatja sem a gyalogos és a kerékpár-, ill. jármûközlekedést.
A járda menti zöldsáv kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a telepítendõ növényzet a
közúti és a gyalogos forgalmat nem veszélyeztetheti, nem akadályozhatja. Ezért célszerû a
járda felett a fák ágát maximum 2 méter, az útszelvény felett maximum 3 méter magasságig
visszavágni. Balesetveszélyes az útkeresztezõdés sarkától számított 5 méteren belül, sövény,
cserje és bokor ültetése. A telepített cserjék
magassága maximum 1 méter lehet.
Az ültetett növények védelmét a környezetre
legkevésbé káros növényvédõ szerekkel kell
megoldani. Az ingatlantulajdonosok az esetleges permetezések idõpontját a szomszédokkal
egyeztetni köteles.
Az idõsebb, rászoruló ingatlantulajdonosok kérelmezhetik a Közterület-felügyelet segítségét az
ingatlan elõtti közterület tisztán tartására.
Közterület:
Építési ill. egyéb közterületet is érintõ munkavégzés esetén a közterület-foglalás bejelentés
köteles.
Építési és egyéb törmelék csak konténerben és
legfeljebb 3 napig tárolható, ezt meghaladó
idõszakra engedélyt kell kérni, ennek elmulasztása a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását vonhatja maga után a mulasztó költségére.
Építési beruházások esetén a birtokbavételtõl a
kivitelezési munkák megkezdéséig a beruházónak, ill. a kivitelezõnek kell gondoskodni az elfoglalt terület tisztán tartásáról
Közterületen lévõ bárminemû burkolat (úttest,
járda stb.) felbontása csak engedéllyel lehetséges, ill. a közúthálózatba tartozó utak esetében
szükséges a közút kezelõjének hozzájárulása is.
Közterületen a hirdetések (plakátok) csak kizárólag erre a célra kialakított felületeken, helyezhetõk el.
A reklámanyagok, plakátok elhelyezésével,
feliratokkal tilos az építmények, kerítések,
közlekedési- és útbaigazító táblák felületét
megrongálni.
Engedéllyel kihelyezett de aktualitását vesztett
hirdetéseket az elhelyezõ köteles eltávolítani
és a keletkezett hulladék összegyûjtésérõl, elszállításáról gondoskodni.
Mozgó jármûvel történõ hirdetés csak munkanapokon, elõírt idõpontokban lehetséges. Az
ilyen tevékenység engedélyköteles.
A közterület használata nem ronthatja a városképet nem gátolhatja a közlekedést nem lehet balesetveszélyes, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerû használatát nem akadályozhatja.
A közterületek rendjét, tisztaságát a Polgármesteri Hivatal szervezetében mûködõ Közterület-felügyelet ellenõrzi.
Dunaharaszti Hírek – március

Pest megye gyõztes borai
GONDOLATOK
UTAZÁSRÓL, KÖLTSÉGVISELÉSRÕL,
TISZTESSÉGRÕL
Tisztelt Utasaink, Kedves Dunaharaszti Polgárok.
A Weekendbus Közlekedési Zrt. nevében köszönetemet fejezem ki minden kedves utasunknak, akik tiszta erkölcsbõl
vezérelve, hónapról hónapra megvásárolják a bérleteket, felszálláskor kifizetik a menetjegy árát. Az õ érdekükben emelek szót.
Szeretnénk Önöket tájékoztatni néhány jelenségrõl, mely a
közösségi közlekedés jövõje ellen hat.
2007. óta végezzük itt a helyi járatot. Célunk az autóbusz
közlekedésének fenntartása, a menetrend minél elfogadhatóbbá tétele.
A kezdetektõl fogva komoly problémát jelent az utazási költségek beszedése, a bérlethasználat jogszerûségének megteremtése, annak tudatosítása, hogy csak bevételbõl lehet
a mûködést finanszírozni. A hatályos törvények szerint,
amennyiben a bevételek nem fedezik a költségeket, a szolgáltatás megrendelõjének (jelen esetben az önkormányzat),
kell megtéríteni a veszteséget. De az csak az Önök adójából lehetséges.
Cégünk törekszik a fenntartási költségek minimalizálására,
a jegybevételek maximális beszedésére.
Jegykiadó gépeket rendszeresítettünk, melyek alkalmasak a
jogszerûen ingyenesen utazók számának regisztrálására is.
Adóhivatali elvárás annak tételes könyvelése, hogy kik, milyen jogon vesznek igénybe kedvezményes utazásokat. Ez
a nyugdíjas és diák bérletek eladását, könyvelését jelenti.
Az eltelt három év alatt folyamatos konfliktus forrása ez. Ennek elkerülése érdekében kérjük Önöktõl, hogy ne mulaszszák el kitölteni a bérletszelvényeket.
A tévedések eloszlatása érdekében kérem, fogadják el az
alábbi jogszabályi részek idézését.
– 1994. évi XXXIV. törvény szerint: a személyazonosító
adat a következõ:
Név; születési hely, idõ; anyja családi és utóneve;
– 1992. évi LXIII. törvény alapján:
2. § 1. bek. személyes adat: név; azonosítójel; egy, vagy
több azonosságára jellemzõ tényezõ.
2. § 4. bek. közérdekû adat: a közfeladatot ellátó által kezelt, a személyes adat alá nem tartozó adatok.
5. § 1. bek. személyes adatot akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján, különösen akkor lehet
kezelni, ha ez közérdekû feladat teljesítéséhez tartozik.
E törvények alapján látható, hogy az a két, azonosító adat
melyet a jogszabályi kötelességbõl kérünk rávezetni a bérletszelvényekre, nem minõsül személyes adatkezelésnek.
Dunaharaszti önkormányzata jelentõs összeget áldoz a helyi járat fenntartására, az ingyenesen utazók érdekében.
Vannak tisztességes utasok, akik becsületesen megveszik
a bérleteket, menetjegyeket.
Ugyanakkor sajnálattal kell kijelentenünk, jelentõs számú
ember próbál trükközni. Egy bérlettel többen utaznak (ezért
nincs ráírva adat), csak ledobnak a gépkocsivezetõnek egy
megfelezett összeget, így (fél pénzért) utaznak. Mára eljutottunk a bérletek primitív minõségû fénymásolásáig is.
Ezek a jelenségek a tisztességes fizetõkkel szemben erkölcstelenek. És könnyen a helyi járat megszûnését jelentheti, mert ha nincs fizetõ, nem is látszik, hogy van utas. Akkor meg minek a busz.
Nedeczky Tibor

Pest Megye Önkormányzata a hagyományokat folytatva idén
is megrendezte a megye borversenyét. A rangos eseményre
február 27-én, szombaton került sor a Megyeházán. A kizárólag Pest megyében termett szõlõbõl készített borokból idén
14 pincészet 33 borát kóstolta végig a rangos szakembergárda.
Pontozott többek között dr. Kállay Miklós, a Magyar Bor Akadémia elnöke; Módos Péter, a Magyar Bor Akadémia fõtitkára; Csizmadia András a Magyar Borakadémia alelnöke; valamint Balla Géza, erdélyi borász, aki Aradról érkezett a borversenyre.
A megye minden borrégiójából (Kunsági, Etyek-Budai, Duna,
Mátrai) érkezett nedûk közül az alábbi borok kerültek ki gyõztesként:

Pest Megye Fehérbora 2010: Kökény és Fia Családi Borászat (Cegléd) 2009-es Ceglédi chardonnay bora (a borversenyen arany minõsítést szerzett).
Pest Megye Rosébora 2010: Gál Szõlõbirtok és Pincészet
(Szigetcsép) 2009-es Pinot noir rosébora – (a borversenyen
arany minõsítést szerzett).
Pest Megye Vörösbora 2010: Klément Családi Borászat
(Cegléd) 2009-es Ceglédi cabernet sauvignon bora – (a borversenyen ezüst minõsítést szerzett).
Társadalmi Zsûri Különdíja 2010: KERBOR Kft. (Monorierdõ)
2008-as Bénye cabernet franc bora (a borversenyen bronz minõsítést szerzett).

Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
tájékoztatója lakossági adatgyûjtésrõl
Dunaharaszti településen a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket
végez.
A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei
1711 Idõmérleg felvétel
1942 A lakosság utazási szokásai
2003 Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök használatáról
Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezõ, igazolvánnyal
ellátott kérdezõbiztosok hajtják végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerû kiválasztás során kerülnek kijelölésre a
címek. A kapott információkat a statisztikákról szóló 1993. évi
XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben
foglaltaknak megfelelõen bizalmasan kezeljük, azok közzétételére
aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.
KSH Debreceni Igazgatósága

Dunaharaszti Hírek – március

ujsag@dunaharaszti.hu
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Juhász Ferenc Kempo Európa Kupa
2010. január 29–31.
Eredmények:
Felföldi Szabolcs: 1. helyezett
Bagdi Tamás: 1. helyezett
Jáki Zoltán: 1. helyezett
Szombat Patrik: 2. helyezett
Mózsi Attila: 2. helyezett
Hamodi Omár: 2. helyezett
Herbák István: 3. helyezett
Dávid Péter: 3. helyezett

súlycsoporttal feljebb, a 68 kg-osok közé, de még ott is megállta a helyét.

Rövid értékelés: Jómagam formájával meg voltam elégedve,
kíváncsi voltam, hogy a térdsérülésem mit bír téthelyzetben. Elég
jól bírta, de javulni nem igazán javul így az operációra szükség van.
Amúgy nem akárkivel szemben gyors egyperces gyõzelmem volt.

Herbák Istvánnak, sajnos – ahogy már megszoktuk – elvették
a meccsét, õ mindent megtett a gyõzelemért, és nemcsak szerintem, mindenki szerint gyõzött is.

Mózsi Attila kihozta magából amit tudott, bár érezhetõ volt, ha
többet edz – mint régen –, gyõzhetett volna.
Hamodi Omárnak szintén feladták a leckét, hiszen nem találtak a kategóriájában embert, így a 16 éves sportolót felrakták
a felnõttek közé. Ám ott megmutatta, ki õ valójában.

Bagdi Tomi kifejezetten jól bunyózott, látszott akaraterején,
hogy az utolsó 10 másodpercben, szó szerint lecombozta a
profi K-3 bajnokságokon diadalmaskodó ellenfelét.
Jáki Zoli szintén hozta a formát, bár a kondícióján még mindig
van mit javítani. Egyébként úgy megverte ellenfelét, hogy az
azt sem tudta, pontozással vagy kiütéssel kapott ki.
Szombat Patriknak szó szerint nehezebb dolga volt. Szegény
befogyasztott 63 kg-ba, de ellenfél hiánya miatt, felrakták egy

Dávid Petinek van még fejlõdnie ebben a full kontakt mezõnyben, bár ahogy a szorgalmát ismerjük, be fogja hozni a nagyobb versenyzõket idõvel.
Természetesen várjuk azoknak a jelentkezését, akik ki akarják
próbálni magukat ebben a kemény sportágban, ill. azokat is
akik csak sportolni szeretnének.
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 47. Pitbull – Kempo-Sport edzõterem (Felföldi-Gumi) Tel.: 06-30-990-2354, 06-24/460-164
Felföldi „hegylakó” Szabolcs

Kosárlabda beszámoló U 11

DMTK Kosárlabda Szakosztály rövid összefoglalója
Beszámolót készítette: Õri Gergely vezetõ szakedzõ

NB II: Az idei NB II/B csoportos kosárlabdacsapat a tavalyi évhez képest teljesen átalakult, a csapat tagjait többnyire Dunaharasztin élõ,
érettségi elõtt álló és egyetemista fiatalok alkotják, kiegészülve 2 idõsebb játékossal. A gárda két okból kifolyólag is rendkívül tapasztalatlannak mondható: az egyik a játékosok átlagéletkora a másik, hogy
mindenki más-más egyesülettõl érkezett, s a legtöbbje 1-2 évnyi kényszerpihenõ után folytatja csak ismét a játékot, mivel korosztályukból
idõvel folyamatosan kiöregedtek és nem volt lehetõségük tovább hol
folytatni. Így élve az NB II-es jogunkkal, nekivágtunk a megfiatalított,
összetoborozott együttessel a bajnokságnak. Tudtuk, hogy nem lesz
könnyû dolgunk a sok rutinosabb, évek óta együtt edzõ összeszokottabb csapatokkal szemben, ennek megfelelõen nem is a kimagasló
eredmény az elvárás. Természetesen szerettünk volna a tapasztalatszerzés és a folyamatos csapatépítés mellett még a 2009-es esztendõben
egy-egy mérkõzést megcsípni, de sajnos az eddigi 10 lejátszottból nem
sikerült még gyõzelmet aratnunk. Célunk a továbbiakban az eddigi 1011 fõs játékosállomány bõvítése, természetesen egy-egy gyõzelem kiharcolása és a következõ évi NB II-es jog kiharcolása.
Serdülõk: A serdülõ/B korcsoportú csapat szerkezetében a tavalyi évhez képest nagy változás nem történt, egyik legjobb játékosunk
távozását leszámítva megmaradt a már 2 éve együtt lévõ mag, kiegészülve 1-2 új, haladó gyermek korosztályú fiatallal. Ebbõl kiindulva és
az elõzõ évi szép eredménynek és a biztató teljesítménnyekkel bizakodva vártuk a bajnoki rajtot, nagy esélyekkel számolva majd a felsõ
házi rájátszás gondolatával. Ennek szellemében léptünk pályára minden mérkõzésünkkor, mely jól látszódik a bajnokság kezdetétõl év végéig bezáruló fordulóinkon, a 8 lejátszott mérkõzésbõl mindössze csak
1 alkalommal nem mi kerültünk ki gyõztesen, s ezzel stabilan a tabella 3. helyén állunk holtversenyben. Remélem, a lendület és a kitartás
a folytatásban továbbra is megmarad, és a szülõi buzdítások, meccseken való szurkolások eredményeként a felsõ házi rájátszásban sok izgalmas mérkõzést lejátszva szép eredménnyel zárjuk a szezont.

