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Tavaszi képek Dunaharasztiról

Köszönjük mindenkinek, hogy odafigyeléssel és gondoskodással segítette megóvni 
a városba telepített csodaszép virágokat!
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2010. április 30-án kezdõdött és 3 napig Dunaharaszti adott ott-
hont a Ritmikus Gimnasztika Vidékbajnokságának. A Kõrösi
Csoma Általános Iskolában 11 vidéki csapat több mint 220 ver-
senyzõje mérette meg magát. A rendezvényt Bíró Vencel a Rit-
mikus Gimnasztika Szövetség elnöke, dr. Szalay László Duna-
haraszti polgármestere, és dr. Szûcs Lajos a Pest Megyei Köz-
gyûlés elnöke nyitották meg. A gyerekek külön erre az alkalom-
ra komponált méhecske koreográfiával készültek, melyet a kö-
zönség hangos tapssal fogadott. A méhecskére, mint jelképál-
latra azért esett a szervezõk választása, mert a Dunaharaszti
címerében is szereplõ állatka az itt élõk szorgalmát és állhata-
tosságát jelképezi. Ezek az erények  minden sportágban, így a

ritmikus gimnasztikában is kiemelten fontosak. A versenyt meg-
tisztelte jelenlétével Sinkó Andrea olimpiai 6. helyezett RG baj-
nok, Kaszás Géza színmûvész és bár elfoglaltsága miatt csak
néhány percet tudott itt tölteni, Hoffman Pál a térség ország-
gyûlési képviselõje. Sok érem és még több ajándék talált gaz-
dára ezen a hétvégén. A visszajelzésekbõl és az élménybeszá-
molókból úgy tûnik, a rendezvény öregbítette városunk hírne-
vét. Reméljük,  hogy a versenyzõk és szüleik még sok alkalom-
mal fogják felkeresni városunkat. Végül szeretnénk megkö-
szönni a szervezõk áldozatkész munkáját, Dunaharaszti Város
Önkormányzatának és a szponzoroknak a támogatást és az
együttmûködést.

Ritmikus Gimnasztika Vidékbajnokság
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SPORTBÁL

A 2010. február 13-án megrendezésre
került DMTK Sportbálon az alábbi
sportolók részesültek kitüntetésben ki-
váló eredményükért:
Asztalitenisz: Török Anna, Radvánszki
Bence
Birkózó: Szmik Attila
Karate: Kiss Patrik, Hajdú Tibor
Kézilabda: Tugyi Tamás (serdülõ csa-
pat)
Kosárlabda: Boros Márk
Kosárlabda (Haraszti Sasok kis csa-
pat): Bényi Máté
Labdarúgás: Ugly Márk
Sakk: Király Zoltán, Medvegyné Ba-
logh Emese

Vándorserleget  két kategóriában osz-
tottunk ki:

Csapat: Felnõtt sakkcsapat
Egyéni: Roszkopál Bence (karate)

Kiemelkedõ munkásságáért díjat 
kapott:
Síkfõi Ferenc, Csík Miklós
Kiemelkedõ támogatónk:
Zwick József

Ezúton is köszönjük a támogatóknak
az ajándékokat és felajánlásokat, ame-
lyekkel  emelték a bál színvonalát:
�Az Olasz� étterem, Andrásik 2001 Kft.,
Crash-Car Kft., Colt 38 Security Járõr-
szolgálat, Csillagfény Gyógyközpont,
Gergely Cukrászda, Ger-Ker Kft., Hal-
Adó Kft., Kanyar Sörözõ, Karate Szak-
osztály, Kék Duna Üzletház � Képke-
retezés, Kis Duna Étterem, Kisbajor Ét-
terem, Kutas Hús Kft., Mannheim
Squash Klub, Marcella Cukrászda, Me-
zõgazdasági Bolt, OPTI-MANN Kft.,
Sakk Szakosztály, T-Best Kft., Torony
Italbolt � Nédó Dezsõ, Vokesz Kft., Baj-
cser Péter, Csík Miklós, dr. Szalay
László, Erdélyi Rudolf, Fényes István,
Gerber Antal, Horváth Zoltán, Lenó
Károly, Mannheim Lénárd, Máté Jenõ,
Pongrácz György, Schmauder Pál,
Szalay Zsolt, Szappanos Zoltán,
Szigetváriné Horváth Ibolya, Witzing
Antal, Zwick József.

Tisztelt Dunaharasztiak!
Az Andrássy és a Munkácsy utcák sarkán található egy nagy kiterjedésû ingatlan, ami-
rõl annyi derül ki elsõ látásra, hogy építési terület; aki egy kicsit többet tud róla, az is
csak annyit hallott, hogy ott egy �egészségház� fog majd felépülni, ha egyáltalán felépül.
Hiszen egyszer már elkezdték,
álltak a betonelemek, aztán ab-
bamaradt, most meg már le is
bontották, és állítólag újra elkez-
dik. De hogy ki, miért és egyálta-
lán mit épít ott, nos, az sokaknak
egyre homályosabb. Azt gondo-
lom, most, hogy a beruházás sor-
sa végre rendezõdni látszik, itt az
idõ, hogy tisztázzuk ezeket a kér-
déseket, és eloszlassunk minden
félreértést.
A régi ház körül nagy élet nincsen�
Jól tudom, hogy a kollektív emlékezet is könnyen megkopik, de talán sokan emlékez-
nek még arra, hogy néhány évvel ezelõtt még a város szégyenfoltjaként emlegettük a
területet, a rajta álló �munkásházakkal� együtt. A hajdan szebb napokat látott, dülede-
zõ, leromlott állagú épületek egy részét nehéz sorsú emberek bérelték néhány ezer fo-
rintért, a többi lakásban meg � a hivatalos terminológiával élve � rosszhiszemû lakás-
foglalók, önkényesen beköltözõ családok húzták meg magukat. A telepet a bûnözés, a
kilátástalanság, a középkort idézõ állapotok jellemezték. Mindez a város közepén. Hosz-
szú ideig nem sikerült a városnak ezt a gettószerû állapotot felszámolnia, ha negatív ri-
portot kellett készíteni Harasztiról, ide jöttek vágóképért a tévétársaságok.
Ez az a ház, ahol semmi se változik?
Aztán elszántuk magunkat a képviselõ-testülettel és a hivatallal, és beleálltunk a �me-
lóba�. Addig jártunk a lakók nyakára, amíg megértették, hogy vége, menni kell. Senkit
nem raktunk az utcára, mindenkinek segítettünk abban, hogy új helyet találjon, legtöbb-
ször máshol, más településen. Nem volt könnyû, de végigcsináltuk, egészen addig, amíg
megjöttek a dózerek, és eltüntették a �munkásházakat�.
Jönnek majd újra boldog építõk, és kiássák a fundamentumot.
Hatalmas lehetõséget kaptunk hát, hogy valami nagyot, maradandót alkossunk. Igen,
megtehettük volna, hogy felparcellázzuk és házhelyeknek értékesítjük a területet, ez lett
volna a legegyszerûbb. De éreztük, hogy ez az ingatlan, itt, a ligeti városrész közepén,
ennél többre hivatott, ennek a közösséget kell szolgálnia. Azt gondoltuk, itt a nagy le-
hetõség arra, hogy végre kiváltsuk a korszerûtlen és elavult Damjanich u. 32. sz. alatti
orvosi rendelõt, és méltó helyet biztosítsunk a háziorvosok  és a rendelésre jövõ lako-
sok számára. Ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy ezt az ingatlant kizárólag
egészségügyi célra lehet hasznosítani. Elkezdtünk befektetõt keresni, olyat, aki lát fan-
táziát ebben a beruházásban, melynek lényegi eleme egy gyógyszertár létesítése is.
Meg is találtuk hamar a partnercéget, akivel szemben azt a kiinduló feltételt támasztot-
tuk, hogy nekünk ez a beruházás ne kerüljön semmibe, miközben a város javát � és
persze a befektetõét is � szolgálja. Hogy ez miként lehetséges, arra rögtön rátérek, de
elõbb még arról pár szót, mi okozta a fennakadást.
Ház az örökkévalóságnak?
Aláírtuk a szerzõdést, felvonultak az építõk � és beköszöntött a válság. A munka elakadt,
a partnercégnek pénzügyi gondjai voltak. Most már inkább kiszállt volna, így mindenki-
nek kapóra jött, hogy a Dunaharaszti Egészségház Ingatlanfejlesztõ Kft. felkarolta a be-
ruházást. Az április végi testületi ülésen megkötöttük velük a megállapodást, és igazából
most jön a lényeg. Mit is tartalmaz ez a szerzõdés? Miért elõnyös a város számára?
1. Elõször is: mi a területet nem ingyen biztosítottuk az építkezéshez, mint azt ilyen

esetekben a legtöbb önkormányzat teszi (�csak jöjjön már valaki, és csináljon már
valamit�); nem is apportként vittük be, hanem eladtuk, méghozzá piaci áron, nem
kevés pénzért. 

