XIX. évfolyam – 2010. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

Születés hete
Választási eredmények

3. oldal

8 oldal

Meghívó dr. Ranschburg Jenõ elõadására
9 oldal

Képviselõ-testületi ülés

10. oldal

Egy pillantás az elmúlt ezredévre II.

12. oldal

7. oldal

5. oldal

16. oldal

Elkezdõdött a Fõ út és környékének megszépítése
Kedves Dunaharasztiak!
Végre elkezdhettük azt a nagy munkát,
ami – azt hiszem, nem túlzás – átformálja városunk központi részének arculatát.
Úgy tûnik, minden adminisztratív akadályt sikerült odébb tolnunk, megkötöttük a szükséges megállapodásokat annak érdekében, hogy megszépítsük Dunaharaszti Fõ útját és környékét, méltóvá tegyük arra, hogy egy gyorsan fejlõdõ város kirakata, ékköve legyen.
Az önkormányzat évek óta készült a
nagy lehetõségre, és amikor az elérkezett, egy európai uniós pályázat formájában, mi már kész tervekkel álltunk elõ.
Az elsõ kisfilmben még csak remény-
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ként fogalmaztam meg azt, ami mára
valósággá vált: a budapesti és brüsszeli döntéshozók figyelemre méltónak, támogatásra érdemesnek találták pályázatunkat, és 780 millió forinttal járulnak
hozzá a megvalósításához. Soha ilyen
léptékû önkormányzati beruházás nem
volt még Harasztin.
Az, hogy ezt a sikert elértük, példátlan
összefogás eredménye. Köszönetet
mondok a képviselõ-testület minden
tagjának azért, hogy egységesen, kivétel nélkül támogatták, segítették szavazataikkal és egyéb módokon is ennek a
projektnek – ahogy az összes többinek
is – a megvalósulását; köszönöm a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a
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magas színvonalú, áldozatos munkáját,
a kivitelezõknek pedig sok erõt és jó
munkát kívánok az elkövetkezendõ, nehéz hónapokra.
Önöktõl, kedves Harasztiak, önöktõl pedig türelmet kérek és megértést, mert ez
a néhány hónap valóban nehéz lesz, félpályás útlezárással, parkolási gondokkal, zajjal, bosszúsággal. De ha elkészülünk, egy újjávarázsolt belvárost vehetünk majd birtokunkba, amit mindanynyian büszkén mutogathatunk majd idelátogató ismerõseinknek és ismeretleneknek egyaránt.
Baráti üdvözlettel:
dr. Szalay László
polgármester
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2010 májusában – immár nyolcadik alkalommal – ismét megrendezésre kerül a Születés Hete országos fesztivál, amihez ebben
az évben Dunaharaszti is csatlakozik. A 2003-ban útjára indult rendezvénysorozat keretében az érdeklõdõk az ország számos városában, településén találkozhatnak egymással, illetve a felkészüléssel, várandóssággal, szüléssel, születéssel, gyermekágyas idõszakkal, szoptatással és csecsemõgondozással kapcsolatos
hasznos információkkal. Az országos rendezvényt a Születés Hete Közhasznú Egyesület koordinálja és vezeti.
A rendezvény célja a várandósok és családjuk minél szélesebb körû tájékoztatása választási és döntési lehetõségeikrõl, a hazai ellátás hagyományos és újszerû alternatíváiról, az informált döntést
elõsegítõ kutatási eredményekrõl és a nemzetközi egészségügyi
szervezetek ajánlásairól.
Nyolc évvel ezelõtt a szervezõk azzal a céllal indították útjára a
rendezvénysorozatot, hogy a várandós, szülés elõtt álló kismamák, családok minél szélesebb körû tájékoztatást kaphassanak az
elõttük álló nagy eseményrõl, illetve a számukra elérhetõ választási lehetõségekrõl. Hogy a szülés ne csak megtörténjen velük, de
életüknek valóban egyik legemlékezetesebb, legszebb élménye lehessen kisbabájuk világra hozatala; lehetõség szerint olyan körülmények között, amely mamának és babának egyaránt megnyugtató, bensõséges környezetet teremt, amelyben háboríthatatlanul
figyelhetnek egymásra, saját igényeikre.
Dunaharasztin számos programmal készültünk, ahol remélhetõleg
a családot tervezõk, és családosok is találnak kedvükre valót.
A programokról és a Születés Hete Fesztiválról további részleteket találhatnak a www.szuleteshete.hu oldalon.
Sok szeretettel várnak mindenkit a szervezõk: Gyarmatiné Varga
Anikó, Kõvágó Mónika, Kaltenecker Zsuzsanna és Dienes Zsuzsanna
PROGRAM
Május 2. vasárnap
Százholdas Pagony Családi Napközi
(Dunaharaszti, Vörösföld u. 25/b.)
10.00 A Születés Hete Fesztivál egész héten át tartó programjainak megnyitója
10.30 „Anyukámat meglepem!” Irodalmi foglalkozás anyák napjára
11.30 Csiribiri zenés foglalkozás
13.00 Gyermek jóga
14.00 „Mortimer – Angol nyelvû foglalkozás” – gyermekeknek
15.00 Párhoroszkóp, párkapcsolati tanácsadás, vezeti: Vég Veronika. A belépés egész nap díjtalan.
Május 3. hétfõ
József Attila Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
17.00 A „Kistestvérem született” címû rajzpályázatra beérkezett alkotások kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Lehel Endre festõmûvész.
Csillagfény Gyógyközpont (Dunaharaszti, Fõ út 121.)
17.00 Anyaság kontra nõiesség, interaktív elõadás, vezeti Csontos Márti családterapeuta. A belépés 1000 Ft
Május 4. kedd
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme
(Dunaharaszti, Rákóczi út 28.)
19.00 Bemutató jóga óra. Vezeti: Siposné Ruff Irén rekreációs
sport- és jógaoktató. A belépés díjtalan.
Csillagfény Gyógyközpont (Dunaharaszti, Fõ út 121.)
17.00 Holisztikus gyermeknevelés – gyereknevelési tippek a
születési dátum tükrében. Elõadó: Hermann Judit asztrológus, kronobiológiai pszichogenetika szakértõ. A belépés díjtalan.
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Május 5. szerda
Csillagfény Gyógyközpont (Dunaharaszti, Fõ út 121.)
17.00 Brain Gym képességfejlesztõ gyermektorna bemutató foglalkozás. Vezeti: Kobera Enikõ kineziológus. A belépés díjtalan.
Molnár Erika jógaterme (Dunaharaszti, Dobó István u. 13.)
10.30 Baba-mama jóga. Vége 12.00-kor. A belépés díjtalan.
17.00 Szülõpozíciós jógaóra, felkészítés a szülésre (apukával
is lehet jönni). Vége kb. 19 órakor. Elõzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon: 70-507-5025.
Részvételi díj 1500 ft/fõ.
József Attila Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
18.00 Életmódklub. Elõadás a kristályok, ásványok csodálatos világáról, egészségmegõrzõ hatásukról. Az elõadást tartja
Bicski József kristálygyógyász. Részvételi díj: 600 Ft.
Május 6. csütörtök
Csillagfény Gyógyközpont (Dunaharaszti, Fõ út 121.)
17.00 Szakrális körtánc – nõi energiáink felszabadítása, minden
korosztálynak. Vezeti: Tolnainé Kerényi Ágnes. A belépés
díjtalan.
Molnár Erika jógaterme (Dunaharaszti, Dobó István u. 13.)
18.00 Kismama jóga. Vége: 19.30-kor. Elõzetes bejelentkezés
szükséges az alábbi telefonszámon: 70-507-5025. A belépés díjtalan.
Május 7. péntek
Százszorszép Óvoda (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 33.)
10.00 Az egészséges táplálkozás megismerése kisgyermekkorban. Csoportos foglalkozás az ovisoknak, Dienes Zsuzsa
(Lányok Asszonyok a Városért Egyesület) vezetésével.
József Attila Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
9.00–12.00 Babaruha börze. Használt, kinõtt ruhák cseréje, adásvétele.
9.00–12.00 Baba-mama klub keretein belül:
9.00 Babamasszázs, a védõnõk.
10.00 Homeopátia az egészséges családért c. elõadást tartja dr.
Rakonczai Györgyi háziorvos, homeopata orvos.
14.00–18.00 Vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérés.
15.00 Egészséges ételek kóstolója, és elõadás az egészséges
táplálkozásról a Hagyományos Kínai Orvoslás tükrében. Az
elõadást tartja Kéninger Kornélia alternatív gyógyász.
16.00 A rajzpályázat eredményhirdetése és a díjak átadása.
16.20 AVIVA – intim torna, ami segítséget nyújthat a nõknek fogamzással, menstruációval, vizelettartással kapcsolatos
problémáira, illetve a férfiak prosztata, potencia és nemzõképességükkel kapcsolatos problémákra. Elõadó: Siposné
Ruff Irén rekreációs sport- és jógaoktató
17.00 Dúla: miben, hogyan és mikor tud segíteni? Beszélgetés
Gõsi Judit dúlával.
18.00 A „Világra jönni” címû film vetítése és utána megbeszélése
A belépés egész nap, minden rendezvényre díjtalan.
Május 8. szombat
Tulipán Ház Családi Napközi (Dunaharaszti, Mátyás király u.)
10.00–12.00 Nyílt nap. 10.00 órától Elõadás, Beszélgetés: Gyermeknevelés a színek segítségének ismeretével. Kézmûves
asztal. Aura-Soma konzultációk.
Csillagfény Gyógyközpont (Dunaharaszti, Fõ út 121.)
10.00–18.00 Megszületünk. Csoportterápia, ahol átélheti újra saját születés-élményét. Vezeti: Csontos Márti terapeuta.
Részvételi díj 10 000 Ft.
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Szép idõben, jó idõben!

Megérkezett a jó idõ. És megérkeztek
az udvari bútorok, játékok is a Dunaharaszti Mese Óvodába. Így a gyerekek
felhõtlenül élvezhetik a szabadtéri játékidõt, illetve a fejlesztés minden elemét most már – amely pályázati pénz
segítségével valósult meg.
Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv Közép Magyarországi Operatív Program keretében megvalósítandó pályázat kivitelezése 2008. novemberében indult. Ennek
keretében vállalta az Óvoda, illetve Dunaharaszti Város Önkormányzata, mint az
intézmény fenntartója, hogy 241 millió Ft
támogatás segítségével megújítják az
Óvoda épületét. Ehhez az Önkormányzat

további 26 millió Ft Önerõvel járult hozzá.
A projekt keretében új tornacsarnok épült az
óvodához, illetve bõvítették a csoportszobák számát 4 teremmel. A gyereklétszámhoz megfelelõ területû kiszolgálóhelységek
kerültek kialakításra, és a konyha eszközei
is megújultak. Az alap infrastrukturális fejlesztéseken túl, energiatakarékos megoldások, és a teljes akadálymentesítést elõsegítõ elemek kerültek beépítésre.
Az eszközellátottságot is növelte az intézmény. A szükséges kiszolgáló berendezéseken kívül, számos bútor, játék, fejlesztõ
eszköz került a Mese Óvoda tulajdonába.
Így például mozgásos játékok, építõ játékok, barkácsolási kellékek, kreativitást segítõ eszközök, diavetítõk, televízió. A kö-

rülményes közbeszerzési eljárás miatt
ugyan, ez utóbbi tevékenység a vártnál tovább húzódott – de még épp idõben befejezõdött. Így a projekt a végéhez ért. Már
csupán az Európai Uniós Támogatás kapcsán felmerülõ adminisztratív teendõk
maradtak hátra.
Az óvó nénik elégedettek. Azt mondják, a
fõvároshoz viszonyított, mérhetõ, infrastruktúra ellátottságban való lemaradás jelentõsen csökkent. Az óvoda szép, igényes. A falakat új, kedves, bájos rajzok díszítik. Az épület most már inspiratív, kellemes környezetet biztosít a gyerekeknek,
pedagógusoknak, dadusoknak, a szülõk
pedig bizalommal hagyják csemetéiket a
megújult óvodai környezetben.

„Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat,
rádöbbensz, hogy a pénz nem ehetõ” (indián mondás)

Tavaszi ébredés!
Tisztelt Olvasó!
Környezetünk értékeinek megóvása az itt élõket élénken foglalkoztatja. Sok kezdeményezést tapasztalunk egyénileg és a civil szervezetek, illetve az intézmények által, de úgy gondoljuk, hogy békés összefogással, közös élményekkel eredményesebbek lehetünk természeti és mûvészeti értékeink megóvásában.
Ismeretterjesztés céljából a dunaharaszti és
taksonyi civilek, és természetkedvelõk öszszefogásával egy programsorozat elindítását
kezdeményeztük. Célunk a lakóhelyünkön és
környékén még megtalálható természeti értékek bemutatása és védelme által a környezettudatos és egészségtudatos szemlélet terjesztése.
Ismeretterjesztéssel, a természeti értékek felkutatásával és védelmével, a fellelhetõ mûemlékek és mûvészeti értékek bemutatásával
szeretnénk az itt élõk figyelmét felkelteni, és
építõ gondolatokat ébreszteni. A felnövekvõ
generáció környezethez való hozzáállását
saját példamutatásunkkal kell formálnunk. Rekreációs élményekkel, helyi öszszefogással a természet szeretete és tisztelete által tudjuk jobbá, szebbé tenni a környezetünket.
Céljaink ismertetésére HTT (Helyi Természetjáró Túrasorozat) elõkészítõ fórumot hívtunk össze, melyen a meghívottak jelentõs
számban vettek részt.
Ezúton is köszönjük megtisztelõ jelenlétüket, aktív részvételüket, kezdeményezõ és
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bíztató hozzászólásaikat. A fórum visszaigazolta, hogy elképzeléseink, aktuálisak, több
szervezet elképzelésével összhangban vannak, és valóra válthatóak.
Rendezvényeink politikától, egyéni érdekektõl, vallási hovatartozástól mentesek.
Kortól függetlenül mindenkit szeretettel várunk!
A Helyi Természetjáró Túrasorozat (HTT)
elsõ programja:
2010. 04. 24. szombat 9 óra
Találkozás a kápolnánál.
Helyszíne: a Kálvária és Csatorna menti erdõ.
A kápolna történetét dr Sárospataki György
ismerteti.
A sétán dr Sziráki György (az MTA doktora, entomológus) vezetésével az itt található
védett növényfajokat tekinthetjük meg..
Programunk egyben csatlakozik a Dunaharaszti Környezetvédõ Egyesület által erre a
napra meghírdetett „Város tisztogató” kezdeményezéséhez.
További túráink:
Május 29. szombat 9 óra
A Hókony védett természeti értékei, szakmai
vezetés: dr. Sziráki György
A fokozott védettség miatt a túrázók létszáma korlátozott, ezért elsõsorban a pedagógusok, nevelõk, civil szervezetek vezetõit, valamint az intézményvezetõk, elõzetes jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet: ruffircsi@freemail.hu
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Júniusi Falukerülés!
Június 5. szombat 9 óra
Taksony Sziget.
Helyszín: Taksony természeti kincsei Taksonyi Sziget és Korhány-hegy
(Kerékpáros-, vízi- és gyalogos túrák. Rekreációs nap a család minden tagjának)
A részletes programot Dunaharaszti és Taksony weboldalain és plakátokon közöljük.
Szeptember elején
Csoportos természetjáró séta dr. Sziráki
György vezetésével
A taksonyi Korhány-hegyi erdõben. (vörös
listás és egyéb védett növények megtekintése)
Részletes programot Dunaharaszti és Taksony önkormányzatok weboldalain és plakátokon is közöljük.
HTT program kezdeményezõi:
Siposné Ruff Irén (rekreáció irányító, T.I.S
Alapítvány)
Mester Andrea Andrea (óvónõ, Zöldszív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom)
Winkler László (oktató, Kisdunai Aranyfácán Természetvédõ Vadásztársaság titkára)
Szeretettel várjuk a helyi vezetõket, a természetkedvelõket, a civil szervezeteket, és a
rekreálódni vágyókat!
További információk és képek:
www.taks.hu
(TAVASZI ÉBREDÉS cím alatt).
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2010. ÁPRILIS – A HÓNAP MÛVÉSZEI
Szántó Józsefné, üvegfestõ
Az üvegfestéssel véletlenül
találkoztam. Eleinte üveget
matricáztam. Ezek a képek
fóliára készülnek, amit aztán az ablakokba lehet kitenni. Annyira megtetszett
ez a hobbi, hogy egyik
munka követte a másikat.
Egy idõ elteltével azt vettem észre, hogy én
ennél többet, kicsit maradandóbbat szeretnék alkotni. Keresgélni kezdtem az
interneten, így találkoztam az üvegfestészettel. Egybõl beleszerettem. Beszereztem a szükséges anyagokat és belevetettem magam a munkába. Eleinte nehezen
ment. A festés technikáját
autodidakta módon sajátítottam el, de üvegfestõ
társaim sokat segítettek.

Ha valami nem ment, mindig kaptam tõlük
útmutatást, sok hasznos információt.
Ezek a képek speciális üvegfestéssel, ecsettel, kontúrral, fogpiszkálóval készülnek. Sok
türelmet és odafigyelést igényelnek.
Amikor festegetek, megszûnik körülöttem
minden, a tér, az idõ. Ilyenkor csak alkotok,
teljesen ki tudok kapcsolódni a világból.
Néhány alkalommal már volt módom közönségnek is bemutatkozni kiállításokon.
Budapesten, Kõbányán és a Csiliben is.
Most szeretettel várom Dunaharaszti mûvészetkedvelõ közönségét tárlatomra, a Városi Könyvtár Minigalériájába.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA:

16794601-1-13
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
VÁROSI KÖNYVTÁR és József Attila Mûvelõdési Ház
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b
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ÉLETMÓD

Rajzverseny
Rajzpályázatot hirdetünk azon gyermekek
részére, akik szeretik a lovakat és szeretnek
rajzolni.
A pályázat témája: „Egy napom a Mustang Lovasclubban”.
Mit jelent tehát számodra a ló, mint sporttárs, barát?
Pályázati kategóriák:
• óvodás kategória (kis-, középsõ- és nagycsoport)
• alsó tagozatos kategória (1–4. osztály)
• felsõ tagozatos kategória (5–8. osztály)
Hogy vehetsz részt a pályázaton?
1. Készíts egy alkotást a fenti témában. Használhatsz vízfestéket,
temperát, színes ceruzát, zsírkrétát, egyszóval bármilyen rajzeszközt. A lényeg, hogy neked tetszõ formában mutasd meg nekünk, hogy mit jelent számodra a lovaglás.
2. A rajzodat papíron A4-es méretben kérjük elkészíteni.
3. Minden versenyzõ csak egyetlen pályamûvel vehet részt a versenyen. Nevezési díj nincs.
4. Az elkészült alkotás hátoldalára írd rá a képen szereplõk (lólovak, emberek, stb.) nevét, a saját neved, címed, telefonszámod
és hogy hány éves vagy.
5. A rajzod hátoldalát írasd alá törvényes képviselõddel (szülõ/gyám, gondnok).
6. A lezárt borítékra írd rá, hogy „Mustang Lovasclub rajzpályázat”, valamint a nevedet és pontos lakcímedet is.
7. Küldd el az alábbi címre: 2330 Dunaharaszti, Nefelejcs u. 11.
vagy személyesen leadhatod Machay Jánosnál a Mustang Lovardában.
Díjazás (kategóriákként):
Az I. helyezett egy hetes lovastábori részvételt nyer.
A II. helyezett 10 alkalmas lovasbérletet nyer.
A III. helyezett 5 alkalmas lovasbérletet nyer.
A pályamunkák postán történõ visszajuttatására nincs lehetõség. A
lovarda vezetõsége értesíti a díjat nyert versenyzõket, hogy hol és
mikor vehetik át személyesen vagy megbízott által a nyereményeiket. Az átvett pályamunkák megõrzése az eredményhirdetéstõl 1
hónapig biztosítható.
Az értékelés szempontjai:
– A rajzon szereplõ ló, lovak és személyek hiteles ábrázolása, a ló
színét, jegyeit, testtartását, felépítését, jármódjait figyelembe
véve. (2010-ben a lovardában levõ lovak és személyek.)
Az értékelés során a lovarda vezetõsége kiválasztja a kiállításra bocsátható pályamunkákat, részletes pontozással minõsíti, rangsorolja ezeket a mûveket.
A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a vezetõség ennek ellenkezõjét állapítja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

ÁPRILIS
Áprilisban méregtelenítsük a testünket. A hagyományos kínai gyógyászat szerint a legveszélyeztetettebb szervünk a máj, ebben a hónapban
méregtelenítsük a májunkat. Különösen fordítsunk nagy figyelmet a májunk méregtelenítésére, hiszen életmûködésünk szempontjából pótolhatatlan szerv. A máj egy intermediális központi szerv, vagyis szervezetünk laboratóriuma. Egy nagyüzemhez hasonlíthatjuk, mely képes majdnem minden vegyület lebontására. Nézzük a legfontosabb funkcióit:
energiát tárol, glikogént (keményítõt) épít és raktároz, a felvett szénhidrátot zsírrá építi át. A táplálékkal felvett zsiradékokból és aminosavakból a máj glükózt (energiát) épít fel. A fehérje aminosavakból épül fel,
az általunk felvett növényi és állati eredetû fehérjéket a máj alakítja át
emberi fehérjévé. A májba eljutott minden zsiradék elég és energiává
alakul át. A máj energiaszállító, egy májbeteg ezt az életenergiát veszíti el, ha örömét az evésben és az ivásban találja meg. A személyiség
problémája evésben és ivásban nyilvánul meg. A betegségeken keresztül tanuljuk meg szervezetünk önkontrolját. A máj akkor betegszik meg,
ha valamibõl túl sokat kap, ezért oda kell figyelnünk, hogy mi hasznos
és mi káros, táplálék-e vagy méreg számunkra a magunkhoz vet étel és
ital. Mértékletességre int, mindenbõl csak annyit vegyünk magunkhoz
amennyit a máj feldolgozó kapacitása megenged.
A legsúlyosabb májbetegségek közé tartoznak a gyulladások, az általános ízületi és izom fájdalmak. A fertõzött víz, élelmiszerek, mérgek és
a vegyi anyagok hatása is betegségekhez vezet. Megemlíthetjük a hepatitiszt, amely típusfüggõ.
Kockázati tényezõk közé sorolhatjuk a fertõzött személlyel fenntartott
nemi kapcsolatot, a vérátömlesztést, kábítószeresek által használt injekciós tût. A C típusú hepatitisz vérrel terjed és még néhány típus is.
Megelõzés: A megelõzés legjobb módja a védõoltás, az A és a B vírusos hepatitisz ellen lehet védõoltást kapni. Minden vérátömlesztést tesztelnek, hogy a vér által ne fertõzõdjünk. Folyamatos méregtelenítéssel
erõsíthetjük immunrendszerünk mûködését, s így megkönnyíthetjük
szervezetünk munkáját.
Tisztítás méregtelenítés: citrom, citromfû, levendula, borsmenta, rozmaring, boróka.
Ha a máj meridián túlmûködik, rossz az emésztés, rohamosan fellépõ fejfájások, sok cukor és alkoholfogyasztás a jellemzõ, a paciens türelmetlenül dolgozik és könnyû kihozni a sodrából, gyakori dührohamban nyilvánul meg, prosztata-, here- vagy petefészek panaszok a jellemzõek.
A meridián alulmûködése esetén, hiányzik a döntõképesség, ingerlékenység, lényegtelen dolgokat komolyan vesz, gyors fáradékonyság, és
sárgás szemek a jellemzõek.
A Hagyományos Kíni Orvoslás szerint minden egyes szervnek megvan
a kivezetõ nyílása, valamelyik érzékszervre. Ha szem problémánk van,
akkor a májat méregtelenítsük és a máj meridiánon lévõ akupresszúrás
pontokat kezeljük.
Pozitív megerõsítések a mindennapokban. A mindennapokban a szeretetet keresem és igyekszem mindenben megtalálni. Mindent látok és értek. Az aktivitásomat pozitívan élem a mindennapokban. Csak ma ne
mérgelõdjek.
Folytatás következik.
Kéninger Kornélia alternatív gyógyász
Csillagfény Gyógyközpont

Jelen pályázatra beküldött rajzokat a lovarda vezetõsége jogosult
– a pályázó külön engedélye nélkül is – térítésmentesen kiállítani,
bármely formában publikálni, felhasználni, valamint jogosult a rajzokat a weboldalon közzétenni.
Beküldési határidõ: 2010. május 24. A pályázat lezárását követõen 5 napon belül a nyertes pályázók megadott elérhetõségeiken
kapnak értesítést.
A díjak kiosztása: 2010. május 29.
Jó munkát, eredményes közremûködést kívánunk!
Machay János
elnök
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„Rákóczi-emlékére” futóverseny