A Haraszti Sasok kosarasainak mozgalmas volt a hétvégéje.
Február 12-én Kiskunlacházán csarnokavató mérkõzésen
vettünk részt, ahol elõször megnéztük a Sopron–Szeged nõi
NB I-es mérkõzést, majd pályára lépve a KLIKK mini-mini csapatával mérkõztünk meg.
Az eredmény: Haraszti Sasok–KLIKK Zsiráfok 55:45
Február 14-én végre lejátszottuk a Pest Megyei Bajnoki
mérkõzésünket, ami az idõjárás miatt kétszer is elmaradt.
Az eredmény:
Haraszti Sasok–Hernád SE 71:15
– Gödöllõ Bocskai 66:15
Két gyenge ellenfelet kaptunk, jól játszott a csapat, kihasználtuk a Kenguru Kupában szerzett tapasztalatokat.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott: Somkuti Márton, Perger Péter és Kuczik Lili.
A Haraszti Sasok kosarasai a megye Bajnokságban lejátszották a februári fordulót. A fordulóban a KLIKK 2000 és a
KLIKK Zsiráffickókkal kerültünk egy csoportba.
Eredmények: Haraszti Sasok–KLIKK 2000 111:12
–KLIKK Zsiráffickók 87:36
Mindkét mérkõzést simán nyerte a csapat.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Bényi Máté, aki 60 pontot
szerzett a két mérkõzésen, valamint Bácskai Bálint és
Somkuti Márton tûnt ki harcosságával és játékszervezésével.

További információ: http://harasztisasok.lapunk.hu/
HA VAN KEDVED, GYERE ÉS JÁTSSZ KÖZÖTTÜNK!
ÉRDEKLÕDNI LEHET TELEFONON VAGY E-MAILBEN:
06-20/663-4553 VAGY 06-30/264-9312,
geriori@gmail.com vagy danemi@pr.hu

Somkuti
Márton

Perger
Péter

HAJRÁ SASOK, SZÁRNYALJATOK!
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Kuczik
Lili

Bényi
Máté

Bácskai
Bálint

Bartáné Nagy Csilla, edzõ

Dunaharaszti Hírek – március

Asztalitenisz februári eredményei
2010. 02. 01.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bajnoksága:
1. Kubát Roland 8. b; 2. Hálik Sándor 8. b; 3. Szénégetõ Richárd 5. c; 4. Kronvalter Mihály 5. c; 5. Kálóczi Tamás 3. c
2010. 02. 13 – Pest Megyei „B” CS. B. 12. forduló
DMTK–Vámosmikola 6/12 vereség
Gy: Radvánszki (4) Sós (1) és a párosak (1) Kasler (0) Metykó
(0) Már a fiatalok jobbak!
2010. 02. 13. – DMTK Bál
A 2009. év legeredményesebb versenyzõi:
Török Anna és Radvánszki Bence (1-1 kupát kaptak)
2010. 02. 21. – BSE 31. Fürjes Kupa Városmajor
Nõi-férfi mezõny minden korosztály együtt az amatõrtõl az NB
II-es versenyzõkig.
Délelõtt „vidéki”, délután budapesti versenyzõk !!! = 170 fõ
Eredményeink vigaszágon:
Sós Tibor 2 gyõzelem
Radvánszki Bence 1 gyõzelem
2010. 02. 27. – Pest megyei „B” CS. B. 13 forduló
DMTK–NAGYKÁTA 16:2 gyõzelem
Gy: Radvánszki (4), Sós (4), dr. Gyergyai (3, Kis T (3) és a
két páros (1-1)
Márciusi program:
2010. 03. 13.
Püspökhatvan–DMTK CS. B. forduló
2010. 03. 27–28. Szigetcsép 2 napos verseny (nemzetközi) minden korosztálynak: 6 évtõl 90 évesig (a
tanulók versenyét a DMTK rendezi)