2. Az épületet teljes egészében a beruházó építi fel, a saját költségén, a területet õ ren-
dezi. Az állagmegóvásról, felújításról, üzemeltetésrõl gondoskodik, az önkormányza-
tot, illetve az orvosokat csak a rájuk esõ rezsiköltség terheli.

3. 4 háziorvosi rendelõ 4 fõ háziorvossal és 4 háziorvosi körzettel, 3 fogorvosi ren-
delõ 3 fõ fogorvossal, alapellátáson felül 1 fizioterápiai rendelõ, ügyeleti szolgálat
1 ügyeleti szolgálat elhelyezését biztosító helyiségcsoporttal, valamint a mind-
ehhez szükséges más egészségügyi dolgozók nyernek elhelyezést az épületben,
ez késõbb tovább bõvíthetõ.

4. A beruházó térítésmentesen, bérleti díj nélkül bocsátja rendelkezésünkre a fenti he-
lyiségcsoportot úgy, hogy 99 évre biztosítja a használatot. Az önkormányzat javára
haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre.

5. Az önkormányzat nem felelõs a rajta kívül esõ, az együttmûködést esetleg ellehetet-
lenítõ (pl. a változó jogszabályokból eredõ) körülményekért. Ha mégis mi szegnénk
szerzõdést � ami nem áll érdekünkben, és egyébként sem szokásunk, vissza kell vá-
sárolnunk az ingatlant.

6. Az ingatlan csak egészségügyi célra hasznosítható. Ha a beruházás nem hozza meg
a várt üzleti eredményt, a vállalkozó cég akkor sem foghat más irányú (például laká-
sok felépítését célzó) átalakításokba.

Itt tartunk most. Azt gondolom, ebben a történetben is jól képviseltük a város érdekeit.
Az igazi nagy siker persze az lesz, ha az új, korszerû rendelõk fogadják már Önöket.
Azt kívánom magunknak, hogy legfeljebb gyönyörködni kelljen benne, a betegségek pe-
dig kerüljenek el mindannyiunkat.

Dr. Szalay László polgármester
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Idén, 2010. április 14-én, szerdán,
elõször rendeztük meg könyvtá-
runkban a �KÖNYVTÁROSOK
VILÁGNAPJÁ�-t, melyre izga-
tottan készültünk. Ezen a napon
számos kedvezménnyel és egyéb
meglepetéssel vártuk a kedves ér-
deklõdõket. Többek között: in-
gyenes beiratkozás a könyvtár- és
téka részünkön, megbocsátás a

késõk számára, ingyenes VHS, DVD és CD kölcsönzés, fél óra ingyenes
INTERNET használat, könyv- és film BÖNGÉSZDE. Ezen kívül min-
den beiratkozott tagunk tombolahúzáson vehetett részt, melyen jelképes
és értékes ajándékok is gazdára leltek; könyvek, DVD-k, hangos köny-
vek, ill. a kis csomagok, melyben
toll, szép és tanulságos könyves
idézet, könyvjelzõ és csokoládé
volt megtalálható.
Örömünkre szolgált, hogy a nap
végére a beiratkozottak száma
megközelítette a 250 fõt, ami ön-
magában is egy igen szép szám.
Ebbõl sok 14 év alatti gyermek is
volt, akik kitörõ örömmel vették

tudomásul, hogy egyik meglepe-
tésként lufit kaptak ajándékba,
�VÁR  A KÖNYVTÁR� felirat-
tal, ill. sok gyönyörû könyvet. Az
édességet kedvelõk pedig válo-
gathattak a finomságok közül, hi-
szen keksszel, csokoládéval és
üdítõvel is megkínáltunk min-
denkit.
Egy óvodás csoport is megláto-
gatott minket, akik a délután folyamán szüleikkel is visszatértek.
Aki nem iratkozott be, hanem csak internetezett vagy könyvet, újságot
és filmet vásárolt tõlünk, azok sem mentek haza üres kézzel, mert egy
saját kivitelezésû könyvjelzõvel lettek gazdagabbak. 

A 12 év alatti gyermekek részére
rajzpályázatot hirdettünk �A mi
könyvtárunk� címmel, melyeket
kiállítunk és a legjobbakat ké-
sõbb jutalmazzuk.
Ez a nap bebizonyította minden-
ki számára, hogy még ebben a ro-
hanó világban is nagy szükség
van a könyvekre és a könyvtá-
rakra!

2010. április 14.
KÖNYVTÁROSOK VILÁGNAPJA

A Hunyadi János Általános Iskola diákjai az 
�EU-projekt hetei� 

keretében ellátogattak a Városi Könyvtárba

A történelemnek eddig valamennyi évszázadában háborúk dúltak Európában. Az egymással igen
sok, súlyos háborút viselt európai országok között, az európai integráció célja a tartós béke és biz-
tonság megteremtése volt. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950. május 9-én azt java-
solta, hogy hozzanak létre egyesült Európát azért, hogy tartóssá tudják tenni a békés kapcsolato-
kat. Ez a javaslat tekinthetõ az EU alapkõtételének, ezért május 9-ét nevezték ki Európa Napnak.
Az EU-nak saját himnusza is van. Mégpedig Ludwig van Beethoven Kilencedik szimfóniájának
közismert dallama, a Schiller csodálatos költeményét éneklõ kórus melódiája, az Örömóda. Az
Európai Zászló: kék mezõn 12 csillagból álló kör, amely a teljességet próbálja jelképezni. 
Az Európai Unió tagjai nem alakultak át egyetlen állammá, megmaradt szuverenitásuk, ami
azt jelenti, hogy más államoktól függetlenül hozzák meg döntéseiket, az államoknak külkap-
csolataikban kellene csak egyeztetniük egymással. A sikerhez azonban több kell: az együtt-
mûködés szelleme, az az erõ, amely átsegít a gyakorlati nehézségek buktatóin. Robert Schuman
gondolatai Európa egyesítésével kapcsolatban ezek voltak: �A történelem komoly leckéi arra
tanították meg az olyan határvidéki embereket, amilyen magam is vagyok, hogy óvakodjam a
meggondolatlan rögtönzésektõl, a túlságosan nagyratörõ tervektõl. Ám arra is megtanítottak,
hogy amennyiben egy elfogulatlan, éretten megfontolt, tényeken és az emberek magasrendû
érdekein alapuló döntés új lépésekre késztet minket, fontos, hogy szilárdan kitartsunk mellet-
te még akkor is, ha e lépések meggyökeresedett szokásokba, évszázados ellentétekbe és régi
beidegzõdésû gyakorlatba ütköznek. Semmilyen tartós dolog nem valósul meg könnyedén. De
a legfontosabb, hogy az intézményeken túl, összhangban a népekben mélyen élõ törekvéssel,
az európai gondolat, a közösségi szolidaritás szelleme gyökeret eresztett.� Errõl az igazán ma-
gasztos törekvésrõl szerettünk volna ízelítõt nyújtani a Hunyadi János Általános Iskola diák-
jainak a Városi Könyvtár Európai Unióról szóló könyvgyûjteményével. 
Az évek óta tartó, mára már hagyományosnak tekinthetõ könyvtár-látogatási órákon az iskola pe-
dagógusaival együttmûködve tanítjuk meg a diákokat a könyvtár/könyvek használatára. Így játsz-
va-tanulva elsajátíthatják az információszerzés mára már igen bonyolulttá vált ismereteit. Célunk,
hogy dunaharaszti gyermekei, fiataljai megismerjék és ezáltal megszeressék a könyveket és a
könyvtárat. Többek között erre kínált kitûnõ alkalmat az EU-projekt.