Baráti Bogrács Parti

Végre megérkezett a tavasz és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai már
egyre sûrûbben kérdezgették, mikor lesz a futóverseny.
Iskolánk névadójának ünnepe jó alkalmat adott arra, hogy megmozgassuk a télen
„berozsdásodott” végtagjainkat. A
szokásos helyen, a Sport-szigeten
rendeztük meg a futást. Kiérkezéskor az egész iskola egy közös bemelegítõ futással hangolódott rá az eseményre, melyen a kísérõ nevelõk is
részt vettek. Mivel az idõ is kegyes
volt hozzánk, a 150 fõ indulónak így
csak a távval és egymással kellett
megküzdenie. Ez legjobban a következõ tanulóknak sikerült:

A Dunaharaszti Nõegylet kellemes, vidám
hangulatú, kora nyári fõzõversenyre invitál
minden fõzni szeretõ baráti társaságot, egyesületet.
Hagyományos, illetve tájjellegû, bográcsban
elkészíthetõ ételekkel lehet részt venni.
4-5 fõs csapatok jelentkezését várjuk.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

évf.:
évf.:
évf.:
évf.:
évf.:
évf.:

Pászti Adrienn
Jakab Piroska
Novák Laura
Szászi Lilla
Magyar Diána
Kecseti Brigitta

3.
4.
5.
6.
7.
8.

b
b
a
b
a
b

Ódor Dániel
Dékány Szabolcs
Kaizer Antal
Juhos Zsolt
Czuri József
Jakab Dávid

3.
4.
5.
6.
7.
8.

a
a
a
b
a
a

A futás után rögtön eredményt hirdettünk, ahol a gyõztesek érmet, a helyezettek
oklevelet vehettek át iskolánk igazgatójától.
Gratulálunk minden indulónak!
Czompa Gyula
testnevelõ

A verseny idõpontja:
2010. május 22. 9.30-tól
Helyszín: Duna part – csónakház
Jelentkezési határidõ:
2010. május 20.
Tûzrakó helyet, tûzifát, munkaasztalt, ülõalkalmatosságot biztosítunk.
A fõzéshez szükséges alapanyagok beszerzésérõl a verseny résztvevõi gondoskodjanak.
További információ: Kaltenecker Zsuzsanna
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 16.
telefon: 06-24/491-117, 06-70-614-8793
e-mail: dunaharsztinoegylet@gmail.com
Családi program keretében a gyerekeknek játékos vetélkedõt, arcfestést szervezünk!
Szeretettel vár mindenkit a
Dunaharaszti Nõegylet.

A városunkban mûködõ állatorvosok névsora
Molnárné dr. Gyurmán Alice, tel.: 06-20-387-6500
Dunaharaszti, Rónai György út 63.
Dr. Pabar Róbert, tel.: 06-30-855-6399,
Dunaharaszti, Hoitsy Pál u. 29.
Dr. Lambertus Tamás, tel.: 06-30-351-3690
Dunaharaszti, Eötvös utcai állatorvosi rendelõ
Az „Igy parkoljunk Dunaharasztin” vetélkedõ áprilisi gyõztese. A helyszín, a Dunaharaszti Külsõ
HÉV megálló, zebrához vezetõ járdája.

Dunaharaszti Hírek – április

dr. Fajta József, tel.: 06-30-416-6558
dr. Gyalai Mihály, tel.: 06-70-256-4429

ujsag@dunaharaszti.hu
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2010. április 11-én megtartott
országgyûlési képviselõválasztás elõzetes eredménye

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunaharaszti városban (12. sz. OEVK)

2010. április 25-én
kerül sor az országgyûlési képviselõválasztás II. fordulójára.
Mindazok, akik a kiadott igazolással kívánnak szavazni, tájékoztatás kérése miatt
az alábbi telefonszámon kérhetnek felvilágosítást:

06-24/504-421
06-24/504-422
HVI vezetõje
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Rendhagyó teadélután
dr. Ranschburg Jenõvel…
A Nebuló-Tanoda Fejlesztõház és a Manófalva Magánóvoda
meghívására Dunaharasztira látogat DR. RANSCHBURG
JENÕ tanár úr.
Dr. Ranschburg Jenõ gyógypedagógus, klinikai gyermekpszichológus, egyetemi tanár, több mint egy évtizeden át volt az
ELTE Pszichológiai tanszékének tanára, 20 éven keresztül
pedig az MTA Pszichológiai Intézetének tudományos osztályvezetõje. 2002 óta a Szolnoki Fõiskola tanára.
2009-ben kapott PRIMA PRIMISSIMA díjat.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a gyermeki lelket nála jobban
szinte senki nem ismeri. Mondják róla: „Minden családban
elkelne egy ilyen nagypapa!”
Legendás tévémûsorából a „Családi kör”-bõl és könyveibõl
nemzedékek tanulták, hogyan is kell gyermeket nevelni. Ellátott bennünket jó tanácsokkal a szülõi viselkedést, és a gyermeki lélek mûködését illetõen, s tette mindezt szinte magától
értetõdõ természetességgel, õszinte segíteni akarással, magas szintû szakmai tudás és gyakorlat birtokában.
Tanár úr számos, nagysikerû és élményszerûen olvasmányos
könyv szerzõje. Nem csak szakemberek, de szülõk is szívesen olvassák könyveit. Mondanivalója mindig közérthetõ megfogalmazásban jut el az olvasóhoz, valahogy úgy érezzük,
mintha szemtõl szembe ülnénk vele beszélgetve, egy finoman
gõzölgõ tea mellett…
Dr. Ranschburg Jenõ eddig megjelent könyvei
a teljesség igénye nélkül:
Szülõk könyve – A fogantatástól az iskolakezdésig
Áldás vagy átok? – Gyerekek a képernyõ elõtt
Félelem, harag, agresszió
Kis gyerek, kis gond? Óvodáskor
Nyugtalan gyerekek – Hiperaktivitás és agresszió serdülõkorban
Mit rontottunk el?
Unokáink is látják õket – nagyszülõk a 21. században (társszerzõ)

ÖSSZEFOGÁSSAL A
TISZTÁBB DUNAHARASZTIÉRT!
A Dunaharaszti Önkormányzat civil szervezetekkel
együttmûködve
2010. április 24-én szombaton
„Nagy” várostakarítási akciót hirdet.
Az akció a Kisdunamenti Civil Szervezetek
Szövetségének,
a Föld napja alkalmával meghirdetett
térségi takarítási mozgalom
felhívása nyomán kerül megszervezésre.
Ennek keretében felkérjük a dunaharaszti polgárokat
a csatlakozásra!
Aki teheti, tegye rendbe, takarítsa lakóhelye környékét,
utcafrontját.
Várjuk azon csoportok jelentkezését, akik – a korábbi évekhez
hasonlóan – szervezetten takarítanak a város egyes körzeteiben,
területein. E munkához az önkormányzat a szükséges
segédeszközöket (zsák, kesztyû) biztosítja.
A csoportok az alábbi személyeknél jelentkezhetnek
és kapnak információt:
– Drscsákné Kerekes Gabriella, kerekesg@vnet.hu
(Dh. Környezetbarátok Egyesülete) +36 20 956-6556
– Gáll Sándor, harasztipolgar@flynet.hu
(VKKB elnöke) +36 20 935-2042
– Velkei Károly, velkeikaroly@pr.hu
(VKKB tagja) +36 30 631-0864
A szervezõ intézmények, egyesületek:
Dunaharaszti Önkormányzat,
Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága,
Hunyadi János Általános Iskola,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat,
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete,
Dunaharaszti Polgári Kör,
Nagycsaládosok Országos Egyesületének
Dunaharaszti Csoportja

Várjuk a további jelentkezõket!

„A SORSOD MEG VAN ÍRVA…”
Évezredek óta ó´rzik titkos könyvtárakban valahol Indiában…
Világszerte több millió ember,
köztük 162 ezer ma éló´ magyar ember életéró´l vannak
lejegyzett pontos kéziratok.
Az egyik Rólad szólhat!
2010. április 26-án 18 órakor
a
József Attila Mûvelõdési Házban
2330 Dunaharaszti, Táncsics u. 2.
Eló´adó:

Oszter Tamás
az Indiai Pálmalevél Kéziratok
Kutató Szövetsége nagykövete
Belépõdíj: 1000 Ft
Minden érdeklõdõt várunk!

Dunaharaszti Hírek – április
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. március 29-én megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között eltelt idõszakban történt fontosabb eseményekrõl:
1. Megkezdõdött a Fõ út rekonstrukció pályázathoz kapcsolódó
elõkészítõ munka, a Fõ út menti fák kivágásával, tuskók kiszedésével. A projekt során kialakuló zöldsávokat egységesen fákkal és cserjékkel kívánjuk majd beültetni.
2. A Granárium felújítási munkálatai elkezdõdtek, ezzel párhuzamosan folynak az idõközben „segítséggel” felmerült régészeti munkák, melyeknek sajnos plusz költségkihatása lesz.
3. Hunyadi János Általános Iskola (Fõ út 69.) mögötti rézsû
rendbetétele, kialakítása megtörtént. A rézsûbe 20 db fa és
3000 db cserje lett ültetve. Kapcsolódóan csapadékvíz elvezetésre is sor került. Megkezdõdött az iskola udvarának viacolor kõvel történõ burkolása, valamint kerítésépítésre és hulladéktároló építésre is sor fog kerülni.
4. A Fõ út 95. számú ingatlan takarítása – közegészségügyi
szempontokat figyelembe véve – megtörtént. A területrõl
mintegy 480 m3 szemét lett elszállítva.
5. A Határ út mentén fásításra került sor, melynek keretében
180 db facsemete ültetése történt meg.
6. A Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás lefolytatta a térségi csípõszúnyog imágó irtás elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eljárás nyertese a
Gergely Air Légiszolgáltató és Export–Import Kft.
7. Megtörtént a megrongált és ellopott játszótéri eszközök pótlása, és a játszóterek rendbetétele.
8. Az intézményekben bekövetkezett fagykárok helyreállítása
megtörtént.
9. A fûtési idény az intézményekben hibátlanul lezajlott, az energiaracionalizálási programnak köszönhetõen 42%-os gázenergia megtakarításával.
10. A Csatorna parton megkezdõdött a külterületi szemét gyûjtése.
11. A felsorolt útépítési munkák történtek az elmúlt idõszakban:
Gréderezések: Baross utca, Kandó K. utca, Csónak utca,
Evezõs utca, Kinizsi utca.
– Arany János utca kétoldali murva padka kialakítása.
– Irinyi János utca padkajavítása.
– Kossuth Lajos utca burkolt árok tisztítása.
– Dr. Pósta Sándor utca ûrszelvénybe lógó cserjék, gallyak
eltávolítása.
– Kátyúzás folyamatosan a város területén.
– Kanyarodó ívekben padkajavítás.

Sürgõsségi elõterjesztés
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása
A közelmúltban a közgyógyellátással kapcsolatban meghozott
központi rendelkezések sok embert hátrányosan érintettek, ezzel a rendeletmódosítással visszakerültek a támogatottak körébe azok, akik a jelenlegi rendelkezések miatt kimaradtak belõle, valamint új egyedülállók is bekerülhetnek ebbe a fajta támogatási körbe.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 28/2003.
(XI. 25.) Ök. sz. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ méltányosságból, 1 év idõtartamra közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek,
a) akinek családjában a havi, egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2010. évben 28 500 Ft) 200%-át, egyedül élõ személy
esetében a 300%-át, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.”
Az Szr. 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás nyújtható gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez szakorvos, vagy kezelõorvos
javaslata alapján annak a személynek, akinek háztartásában az
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egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(2) Az egy személy részére nyújtható támogatás alkalmanként
nem haladhatja meg a 30 000 forintot.”