Dunaharaszti Hírek – március

ORSZÁGOS ASHIHARA KARATE
BAJNOKSÁG – GYÕR
A 2009. decemberi Rigai Európa Bajnokságon szerzett ezüst- és
bronzérem után a Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület ismét sikereket ért el.
Egyesületünk Dragon Force csapata 2010. március 06-án Gyõrben
részt vett a IX. Gyõri Ashihara Karate Gálán. Az országos bajnokságon 18 csapat indult a különbözõ stílusszervezetekbõl.
Csapatunk 21 fõ versenyzõvel vett részt a megmérettetésen. Gyermek, serdülõ, ifjúsági, junior és felnõtt korosztályokban indultak
versenyzõink. Látványos, szép, technikás küzdelmeket láthattunk.
Versenyzõink kitettek magukért, s a nap végén szinte mindenki felállhatott a dobogó valamely fokára.
Eredményeink:
Küzdelem:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Schwarczenberger Klaudia, Király
Zsófia, Varga Balázs, Cseh-Szakál Tímea, Piacsik András,
Lacházi János, Szappanos Zoltán
2. helyezettek: Nagy Patrik, Zsoldos Máté, Piacsik Zsófia, Kardos
Dániel, Szappanos Norbert
3. helyezettek: Zsigri Áron, Krizsák Dóra,
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A világ legtitokzatosabb könyvtára
A sorsunkat 2500 éve pálmaleveleken õrzik?
Évezredekkel ezelõtt, amikor a papír még nem
létezett Indiában, pálmalevelekre írtak az emberek. Egy különleges eljárással képesek voltak
ezeket az írásokat úgy tartósítani, hogy máig olvashatóak maradjanak. Napjainkban féltve õriznek sok millió különleges pálmalevelet titkos
könyvtárakban, amelyek olyan titkokat rejtenek,
amik minden képzeletet felülmúlnak: ma élõ
emberek életérõl, részletes életútjukról íródtak
születésüktõl egészen az utolsó napjaikig.
Oszter Tamás 2006 februárjában kapott egy emailt, amiben tudatták vele, hogy Indiában léteznek olyan pálmalevelek, melyekbõl emberek sorsát lehet kiolvasni. A levél kézhezvételének másnapján utazott Tamás életében elõször Indiába, amirõl nem tudhatott a levél írója. A tapasztalt gyógyító és tanító fiatalember
számára ez egy olyan jel volt, aminek mindenképp utána akart járni.
Három és fél éves kutatás után rátalált a saját
sorsát tartalmazó levélre, amely különös feladattal bízta meg: segítsen az emberekhez eljuttatni az információt, hogy megtalálhassák a
sorsukat rejtõ több ezer éves jóslatot. Jelenleg
a pálmalevelek keresésében az Indiai Pálmalevél Kéziratok Kutatószövetségének égisze alatt
több mint 220 ember vesz részt hazánkban és
Indiában, hiszen körülbelül 110 millió ma élõ
embernek van pálmalevele, melyek mintegy
200 titkos könyvtárban helyezkednek el Indiaszerte. Magyarországon mintegy 162 ezer embernek létezik pálmalevele.
Oszter Tamás néhány hónap alatt – a saját spirituális adottságát a nyugati technikai lehetõségekkel összefonva – felépített egy olyan mûködõ rendszert, mely megfelel a pálmalevelekben reá rótt küldetés teljesítéséhez: összehozza a leveleket a gazdáival.
De kezdjük az elején.
– Mi hajtotta három és fél éven keresztül?
– Éreztem, hogy számomra fontos üzenetet tartalmaz a levelem. A megismerés vágya vitt elõre, akkor még nem tudtam, hogy ezzel más dolgom is van. Mennem kellett újra és újra. A pálmalevél-olvasók is biztattak. Tavaly augusztusban találtam meg az elsõ levelemet, ami közölte, hogy összesen öt különbözõ korban íródott
levelem van. Az elsõ levél írta, hogy néhány
hónapon belül megtalálom valamennyit. Novemberre meg is találtam négy másik helyen.
– Meglepõ dolgokat talált a leveleiben?
– Az elsõ levél mintegy visszaigazolásként elmesélte az eddigi életemet, kiemelve azon dolgokat, amelyekkel nehezen küzdöttem meg,
vagy azóta sem értettem. Ezekben iránymutatást adott, majd a jövõmrõl kezdett beszélni, és
1-2 éves intervallumokban irányt adott egészen
az utolsó napokig. Az én levelem elsõ döbbenetes ténymegállapítása az volt, hogy három és
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fél éve keresem a levelemet. Megkaptam a magyarázatot arra is, hogy miért keresem ilyen
szenvedélyes elhivatottsággal: azért, mert én
vagyok a témának az elkövetkezõ ötven évre a
nyugati világ nagykövete, az én feladatom az,
hogy összekössem az embereket a leveleikkel.
Részletesen leírták a baráti viszonyaimat, az
édesanyámmal való kapcsolatomat. Hétévente
ugyanabba a konfliktusba kerültem vissza a baráti kapcsolataimban, igazságtalan vádaskodások miatt marasztaltak el, és mint egy rossz
karma ismétlõdött hat-hét évente. Egy olyan
lelki teher volt az életemben, amelynek okaira
és fõleg megoldására is megtaláltam a magyarázatot a levelemben.
– Sok különleges képességû ember létezik, akik
belelátnak a másik emberbe és a ki nem mondott gondolataikat, a tudatukat képesek szavakkal visszatükrözni. Nem errõl van szó?
– 14 évig tanítottam és gyógyítottam az embereket, látom az aurát szabad szemmel. 45 ezer
ember járt nálam auraelemzésen, soknak láttam a jövõjét, magam is ilyen képességû vagyok, akarva-akaratlanul. A pálmalevelek hitelességérõl magam is gyûjtöttem anyagokat: készültek Carbon-14 tesztek, ami olyan német tudományos eljárás, ami igazolja levelek és a
karcolatok korát. Ezek a tesztek kimutatták,
hogy a legfiatalabb levelek is legkevesebb 360
évesek, a legidõsebbek 2500 évesek. A másik
bizonyítékot magam igazoltam: az õstamil
nyelven íródott pálmalevelemet lefényképeztem és megmutattam egy nyelvet beszélõ embernek, aki szinte ugyanazt olvasta fel, mint a
pálmalevél-olvasó. Az elsõ levélnél nekem is
voltak kétségeim, hiszen én is ismerem a különleges képességeket, és mint minden intelligens ember, én is gyanakodtam. Nyitott vagyok az új dolgokra, de alapvetõen kételkedõen szemlélõdöm. Mikor megkaptam az ottani
szent emberektõl a küldetésemet, eltûntek a
kétségeim, szó szerint nyitott könyv volt elõttük az életem.
– Miért nem hallottunk eddig a levelek létezésérõl?
– Mert nem volt itt az ideje. 2500 éve úgy mûködik, hogy a legtöbb ember soha életében
nem hall a pálmalevelekrõl. Több ezer éve léteznek minden generáció számára. A régi idõkben nehéz volt elutazni értük Indiába, de könynyebb volt megérezni, hogy hol várnak ránk
fontos válaszok. Manapság már könnyû az utazás, és a technika révén akár ide is hozathatjuk
leveleinket, ám az információ korában, a napi
több ezer impulzus közepette a mai generációknak nehézzé vált az, ami korábban egyszerûbb volt: hogy tisztán lássuk, hogy kik vagyunk, tisztában legyünk azzal, hogy miért vagyunk, megérezzük, honnan érkezik a hívás,
ami nekünk szól, s nem valaki másnak (innen
ered szavunk, a „kihívás”). A mai kor emberé-
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nek nagyobb szüksége van iránymutatásra,
mint a történelem során bármely nemzedéknek. A pálmalevelek száma is ezt tükrözi. Soha nem volt még olyan sok pálmalevele egy
nemzedéknek sem, mint a miénknek. Akiknek
tudomására jut a létezésük, kétféle módon reagálhatnak: vagy elengedik az információt,
vagy elkezdik keresni a levelüket.
Aki keres talál? A levelet keresõ emberek 92
százaléka megtalálja a neki írott levelet. A találati arány átlagosan 92%, azaz 100 emberbõl
92 embernek van rá esélye, hogy megtalálja a
pálmalevelét, mivel általában azok az emberek
érzik, hogy kerestetniük érdemes, akiknek valóban van egy, vagy ritkább esetben akár több
pálmalevelük is.
– A küldetése nyomasztja vagy inspirálja? Ötvenmillió nyugati embernek kell a „kezébe”
adni a levelét…
– Az én nagykövetté szentelésemmel új korszak kezdõdött a pálmalevelek történetében. A
mi nemzedékünk 110 millió emberéhez írtak
ilyen leveleket, ami elképesztõ szám. Nem kisebb az én feladatom, mint hogy 50 millió emberhez eljuttassam a levelét. Ehhez létre kellett
hozni egy szövetséget és fel kellett építeni a hidat, amin az emberek eljutnak a pálmalevelükhöz. A teljes folyamat ötven év, az elsõ lépéseknél tartunk. Sokan még 2012 végéig hozzájutnak a levelükhöz ha már most megteszik az
elsõ lépéseket felénk, s mi segítünk.
– Hogyan dolgozik a szövetség, milyen szisztéma alapján szelektálnak?
– Szeptemberben kezdtem el az aktív munkát,
felépítettem a keresés struktúráját, megismertettem és összekapcsoltam egymással a pálmalevél-keresõ szent embereket. A kiérkezõ adatlapok beérkeznek a kétszáz levélkeresõ központba. Ez a feladat eltartott három hónapig.
December elején elkezdõdtek a magyarországi
regisztrációk, eddig nyolcezren kerültek be a
rendszerbe. Januárban kivittem az elsõ adag
adatlapot, az elsõ kötegeket már megtaláltuk,
kezdõdhet a beazonosítási eljárás. Behívjuk
azonosításra az embereket, skype-on keresztül
kivetítve ül az olvasóember Indiában, mellette
az angol-magyar tolmács és elkezdõdik a beazonosítás. A keresõk a kiküldött ujjlenyomatokat kódokká konvertálják, ez alapján veszik
elõ a minimum húsz, maximum nyolcvan levelet tartalmazó köteget. Az olvasó elkezdi szûkíteni kérdésekkel a kört, többtucatnyi kérdést
tesz fel. Nekem olyan kérdést is feltett: Klára
az anyja neve? És tényleg az. Öt azonosításon
vagyok túl, hátborzongatóan izgalmas. Miután
teljes bizonyossággal megtalálta a levelet, egy
zsinórral leválasztja és elvonul, hogy felkészüljön az olvasásra. Ennél a pontnál meg is lehet
állni és természetesen azt is lehet választani,
hogy vagy itthon, vagy Indiába utazva a helyszínen olvassák fel a levelet.
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– Jobb vagy más lesz az ember élete, miután
megismerte a sorsfeladatát?
– A pálmalevelek alapvetõen a karma teóriával foglalkoznak, minden információ alapja a
karmakötõdés. A kétezer éve megírt sorsok
leírják az emberi életutat, tényeket, okokat,
megoldásokat. Minden esetben ott a tanács,
hogy mit kell tenni, hogy megoldódjon a karma. Sokszor pusztán az okok megismerése is
oldja a karmát, hiszen csak meg kellett érteni a szituációt, és az elménk azonnal reagál.
A legtöbb esetben a levelek elmondják az ember múltját a hibáival együtt, és elmondanak
egy pudzsát, ami karmatisztító gyakorlatot jelent. Van, amikor csupán az emberi viszonyokat kell tisztázni, a legtöbb esetben viszont
gyakorlatot kell elvégezni. Számomra is egy
különleges rituálét írtak elõ, s bár kezdetekben szkeptikusan álltam hozzá, mégis megcsináltam, s ténylegesen megoldódott a problémám, mintha megszabadultam volna valami lelki nyomástól.
A pálmalevélkönyvtárak olyan titkos helyek,
ahová csak szent emberek léphetnek be. A
könyvtárak pontos helyét sem ismerhetjük, a
könyvtároson kívül más nem közelítheti meg.
A pálmalevél-keresés apáról fiúra száll, mindig az elsõszülött gyerekbõl lesz levélkeresõ.
Ez egy olyan hagyomány, ami 2500 éve zárva
tartja a rendszert. A könyvtárosok adják át a leveleket az olvasóknak, akik ismertetik a tartalmát. A leveleket maharisik diktálták. A ma élõ
generációnkról 18 ilyen szent ember készíttette a feljegyzéseket.
Amit mindenki megkérdez…
– Mirõl szólnak a levelek?
– Bármilyen életet is éltünk eddig, a pálmalevelek tartalma egyértelmûen rávilágít életünk valódi céljára, amiért születtünk, a legfontosabb pontokra olyan részletességgel,
amely képes minden kétséget eloszlatni, s a
megfelelõ irányba terelni minket: életünk
tényleges felemelkedésének útjára. Mert ha
megtaláljuk a rólunk szóló írást, valódi beavatottakká válunk sorsunkba. Már nem kell
többé elszenvednünk felesleges negatív élethelyzeteket, válságokat vagy zsákutcákat.
Bármilyen problémába is sodortuk magunkat korábban, lehetõséget kapunk arra, hogy
életünk minden területén tökéletesen és tisztán láthassunk: emberi kapcsolatainkban, hivatásunkban, egészségünket és anyagi boldogulásunkat illetõen. Ahogy új életünk halad az útján idõben és térben, pálmaleveleink újabb és újabb iránymutatást adnak dátumokkal, eseményekkel, nevekkel, de mindig csak akkor, amikor már készen vagyunk
annak befogadására.
– Miért írtak rólam?
– A társadalmi elõítéletek ellenére a világon
valójában minden egyes embernek egyformán
fontos szerepe van. Évezredek óta az emberek
akkor találnak rá erre az információra s a személyes pálmalevelükre, amikor megértek arra,
hogy életüket a következõ lépcsõfokra emeljék, egy magasabb szintre, amihez szükségük
van olyan konkrét iránymutatásra, amiben a
pálmalevelek tudnak segíteni.
A cikk témájába vágó legközelebbi elõadás
Szigetszentmiklóson lesz, 2010. 03. 25-én,
csütörtökön, 18 órakor.
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház
(Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.)
Az elõadás a „Tavaszi életmód nap” keretén
belül kerül megrendezésre.