Tóth Marianna, igazgató-helyettes

Selmeczi Balázs diák szavait idézve szeretném befejezni összefoglalómat:
�2010. április 15-én, csütörtökön a Hunyadi János Általános Iskola EU-projekt hetei kere-
tében ellátogattunk a 6. b-s osztályunkkal a Dunaharaszti Városi Könyvtárba.
Itt feladatlapokat oldottunk meg, melyben érdekességeket tudtunk meg az Európai Unióról.
Ha kérdés merült fel, vagy elakadtunk valahol, Marianna néni kézséggel útbaigazított min-
ket. Szeretném megköszönni az egész osztály nevében azt, hogy ilyen tartalmas feladatlapot
készített nekünk.
Az óra második részében szabadon kerestünk könyveket, az érdeklõdésünknek megfelelõen.
Hasznosan telt el ez a tanóra, szívesen megyünk vissza már rendszeres olvasóként.�

KKÖÖNNYYVVBBÖÖRRZZEE

22001100..   mmáájjuuss  2255-- ttõõll
22001100..   jjúúnniiuuss  2266-- iigg
nyitvatartási idõben

a Városi Könyvtár és Téka
bejáratainál

rendkívül kedvezményes
könyv, folyóirat és VHS kazetta

árusítást tartunk
az állományból kivont, 

illetve ajándékba
kapott duplum példányainkból.

Jöjjenek, és válogassanak
kedvükre!
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NYÁRI

KÉZMÛVES-
FOGLALKOZÁS

természetes ökoanyagokkal
az újrahasznosítás 

szellemében
a

VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN

június 3-án, 
csütörtökön

15�17 óráig.

Kelléket, ötletet  
hozhatsz magaddal, 

gyere el! 
A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ

�DÜHÖNGÕ�
Június 10-én 

10�12 óráig várjuk szeretettel 
a KICSIKET (0�5 évesig)

ÉS SZÜLEIKET
VÁROSI KÖNYVTÁRUNKBA.

CSAK ÕKET!

(Júliusban ez a rendezvényünk elmarad a szabadság miatt.)

Dr. Ranschburg Jenõ professzor úr
volt vendégünk�.

Kellemes és értékes órákat tölthettünk dr. Ranschburg Jenõ
Tanár Úr társaságában egy április végi, szép tavaszi estén a

József Attila Mûvelõdési Házban.
A gyermeki lelkek legavatottabb isme-
rõje a Nebuló-Tanoda Fejlesztõház és
a Manófalva Magánóvoda meghívásá-
ra ellátogatott Dunaharasztira, és a tõ-
le megszokott kedvességgel, magától
értetõdõ természetességgel, õszinte
segíteni akarással ismételten ellátott
bennünket, szülõket, nagyszülõket, ne-
velõket gyermeknevelési tanácsokkal.

A méltán világhírû, Prima Primissima díjas professzor, gyer-
mekpszichológus a gyermeki lélek és gondolkodás szemszö-
gébõl, irodalmi példázatokkal és gyakorlati útmutatásokkal él-
ve hívta fel figyelmünket arra, hogy engedni felnõni valakit, a
világon a legnehezebb és legszebb feladat.
S hogy mivé válik egy apró gyermek?! 
Az bizony szinte 100 százalékban azon múlik, hogy a család-
ja milyen mintákat közvetít számára, milyen útravalóval enge-
di felnõni�
Szerencsére sokan voltak kíváncsiak erre az elõadásra. Ta-
lán egy kis keserûséget az jelentett, hogy a városban élõ és
dolgozó pedagógusok közül nagyon kevés arcot láthattunk a
jelenlévõk között, viszont a környezõ településekrõl szép
számmal akadtak érdeklõdõ kollégák. Örömmel írom le, hogy
még ebben az évben, novemberben meghallgathatjuk a Tanár
Úr elõadásának második részét, melyben a felnõtté válás lel-
ki folyamataiba kalauzol bennünket.
Legyenek akkor is vendégeink!

Káli Erika
fejlesztõ-pedagógus
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NIHD Hírei

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer dunaharasztin két civil
szervezet, a Német Ifjúsági Ha-
gyományõrzõ Egyesület (NIHD),
és a Heimetland Harast Alapít-
vány, akik elhatározták, hogy egy
farsangi bált szerveznek. Szeret-
tek volna egy nem mindennapi
hangulatú estét, ami hetedhét or-
szágra szóló, elhatározták, idén
jelmezes farsangi bál lesz.
A délutáni mûsort a szokásos jó hangulattal az NIHD táncosai alapozták
meg, ahol a legkisebbektõl a legidõsebbig mindenki számot adott tánc-
tudásáról a szülõknek, nagyszülõknek, barátoknak. Már itt megindult a
meglepetések sora, az ifi csoport korhû ruhában egy rock and roll kore-
ográfiát mutatott be. Közben megérkeztek � messzi földrõl � a hajósi tán-
cosok, akiket Kaltenecker József látott vendégül finomabbnál finomabb
falatokkal. Aki evett már kedves Józsefünk disznótorosából, annak nem
kell elmondani, milyen büszkék is voltunk, hogy õ látta el kedves vendé-
geinket, fáradozásáért hálás köszönetet mondunk neki.
Közben folytatódott a mese, elérkezett a várva várt bál, melyet táncosa-
ink, és a �tájházas fiúk� segítsége nélkül nem lehetett volna megszervez-
ni. Köszönjük áldozatos, fáradtságot és ötleteket nem nélkülözõ munká-
ját: Strasser Gáborné Marcsinak, Zwick Terinek, Schubertné Zwick
Andinak, Végh Kálmánnak, Wágner Lászlónak és csapatának, valamint
Gulyás Lászlónak.
Izgatottan álltunk és vártuk a bálteremben, ahogy érkeztek sorra a ven-
dégek, úgy hágott egyre magasabbra a jó hangulat. Mindenki nevetett,

viccelõdött, mert fan-
tasztikusabbnál fan-
tasztikusabb jelme-
zes alakok jelentek
meg. Sokukat meg
sem lehetett ismerni,
csak találgattunk va-
jon ki lehet az?
A báli jó hangulatról
és a talpalávalóról a
Biatorbágyi fúvós kis-
parti gondoskodott,
nem is volt hely a
táncparketten. Hamar