Napirendi pontok
1. Döntés a közbeszerzési eljárás eredményérõl
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/19. lapszámában megjelent, a „Tonerek beszerzése” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének
Profil-Copy 2002 Kft.-t (3531 Miskolc, Kiss Ernõ u. 15/2.), második helyezettnek az ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi
Zrt.-t (1044 Budapest, Óradna u. 5.) jelölte meg.
2. Beszámoló a Dunaharaszti Rendõrõrs 2009. évi munkájáról
Farkas Péter õrsparancsnok és dr. Öveges Kristóf rendõrkapitány részletesen beszámolt írásban és szóban is a rendõrõrs
2009. évi munkájáról.
A Képviselõ-testület a beszámolót elfogadta.
3. Megállapodás a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági
Koncepció 2010. évre vonatkozó végrehajtásáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a
Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció alapján Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendõr fõkapitányság között 2010. április 1-jétõl 2011. március 31-ig terjedõ
idõszakra megkötendõ megállapodást.
4. KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 projekt teljes összköltségének nevesített szerepeltetése a felhalmozási célú bevételek
és kiadások között
A negyedik napirendi pontnál formai döntést hozott a Képviselõtestület: Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása” KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013
azonosítószámú projekt teljes összköltségét a Támogatási Szerzõdés aláírását követõen nevesítetten szerepelteti a 2010-es
költségvetésben, valamint a három évre elõre szóló költségvetési tervében a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között.
5. 9/1994. (VI. 27.) a lakások és helyiségek bérletérõl, valamint a 8/1994. (VI. 27.) önkormányzati tulajdonban lévõ
lakások elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése, új rendeletek megalkotása
A Képviselõ-testület két új rendeletet alkotott, a lakások és helyiségek bérletérõl, valamint az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló rendeleteket.
6. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 27/2003.
(XI. 25.) rendelet módosítása
A Képviselõ-testület a 87/2009. (VI. 29.) sz. Kt. határozatával az
Oktatási Bizottságra ruházta a létszámtúllépések engedélyezésének, illetve engedélyeztetésének jogkörét, a jelenlegi törvényi
változásokkal összhangban, ezért az Oktatási Bizottságnak az
SZMSZ-ben foglalt feladat- és hatáskörét módosítani kellett.
7. 2010. évi közbeszerzési ütemterv
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. évre a következõ közbeszerzési ütemtervet állapította meg:
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Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
becsült értéke

Közbeszerzési
eljárás típusa

Dunaharaszti Város Önkormányzat egyes intézményeinek
takarítása

13 200 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû, hirdetmény
közzétételével induló,
eljárás

Dunaharaszti város közútjainak
karbantartása és üzemeltetése

80 000 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû, hirdetmény
közzétételével induló,
eljárás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

320 063 000 Ft

Közösségi rezsim
szerinti, nyílt eljárás

KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei
településközpontok fejlesztése –
Integrált településfejlesztés
Pest megyében: Dunaharaszti
Fõ út út- és csapadékvíz építése

437 600 000 Ft
+ ÁFA

Közösségi rezsim
szerinti, nyílt eljárás

KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei
településközpontok fejlesztése –
Integrált településfejlesztés
Pest megyében: Fõ út út- és csapadékvíz építés mûszaki ellenõrzése

9 356 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes,
eljárás

8. Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
A Képviselõ-testület elfogadta a beszámolót a folyamatban lévõ
peres ügyekrõl.
9. Pest Megyei Víz és Csatornamû Vállalat végelszámolásának lezárása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a
Pest Megyei Víz és Csatornamû Vállalat végelszámolásával kapcsolatos vagyonfelosztási javaslatot. Az Önkormányzat részére a végelszámolásból hátramaradt 185 095 Ft-ot átutalja.
10. Kiemelten közhasznú alapítványok támogatási kérelmei
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” nevû, „Beszélj Velem Alapítvány” nevû, kiemelkedõen közhasznú szervezetet részére 2010. évben négyszáz-négyszáz ezer forint támogatást biztosít, az „Aranycsapat Alapítvány a Kárpát-medence diáksportjáért” részére pedig kétszázezer forintot.
11. Bölcsõde vezetõi álláspályázat elbírálása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Városi Bölcsõde vezetésével 2010. április 1-tõl 5 évre, 2015. március 31ig Doleszák Jánosné, jelenlegi vezetõt bízza meg.

KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei
településközpontok fejlesztése –
109 860 000 Ft
Integrált településfejlesztés Pest
+ ÁFA
megyében: Városközpont tájépítészeti
feladatok, Fõ tér kialakítás

Egyszerû,
hirdetményes,
eljárás

KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei
településközpontok fejlesztése –
Integrált településfejlesztés
Pest megyében:
Elektromos hálózat átépítése

30 400 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes
eljárás

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számú
pályázat keretében: Dunaharaszti
5 utca út- és csapadékvíz építése

138 000 000 Ft
+ ÁFA

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 számú
pályázat keretében: Dunaharaszti
5 utca út- és csapadékvíz építés
mûszaki ellenõrzése

1 600 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes
eljárás

A KisDuna TV 2009. évi munkájáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta.

145 440 000 Ft
+ ÁFA

Közösségi rezsim
szerinti, nyílt eljárás

Kosárlabda beszámoló U 11

Domb és Vörösmarty utca út- és csapadékvíz építés mûszaki ellenõrzése

1 700 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes eljárás

A Haraszti Sasok lejátszották a márciusi fordulót a Kenguru
Kupában.

Dunaharaszti Területi Gondozási
Központ részére meleg ebéd beszerzés

15 120 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes eljárás

Meleg étkezési utalvány beszerzése

44 000 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes, eljárás

Tonerek beszerzése

5 800 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes eljárás

Városi élelmezéshez kapcsolódó
nyersanyag beszerzés

68 468 000 Ft
+ ÁFA

Közösségi rezsim
szerinti eljárás

Az eredmény:
Haraszti Sasok – Vasas Gepárdok 60:77
– Kispesti Rosszcsontok 53:48
Mindkét mérkõzésen gyenge teljesítményt nyújtott a csapat.
A Vasas Gepárdok mérkõzés elsõ 10 perce rányomta a bélyegét a csapatra. Itt vesztettük el a mérkõzést, a többi negyedet
mi nyertük, de ez is kevés volt, mert a félidei büntetõket is
nagyon rosszul dobtuk. A Kispesti Rosszcsontok ellen sem
ment jól a játék, de a második ötös jól harcolt.
Kiemelkedõ teljesítmény nem volt, de jól helytállt:

Dózsa György jobb és baloldali,
közterületi járdafelújítás, Mese Óvoda
járda- és parkolófelújítás

43 600 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes
eljárás

KMOP pályázatokhoz kapcsolódó
kertépítés, parkosítás (Templomkert,
Szigeti lejáró, Mese Óvoda,
Fõ út növénytelepítése)

73 300 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes eljárás

Dunaharaszti intézményi felújítások

32 000 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes eljárás

Sport játszótér kialakítása

32 000 000 Ft
+ ÁFA

Egyszerû,
hirdetményes eljárás

Domb és Vörösmarty utca út- és
csapadékvíz építése

Dunaharaszti Hírek – április

12. Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
A Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a Képviselõ-testület elfogadta.
13. Beszámoló a DMTK 2009. évi munkájáról

Közösségi rezsim
szerinti,
nyílt eljárás

A Dunaharaszti Munkás Testedzõ Kör 2009. évi munkájáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta.
14. Beszámoló a KisDuna TV 2009. évi munkájáról

Váradi
Boldizsár

Perger
Péter

Takács
Dániel

László
Roland

Horváth
Zsófi

Maradtunk a „C” csoportban, de áprilisban fel kell kerülni a „B”
csoportba.
Bartáné Nagy Csilla, edzõ

ujsag@dunaharaszti.hu
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EGY PILLANTÁS AZ ELMÚLT EZREDÉVRE II.
Korábbi számunkban belefogtunk ezeréves megyénk történetének áttekintésébe. Eljutottunk az alapítás,
majd a felemelkedés korszakán át addig, hogy Magyarország évszázadokra – sokak szerint napjainkig –
elvesztette függetlenségét. Nézzük, hogyan alakult tovább e viharos történelmi idõszakban és ezt követõen
Pest megye sorsa, annak a megyének, ahova ekkor költöztek be azok a német telepesek – õseink –,
akik az elnéptelenedett falut újjáalakítva megteremtették mai otthonunkat.

A mohácsi csatavesztést követõen a szultán
megszállta Budát és környékét. Mária, az özvegy királyné az udvarral Vácra és környékére
menekült, amelyet Brodarics István kancellár
segítségével megvédett a töröktõl. 1526 õszén a
megszálló sereg megkezdte a kivonulást, és ahogyan a bevonuláskor a Duna jobb partját, most
a bal part menti településeket pusztította és dúlta fel. Feltehetõen Haraszti is megsínylette a kivonulást, bár teljesen nem pusztult el, de – ahogy
a török uralom alatt többször is –, rövidebb idõre szinte teljesen elnéptelenedett.
A több mint másfélszáz éves török megszállás
kezdete, és Magyarország szuverenitásának évszázadokra való elvesztése 1541. augusztus 29éhez, a mohácsi csata tizenötödik évfordulójához köthetõ. Ekkor foglalta el csellel a szultán
Buda várát, s az egész vármegye a fennhatósága alá került. A Habsburg felszabadítási próbálkozások sikertelenek maradtak, elesett Vác,
majd Nógrád is.
A megszállt terület közigazgatását a török az
úgynevezett szandzsákba szervezte. Pest megye
nagyobb rész a budai szandzsákba tartozott.
Ezek bírói kerületekre, a náhijékre tagolódtak.
Így alakultak ki a budai, pesti, kecskeméti, váci, visegrádi és kuvini (ráckevei) náhijék. A török adminisztráció nyomán ismerhetjük meg a
megye akkori helyzetét. A települések megritkultak, a népesség egy részét lemészárolták, rabszolgaként elhurcolták, más részük elmenekült.
Sokan városokba húzódtak, így több falu is lakatlanná vált. Ekkor alakultak ki a nagy parasztvagy mezõvárosok, mint Nagykõrös, Kecskemét, vagy Cegléd.
Egy fél évszázados viszonylagos békés idõszak
után a tizenöt éves háború további pusztításokat
hozott Pest–Pilis–Solt, valamint Nógrád, Heves
és Szolnok megyékben, hiszen a terület nagy része a fel-fellángoló harcok hadszínterévé vált.
1594 és 1597 között a Duna-Tisza közét a tatárok kétszer is feldúlták. Ekkor Vác többször cserélt gazdát, valamint a tõle délre esõ területek
nagy része – így Haraszti is – elnéptelenedett.
1606 után ismét egy hosszabb békés idõszak következett, bár a megye lakossága a harcok nyomán erõsen megcsappant. Az 1680-as években
megújultak a török birodalmi hódításokra való
törekvései.
Lotharingiai
Bécs ostroma
Károly
során – amikor
környékünkön
ismét tatár hordák pusztítottak – azonban
ezek megtörtek,
majd
Lotharingiai
Károly vezetésével 1684-ben megkezdõdtek a
felszabadító hadmûveletek, ami-nek nyomán
1686. szeptember 2-án Budát az egyesített hadak bevették.
A gyõzelem után ismét a megyén átvonuló seregek pusztítottak, és tizedelték meg a településeket. Az évszázad végére azonban megin12