Ingyenes ruhaosztás!
2010. április 9-én és 16-án
(2 alkalommal, pénteki napokon),

16:30–18 óráig

szeretettel várjuk az érdeklõdõket
a ligeti plébánián
(Toldi u. 28., a Tikkurilla
festéküzlet mögött).

2010. februári újszülöttek
Balogh Szilvia
Beján Dávid Alexandro
Béres Julianna
Bóna Richárd János
Egyed Ákos
Felföldi Napsugár
Gáspár Nóra
György Szilárd
Hasa Jázmin
Illés Hunor
Juhász Tamara
Kiss Bianka
Kövesi Norbert
Kun Máté
Marosi Zsombor Máté
Mogyorósi Réka
Olesnyovics Réka
Pablényi Csaba
Sándor Lóránt
Simonics Csenge Mira
Szabó Zita
Szegedi Botond
Sztojka Lorenzo
Takács Vince Ata
Vas Zotmund Örkény
Verebi Nóra
Végh Dávid

2010. 02. 04.
2010. 02. 26.
2010. 02. 23.
2010. 02. 12.
2010. 02. 10.
2010. 02. 19.
2010. 02. 24.
2010. 02. 02.
2010. 02. 02.
2010. 02. 15.
2010. 02. 22.
2010. 02. 21.
2010. 02. 13.
2010. 02. 06.
2010. 02. 02.
2010. 02. 15.
2010. 02. 09.
2010. 02. 19.
2010. 02. 01.
2010. 02. 17.
2010. 02. 12.
2010. 02. 03.
2010. 02. 20.
2010. 02. 21.
2010. 02. 03.
2010. 02. 07.
2010. 02. 19.

A januári számban Wolf Máté születési dátuma hibásan jelent meg.
Máté 2009. 11. 05-én látta meg a napvilágot. A hibáért az érintettek elnézését kérjük!
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Szent Erzsébet Karitász

Lelkisegély-szolgálat
A Szent
Erzsébet
Karitász Csoport
mindennap,
0–24 óráig
telefonos
lelkisegélyszolgálatot tart.