megtelt a bálterem, mindenki csodálkozott, ennyi embert rég nem látott!
Aki nem öltött jelmezt, most sajnálta csak igazán! Ott volt Piroska, Viking
harcos, sok apáca és barát, bohócok, õsember és felesége, tündérek,
szelíd arab harcos, sõt még drakula is tiszteletét tette! Most még az út-
törõket (az Örökifjú tánccsoport) is beengedték, akik egy kis mûsorral
kedveskedtek a vendégseregnek. A hajósi néptánccsoport egy félórás
mûsort adott elõ, mely nagyon jól sikerült!
Aztán jött az éjfél, a tombola ideje, a mesés ajándékokért köszöne-
tet mondunk támogatóinknak: Marcella Cukrászda, Mannheim
Squash Club, Eros fehérnemû, Szappanos Kerámia, Kékduna
Wellness Hotel, Textil Barlang, Agro Garden, Hoffer Kft., AAS Ka-
putechnika, Tilly Zoltán, Wágmix Kft., Schmidt-Hús Kft., Rozál
Vegyesbolt, Kati Dekor Stúdió, KIS DUNA Étterem, Gulyás kép-
kertezõ, Minitex Kft., Ger-Ker '98 Kft., Citoren Hungária, Karl és
Társai Kft., Adóreform Kft., GKU Bt., Mustang Lovas klub, Artúr
Autójavító Bt., Télapók boltja, AVON, Zwick József, Bezerédi
ABC, Pierrot Szépségstúdió, Sütõ János, FA-ZON Bútor Kft.,
Gerber Antal, Pillmayer Gabriella.
Természetesen nem maradhatott el a jelmezesek eredményhirdetése
sem. Lett egy közönségdíjas páros, Madam Pompadour és férje; egy
zsûri díjas, hirdetõ táblás legényke;
és egy különdíjas, a Retro õrs út-
törõcsapat.
Messze földrõl érkeztek, azok, akik
már 35 éve a színpadon vannak,
és csak ide, csak most eljöttek: az
ABBA énekesei: Strasser Marcsi,
Schubert Andi, Végh Kálmán, és
Gulyás László. Fergeteges elõ-
adásban részesítettek bennünket,
s ezzel jó néhány percig rerto hangulatú bállá alakultunk át.
Hajnali fél 5-ig ki sem ürült a bálterem. Itt ért véget a tündérmese: egy
teltházas, igen jó hangulatú, nem mindennapi rendezvényt sikerült meg-
szervezni, és remélhetõleg hagyományt teremteni a dunaharaszti jelme-
zes bálnak. Majd véget vetettek a zenének és hazamentek a legények,
persze a leányok is. Eddig volt, mese volt, aki ott volt, boldog volt.

Papp Ágnes és Kaltenecker Mártonné
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Városfejlesztési,
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága köszöne-
tét fejezi ki mindazon intézménynek és civil szervezetnek,
akik csatlakoztak a Föld napja alkalmából meghirdetett
térségi településtakarítási akcióhoz. 
A várostakarítási napon, áp-
rilis 24-én több helyszínen a
városban és a város pere-
mén, a Sport-szigeten, és a
Kálvária környéki erdõben
került összegyûjtésre az �ott-
felejtett� szemét. Az akcióra
széles körû összefogás ke-
retében került sor. Voltak,
akik a szemétszedés mellett
virágot is ültettek a játszótereken. 
A sikeres nap eredményeként, több mint ötszáz zsák hulladék
gyûlt össze. Az általános iskolák és a Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítõ Szolgálat intézményi szintén nagy létszámmal
csatlakoztak, így összesen mintegy 1100 fõ mozdult meg az
akcióban.
A résztvevõ intézmények és szervezetek:
� Hunyadi János Általános Iskola
� Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
� II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
� Baptista Gyülekezet
� Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
� Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
� Nagycsaládosok Dunaharaszti Egyesülete
� Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Szervezete
� Dunaharaszti Polgári Kör
� Bethlen Gábor utca ifjú lakói
� Zöld Szív Mozgalom természetvédõi

Szemétszedés a szigeten

Iskolások a Hõsök terén

Magyarok szövetsége
tagjai a sikeres nap végén

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az elmúlt idõszakban az ország különbözõ részein az idõskorú lakosság sé-
relmére erõszakos bûncselekményeket követtek el, amelyek közül több eset-
ben a sértettek életüket veszítették. Az elkövetett erõszakos jogsértések fel-
háborodást, félelmet és riadalmat váltottak ki az érintett lakosság körében és
a médiák figyelmét fokozottan a Magyar Köztársaság Rendõrségének tevé-
kenységére irányította. 
Széles körû társadalmi elvárás, hogy a Rendõrség továbbra is biztosítsa a társa-
dalmi együttélés normáinak megfelelõ állami és közösségi viszonyok rendjét,
így a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések megelõzése
érdekében a Közbiztonsági Háló program mellett, nagy figyelmet fordítunk az
idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények megelõzésére.
Ennek keretében széles körû elemzõ tevékenységgel kerültek felmérésre a ve-
szélyeztetett települések és célcsoportok. 
Pest megye 13 rendõrkapitányságán a bûnügyi és közrendvédelmi állomány, va-
lamint a körzeti megbízottak látnak el fokozott ellenõrzéseket.
A közterületi szolgálatellátás során az egyedül élõ, a mozgásában korlátozott
idõskorú személyeknek nyújtanak segítséget és adnak folyamatosan felvilágosí-
tást annak érdekében, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává. 
A hatékonyság növelése céljából több területen szórólapokat terjesztettek, illetve
bûnmegelõzési témájú elõadásokat tartanak a települések nyugdíjas klubjaiban. 
Az akciók során rendszeresen együttmûködünk a helyi polgárõr egyesületekkel. 
Az elmúlt héten fõkapitányságunk illetékességi területén két esetben követtek el
idõskorú személyek sérelmére bûncselekményt Gödöllõ térségében. 

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság



Kistérségi óvodavezetõk 
konferenciája II. rész

Ráckeve Kistérségben, az óvodák vezetõi � 2010. április 21-én a Mese
Óvodában, Dunaharasztin �, már második alkalommal rendeztek konfe-
renciát, a kompetencia alapú óvodai nevelés elõkészítésére.
Schuszter Gyöngyi óvodavezetõ tájékoztatta a résztvevõket, az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv keretében elnyert, TÁMOP 3.1.4/08/1. �Kompeten-
cia alapú nevelés, egyenlõ hozzáférés� elnevezésû pályázat második fél-
idejében történtekrõl a Mese óvodában, és a Hétszínvirág óvodában.
Az óvodák a pályázatban vállalt innovációjukkal 90%-ban elkészültek.
A folyamat-tanácsadóval, és a szakmai tanácsadókkal, mindkét feladatel-
látási helyen, a szakmai vezetõk, Ivády Borbála és Végh Mónika óvónõk
tartják a kapcsolatot.
Mindkét óvodában, a pályázatban résztvevõ pedagógusok többsége, el-
végezte a vállalt továbbképzéseket. A nevelõtestületi továbbképzéseket,
júniusban, nevelés nélküli munkanapok keretében valósítják meg.
A kompetencia alapú programcsomag, az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjának szellemiségében készült (alapelvek, óvodakép, gyer-
mekkép, játékközpontúság, szellemiség, és szemléletmód). Ugyanakkor
a XXI. század szellemiségének megfelelõen, a kompetencia, mint köz-
ponti kategória, hatja át az egész programcsomagot.
Az óvodapedagógián belül, maga a programcsomag is új fogalom, mely
kettõs jelentéstartalommal bír. Egyrészt, egyes elemei részenként illeszt-
ve is felhasználhatók, szinte bármely legitim, helyi nevelési programhoz,
másrészt egészében, komplexen, csomagként kezelve is kiválóan hasz-
nálható.
A Mese óvoda pedagógiai fejlesztésének második szakaszában, a helyi
nevelési program módosítását megkezdtük és bõvítettük, az óvoda-iskola
átmenet, és az integráció megkönnyítését elõsegítõ tartalmakkal. Kibõví-
tettük az erkölcsi és érzelmi nevelés kidolgozásával, és a legfontosabb ne-
velési és személyiségfejlesztõ területet, a játékot is gazdagítottuk.
Pedagógiai innovációnk része, a kompetenciafejlesztés, melyet hosz-
szabb, rövidebb idõtartamú projektek megvalósításával színesítünk.
A Mese Óvoda, következõ egy hetes projektje az �Iskolások leszünk pro-
jekt�, melynek keretében ellátogatnak a 6 évesek az iskolába, iskolásdit
játszunk, beszélgetünk az iskoláról, hogy ki mit hallott róla, miért megyünk
oda, mit csinálunk ott, lerajzoljuk az iskolát, meghívjuk a tanítókat.
A Hétszínvirág óvoda, új kidolgozott projektje a �Mese hét�, ezen a hé-
ten báboznak, dramatizálnak, mesét hallgatnak, mesét kitalálnak, mese
szereplõket lerajzolnak, mesevilágot alakítanak maguk köré.
A konferencia másik elõadója Feketéné Csermely Éva óvodavezetõ és
óvodai szakértõ volt, aki az óvodai nevelési programok kompetencia ala-
pú átdolgozásával kapcsolatos ismereteket bõvítette. Külön kitért elõadá-
sában a gyermeki személyiség fejlesztésére, a személyiség összetevõi-
rõl beszélt és arról, hogy ez az óvodás gyermekek esetében, mely tevé-
kenységek során alakul.
Akonferencia zárszavában, a jelenlévõk egyetértettek azzal, hogy a gyer-
mekek tevékenységek közben fejlõdnek. A legfontosabb tevékenységi
forma pedig az óvodában a játék.