dult az élet. Harasztira is ekkor – 1695-ben – érkeznek az elsõ német telepesek. Ezt az újraéledõ idõszakot töri meg a Rákóczi-szabadságharc.
A szabadságharc alatt a megye két részre osztódott, Pest–Solt megye területe a harcok állásától
függõen volt a kuruc és labanc kézen, Pilis megye mindvégig a császáriak fennhatósága alatt
maradt. Ugyanígy a közigazgatás is egy budai
labanc, és egy a harci helyzettõl függõ helyszínû kuruc vezetésre tagolódott. Buda és környéke ugyanis nem került a kurucok kezére a szabadságharc során.
Megkezdõdtek a harcok: az akkor még labanc
Bottyán János ellen Szabó Máté kuruc ezeres
kapitány ért el
sikereket Üllõ
és Ócsa között. Ilosvay
Imre és Deák
Ferenc csapatai a rácokkal
hadakoztak,
egy alkalommal a Csepel-szigetrõl elhajtották
Sawoyai Jenõ ménesét, ami akkor jelentõs kuruc csínytevésnek bizonyult. A Csepel-szigeten
élõ rácok császáriakként ragadtak fegyvert, s végig ki is tartottak az uralkodó mellett. A harcok
késõbb a Felvidéken és a Dunántúlon folytatódtak, majd 1705-re áttevõdtek a Duna-Tisza közére. Az Ócsán kibocsátott kiáltvány alapján a
Rákos mezejére meghirdetett országgyûlést végül is Szécsényben tartották meg. Gyömrõhöz
fûzõdik Rákóczi híres beszéde, mellyel katonáit buzdította az 1705-ös válságos helyzetben.
1707-ben a rácok megtámadták Kecskemétet,
közel száz házat felégettek, s mintegy 400 embert legyilkoltak, és másfélszáz foglyot vertek
vasra. Nagykõrös vissza tudta verni a rác támadást. Ekkor a megyében olyan súlyossá vált a
helyzet, hogy felmerült a megye lakosságának
áttelepítése Hatvan térségébe. A gabonát és a falvakat kurucok õrizték, mert a rácok állandó portyái nem kímélték a megye településeit. A viszszavonuló kurucok után a császári hadak nyomultak a megyébe, ami 1710 õszére teljes egészében a labanc vezetés kezére került. A megye
110 településébõl – a pilisieket nem számolva –
52 vált lakatlanná. A török megszállás utáni békés fellendülés megtört, a megye népességben,
anyagiakban rosszabbul állt, mint a szabadságharc elõtt, de mégis, a szatmári béke lehetõséget adott az ország – és benne Pest megye – gyarapodására.
A szabadságharc ideje alatt Haraszti a Duna
menti településekhez hasonlóan nem csatlakozott a kurucokhoz, ami miatt a kuruc hadak
késõbb nem jó szemmel nézték e falvakat, s
büntették is azokat. A harcok kitörésekor a lakosság elmenekült. A szabadságharc után a
plébános az egyházi könyvekkel visszatér
ugyan, de az 1695-ben betelepített német családok nagy része eltûnik, a szabadságharc után
új német nevek fordulnak elõ az anyakönyvekben.
A megye életében egy hosszú, majd másfélszáz
éves békés, gyarapodó idõszak köszönt be. Az
elnéptelenedett falvakba a visszatérõk mellett
nagy számban érkeztek spontán, illetve szervezett betelepülõk elsõsorban a Felvidékrõl, valamint német területekrõl. Megkezdõdik az elhagyott földek rendbetétele, beindul a munka, a
gazdaság.
A megye lakossága 1711-ben még nagyrészt
magyar, csak a Galga felsõ vidékén éltek szlovákok, illetve a Dunkanyarban erdõs vidékén él-
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tek rácok. Az 1700-as évek második felére azonban lezajlott az úgynevezett nagy betelepülés.
Megtelepedtek a katolikus szlovákok és németek, fõleg a betelepítéseket szervezetten folytató
nagybirtokosok területein, mint amilyenek a
Grassalkovichok is voltak. A zsidók nagyobb
arányú betelepülése az 1780-as évek utánra tehetõ. 1768-ban írták össze elõször a szintén katolikus vallású cigányokat. Reformátusok kizárólag a magyarok voltak.
Harasztin is nagyon hamar megkezdõdik az újjáépítés. A korábbi földesúr után a falu a báró
Laffert család tulajdonába került, aki 1718 végére kastélyt épített a faluban (a ma felújítás alatt
álló ún. Granárium). Ebben az idõszakban érkezik a mai németajkú lakosok õseinek többsége
Harasztira. A falu lakossága szabadon költözõ
telepes jobbágy és zsellér, iparosok is találhatók
közöttük, sõt, 1728-as
iratok szerint két malom
is mûködött a faluban.
1838-40 között Harasztit
is eléri a pestisjárvány,
amelynek embervesztesége megviseli a falut.
Ezt lassan kiheverve
azonban a század végére
Dunaharaszti
Soroksár után a második pecsétje 1729-tõl
legnagyobb lélekszámú
településsé válik a környéken.
A reformkor vezette fellendülés idõszakában,
az eddig csak központi helyzetû vármegyének
a súlya megnõtt, kezdett valódi vezérvármegyévé válni. Követei és fõispánja egyre nagyobb tekintéllyel bírtak az országgyûlésben, aminek
legnagyobb alakjai viszont a megyegyûléseken
vettek részt, többek között Széchenyi István.
Így a vármegye a reformmozgalmak központjává is vált. Rendes üléseit a négy pesti országos vásár idején tartotta; ezekre az alkalmakra
mindig nagyszámú érdeklõdõ érkezett az ország minden részérõl. 1831-ben állandó bizottságot választott a nemzeti nyelv és színjátszás
ápolására. Széchenyi e bizottságban kifejtett nézeteit írta meg a Magyar játékszínrûl címû munkájában. A megye közgyûlése 1834-ben elhatározta, hogy sorsjátékot rendez egy magyar színház építtetésére, ehhez 6000 forintot ajánlott fel.
A tervet a felsõbb hatóság megbuktatta. Ekkor
adományozott e célra, egy pesti telket
Grassalkovich Antal, ahol kizárólag a megye
pártfogása
alatt felNemzeti Színhház
épült az elsõ Nemzeti Színház.
(A mai Rákóczi úton,
az Astoria
közelében
emléktábla
jelzi
a
színház egykori helyét.) A másik politikus, aki
szintén a megyét választotta Kossuth Lajos volt,
aki Tinnyén vásárolt birtokot, hogy Pest megyei
lakosként, a közgyûlésen megyei birtokosként
részt vehessen. Ez a reformkori idõszak a nemzeti ébredés aranykora volt. Olyan eredmények
születtek, aminek nyomán azon az ünnepélyes
alkalmon, ahol a trónörökös Ferenc József fõherceg István herceget a fõispáni székbe beiktatta, a szertartás magyar nyelven folyt. Elõször
a magyar történelemben.
(folytatjuk)
Gáll Sándor
Dunaharaszti Hírek – április

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Baktays diák
az MTA Nagytermében
Március 6-án kora délután, bár hideg volt,
de ragyogóan sütött a nap a pesti Dunaparton. A Lánchíd, túloldalt a Vár mindig
fenséges látvány, legszebbnek ezen a napon számomra mégis a Magyar Tudományos Akadémia épülete tûnt.
A bejárata elõtt már ott várakozott tanítványom, Gábor Tamás és családja, barátai.

kesztõje díjátadásra szóló meghívót küldött!
Így jutottunk ezen a szép szombaton az
Akadémiára. Dr. Radnai Gyula fizikus,
egyetemi docens ismertette Tamás dolgozatát, és adta át a kategória különdíját.
A nap meglepetéseként még egy jutalomkönyvet is kapott Tamás, a Tudományos
Újságírók Klubjának ajándékát!
A hosszúra nyúlt, de érdekes és lelkesítõ
díjátadó után nagyon jó érzés volt azzal a
tudattal sétálni a Belvárosban, hogy a mi
vidéki középiskolánkba is járnak olyan diákok, akik „szárnypróbálgatása” bíztató a
jövõre nézve!
Remélem, másoknak is lesz kedve és bátorsága a következõ, õsz elején várható
diákpályázaton megméretni magát!
Gratulálok, és örülök, hogy segíthettem
Tamásnak.
Tolnainé Korcz Ilona,
Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskola könyvtárostanára

III. helyezett lettem

Nagy izgalommal léptünk be, és kerestük
a Nagytermet, ahol az ünnepélyes díjkiosztóra voltunk hivatalosak.
A Természet Világa folyóirat tavaly õsszel,
immáron 19. alkalommal ismét meghirdette a Természet-Tudomány Diákpályázatát, határainkon belül és túl élõ középiskolás magyar diákok számára.
A Simonyi Károly akadémikus által alapított „Kultúra egysége” különdíj harmadik
témáját „szinte” baktays diák számára találták ki, hiszen „Egy huszadik századi polihisztor. Olyan ember életének és munkásságának bemutatását várjuk, akinek a
személyiségében megvalósult a kultúra
egysége.” Baktay Ervinnek, iskolánk névadójának indológusi munkásságát sokan
ismerik Dunaharasztin, de a felnõttek közül talán kevesen hallottak arról, hogy
Baktay és barátai nyaranta Kisoroszi fölött, a Szentendrei-szigeten „indiánosdit
játszottak”, pontosabban indián életet éltek. Olyan komolyan és valósághûen élték ott nomád életüket, hogy arról a korabeli magyar képes folyóiratok mellett még
olasz és dán lapokban is jelent meg híradás. Iskolánk névadójának ezt az oldalát
diákjaink jól ismerik, minden „friss”
baktays szeptemberben filmet lát errõl az
iskolai könyvtárban.
A pályázati felhívást követõen Tamás kis
töprengés után átnézte az iskolai könyvtárunk Baktay-cikkgyûjteményét, könyveit, és az internetet is használva megírta Indológus indián címû dolgozatát, amelyet
nyomtatott és elektronikus formában, a kiírtaknak megfelelõen adtunk be.
Teltek a hónapok, várakoztunk. Február
közepén, egyik reggel Tamás boldogan
kérdezte, hogy láttam-e már aznap az emailjeimet: Staar Gyula, a folyóirat fõszerDunaharaszti Hírek – április

Az Óbudai Egyetem, a Budapesti Mûszaki Fõiskola, Rejtõ Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnöki szakának jogutódja
2009-ben pályázatot hirdetett „Diákok a
XXI. Század környezetkultúrájáért” címmel, amelyben nagy
meglepetésemre harmadik helyezett lettem.
A kiírásban környezettudatos kollázs illetve
plakát készítése volt a
feladat, amelyhez felhasználható volt bármilyen textil, bõr, mûanyag, fém vagy papír. Az én képem egy
dzsungelt ábrázol, amit oda nem illõ barna és zöld tört üvegbõl alakítottam ki. A
képen még pici bennszülöttek is vannak.
A pályázaton való nevezésemet az motiválta, hogy ezen az egyetemen szeretnék
tovább tanulni.
Nánási Alexandra

A XXI. sz. pestise...
a dohányzás okozta betegség a WHO
szerint.
Hazánkban a felmérések alapján 3,5 millióan dohányoznak, 6,5 millióan szívják a füstöt, és 30 ezren halnak meg évente a dohányzáshoz köthetõ betegségben. Az 1 fõre jutó évi 3500 db cigivel a 3. legnagyobb
cigaretta fogyasztók vagyunk a világon.
1 szál cigi 5,5 perccel rövidíti meg az életet, 4 órát töltve egy diszkóban annyi dohányfüstöt nyel a fiatal, mintha 1 hónapig
együtt élt volna egy erõs dohányossal.
A dohányzás nagy C vitamin és tápanyagrabló.
1 szál cigi elhasználja az egész napos C
vitamin készletet, és 15 %-al csökkenti a
hasznos tápanyagok felszívódását.
Elkeserítõ az a tény is, hogy a nõk eseté-
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ben, a 1. helyen áll a dohányzás okozta
halálok hazánkban, a mellrákot megelõzve, és a tüdõrák is egyre nagyobb számban fordul elõ, mert a cigaretta 4000 káros anyagot tartalmaz, ebbõl 43 rákkeltõ.
A fiatalok körében divatba jött a
vizipipázás. Az Egészségügyi Világszervezet ártalmasnak minõsítette, mert használata során nem tudnak olyan minimális
nikotinszintet meghatározni, ami biztosan
ártalmatlan lenne, pedig terjesztõi azzal
szédítik a fiatalokat, hogy a pipa használata teljesen ártalmatlan.
Sajnos a társadalom is nagyon sajátos módon viszonyul a dohányzáshoz. Míg az alkoholistára azt mondjuk, „alkoholbeteg”,
vagy a szerhasználóra azt, hogy „drogbeteg”, a dohányosokat nem tartjuk betegnek.
Pedig hazánkban kb. fél millióra becsülik
a COPD-ban (krónikus hörgõszûkület)
szenvedõk számát. Ez a betegség nem
gyógyítható, és sajnos a passzív dohányosokat is veszélyezteti. Az ifjúság a statisztikák szerint egyre fiatalabb korban
kezd dohányozni és az sem ritka, hogy 1011 éves gyerekek is naponta cigiznek. Így
egyre nagyobb a veszélye annak, hogy 40
évesen megbetegedjenek a COPD-ban.
Persze õket még nem rémíti meg a cigarettás dobozokon található felirat, vagy a
KSH halálozási statisztikái.
Számukra a dohányzás akár a kapcsolat
kialakításának egyik módja is lehet, „Gyere, szívjunk el egy cigit” – sokszor elhangzó mondatként a társaságba történõ befogadást is jelentheti. A Baktayban dr.
Bereczki Péter iskolaorvos, tüdõgyógyász

segítségével próbáljuk a dohányzás veszélyeirõl, következményeirõl és a leszoktatás lehetõségeirõl tájékoztatni a tanulókat képekkel, gyakorlati tapasztalatokkal
illusztrálva. A látottak és hallottak alapján
egyes osztályok érveléssel támasztják alá
miért káros a dohányzás, más osztályok
saját környezetükbõl vett tapasztalataikról
számolnak be. Álljon itt annak a 8. osztályos kislánynak a példája aki úgy tudta az
órán hallottakat alkalmazni az apukáján,
hogy az bekapcsolódott egy leszoktató
programba, és ma már „füstmentesen” él.
Reméljük, hogy ezzel az iskolai programmal mi is hozzájárulunk az Európai Egészségügyi Bizottság törekvéséhez, mely
2012-ig teljesen szeretné megoldani a
nem dohányzók védelmét – és diákjaink
is az egészséges életmódot tartják majd
követendõ példának.
Kormanik Ottóné
Gyermekvédelmi felelõs
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Diák-cserekapcsolat
A Dunaharaszti testvérvárosában (Altdorf)
mûködõ Hauptschule 38 diákja 3 kísérõ
tanárral 2010. március 18-21. közötti idõszakban látogatást tett a Hunyadi János
Általános Iskolában.
A rövid itt tartózkodás idejére tartalmas
és színes programok vártak a német tanulókra. Vendégeink egy napot iskolánkban töltöttek el, miközben megismerkedtek az intézménnyel, tanórákon vettek
részt és barátságos focimeccsen mérték
össze erejüket. Délutáni programként látogatást tettek a helyi Heimatmuseumban, este pedig az érdeklõdõ pedagógusaink részére rövid szakmai továbbképzést tartott a német kolléga, a gyermekek
ritmusfejlesztése témában. A szombat
délelõttöt Budapesten töltötték látogatóink, melynek során idegenvezetéssel
megtekintették a Parlamentet.