Telefonszámunk:
06-30-450-2149
e-mail:karitasz.dh@freemail.hu

2010. február hónapban
elhunytak neve és életkora
Ambrus Pálné
Andics János
Batovits Gyula
Csiszár László
Farkas József
Fetzer Istvánné
Koszta Tibor
Kovács János
Kovács Károlyné
Kozma Mihály
Lajkó Józsefné
Lantos Márton
Mayer Mátyásné
Nagy Vincze
Pataki Ferencné
Strott Gyuláné
Székely Jenõné
Tüske Istvánné
Tüske Béla
Vadkerti Irén
Varga János
2010.
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VÁLASZTÁS 2010
VÁLASZTÁS 2010
VÁLASZTÁS 2010
VÁLASZTÁS 2010
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2010. szavazóköri utca jegyzékek
I. Választókerület
1. Szavazókör – József Attila Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
Andrássy Gy. u. 10–26, 25–39, Attila u., Bocskai u., Csontváry u. 24–40, 19–35,
Haraszty F. u. 19–39, Némedi út 26–52, 13–25, Pál L. u. 16–22, Somogyvári
Gy. u. 22–45 a, Szent István u. 26–40, 23–37/a, Turján u., Vörösföld u., Zrínyi
M.u., Lakcím nélküli.
2. Szavazókör – József Attila Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
Andrássy Gy. u. 2–8, 1–23, Bercsényi u., Bezerédi u., Csók I. u., Csontváry u.
8/a–22/a, 5–17/a, Festetics A. u., Gyárköz u., Haraszty F. u. 1–13/a, Hunyadi u.,
MÁV 11-es õrház, Némedi út 2–24, 1–11, Somogyvári Gy. u. 2–18, 1–21,
Szelényi A. u., Szent László u., Szent István u. 2–24, 1–21.
II. Választókerület
3. Szavazókör – Baktay Ervin Gimnázium Kollégiuma
(Dunaharaszti, Fõ út 268.)
Barka u., Bábakalács u., Búzavirág sor, Cickafark u., Csárda sor, Csatorna sor,
Csillag köz, Déri Miksa u., Égerfa u., Erdõ sor, Fecskefû u., Fõ út 262–268,
163–221, Fûzfa u., Gyöngyvirág u., Homoktövis u., Király köz, Király u., Kiss
Ernõ u., Kõrisfa u., Levendula u., Lilaakác köz, Mechwart A. u., Miklós sor,
Pitypang u., Ponty köz, Ponty u., Taksony sor, Tátika u., Uzsoki köz, Uzsoki u.,
Vadvirág u., Vásárhelyi P. köz, Vásárhelyi P. u.
II. Választókerület
4. Szavazókör – Baktay Ervin Gimnázium Kollégiuma
(Dunaharaszti, Fõ út 268.)
Csendes u., Csengeri u., Domb u., Fõ út 222–260, 125–161, Homok u., Kaszala
K. u., Lehman K. u., Magyar u., MÁV – Alsó u., Tompa Mihály u., Zágoni K.
u., Zöldfa u. 16–54, 21-58, Zsálya u.

VII. Választókerület
14. Szavazókör – II. Rákóczi F. Ált. Iskola (Dunaharaszti, Rákóczi F. u. 28.)
Botond 1–11/B, Gárdonyi u., Hajnal u. 7–végig, Kazinczy F. köz, Lehel köz,
Orgona 1–17., Pázmány P. u. 10/A–végig, Rónai u., Széchenyi köz, Táncsics
M. u. 56–60, 61–75., Tass V. u., Tavasz u. 6–34, 9–43., Tomori u.
VIII. Választókerület
15. Szavazókör – II. Rákóczi F. Ált. Iskola (Dunaharaszti, Rákóczi F. u. 28.)
Kandó K. u. 12–26, 13–27., Kazinczy F .u., Rózsa u., Széchenyi u., Táncsics
M. u. 36–54, 37–59., Thököly u. 24–42, 19–35., Tinódi u., Tóköz u.
VIII. Választókerület
16. Szavazókör – II. Rákóczi F. Ált. Iskola (Dunaharaszti, Rákóczi F. u. 28.)
Batthyány u., Hajnal u. 2–6/B, 1., Kandó K. u. 2–10, 1–11, Knézich u. 2–4, 1–3/B,
Liszt F. u., Pázmány P. u. 2–10, 1–9, Rákóczi F. u., Táncsics M. u. 2–34, 1-35,
Tavasz u. 2–4, 1–7/A, Thököly u. 2–22, 1–17, Toldi u., Tulipán tér.
IX. Választókerület
17. Szavazókör – Hétszínvirág Óvoda (Dunaharaszti, Knézich u. 21.)
Ág u., Avar u., Andrássy Gy. u. 50–62, 67–85, Árnyas u., Bethlen G. u., Ganz Á.
u., Golgota u., Erdõszél u., Honvéd u., Klauzál u., Kölcsey F. u., Levél u., Lomb
u., Napsugár u., Némedi út 84–98, 49–65, Szent István u. 66–80, 75–végig,
Golgota tér.
X. Választókerület
18. Szavazókör – Gyámhivatal (Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.)
Andrássy Gy. u. 38–48, 55–65, Egry J. u., Kisfaludy K. u., Kodály Z. u., Kós K.
u., Nagy L. u., Némedi út 54–82, 37–47, Szent István u. 56–64, 59–73.

III. Választókerület
5. Szavazókör – Mese Óvoda (Dunaharaszti, Temetõ u. 24.)
Baktay E. u. 24–26, 23–25, Fõ út 202–220, 105–123, Havasi A. u., József A. u.
2–18, 1–15, Szilágyi E. u., Szõlõhegy u., Zöldfa u. 2–14, 1–19.

X. Választókerület
19. Szavazókör – Gyámhivatal (Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.)
Andrássy Gy. u. 28–36, 41–53, Dembinszky u., Haraszty Ferenc u. 45-tõl végig,
Kassák Lajos u., Munkácsy u., Némedi út 27–35, Paál László u. 26–végig,
Somogyváry Gy. u. 44–végig, Szt. István u. 39–57, 46–54.

III. Választókerület
6. Szavazókör – Mese Óvoda (Dunaharaszti, Temetõ u. 24.)
Baktay E. u. 2–22, 1–21, Fõ út 170–200/A., 73–103, Földváry u. 42–58, 21–47,
Gyóni G. köz, Gyóni G. u., József A. u. 20–26, 17–25, Karinthy F. u., Kinizsi
lakótelep, Klapka Gy. u. 34–44, 33–43, Mátyás kir. u. 24–48, 35-61, Nádor u.,
Temetõ u., Wesselényi M. u. 18–42, 21–36.

Bemutatkozik a Jobbik Pest-megye 12-es számú
választókerületének országgyûlési képviselõjelöltje!