Schuszter Gyöngyi
óvodavezetõ
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Nyílt napokat tartottak a Hunyadi János Ál-
talános Iskola alsó tagozatán 2010. április
20. és 29. között. A három alkalommal meg-
rendezett eseményen, azon osztályok mun-
kájába nyerhettek betekintést a pedagógu-
sok, illetve a szülõk, amelyek részt vesznek
a TÁMOP 3.1.4 �Kompetencia alapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés � Innovatív intézmé-
nyekben� elnevezésû programban.

Mint már korábban beszámoltunk róla,
Dunaharaszti számos közoktatási intézménye
tartalomfejlesztést valósít meg Uniós forrás se-
gítségével. A TÁMOP 3.1.4-es pályázat célja a
kompetencia alapú oktatás bevezetése az óvo-
dákban, iskolákban.  A projekt megvalósítási
ideje alatt, vagyis 2009. szeptember 1-jétõl
2010. augusztus 31-ig a pályázatba bevont pe-
dagógusoknak kellett megtanulni, elsajátítani
és saját csoportjukban bevezetni a speciális
módszertant. Az uniós elvárás szerint azonban
a pályázat lezárultát követõen, a tanítónõknek
tudásukat át kell adniuk a többi kollégának is.
Az iskola eleget tesz a követelménynek. Folya-
matosan zajlik a munka a tanárokból létreho-
zott munkacsoportokban. Ennek részeként ke-
rültek megtartásra a nyílt napok is. A pedagó-

gusok megfigyelhették egy-egy tanóra temati-
káját, felhasznált tananyag-moduljait, és meg-
figyelhették, hogyan zajlanak az olyan órák,
ahol a tanár csupán moderátor szerepet tölt be,
a kisdiákok pedig teamekben, kijelölt belsõ fe-
lelõsök segítségével, nagy önállósággal, még-
is közösen kell, hogy megoldják feladataikat. A
gyerekek 6-8 fõs csoportokban felváltva hasz-
nálják az interaktív táblát, a számítógépet és
egyéb kreatív eszközöket.
A nyílt napokat követõen a pedagógusok ösz-
szeültek, hogy elemezzék, értékeljék a látot-
takat. A tapasztalat pozitív. Már a 9 éves kis-
iskolások is képesek csoportba szervezni,
irányítani önmagukat. A gyerekek élvezik a
közös munkát, nem hagyják, hogy bárki ki-
lógjon a sorból, lemaradjon, figyelme elkalan-
dozzon. Kiértékelik önmaguk, csoportjuk és
mások teljesítményét. Könnyen és bátran for-
málnak véleményt. A tanárok beszámolója
szerint a gyerekek értékelési képessége jó.
Életkoruk ellenére objektíven, szakszerûen
alkotnak véleményt. A módszer növelte integ-
rációs készségüket is: tapasztalható, hogy
nem csak a csapatmunkát sajátították el,
megtanulták eredményeiket is csapat-telje-
sítményként szemlélni.

Az új módszerrel dolgozó tanító nénik azt állít-
ják, a kiválasztott csoportokban tanuló maga-
tartásproblémás gyerekek viselkedése jelentõ-
sen javult. A magyarázat abban keresendõ,
hogy a gyermekek nem szeretnének kimarad-
ni, elkülönülni a csapatból, mely egyébként ösz-
szekovácsolódott egészet alkot. Ezért a csoport-
kialakítást tudatosan irányítják a pedagógusok.
Minden csoportban kell, hogy legyen egy erõs
képességû és egy kisebb kompetenciával ren-
delkezõ egyén is. Egyrészt, mert segíti a felzár-
kózást, másrészt növeli a  tolerancia, elfogadás
készségét.
Bár a pedagógusok egy része idegenkedett a
kompetencia alapú oktatás bevezetésétõl, mi-
vel az túlzott adminisztrációval, sokkal több fel-
készüléssel, jelentõs teherrel és a magyar ok-
tatásra jellemzõ, számos visszássággal jár, kö-
zel egy év tapasztalat után úgy vélik, a mód-
szer jó, a módszer mûködik, és nem csak a ta-
nulók, de a pedagógusok örömére is szolgál. 

Betekintés a kompetencia alapú oktatásba

Operagála 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, ismét elindult a �négy évszak�
koncertsorozat, igényes kamarazenei elõadásaival. Operagála címen tar-

tottuk meg az idei év elsõ koncertjét. A
tavalyi évben már hallhattuk a városava-
tó ünnepségen Leonardo De Lisi tenor-
énekest, Pierluigi Ruggiero csellómûvész
kíséretében, itt Dunaharasztin. Az olasz
vendégmûvészek április végén újra Ma-
gyarországra érkeztek egy Hungaroton
felvétel miatt. Innen jött az ötlet, hogy ha
már hazánkba érkeznek, jó lenne ismét
egy koncertet szervezni velük, Dunaha-
rasztin. Mivel szerettünk volna híres ope-

ra duetteket mûsorra tûzni, felkerestük a Magyar Állami Opera egyik
vezetõ szoprán énekesnõjét Kolonits Klárát, aki szívesen vállalta a fel-
kérést! Az õ ajánlásával kapcsolódott az együtteshez Sándor Szabolcs
az Operaház vezetõ korrepetitora, aki a zongorakíséretet adta.
Szépen megtelt a József Atilla Mûvelõdési Ház nézõtere a koncertre,
annak ellenére, hogy aznap délután voltak a gimnáziumi ballagások.
Nagyon jó hangulatban telt a koncert. A mûvészek közvetlen elõadás-
módjának és az ismert dallamoknak köszönhetõen a közönség hamar
ráhangolódott az operaestre. Az koncert csúcspontja az elõadás utáni
tapsviharból ítélve, G. Rossini Sevillai Borbély híres Figaro áriája volt.
Persze a többi duett és zeneszám is hatalmas siker aratott!
A ráadás számnak különösen a gyerekek örültek, Rossini �macska du-
ettjét� hallhatta a közönség, lenyûgözõen könnyed és vicces elõadás-
módban. Mindig meglep, hogy mennyire közvetlenek és barátságosak,
ezek a nemzetközi hírû elõadók!
Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen neves mûvészeket sikerült elhoz-
ni hozzánk Dunaharasztira! 
Az idei évben is ingyenesek a koncertek, köszönhetõen városunk ön-
kormányzati támogatásának, fõként dr. Szalay László polgármester úr
segítségének és a helyi vállalkozások támogatásának: Viner Pack Kft.,
DHRV Kft., Kisduna Étterem.
Az idén még három koncertet tartunk a József Attila Mûvelõdési
Házban: Filmzenei est, Tangó Show, Prokofjev: Péter és a Farkas cí-
mû zenés meséje.
Az õszi és a téli koncertek idõpontját még nem egyeztettük, de a kon-
certek elõtt, a helyi sajtóból és plakátokról idõben értesülhet róla majd
a közönség.
A legközelebbi koncertünket 2010. június 05-én tartjuk a József Attila
Mûvelõdési Házban, Rómától Hollywoodig (filmzenei est) címen. Ezen
a koncerten, híres olasz filmzeneszerzõk darabjait hallhatja majd a kö-
zönség. Részletek csendülnek fel többek között: a Rózsaszín Párduc, a
Speedy Gonzales, valamint Fellini, Rómeó és Júlia címû filmjének ze-
néibõl a Fellini Ensemble segítségével.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Ignácz Laura, koncertszervezõ
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2010. április 26-án megtartott ülése

Dr. Szalay László polgármester az ülést 14 órakor nyitotta meg. A jelen-
lévõk egy perces néma felállással emlékeztek meg a közelmúltban el-
hunyt dr. Mihálcz Pálról, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egykori
igazgatójáról, aki 1990�1994-ig települési képviselõként a Dunaharaszti
Önkormányzat Képviselõ-testületének tagja volt.