Nem csak a mi iskolánk gondoskodott
programokról, hanem az altdorfiak is. Az
iskolában mûködõ diákzenekar két alkalommal adott koncertet. Péntek délután
iskolánkban, szombat este pedig a városi rendezvényházban léptek fel. A szombati program meghívott vendége, a városi zeneiskola növendékei, valamint a
Megvalósult Álmok zenekar voltak. Az
együttesek nagy sikert arattak elõadásaikkal. A rendezvény lehetõséget adott
arra, hogy a német és magyar gyerekek
megismerkedjenek egymással, barátságok szövõdjenek.
Iskolánk nyelvi munkaközösségének tagjai (Bodonyi Ildikó, Csicsai Ildikó, Gábriné
Dóry Krisztina, Kovácsné Mester Ágnes,
Pálfi Andrea, Pálné Wessenhoffer Ágnes,
Pergelné Kaltenecker Anita, Versánszki
Anna) hónapokon át szervezték, készítették elõ a látogatás programját, és fáradtságot nem ismerve dolgoztak a három

nap sikeres megvalósításán. Köszönet
érte!
Célunk, hogy a két település között egyre szorosabbá váljon a kapcsolat, valamint a gyerekek német nyelvtudásukat
minél jobban elmélyítsék és megtapasztalják az idegen nyelv tanulásának szükségességét. A két iskola vezetõsége kiemelten fontosnak tartja a diák-cserekapcsolat ápolását az elkövetkezendõ
években is.
A diákok ellátásáról családok gondoskodtak, melyet ezúton is köszönök a vendéglátó szülõknek.
Külön köszönetemet fejezem ki Heil Ádám
és Ciml János uraknak, mivel a rendezvényház termét térítésmentesen felajánlották, továbbá a Ruff Pékségnek, hogy a
vendéglátáshoz a pékárut biztosította.
Karlné Purczeld Erika
igazgató

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
MÁRCIUS 15-E A RÁKÓCZIBAN
Hosszú felkészülés után izgalommal vártuk az ünnepséget.
A mûsor a Himnusszal kezdõdött, majd
bevonultunk mi, a 4. b osztály. Elszavaltam Petõfi Sándor tavaszról szóló versét.
A lányok párokban ültek a mezõn és a béke korszakát mutatták be. Az üvegestáncukat adták elõ. Itallal fogadták a fiúkat.
Ezután jött a páros reformkori tánc. Pestrõl hír érkezett, hogy forradalom tört ki a
fõvárosban. Kossuth Lajos megesküdött,
hogy harcolni fog a hazáért. Kevés volt a
fegyver, lõszer, ezért Gábor Áron beöntette ágyúnak az erdélyi templomok harangjait. A halál szele megcsapta a katonákat
és a párjaikat. Szomorúan, fájdalommal
szegtük le fejünket, mint az igazi bakák.
Mi, a férfiak lehúztuk a tornyokból a harangokat és beolvasztottuk. Büszkén az új

Öveges professzor születésének 115. évfordulója tiszteletére egy kísérletet kellett
bemutatni, majd egy 45 perces feladatlap
következett, végül egy 25 perces Power
Pointot kellett készíteni a versenyzõknek
lakóhelyükrõl.
Diákjaink Sári Zsófia, Lesták Brigitta és
Weinber Tamás 8. a osztályos tanulók a

dõket. Végül egymás után megerõsödtünk. Utoljára a Szózat hangzott el.
Jó volt együtt szerepelni az osztálytársaimmal. Az elõadás után mindenki gratulált
nekünk a jó és szép mûsorért.
Köszönetet szeretnénk mondani Szabóné
Kovács Éva tanító néninek a versek, Szabó Anna néninek és Bálint Ákos bácsinak
a táncok betanításáért. Szappanyos Tibornak és Szabó Lajosnak az ágyú és a
harang készítéséért, Horváth László Adrián tanár bácsinak a díszletek festéséért,
Weinber Ági néninek és a stúdiós fiúknak
a hangosításért, Mondik Erikának a zászlók varrásáért.
A mûsorról készült képeket az iskola honlapján meg lehet tekinteni.
Máté Csaba 4. b osztályos tanuló

ágyú köré sereglettünk, ahol sokan szavaltak verseket. Következett a szép, dicsõ
zászlóstáncunk. A kisdobos vezetésével
dobpergés közepette a csatába vonultunk. Sajnos vereséget szenvedtünk. Maga a halál hozta be a hõs, halott kisdobost
a színpadra és lefektette. Megadtuk magunkat, letettük a fegyvert. A vert had, vérzõ sebekkel, megtörve összeomlott. Késõbb megjelentek a hozzátartozók. Gondviselésükkel meggyógyították a szenve14

Országos döntõn
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 8.-os tanulói
2010. március 27. jelentõs nap volt iskolánk életében, ugyanis elsõ helyezettek
lettünk az Apáczai Kiadó Természettudományos területi vetélkedõjén. Iskolánk három tanulója kemény próbáknak tett eleget. Az adott földrajzi területnek, esetünkben Dunaharaszti város jellegzetes népviseletében kellett megjelenni a versenyen.
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100 pontból 87 pontot értek el. A nagyon
szoros eredményeket teljesítõ 32 csapatból így a 11. helyen végeztek.
Felkészítõ tanárként elmondhatom, hogy
mindez nem egyetlen tanár eredményessége, hiszen a természettudomány több
tantárgyblokkot ölel magába, tehát a tanári csapat iskolánkban eredményesen
dolgozott. Köszönetet mondanék a Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesületnek is, akik a ruhákat biztosították számunkra.
Köszönet Sári Zsolt szülõnek is, aki kényelmes utazásunkat biztosította és szülõként is együtt érzett velünk. És nem utolsó sorban köszönet az iskola igazgatójának, aki az informatikai felszerelést biztosította, és nagyon drukkolt nekünk.
Reméljük, hogy a jövõben is sikerül még
ilyen országos versenyekre eljuttatni tanulóinkat. A képek önmagukért beszélnek.
Székely-Simon Mária
Dunaharaszti Hírek – április

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
KÕRÖSI LEVELEZÕ CSAPATVERSENY
Iskolánk fennállásának 30. évfordulója alkalmából a humán munkaközösség 2009.
októberében egy ötfordulós csapatversenyt hirdetett a felsõs diákok számára.
Nagy örömünkre 21 csapat – több mint
100 diák – kapcsolódott be a versenybe.
A több hónapon át folyó verseny során tanulóink rengeteg ismeretet szereztek iskolánk névadójának életútjával kapcsolatban. Ennek során teszteket, rejtvényeket
oldottak meg, idézeteket és képeket kellett felismerniük, képzelt riportot készítettek, s végezetül összefoglalták, miért tekinthetünk Kõrösi Csoma Sándorra példaképként. A közös munka igazi kis közösségeket kovácsolt, s bár néhány csapat
nem bírta a célig, diákjaink többsége jelesre vizsgázott kitartásból, akaraterõbõl.
Folyamatosan követték a verseny állását
az aulában elhelyezett Kõrösi falon, s izgatottan várták a végeredményt. A hosszú
munka február végén zárult le. Március 3án a kultúrházban került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjátadásra,
méltó körülmények között, diáktársaik, tanáraik, iskolánk volt pedagógusai, valamint a városi önkormányzat meghívott
tagjai elõtt. Nyerteseink nagy örömmel
vették át az okleveleket és csokoládékat,
valamint a helyezésekkel járó ingyenes kirándulási napot múzeumlátogatással.
Díjazottak:
I. helyezett: 6. a csapata (100,5 pont)
Balázs Patrícia, Ficzere Nikolett, Lichner
Dorina, Nádasi Tamás
II. helyezett: 5. b csapata (96 pont)
Kövér Evelin, Nagy Laura, Nuber Lilla,
Schwarz Lea, Tóth Dóra
III. helyezett: 8. b csapata (93 pont)
Kecskeméti Barbara, Kollár Krisztina,
Szami Kármen, Sztojcsev Zsanett
Köszönöm a verseny megszervezését és
lebonyolítását Mirkovicsné Varga Erzsébet, Betke néninek, valamint a versenybe
bekapcsolódó gyerekeknek a kitartó munkát. Általa mindannyian sokkal „kõrösisebbek” lettünk.
Weinber Róbertné
munkaközösség vezetõ

Március, gyönyörû március….
Iskolánk a 3. a osztályosok mûsorával
tisztelgett 1848 emléke elõtt. Köszönjük
a színvonalas megemlékezést a diákoknak, a felkészítést Vargáné Hunya Katalin tanítónõnek.

Nem bakot lõttünk!
Március 6-án egy érdekes versenyen vett
részt iskolánk néhány tanulója. Ilyenen
még nem voltunk. Százhalombattára utaztunk az ottani lövészklub meghívására.
Megrendezték ugyanis a megyei döntõre
jutás selejtezõjét.
Kis csapatunk tagjai: Szami Kármen, Márkus Gabriella, Sbarra Roberta, Fenyvesi Ferenc, Balázs Sándor, Szépvölgyi Dávid és
Lichtner Levente.
Két számban folytak a küzdelmek. 20 lövéses légpuska és 20 lövéses légpisztoly.
Büszkék voltunk magunkra, mert szinte mi
voltunk az egyedüli olyan csapat, akik
nem voltunk tagjai egyetlen lövész egyesületnek sem. Ehhez képest remek eredDunaharaszti Hírek – április

ményt értünk el. Roberta légpisztolyban
szerezte meg a 3. helyet, Sanyi pedig légpuskában.
Gratulálok nekik így az újságon keresztül
is. Bízom benne, hogy ezek után rendszeres látogatói leszünk ezeknek a versenyeknek. Ajánlom másoknak is, remek idõtöltés.
Farkas Katalin
SIMONYI ZSIGMOND
HELYESÍRÁSI VERSENY
I. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYE
5. ÉVFOLYAM:
I. helyezett: Patai Vivien 5. b
80%
II. helyezett: Nuber Lilla 5. b
79%
Fejes Anna 5. b
79%
III. helyezett: Kovács Tünde 5. a 78,5%
IV. helyezett: Porpáczy Dóra 5. b 76,5%
V. helyezett: Dobák Fruzsina 5. a 75%
VI. helyezett: Petényi Pálma 5. a
73%
6. ÉVFOLYAM:
I. helyezett: Gyovai Ádám 6. b
Czuczor Anna 6. b
Rónaszéki Regina 6. a
II. helyezett: Ficzere Nikolett 6. a
Surányi Kinga 6. a
III. helyezett: Frei Fanni 6. a
Nemes Zsiga 6. a
Nádasi Tamás 6 .a
Shrack László 6. a
IV. helyezett: Dudás Kata 6. b
V. helyezett: Lugossi Lilla 6. b
VI. helyezett: Hujder Döniz 6. b
Nemes Lili 6. a
Meleghegyi Laura 6. b

86%
86%
86%
83%
83%
82%
82%
82%
82%
81%
80%
79%
79%
79%

7. ÉVFOLYAM:
I. helyezett: Tapasztó Beatrix 7. a 75%
II. helyezett: Lakatos Regina 7.a
73%
III. helyezett: Borbély Gréta 7. a
71%
Fenyvesi Fanni 7. b
71%
IV. helyezett: Szami Klaudia 7. a 70,5%
V. helyezett: Poroszlay Norbert 7. a 69%
Vígh Barbara 7. b
69%
VI. helyezett: Végsõ Vivien 7. a
64%
8. ÉVFOLYAM:
I. helyezett: Helméczy Zsófia 8. b
II. helyezett: Sier Zsófia 8. b
III. helyezett: Nagy Veronika 8. b
IV. helyezett: Fekete Bence 8. a
Gál Kurszán 8. a
V. helyezett: Diallo Amadi 8. a
VI. helyezett: Kollár Krisztina 8. b