IV. Választókerület
7. Szavazókör – Hunyadi János Ált. Isk. (Dunaharaszti, Fõ út 152.)
Ady E. u., Agorasztó T. u., Árpád u., Baktay E. tér, Dózsa Gy. út 2–12/A, 1–27,
Erzsébet u. 2–26/A., 1–51/A, Fõ út 106–168, 1–71, Földváry u. 2–40, 1–19,
Hoitsy P. u., Iparos u., Kerkay J. park, Kinizsi P. u. 2–4, 1–1/A, Márton Á. u.,
Mátyás kir. u. 2–22, 1–33, Parti sétány, Templom u., Wesselényi M. u. 2–16, 1–19
IV. Választókerület
8. Szavazókör – Baktay Ervin Gimnázium (Dunaharaszti, Baktay E. tér 4.)
Baross G. tér, Baross u. 2–4, 1–3, Bartók B. u., Báthory u., Bem J. u., Bólyai F.
u., Dankó P. u., Dózsa Gy. út 14–34, 27/A–83, Erzsébet u. 28–50, 53–69, Kinizsi
P. u. 6–18, 3–13, Klapka Gy. u. 2–32, 1–31, Lónyai u., MÁV – Állomás, MÁVVasútállomás, Mikszáth köz, Móra F. u. 2–16, 1–9, Móricz Zs. u., Semmelweis
u., Vasút u.
V. Választókerület
9. Szavazókör – Baktay Ervin Gimnázium (Dunaharaszti, Baktay E. tér 4.)
Arany J. u., Baross G. u. 6–34, 5–33, Damjanich u. 14–60, 9–35, Jendrassik Gy.
u. 26/A–54, 21–47, Mindszenty J. u. 16/B–34, 19–45, Móra F. u. 18–82, 11–75,
Sport köz, Vörösmarty M. u. 2–76, 1–69.
V. Választókerület
10. Szavazókör – Bölcsöde (Dunaharaszti, Kossuth L. u. 4.)
Apponyi A. u., Csónak u., Damjanich u. 2–12, 1-7, Deák F. u. 2–68, 1–77/A,
Evezõs u., Fõ út 20–104, HÉV sétány, HÉV-külsõ állomás, HÉV-házak, Hókony
sor, Hubay J. u., Jendrassik Gy. u. 2–26, 1–19/A., Kikötõ sétány, Kossuth L. u.
2–90, 1–85, Mindszenty J. u. 2–16/A, 1-17/A, Petõfi S. u. 2–86, 1–77, Sziget u.,
Szigeti lejáró
VI. Választókerület
11. Szavazókör – Kõrösi Csoma S. Ált. Isk. (Dunaharaszti, Eötvös u. 52.)
Csokonai u. 2–18, 1–9, Deák F. u. 70–94, 79–101, Eötvös köz, Eötvös u., Jókai
köz, Jókai M. u., Kossuth L. u. 90/A–112, 87–105, Kõrösi Csoma S. u., Móra
F. u. 84–94, 77–89, Petõfi S. u. 88–98, 79–87, Szondi Gy. u., Vörösmarty M. u.
78–84, 71–81
VI. Választókerület
12. Szavazókör – Kõrösi Csoma S. Ált. Isk. (Dunaharaszti, Eötvös u. 52.)
Alsó-Duna sor, Babits köz, Babits M. u., Csokonai u. 20–44, 11–21, Dárda u.,
Dobó I. u., Dr. Pósta S. u., Duna köz, Duna sétány, Duna u., Érme u., FelsõDuna u., Fõ út 2–18, Ibolya u., Kamilla u., Kankalin u., Károlyi M. u., Keskeny
u., Las Torres u., Lenvirág u., Lovas u., Millenniumi u., Nefelejcs u., Õrtorony
u., Pannónia u., Pipacs u., Ráday u., Római u., Rozmaring u., Soroksári út
VII. Választókerület
13. Szavazókör – Hétszínvirág Óvoda (Dunaharaszti, Knézich u. 21.)
Akácfa u., Bánki D. u., Botond u. 15/A–23/C, Diófa u., Gólya u., Határ út, Jedlik
Á. u., Kikelet u., Knézich u. 5–végig, Kócsag u., MÁV 10-es õrház, Nyárfa u.,
Nyúldomb u., Orgona u. 18–22, 19–27., Táncsics M. u. 72–78/C,77–, Tavasz u.
36–42, 45–végig, Vércse u.

26

Lévai György vagyok 1959-ben születtem, Csongrádon.
1965-óta folyamatosan Szigethalmon élek, mikortól a szüleim ideköltöztek. Alföldi tiszai halász családból származom, anyai nagyapám a II. világháború alatt a pápai huszárezredben szolgált huszárként. Szüleim kétkezi munkásemberek, akik életük jó részét a Csepel Autógyárban munkával töltötték, Szigethalomhoz közel.
Szeretem a jó levegõt és az itt élõ embereket, általános iskolába ide jártam. A középiskolát Budapesten, az Irinyi János vegyipari szakközépben
kezdtem, majd tanulmányaimat a Petrik Lajos vegyipari szakközépben
fejeztem be technikusi oklevéllel. Késõbb az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium elõtt gazdasági felsõfokú szakképzettséget szereztem.
Dolgoztam saját szakmámban, az akkori KHV-nál, valamint a Taurus gumigyárban is, valamint elõtte tanulmányaim mellett az akkori Kõbányai
Sörgyárban. Késõbb a Csepeli cserzõanyaggyárból vonultam be katonának másfél évre. A katonaságban vegyi sugár felderítõ rajparancsnok voltam Kiskõrösön, majd átirányítottak a bajai légi-rohamosztaghoz.
A leszerelést követõen a Csepel Autógyárban kezdtem el dolgozni, késõbb a Dunai Repülõgépgyárban galvánrészleg-vezetõként tevékenykedtem.
Az átképzésem után dolgoztam élet- és balesetbiztosítási szakreferensként, különféle biztosítótársaságoknál, elõtte pedig gazdasági és pénzügyi
szaktanácsadói vállalkozó voltam, mely munkám során kis- és középvállalkozásokon segítettem.
Késõbb logisztikai irányultságú végzettséget is szereztem.
Korábban semmilyen politikai szerepet nem vállaltam, mert az ún. rendszerváltást követõen sem tudtam bízni egyik pártban sem, azokban nem
a magyar érdek iránt elkötelezett formációkat láttam. Ezután beléptem a
Jobbikba, tagtársaimmal megalakítottuk a szigethalmi szervezetet, melynek azóta is elnöke vagyok, késõbb pedig megválasztottak a párt Pest megyei alelnökévé.
Kiemelten fontosnak tartom a politikai és megélhetési bûnözés teljes felszámolását, a magyar kis- és középméretû vállalkozások, valamint a magyar gazdák megerõsítését a multinacionális és országhatárokon kívüli
érdekekkel szemben.
Engem ugyanazon egyszerû problémák sújtanak, mint önöket, kedves választóim, mivel egy vagyok önök közül. Tudom, hogy ha van is munka,
akkor kevés a fizetés, drága a közszolgáltatás, a rezsi – a víz, a villany,
nem beszélve a szemétdíjról – lassan szinte már ki sem lehet fizetni, vagy
fel kell tenni a kérdést a családban, hogy eszünk, vagy fizetjük a rezsit.
Én nem egy elkordonozott, elbarikádozott világban élek, mint a jelenlegi politikusok, akik azt sem tudják, hogy milyen hétköznapi megélhetési gondokkal küzdenek az emberek.
Mindenképpen szükségesnek látom a közszolgáltatási szerzõdések felülvizsgálatát a választókerületben, és azokat a szerzõdéseket, amelyek nem
felelnek meg a lakosság érdekeinek, azokat módosítani kell, vagy fel kell
mondani.