Beszámoló a két ülés között történtekrõl:

Dr. Szalay László polgármester a két ülés között történtekrõl az alábbi
beszámolót ismertette:

1. A DV Kft. közremûködésével az alábbi feladatok elvégzésére került sor.
a) Az Önkormányzat tulajdonát képezõ és a DV Kft. kezelésében lé-

võ 6304. és 6305. hrsz.-ú (volt Duna Kemping) ingatlanon 2009.
április 9-én keletkezett tûzesetben leégett vendéglõ tûzoltósági,
rendõrségi és biztosítás kárrendezési ügye 2010. március 1-jén
lezárult. A romokat a legkedvezõbb árat megajánló vállalkozó
2010. március 30-ra elbontotta, a számla (bruttó 1 950 000 Ft) áp-
rilis 9-én kifizetésre került. 

b) A lakosságot joggal irritáló, Fõ út 95. szám alatti ingatlanon talál-
ható 400 m2 szeméthegyet, a legkedvezõbb árat ajánló vállalko-
zóval 2010. március 19-én elszállíttattuk.
A 2 000 000 Ft + ÁFA összegrõl szóló számlát kiegyenlítettük. Az
ingatlan két társtulajdonosa (1/36�1/36 tulajdonrész) lemondott
tulajdonrészérõl és azt ajándékozási szerzõdésben a DV Kft.-nek
ajándékozta. A földhivatali bejegyzés jelenleg folyamatban van.
További tárgyalásokat folytatunk az ingatlanban lakó Fajta János-
sal, az õ tulajdonrészének megszerzésérõl. 

c) A KMOP- 5.2.1/B-2f-2009-2011 � Pest megyei településközpontok
fejlesztése � Integrált településfejlesztés Pest megyében címû pá-
lyázatunk projektmenedzsmenti feladatai elvégzésével a DV Kft.-t
bízta meg a Képviselõ-testület. A feladat ellátásával kapcsolatban fi-
gyelembe véve a pályázattal összefüggésben a Polgármesteri Hiva-
talra háruló többletfeladatot is új, nagy teljesítményû fénymásoló be-
szerzése vált szükségessé. A pályázat eredményeképpen a jelenle-
gi másoló gépparkhoz illeszkedõ RICOH Aficio MP4000 CSP típusú
másoló került megvásárlásra 2010. április 8-án. Az 1 969 400 Ft+ áfa
összegû számlát a DV Kft. 2010. május 5-ig kell kiegyenlíteni.

2. A Nagy Lajos utcában 27 db májusfa került elültetésre.
3. A játszótereken 15 db 12 cm-es törzsátmérõjû fa lett elültetve.
4. Az egész város területén a parkokban megtörtént az elsõ fûkaszálás.
5. Murvaterítés történt a Baktay tér temetõ melletti sávjában.
6. Az elmúlt évben ültetett fák metszése megtörtént.
7. ELMÛ-ÉMÁSZ megbízásából a Kalipron Kft. megkezdte a város tel-

jes közvilágítási hálózatán a csoportos fényforrás cseréket. Várható
befejezés május 7.

8. A Sport-szigeti parkerdõ területén lévõ fák veszélytelenítési munkái
befejezõdtek az önkormányzat tulajdonában lévõ egyéb erdõterüle-
tek ápolási munkái folyamatban vannak.

9. Külterületi szemétgyûjtést végeztünk, 250 m2 szemét gyûjtésére ke-
rült sor. Ez egy térségi várostakarítási akció volt, a helyszínen is meg-
köszönte, de most ezúton is szeretné a nyilvánosság elõtt megkö-
szöni a takarításban részt vett szervezetek munkáját. 

10. MÁV-Alsó utca gréderezéses anyagpótlása hengerezéssel megtörtént.
11. Földutak gréderezései megtörténtek.

Pethõ Zoltán jegyzõ a beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy a 2010.
évi költségvetés készítésekor dr. Kovács György képviselõ úrnak az a mó-
dosító javaslata volt, hogy ha az 5 utcás (Kazinczy F, Gyóni G., Wesselé-
nyi, Báthori, Árpád) pályázaton nem nyerne az Önkormányzat, akkor a Ka-
zinczy utca mindenképpen kerüljön megépítésre az idén. A közbeszerzé-
si kiírás folyamatban van, a támogatási szerzõdés elõ lett készítve, a PRO-
RÉGIÓ jóváhagyta a közbeszerzési tervezetet, tulajdonképpen csak arra
vár, hogy a Közbeszerzési Értesítõ szerkesztõségéhez kerüljön és megje-
lenjen. A központi megjelenéssel egyidejûleg a város honlapjára is felke-
rül, tehát a Kazinczy utca így az idén mindenképpen megépül. 
Bejelentette továbbá, hogy zökkenõmentesen lezajlottak a választással
kapcsolatos feladatok. Megköszönte az intézményvezetõknek azt, hogy
megfelelõ módon kialakították intézményeikben a szavazóköröket, szám
szerint 19 szavazókört. Megköszönte a 165 szavazatszámláló bizottsá-
gi tagnak, illetve jegyzõkönyvvezetõnek, hogy sikeresen, eredményesen
és kifogástalanul végezték el. 

Sürgõsségi elõterjesztés

�Takarítás� közbeszerzési eljárás

Dominiák Ildikó a Corex Consulting Kft. vezetõ tanácsadója tájékoztatta
a Testületet, hogy a Közbeszerzési Értesítõben megjelent ajánlattételi fel-
hívásra 6 ajánlatot nyújtottak be. Hiánypótlást, illetve indokolás kérést kel-

lett küldeni az ajánlattevõknek. A hiánypótlási határidõig a Top Klining Kft.
(2143 Kistarcsa, Vadrózsa u. 30.) nem teljesítette az elõírt hiányosságait,
ezért a Bíráló Bizottság megállapította, hogy erre való tekintettel az õ aján-
lata nem érvényes, ezért az ajánlat érvénytelenségérõl szükséges dönte-
ni. Két cégnél, az Emil és Társa Kft.-nél illetve a TÖMB 2002 Bt. esetében
indokoláskérésre volt szükség, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlati
áruk jóval alacsonyabb volt egyrészt a becsült értékhez, másrészt a többi
benyújtott ajánlathoz képest. Ajánlattevõk az indokoláskérést megadták,
azonban a Bíráló Bizottság véleménye alapján nem elfogadható egyik sem,
mivel az ajánlattevõk a különbözõ fogyó anyagokra havi 60 illetve 70 ezer
forintos árat számoltak. Bíráló Bizottság felmérte a jelenlegi fogyási meny-
nyiséget a jelenlegi árakkal számolva és megállapította, hogy az, az aján-
lott árakkal nem teljesíthetõ. Bizottság javasolja mindkét ajánlatot érvény-
telennek nyilvánítani tekintettel arra, hogy irreálisan alacsony árat tartal-
maznak, így az elõírt szolgáltatás nem teljesíthetõ. A három érvényes aján-
latban szereplõ ajánlati ár viszont meghaladja a rendelkezésre álló fede-
zet mértékét, ezért a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy je-
len közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a feniek alapján a Köz-
beszerzési Értesítõ 24. számában megjelent �Takarítás� tárgyú közbe-
szerzési eljárást, a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelennek nyil-
vánítja, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevõ sem tett megfelelõ aján-
latot, mert a közbeszerzési terv alapján, jelen közbeszerzési eljárásban
nettó 13 200 000 Ft áll rendelkezésre.