84%
80%
77%
74%
74%
73%
72%

Gratulálok a szép eredményekhez, köszönöm a felkészítõ és a lebonyolításban
segítõ tanárok munkáját.
Weinber Róbertné
munkaközösség vezetõ
TALAJTORNA VERSENY A
KÕRÖSIBEN
A sokoldalú mozgásfejlesztésen túl célunk, hogy gyermekeink minél többféle
sportágat kipróbálhassanak. Ennek szellemében rendezzük meg évrõl-évre a talajtorna versenyt.
A fõleg alsósok körében népszerû versenyen közel 100 kisdiák vett részt.
Évfolyamonként egyre változatosabb és
nehezebb gyakorlatokat láttunk. Volt, aki
a kötelezõ összefüggõ gyakorlatsort mutatta be, volt, aki cifrázta és elvarázsolta a

ujsag@dunaharaszti.hu

pontozó zsûrit hajlékonyságával, ügyességével.
Az 1. helyezések évfolyamonként:
1. osztály: Hutvágner Brigitta, Troják Arnold
2. osztály: Jancsó T. Lídia, Takács Balázs
3. osztály: Kollár Katalin, Weinber Péter
4. osztály: Takács Nóra, Borza Gergõ
5–6. osztály: Kocsis Barbara, Bakó Martin
7–8. osztály: Sbarra Roberta
Gratulálunk minden részvevõnek!
Sier Tamásné

Úton
Iskolánk 25 éve viseli Kõrösi Csoma Sándor nevét. Jubileumi évünk egyik kimagasló eseménye zajlott március 3-án a
mûvelõdési házban.
Vargáné Hunya Katalin, iskolánk tanítónõje, nemes ajándékkal lepte meg közösségünket, színjátékot írt Csoma életébõl,
melyet színpadra is állított. Darabjából sugárzik a vándor magyar iránti végtelen
tisztelet, nagyrabecsülés.
Öt színben mutatja be a nagy tudós munkásságát, emberi tartását, hazaszeretetét.
Nagyszerû érzés volt megtapasztalni,
ahogy a szereplõk azonosulnak a 19. szá-

zadi Európa és Ázsia szellemiségével,
Kõrösi Csoma zseniálitásával.
Köszönöm Weinber Anita díszlet- és jelmeztervezõi munkáját, Artner Ilona és
Berkes Gyula mûvészi díszletfestését.
A díszletépítésben Latinovits Zoltán és

felesége volt segítségünkre.
Távozáskor mindenkit pogácsával kínáltunk, ezt a felajánlást az Óbuda Sütõ Kft.nek köszönhetjük.
A legnagyobb elismerés a diákokat illeti,
akik teljességgel azonosultak a mû mondanivalójával, játékukkal mindenkiben
erõsítették a névadónk iránti tiszteletet.
Dicséret és elismerés illeti Bakos Attila
5. a, Fejes Anna, Varsányi Dorina 5. b,
Surányi Kinga, Nádasi Tamás 6. a, Farkas Klaudia, Dudás Kata 6. b, Végsõ Vivien 7. a, Lindwurm Péter, Gál Kurszán,
Diallo Amadi 8. a, Kollár Krisztina 8. b
osztályos tanulók munkáját.
Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk volt
dolgozói, a Polgármester úr, a képviselõ-testület néhány tagja velünk ünnepelt. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat.
Bízom benne, hogy aki részese volt ennek a délelõttnek, gazdagodott tudásban,
emberségben.
Zimmermann Anna
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SIRATNI LEHET MÁR, MÉLTATNI MÉG NEM
Dr. Mihálcz Pál március 20-án, szombaton, kora hajnalban halt meg.
Emelt fõvel, halkan és szelíden haladt át az
utolsó nap poklán, bátran, nyugodtan és
okosan.
„Nem tudom, mit mondjak...
Itt hagyott.
Helyettünk más helyet választott.
Bizonytalan kép felé futott...
Elhagyta ezt a világot.”
Mihálcz Pál életmûvét volt szerencsém
megismerni, követni. 1943. június 24-én
született Budapesten. Az általános iskolát
Dunaharasztin végezte az 1. sz. Általános
Iskolában (ma Hunyadi Általános Iskola).
Ezután a Fáy Gimnáziumban érettségizett,
majd felvételt nyert az ELTE TTK-ra, ahol
1966-ban középiskolai tanári diplomát szerzett biológia–földrajz szakon. 1966-ban
Ráckevén kapott állást. 1967-1979-ig a helyi Baktay Ervin Gimnáziumban dolgozott.
Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette.
1968-ban Természettudományi doktori Oklevelet szerzett. A gimnáziumban biológiát,
földrajzot, pszichológiát tanított. Az esti tagozat vezetõje is volt. Ez idõ alatt a tököli
börtönben is tanított kémiát és biológiát.
Nem követendõ minta volt számára a világ,
„Õ” volt a követendõ mérték. A lényeg kiemelése, a jövõben vetett hite, a kor pedagógiai gondolkodását megelõzõ módszertani kultúrája a kollégák elismerését váltotta ki. 1979. augusztus 1-tõl a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójává nevez-

ték ki. Az iskola felújításában igen aktívan
segítették a szülõk és a kollégák. A vízvezeték kiépítése, a központi fûtés kialakítása, tantermek padlózatának felújítása (csiszolás, lakkozás), a folyosók, tantermek
lambériázása mind az Õ nevéhez fûzõdik.
Azóta sem volt igazgató, akihez ennyi fejlesztés köthetõ. Jó kapcsolatokat épített a
szülõkkel, és bátran hívta õket segíteni az
iskola szépítésére. Fáradhatatlan küzdelmének eredményei ma is láthatók. Hoszszas utánajárás után megszerezte a MÁV
vezérigazgatójától a napközi épületét, a 2
holdas területtel. Kialakította a sportudvart,
majd 1989-ben tornaterem építése következett, melyet – Glatz Ferenc miniszter úr
avatott. Hitt magában, szerette az életet,
szeretett beszélni a pedagógiáról, határozott álláspontja volt az iskoláról. Nevéhez
fûzõdik a zeneiskola beindítása, majd a zeneterem létrehozása. Nem idegenkedett az
újdonságoktól, sokszor vállalta az úttörõ
szerepét. Bevezette a nemzetiségi oktatást,
az iskolaotthonos oktatás módszertanának
kialakításában jeleskedett, megalkotta a tematikustervezést, segítette kollégáit a differenciált óravezetés megvalósításában. A fiatal kollégák megérezték benne a jól képzett embert, a gazdag lelkû, ötletekben bõvelkedõ férfit, jó szívvel bízták magukat vezetésére tisztelettel és örömmel vették körül. Igazgatói munkaközösség altdorfi látogatása után beindította a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Altdorf kapcsolatát. Kezdetben a két iskola tanulói töltöttek 1-1 hetet Dunaharasztin, majd Altdorfban. 1992-

WTKA EURÓPA KUPA és NYÍLT HARCMÛVÉSZETI BAJNOKSÁG
Budapest 2010. március 28.

SABAKI CHALLENGE SPIRIT
Világbajnokság Dánia
2010. április 1–5.
2010. ápriis 01-05. között került megrendezésre Dániában Viborg városában
a 16. Sabaki Challenge Spirit elnevezésû Ashihara Karate Világbajnokság felnõtteknek.
2010. március 26-28. között került megrendezésre a WTKA Európa Kupa és
Nyílt Harcmûvészeti Bajnokság Budapesten.
A versenyen számos ország és számos
küzdõ stílus (Kick-boksz, Thai-boksz,
Kempo, Kyokushinkai Karate, Ashihara
Karate) mérte össze tudását a különbözõ versenyszámokban.
A Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület Dragon Force csapata 7 fõ versenyzõvel indult a megmérettetésen,
mind a heten a knock down verseny
szabályrendszerben.
Harcosaink nagyon szépen teljesítettek.
Eredményeink a következõk:
1. helyezettek: Cseh Szakál Tímea
(felnõtt), Schwarczenberger Klaudia
(gyermek), Takács Balázs (gyermek)
3. helyezettek: Piacsik Zsófia (junior),
Szappanos Zoltán (junior), Farkas Dávid (junior), Király Mátyás (gyermek)
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Egyesületünket és egyben Magyarországot is Cseh Szakál Tímea képviselte a -60 kg-os nõi mezõnyben.
Timinek jól sikerült a felkészülés. A versenyen török, román és dán versenyzõkkel küzdött.
A mezõny erõs volt és nagyon kiegyenlített. Senki nem tudott pontot szerezni
és KO sem volt a nõi mezõnyben, így
sajnos minden küzdelem bírói döntéssel
ért véget. Ez nekünk nem kedvezett, mivel sok volt a dán versenyzõ és a dán
bíró. Timi sajnos az utolsó dán lánnyal
vívott küzdelmének elvesztése miatt
nem kerülhetett be a legjobb négybe.
2011-ben azonban ismét ott leszünk, s
akkor reméljük hogy a dobogó tetején
állhat a mi lányunk.
Gratulálunk a versenyzõknek!
Csurkáné Döcsakovszky Mária,
vezetõedzõ
Csurka László, edzõ

ujsag@dunaharaszti.hu

ben közös táborozás volt Altdorfban. Ezután sorra látogattak a különbözõ német
csoportok Magyarországra. Programjaik,
elhelyezésük megszervezésérõl, lebonyolításáról õ gondoskodott. Pályáját az újító
szándék hatotta át. A számítógép-terem kialakításával, a nyelvi labor felszerelésének
vásárlásával az elsõk közé emelte iskoláját. 1992/93-tanévben tanulóink az Európai
Kreatív Bajnokságon nyertek. 1994-ben átkerült Szigetszentmiklósra, ahol 2 évig az
1. sz. Ált. Iskolában német nyelvet tanított,
majd 1996–2008-ig a Polgármesteri Hivatalban közoktatási vezetõ-fõtanácsosként
dolgozott. 2001-ben Országos szakértõi
vizsgát tett. Szakterületei: a pedagógiai értékelés, tanügyigazgatás, az ember és természet, mûveltségi terület. Ezek birtokában, több iskolában segítette az intézmények pedagógiai programjainak kialakítását. Érettségi vizsgaelnöki feladatokat is
gyakran látott el. 2003. augusztus 20-án
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést kapott. Prohászka Ottokár nemrég olvasott szavai jutottak eszembe: „Aki a
jót szeretetben gyakorolja, az már ezzel jótékonyan hat egész környezetére. Olyan,
mint a napsugár, mely a virágokat a sötét
földbõl kicsalogatja.” Ha ez minden iskolában, családban így lenne mennyivel jobb és
békésebb lenne a világ…
Nyugodj békében Palikám!
Zsigmond Károly
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatója

„Gazdim, hol vagy…?”
Erdõben találtuk
a három testvérke kutyust, 2
kislány és 1 fiú
(hosszú szõrû).
A világos színû,
golden-retriver
keverék kislány kutyust iskolánál dobták
ki, középtermetû lesz.
Iskola környékén találtunk egy fekete, picike pincsi keverék kislány
kutyust, Lénát (nagyon kedves és barátságos) és egy
fehér bundás szõrmókot, a
félénk, ijedt Benjikét (a
„filmsztár” Benji után
elnevezve….)
A kutyusokért csak olyan állatbarátok jelentkezzenek,
akik nem láncra verve fogják tartani õket!
Találtunk 2 palota pincsi kutyust Szigethalmon.
Kutyusokat, cicákat befogadunk
és örökbeadunk!
Kérem, segítsenek!
Kenelek javításához építõanyagra, a
kutyusok élelmezéséhez tápra, konzervre lenne szükségünk. Nagyon szépen
köszönöm – a kutyusok nevében is.
Enikõ: 06-20-803-05-43
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Új lelkipásztor érkezett a baptista gyülekezetbe

A baptista gyülekezet 2010. február 27-én
tartotta Plank József lelkipásztor beiktatásának ünnepi Istentiszteletét. Nagy
öröm ez a közösség részére hiszen közel
5 év után most érkezett el annak az ideje, hogy a gyülekezetnek ismét beiktatott,
családjával együtt Dunaharasztin élõ és
szolgáló lelkipásztora van.
Plank József 1960-ban született Bonyhádon, ott tanulta ki a villanyszerelõ szakmát. Szakmájában történõ 7 éves ténykedést követõen elvégezte a Magyarországi