ujsag@dunaharaszti.hu

Dunaharaszti Hírek – március

Önéletrajz

Egyéb:
Alapfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem.
„B” típusú jogosítványom és saját személygépkocsim van.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Munkahelyek:
6 . 2001. Blikk Budapest, Sportrovat: újságírás.
Feladatom kisebb-nagyobb cikkek, riportok írása volt.
7. 2002–2005. RTL KLUB Budapest, szerkesztõ.
Feladatom volt egy 3-4 fõbõl álló kis csapat irányítása és az aktuális mûsor elkészítésének háttérmunkája.
8. 2005–2006. Zepter Kft. Budapest, szakreferens.
A Zepter Kft. Medical üzletágának értékesítõjeként dolgoztam.
9. 2006–2009. ING BIZTOSÍTÓ Zrt. Szigetszentmiklós.
Képviselõ, pénzügyi tanácsadó voltam.
10. 2009– Money & More Zrt. Budapest.
Képviselõ, jelenleg is pénzügyi tanácsadással és jelzáloghitelezéssel
foglalkozom.
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Dunaharaszti Hírek – március

Szakmai gyakorlat:
4. 2001. Népszabadság Online Budapest. Online újságírás.
5. 2001. Blikk Budapest. Sportrovat: újságírás.
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Az önkormányzatok mûködését felül kell vizsgálni, és azokat a területeket amelyek erõsítésre szorulnak azokat erõsíteni kell, amelyek pedig túl
sok embert foglalkoztatnak feleslegesen, azokat át kell szervezni vagy le
kell építeni.
Ugyanez vonatkozik minisztériumokra és állami „vízfejre” is. Egyik fõ
célkitûzésem a közélet megtisztítása attól a törvénytelen fertõtõl, ami
most országosan és itt a választókerületünkben is jelen van. A választókerületben nincs munkaügyi központ, az sajnos csak Ráckevén található,
kórház pedig a környéken sincs, pedig szükség lenne rá, a közlekedés
drága és nehézkes, gondolok itt a fõvárosba induló és a helyi járatokra,
pl. a „buckára” ahol egészen katasztrofális a helyzet. Fontosnak tartom
azt is, hogy megõrizzük a 12-es választókerület zöldövezeti jellegét.
Ezért nem támogatom azt, hogy a tököli repülõtér nagy szállítógépeket
is fogadni tudjon. Nem támogatom azt sem, hogy a repülõtéren megépülõ logisztikai bázist megépítsék mindaddig, amíg a szigeti-gerincút megfelelõ kapacitással el nem készül, hogy fogadni tudja azt a jelentõs forgalmat, amelyet egy ilyen logisztikai bázis jelent. Az utóbbi idõben az
önkormányzatok, a helyiek támogatása nélkül több olyan beruházásra is
áldásukat adták, amely újabb lakóparkok építését engedélyezte (pl. az ún.
Fejes-házak; konkrét példa erre a Szigethalom). Nagyon fontos terület
még a munkahelyteremtés kérdése. Minden lehetséges eszközt igénybe
kell venni, hogy az itt élõ embereknek ne kelljen a fõvárosba járni, dolgozni, és így több órát utazással tölteni. Meggyõzõdésem, hogy itt helyben is megoldható a nagyobb mértékû foglalkoztatás, hisz volt már erre
példa. Nagyon fontosnak tartom az óvodák és bölcsõdék építését, bõvítését, hiszen a választókerületünkben, hála Istennek nem küszködünk a
kis hazafiak utánpótlásának gondjaival, viszont a gyermekek napközbeni elhelyezése tényleges problémát jelent a szülõknek, mert sok településen hamar betelnek a férõhelyek, ún. „limitek”.
Limitekben pedig nem lehet és nem is szabad gondolkodni a magyarságot illetõen.
Elérhetõségek: (36)-70-381-0382
Email: levai.gyorgy@jobbik.hu
Web: http://www.levaigyorgy.info

Személyes adatok:
1978. július 8-án születtem Budapesten. Születésem óta Kiskunlacházán élek (Budapesttõl
40 km-re).
Családi állapotom:
mennyasszonyom van
Tanulmányok:
1. 1993–1997 Baktay
Ervin Gimnázium,
Dunaharaszti. Végzettség: érettségi
2. 1997–1999
ADU
Számítástechnikai
Szakközépiskola,
Budapest. Számítástechnikai
osztály.
Végzettség: szoftverüzemeltetõ és számítástechnikai programozó.
3. 1999–2001 NOK (Népszabadság Oktatási Központ), Budapest.
Felsõfokú újságírói szak. Végzettség: újságíró.
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Hoffman Pál, Pest megye 12. vk.

Varju László vagyok. 8 éve képviselem a Kis-Duna mentén a 12. Választókerület polgárait a parlamentben:
azért dolgozom, hogy az itt élõk élete jobb legyen.
Ismerem az emberek problémáit.
Nem számokban gondolkodom, hanem emberekben, akikkel nap mint
nap találkozom.
Nyolc év alatt annyit valósítottunk meg közös terveinkbõl, amennyit
saját erõnkbõl csak egy emberöltõ alatt sikerülhetett volna.
Soha annyi út, járda, iskola, óvoda és szociális intézmény nem újult még
meg a környezõ településeken, mint az elmúlt években.
Indul az RSD beruházás, a Csepel-szigeti gerincút, a Szigetszentmiklósi Szakrendelõ alapkövét már letettük.
Új pályára kell állítanunk a Kis-Duna mente térségét: biztos megélhetés, új iskolák, jó közbiztonság, megbízható egészségügy, új utak, a
városközpontok megújítása, a községekben és a városokban az iskolák,
templomok, utcák, járdák felújításának folytatása a feladat.
Az Ön támogatását kérem, hogy folytatódjon a térség fejlõdése, és
az elmúlt években szerzett tapasztalataimat a közösség szolgálatába
állíthassam.
És nem lépek vissza senki javára!
Varju László
az Ön országgyûlési képviselõ-jelöltje
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Fiatalabb koromban legnagyobb sikerem a
magyar válogatottság elérése volt. A mérkõzések elõtt a csapat tiszteletére játszott magyar Himnusz semmi mással össze nem hasonlítható érzés!
Mindig a játékszabályok betartására törekedtem, s meggyõzõdésem, hogy hosszabb távon
csak a tisztességes magatartás és a valódi teljesítmény számít.
A rendszerváltás óta Tököl polgármestereként dolgozom, és azóta településünk sikeressé és jó hírûvé vált.
Munkásságomat számos kitüntetéssel ismerték el: Köztársasági Érdemkereszt arany fokozata, Hazáért Emlékérem, POFOSZ nagykereszt és Maléter Pál Emlékérem.
Feladataim közt szerepel: a Gerincút megépítése, Dunaharasztin vásárcsarnok és uszoda kialakítása, a közbiztonság és a rendõrség megerõsítése, az egészségügyi ellátás javítása, a Kis-Duna melletti területek csatornázása. A kistérségi infrastruktúra fejlesztése. A mezõgazdaságban dolgozók, az idõsek és támogatásra szorulók segítése,
új munkahelyek létesítése.
Személyes találkozásokon tapasztalatokat szerezve, a kistérségben
élõk igényeit megismerve kell változásokat elérni. Ez mindannyiunk
érdeke!

Tisztelt Választópolgár!
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Hoffman Pál

Dunaharaszti 2010. évi választókerületi térképe
(tájékoztató jellegû)

A szavazóköri utcajegyzék megtalálható a 22. oldalon.