Napirendi pontok

1. Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadá-
si rendelet

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta az Önkor-
mányzat 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
Mind a könyvizsgálói jletés, mindpedig a testület megállapította, hogy
2009-ben az Önkormányzat kiválóan gazdálkodott. 

2. 2009. évi belsõ ellenõrzési és éves összefoglaló ellenõrzési jelentés

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a határozat
mellékletét képezõ 2009. évi belsõ ellenõrzési és éves összefoglaló el-
lenõrzési jelentést.

3. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának kijelölése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a megpályáztatott
könyvizsgáltatói szolgáltatást 2010. június 1-jétõl 2011. május 31-ig ter-
jedõ idõtartamra, az Önkormányzat könyvvizsgálójává továbbra is dr. Be-
nedek József könyvvizsgálót a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló és Adóta-
nácsadó Kft. ügyvezetõ igazgatóját választotta meg. 

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló he-
lyi rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi ren-
delet szerves része az a melléklet, amely az intézményi térítési díjakat
és a személyi térítési díjakat tartalmazza. Ezeknek a díjaknak az
elfogadsására került sor, úgy hogy az 2010-tõl május 1-jétõl átlagban
4%-kal emelten került megállapításra. 

5. Dunaharaszti Egészségház beruházás folytatása

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 133/2009. (XI.
30.) sz. Kt. határozatával megbízta a Polgármestert, hogy a Dunaharasz-
ti, Andrássy u. 32. sz., 2310 hrsz-ú ingatlanon tervezett �Egészségház�
megvalósulásával összefüggõen tárgyalásokat folytasson a korábbi tele-
pülésrendezési és üzemeltetési szerzõdések megszüntetése és az új
üzemeltetési szerzõdés megkötése tárgyában, illetve a szerzõdésterve-
zetet készítse elõ képviselõ-testületi megvitatásra.
A szerzõdéstervezet részletesen tárgyalja az üzemeltetõ, ill. az Önkor-
mányzat érdekkörében felmerülõ, a beruházás megvalósításával össze-
függõ feladatokat és kötelezettségeket, illetve a szerzõdésmódosítással
kapcsolatos jognyilatkozatokat. Fontos garanciaként és új elemként jele-
nik meg az egyéb változások mellett a szerzõdésben az önkormányzat
részére alapítandó, az ingatlant terhelõ haszonélvezeti jog. A Képviselõ-
testtület a szerzõdéstervezetet elfogadta. 

6. Dunaharaszti város aktualizált közoktatási esélyegyenlõségi
programjának elfogadása

A jelenleg érvényben lévõ �Dunaharaszti Város Közoktatási Esélyegyenlõ-
ségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve� dokumentumban alapvetõ vál-
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tozások, kiegészítések történtek, melyek az érintett intézményvezetõkkel
(óvoda, iskolák, Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálat) történt szakmai egyeztetés eredményeképp születtek meg.
Képviselõ-testülete a beterjesztett, aktualizált �Dunaharaszti város köz-
oktatási esélyegyenlõségi programja (helyzetelemzés és intézkedési
terv)� dokumentumot elfogadta.

7. Utcák elnevezése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a következõ közterüle-
teket és saját használatú utakat nevezte el:

hrsz név Jelleg jogi helyzet elhelyezkedés

7452/2 Boróka utca új Északi iparterület 1.
7457 Boróka utca új Északi iparterület 1.
7784 Varga László utca új Bezerédi lakóterület
7803 Bartal Antal utca új Bezerédi lakóterület
7816 Rajkovits Károly utca új Bezerédi lakóterület
7829 Baradlay János utca új Bezerédi lakóterület
8210/17 Pillangó köz új Óváros
8210/19 Pillangó utca új Óváros

8. Önszervezõdõ közösségek 2010. évi támogatása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az önszervezõdõ kö-
zösségek részére � meghatározott feladatra � 2010. évben az alábbi táb-
lázatban szereplõ támogatást nyújtja: 

2010. évi 
A szervezet/ támogatás A támogatott tevékenység 

egyesület neve összege célja
(e Ft)

1 Dh. Nyugdíjasok 300 kirándulással egybekötött fürdõ-látogatás; 
Egyesülete színházlátogatás   

2 Dunaharaszti 200 alkotópályázat a Víz világnapja alkalmából, 
Környezetbarátok öko programsorozat keretében játszótér 
Egyesület takarítás, természetvédelmi elõadások, 

parlagfû irtási akciók, Duna-part takarítása
3 Dunaharaszti 250 karitatív munka: lelki segélyszolgálat, 

Szent Erzsébet ruhaosztás, jótékonysági karácsonyi vásár; 
Karitász Csoport öt napos, napközi kézmûves tábor gyerekeknek; 

szakmai továbbképzés
4 �Õszirózsa� 300 gyógyfürdõ látogatás, színházlátogatás, név-

Nyugdíjasklub napok megünneplése, karácsonyi ünnepség
5 Gazdakör � 150 mûködés (szakmai találkozókon, tovább-

Dunaharaszti képzéseken való részvétel) 
6 Bölcsek 300 baráti összejövetelek, kirándulások, kulturális

Nyugdíjas Kör programok támogatása
7 Kisdunamenti 0 Nyári edzõtábor Somogydöröcskén 

Ashihara Karate és 2010. augusztus 2-8. Napi 3 edzés,  
Szabadidõs Sport csapatépítõ programok; kirándulás Igalra; 
Közhasznú kirándulás a Balatonhoz; �övvizsga�, 
Egyesület zenés-táncos búcsúest.

8 Barátság 300 kirándulások, névnapi ünnepség; 
Nyugdíjas �nagymama-unoka járat� Kiskunmajsára; 
Egyesület karácsonyi ünnepség  

9 Magyarországi 400 �Kakaó-Klub� (játékos vetélkedõk, ügyesség-
Gyermekbarátok fejlesztõ foglalkozások, kulturális program) 
Mozgalma �Tele-táska� akció (hátrányos helyzetû, elsõ 

osztályos gyerekek iskolakezdésének támogatása
tanszerrel); mikulás ünnepség

10 Alsófalusi 300 mûködés (szabadidõs programok szervezése:
Nyugdíjas Klub gyógyfürdõ-látogatás, idõsek napja, nõnap, 

névnapok megünneplése, karácsonyi összejöv.)
11 Fiatalok 400 gyermek táncház (kéthetente); 

Dunaharasztiért játszóudvar � programja: bábszínház, népi 
Egyesület FIDU játékok, rajzverseny, stb.; irodalmi kultúrest 

12 Dunaharaszti 100 majális, tánctábor /június/ (6 napos); gyermek/
Ifjúsági Egyesület tábor /július/ (6 napos); szüreti felvonulás; 

Mikulás-napi rendezvény; karácsony ünneplése
13 Dunaharaszti 200 Kismama Klub elindítása, nemzetek konyhája

Nõegylet program, gyermeknapi program, adventi 
készülõdés és �egy cipõdoboznyi szeretet� akció
a rászoruló dunaharaszti családok segítésére

14 '56-osok Dh. 100 városi ünnepségeken való részvétel 
Városi Bajtársi (koszorúzás); bajtársak kórházi látogatásához,
Szövetsége ápolásához való hozzájárulás

15 Lányok, Asszonyok 100 mûködésre: buszos kirándulások, múzeumok,
a Városért Egy. kiállítások látogatása

16 Radó Rallye Team 100 közlekedésbiztonsági nap megrendezése 
a Polgárõrséggel

17 E. N. D. 100 Elõadássorozat és lelkigyakorlat a dunaharaszti
Családos családok lelkiéletének és a házaspárok 
Közösség  összetartásának és kapcsolata céljából.