Baptista Egyház Teológiai Akadémiájának
lelkipásztori szakát. Szolgálatának elsõ állomása az Orgovány–Kecskeméti körzet
voltak. Ebben az idõben tanult a Bécs melletti Heiligenkreuzban a Cincinnati Bible
College kihelyezett kelet-európai tagozatán és szerezte meg a „teológia mestere”
fokozatot. Hét és fél éves szolgálat után
útja az Ózdi körzetbe vezetett, ahol 14
éves hûséges, kitartó szolgálatot tudhat
maga mögött. Ezt követõen érkezett kedves családjával együtt Dunaharasztira és
immáron beiktatott lelkipásztorként hirdeti városunkban Isten Igéjét. Felesége Révész Gyöngyi, aki szintén lelkipásztor családból származik, különös közvetlenséggel és szeretetettel támogatja férjét a szolgálatban, gondoskodik a családról és a
polgári munka mellett végez számtalan
feladatot a gyülekezetben. Gyermekeik:
Teodóra, aki már férjhez ment és Vácon
él, Lívia, Petronella, és Péter. Külön örömöt jelent számunkra a népes család, a
gyermekek, mivel gyülekezetünkben a fiatalok arányában kevesebben vannak.
A beiktatást Dr. Mészáros Kálmán a magyarországi baptista egyház elnöke vé-

Asztalitenisz hírek 2010. március
2010. március 4.
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Kezdõk versenye (labdapattogtatás)
Rendezte: Török Anna a legjobb nõi
versenyzõ
1.
Kökény Szandra
2.
Kunsági Nikolett
3.
Kunsági Viktória
4.
Hernáczki Vivien
5.
Vámossy Virág
6.
Boros Eszter
2010. március 6.
DMTK II.–Vecsés II. edzõmérkõzés 2:16
Gyõztesek:
Landsmann Antal (1) és 6 játszma
Marosi Zsolt (1) és 3 játszma
Versenyeztek:
Takács (0) és 2 játszma
Török Anna (0) és 3 játszma
Így a második csapatunk is „megkóstolta” a megyebajnokság színvonalát.
2010. március 13.
14. forduló pest megyei „B” osztályú
csapatbajnokság
Püspökhatvan–DMTK 5:13
(gyõzelem!!!)

Gyõztesek:
Radvánszki Bence (4)
Dr. Gyergyai Gábor (3)
Sós (2)
Kasler (2)
Radvánszki–Sós pár (1)
Dr. Gyergyai–Kasler pár (1)
Pest megyei „B” csoportban a ranglistát
vezeti: Radvánszki Bence DMTK (70
mérkõzésbõl 62 gyõzelem, ez 88,6%!)
Párosban a Radvánszki – Sós páros
csak 1 vereséggel zárt! (elsõ évben ez
bravúros!)
A bajnokságból még van 3 forduló:
2010. április 10.
DMTK–Tápiógyörgye
2010. május 6. Gödöllõ–DMTK
2010. május 28. Gyál–DMTK
Dobogósok szeretnénk lenni!!!
Csik Miklós
edzõ, szakosztályvezetõ
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BMW javítással foglalkozó mûhelybe,
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gezte, aki igehirdetésében a jó hír minden
körülmény között történõ hirdetésének
szükségét és fontosságát emelte ki. Plank
József székfoglaló beszédében Isten alkotó munkájára tette a hangsúlyt, vagyis
a véletlenek mögött is van valaki, aki az
utolsó részletig mindent pontosan megtervezett, nem bízott semmit a véletlenre,
mert Isten szereti az embert.
Az igehirdetések és a beiktatás után számos szívélyes köszöntést hallhattunk a környezõ baptista gyülekezetek, a Dunaharaszti és környezõ egyházak és gyülekezetek képviselõitõl. Az egyházi keretekbõl kilépve Dunaharaszti város önkormányzata,
a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és
Majosháza önkormányzata képviselõinek
köszöntõ gondolatait hallhattuk.
Végezetül ezúton is sok erõt, bölcsességet, kitartást, de elsõsorban Isten gazdag
áldását
kívánjuk
lelkipásztorunknak,
Plank Józsefnek és kedves családjának
és immáron velük együtt nagy szeretettel
várunk minden érdeklõdõt a Istentiszteleti alkalmainkon.
Rück Zsolt

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
Farkas József temetésén résztvettek,
koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

2010. március hónapban
elhunytak neve és életkora
Baksai János
Budai Józsefné
Dr Mihálcz Pál
Dudás Tivadarné
Fedor Ferenc
Gölöncsér József
Horváth Józsefné
Kaltenecker Lõrincné
Kreisz János
Mendei István Pál
Oberfrank Andrásné
Péter Jánosné
Sámuel Józsefné
Sommer Gyuláné
Szabó László
Szanyi Mihályné
Takács József
2010.

ÉVI

élt 76 évet
élt 87 évet
élt 66 évet
élt 96 évet
élt 67 évet
élt 88 évet
élt 45 évet
élt 66 évet
élt 60 évet
élt 60 évet
élt 76 évet
élt 45 évet
élt 81 évet
élt 95 évet
élt 79 évet
élt 79 évet
élt 88 évet

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Tisztelt
Dunaharaszti Lakosok!
A DHRV Kft. hat év elmúltával 2010. évtõl leváltja a „matricás”
hulladékgyûjtõ edény azonosítási rendszert. A matricák rendkívül
sérülékenyek voltak, alapanyagtól függõen jobban, vagy kevésbé
bírták a napsugárzást, elszínezõdtek. Ha a felragasztásuk nem teljesen szennyezõdés és zsírmentes felületre történt, akkor leestek a
hulladékgyûjtõ edényrõl, bosszankodást és szükségtelen utánajárást okozva ezzel önöknek, többletköltséget a DHRV Kft.-nek.
A bevezetésre kerülõ, rádióhullámok segítségével mûködõ elektronikus RFID (Radio Frequency Identification – Rádió Frekvenciás Azonosítás) rendszer felépítése hasonló a bevásárlóközpontokban alkalmazott lopásmegelõzõ címke és kapu rendszerekével.
Minden hulladékgyûjtõ edény egy egyedi azonosítószámot tartalmazó apró címkét kap, amelyet kollégáink március 1-jétõl folyamatosan helyeznek fel ügyfeleink hulladékgyûjtõ edényeire. A
címke egy elektronikus áramkört tartalmaz amely rádióhullámok
hatására feléled és visszasugározza a tárolt adatait. Ilyen adat a
címke sorszáma, melybõl a DHRV Kft. be tudja azonosítani, hogy
mely címre, mely elõfizetõhöz tartozik az adott edényzet. A viszszasugárzott adatokat a hulladékgyûjtõ teherautón telepített berendezés érzékeli és összeveti a DHRV Kft. ügyviteli rendszerébõl
nyert adatokkal. Amennyiben a címke, illetve az azonosított elõfizetõ díjfizetései, címe, stb. rendben vannak, az edény üríthetõ. Ha
olyan elõfizetõt azonosít a rendszer, akinek komoly szemétdíj elmaradásai vannak, vagy más okból „nem üríthetõ” a kukája, akkor azt hang és fényjelzéssel a kezelõszemélyzet tudtára adja. A
„nem üríthetõ” edények ürítését a rendszer rögzíti és kollégáim az
alapján kiszámlázzák. A ki nem egyenlített tartozásokat pedig az
Önkormányzattal együttmûködve, adó formájában behajtjuk, az ingatlanra terheljük!
Rövidtávú célunk a rendszer kialakításával, hogy egy friss képet
kapjunk a városról, ki mennyi hulladékot termel valójában és a
„potyázókat” felelõségre vonhassuk, fizetésre kényszeríthessük.
Ezzel a rendesen fizetõ ügyfeleink érdekeit szeretnénk védeni.
Hosszútávú célunk, mely egyben egy uniós irányelv is, a súly alapú számlázás. Ezzel a rendszerrel szeretnénk megoldani a már régóta fennálló problémát, miszerint az egyedülálló és idõs emberek,
akik nem termelnek az edényzet ûrmértékéhez hasonló mennyiségû szemetet, kevesebbet fizethessenek.
A címkéket, ellentétben a matricákkal nem kell évente cserélni,
azok élettartama kb. 10 év. Többet nem kell évente bajlódniuk a
matricák felragasztásával, nem kell odafigyelniük azok állapotára.
Kérjük, hogy kollégáink jelentkezésekor biztosítsanak hozzáférést
a gyûjtõedényeikhez. Az erre felhatalmazott dolgozóink fényképes
igazolvánnyal tudják igazolni magukat. A címkéket adott gyûjtési
napokon rögzítik kollégáink 6 és 13 óra közötti idõszakban. Kérjük elõfizetõink segítségét abban, hogy ha még nem kaptak azonosító címkét akkor a jelzett idõpontban hagyják kint
edényzetüket. Az új címke átvételéig természetesen a 2009. évi
matrica érvényes!
Módis Viktor
hulladékgazdálkodási ágazatvezetõ
DHRV Kft.

Tisztelt Dunaharaszti Lakosok!
Manapság egyre többet hallunk, és sokunk számára fontos
dolog a környezetünk védelme. Cégünk már több mint 10
éve foglalkozik az egyik leginkább környezetbarát közlekedési eszköz, a kerékpár értékesítésével és javításával, illetve a hozzá kapcsolódó kérdések megoldásával.
Környezettudatos gondolkodásunkat kiemelve, a 2010. évben, használt kerékpárgumi gyûjtõ akciót szervezünk. Megoldottuk, hogy az elhasznált külsõ és belsõ kerékpárgumik
ne a kommunális hulladékot gyarapítsák, hanem összegyûjtés után heti rendszerességgel eljuttatjuk újrafeldolgozásra
egy központi gyûjtõhelyre.
Ehhez kapcsolódóan használtgumi átvételi akciót szervezünk,
hogy önnek is érdemes legyen elhoznia az elhasználódott, feleslegessé vált gumiabroncsait. Minden gumibelsõért 50 Ft,
minden külsõgumiért 100 Ft-ot adunk, új gumiabroncs vásárlása esetén. Egy vásárolt gumitermék árába, egyszerre 1 azonos kategóriájú használt gumi írható jóvá. A vásárlásba beszámított mennyiségen felül korlátlan darabszámban rakható
le cégünk telephelyén elhasznált kerékpárgumi.
Új kerékpár árusítás:
– helyben megtalálhatja, kiválaszthatja, megvásárolhatja a
kívánt kerékpárt (gyermek, felnõtt, BMX, MTB, Trekking,
országúti, hagyományos, kontrafékes, agyváltós, láncváltós, stb.)
– a kiválasztott kerékpárt üzembe helyezve, menetkészen
veheti át, nincs további költségteher
– az estleges garanciális ügyintézés miatt nem kell utaznia,
és hosszú ideig várakoznia
– feleslegessé vált, használt kerékpárját beszámítjuk az új
árába
Kedvezményeink TÖRZSVÁSÁRLÓINK számára:
– kerékpárokból és alkatrészekbõl 10% engedmény
– javítási munkadíjainkból 20% engedmény
Részletek a www.zsirafok.hu weboldalon.
Takács Dániel, Zsiráfok.hu Kft.

VESZÉLYESHULLADÉK GYÛJTÉSI AKCIÓ
DUNAHARASZTIN
2010. május 15-én ( szombaton) 8–12 óráig
a Dunaharaszti Önkormányzat szervezésében ingyenes lakossági veszélyeshulladék gyûjtésére kerül sor.
Begyûjtés helyszíne:

Sport-sziget (volt vasudvar) területe
A gyûjtés során leadható veszélyeshulladék: TV, monitor,
gumiabroncs, savas akkumulátorok, fáradtolaj, használt étolaj,
olajos flakonok, a háztartásokban használt festékek és hígítók, fakonzerváló szerek, korrózióvédõ anyagok, háztartási
tisztítószerek és vegyszerek, a különbözõ gyógyszerek, kozmetikumok, száraz- és gombelemek, fotóvegyszerek, higanytartalmú hulladékok (pl. rossz hõmérõk, fénycsövek), növényvédõszerek és irtószerek, valamint mindezen anyagok göngyölegei.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyûjtés háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány darab, -liter stb.), a több éve felgyülemlett nagy mennyiségû veszélyeshulladék, illetve
veszélyeshulladéknak nem minõsülõ (bútor, lom, építési
törmeléket stb.) hulladékot nem áll módunkba átvenni.
Hulladék leadására kizárólag Dunaharaszti lakosoknak
van lehetõsége, melyet lakcímkártyával kell igazolni.
A gyûjtés helyszínén hivatalunk munkatársai ellenõrzik a
leadott hulladék fajtáját, mennyiségét.
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