18 Dunaharaszti 100 mûködés: hangszer-, kotta-, zenei könyvek 
Szent István Kórus vásárlása

19 Napfény 100 mûködés (ruhákhoz anyag- és kiegészítõ vásár-
Tánccsoport lás, zenei kíséret, utazási költség, tánctanár)

20 RSD Eszkimó 100 mûködés: vízitelep-bérleti díj, tornaterem 
Sportegyesület bérleti díj

21 Arcadelt Kórus 100 mûködés: útiköltség, egységes megjelenés 
kellékei (formaruha), honlap fenntartási költségei

22 Dunaharaszti 100 nyári napközis gyermektábor 2010. augusztus
Baptista Gyülekezet 9-15-ig kb. 45-50 gyermek részére

23 �Hard Steppers�  100 táncversenyeken való részvétel, tánctábor 
Amatõr Hip-Hop szervezése, mûködés (ruhák, kellékek)
Tánccsoport

24 Német Ifjúsági . 1400 mûködés: népviseletek bõvítése, fellépések 
Hagyományõrzõ útiköltsége; tánctábor; rendezvényeken való 
Egyesület Dh fellépés, terembérlet táncpróbákra

25 Dh. Református 200 hittanos tábor csak gyerekeknek: Dömös, 
Egyházközség 2010. július 19-23.

26 Dh. Kempo 150 mûködés: sportfegyverek, védõfelszerelések vá-
Sportegyesület sárlása, edzõtermi rezsi (pl. fûtés) finanszírozása

27 Dh. Goju-Ryu 100 mûködés: terembérlet; versenyrészvétel, 
Karate Sportegy. edzõtáborokon való részvétel 

28 Dh. Református 100 több generációs nyári tábor kb. 90-100 fõ 
Egyházközség részvételével

29 Dh. Katolikus 100 1 hetes nyári gyermektábor 25�30 fõ részére
Ifjúsági Közösség

30 Dh. Modellezõ 150 alap- és középfokú tanfolyamok rendezése; 
Klub Sportegy. modellezõ sport bemutató; versenyrendezés

31 Dh. Westernlovas 150 gyermek ügyességi lovasversenyek; edzõtábor,
Egyesület lovas találkozók; kirándulás

32 Dunaharaszti 300 mûködés: eszközvásárlás; gyermek- kézmûves
Foltvarázslók foglalkozások tartása; ajándéktárgyak készítése; 

rendezvényeken való részvétel saját alkotással; 
gyermektábor

33 Dh. Giraffe 300 versenyek megrendezése, ill. részvétel más által 
Kerékpár Club SE szervezett versenyen; túrák szervezése; edzõ-

tábor; mûködés: csapatbusz-karbantartás, 
számítógép fejlesztés, kerékpáros oktatás

34 15. Alkotótábor 150 dunaharaszti gyermekek bentlakásos alkotó-
� Cered VI. tábora: 2x1 héten keresztül (2010. június 30�

július 9-ig és július 26�augusztus 4-ig; 
az alkotótáborban készült alkotások kiállítása

35 Dh. Mûvészeti 200 mûködés (gyermekrendezvények, irodalmi 
Egyesület estek, kézmûves foglalkozások, kiállítások 

szervezése)
36 Transz-Formátor 100 kisgyerekesek számára népi játszóház: hagyo-

Ház Közhasznú mányápolás, kézmûves foglalkozások; egészsé-
Egyesület ges életmód megismertetése, táncház-táncoktatás

37 Dh. Svábok 300 tábor a Sváb Dalkör és a Vidám Svábok 
Egyesülete tánccsoport tagjainak

38 Dh. Szt. István Pléb. 200 mûködés (vendégszereplések és helyi 
Szt. Cecília Kórusa rendezvények)

39 Alkotók Dh. 200 mûködés (gyermekrendezvények, játszóház, 
Egyesülete kézmûves foglalkozások, kiállítások szervezése)

40 Blue Star Amatõr 100 1 hetes, bentlakásos gyermektábor; 
Moderntánc Csoport táncversenyeken való részvétel; kirándulás

41 Dunaharaszti 150 judo-bemutatók szervezése; versenyeken való 
Judo Club részvétel; nyári sporttábor szervezése; 

versenyszervezés
42 Dunaharaszti 300 civilek napja; Hõsök napja; Október 6-i megem-

Polgári Kör lékezés; �lokálpatrióta� kiadványok megjelente-
tése; �Egy-kor� tavaszi/õszi sorozat

43 Dh. Evangélikus 100 a gyülekezet birtokának kertrendezése
Egyházközség

44 Szigetszentmiklós� 0 utánpótlás nevelés (II. Rákóczi F. Á. I-ban) 
Tököl Sportegy. Mûködésre: bérleti díjak, versenyrészvétel-szállás, 

utazás, nevezés
45 Dunaharaszti 100 gyermeklabdarúgók képzése, utánpótlás nevelés, 

Darazsak a város összes óvodájának részvételével 3-7 éves
Sportegyesület gyerekek számára rendezett sportnap kb. 100-200

fõ részvételével a mûfüves pályán; mûködés: 
bérleti díj, edzéseszközök beszerzése

46 Mozgáskorlátozottak 650 tanácsadás; programszervezés; esélyegyenlõségi
Dunaharaszti nap szervezése; oktatások szervezése; segéd-
Egyesülete eszköz-adomány gyûjtése/szétosztása; klub-

foglalkozások-szabadidõs foglalkozások
47 Mustang 100 megyei bajnokságon való részvétel; ügyességi 

Lovasclub Dh. Egy. versenyek
48 146. NOE 200 kulturális rendezvények szervezése; kirándulások; 

Dunaharaszti gyereknap, mikulás, karácsony; kézmûves 
Csoport foglalkozások; egészségnap

10000

Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.
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9. 6211/1,2,3 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Szabályozási
Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a Dunaharaszti
6211/1,2,3 hrsz-ú ingatlanokat belterületbe csatolta azzal, hogy a 6211/2
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa viseli a belterületbe csatolással felmerülõ va-
lamennyi költséget.

10. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

A Képviselõ-testület elfogadta a határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót.

11. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat a
2009-évben végrehajtott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetérett.

12. Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2009. évi
munkájáról

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a Kisdunáért
Önkormányzati Társulás 2009. évi mûködésérõl szóló beszámolóját és
megállapította, hogy a Társulás céljainak megvalósítása érdekében 2009.
évben hatékonyan mûködött.

Sakk szakosztály hírei
A kilencedik fordulóval folytatódtak az NBI és az NBII csapat-
bajnoki küzdelmek. NBI-es csapatunk az esélyesebb Pénz-
ügyõr csapatát gyõzte le, NBII-es csapatunk Jászberény csa-
pata ellen szoros mérkõzésen gyõzött.
Eredmények:
NBI  � Dunaharaszti MTK�Pénzügyõr 7�5 p.
NBII � Dunaharaszti MTK�Jászberény 6,5�5,5 p.

Pest megye Szuper csoportban a tizedik fordulóban csapa-
tunk nagyarányú gyõzelmet ért el.
Eredmény:
Dunaharaszti MTK�Erdõkertes 8�2 p.

Pest megye I. osztályban csapatunk a nyolcadik fordulóban
Szigetbecsén megerõsítette elsõ helyét.
Eredmény:
Szigetbecse�Dunaharaszti MTK 3�7 p.

Budapesten rendezték a 8 éven aluliak országos bajnokságát
március 12�14. között, amelyen a Dunaharaszti MTK verseny-
zõje, Kökény Norbert 44 induló közül az elsõ helyen végzett,
kilenc fordulóból 8,5 pontot szerzett. Eredményével jogot szer-
zett a korosztályos világ és Európa bajnokságon való részvé-
telre. 
Képek a bajnokságról: 

Márciusban megrendezésre ke-
rült a helyi általános iskolák kö-
zötti sakk csapatverseny.  Négy-
fõs csapatok küzdöttek a Duna-
haraszti MTK által felajánlott díja-
kért és a vándorserlegért.

Végeredmény:

1. Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola I. 9 p.
Csapatvezetõ: Farkas Katalin
A csapat: Schwarz Lea, Hel-
méczy András, Bege Máté, Bege
Levente

2. II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 8 p.
Csapatvezetõ: Czompa Gyula
A csapat: Hajdu Tamás, Halász
Gergõ, Ruska Zoltán, Doboroczi
Márton, Mészáros Zsófia

3. Hunyadi János Általános Is-
kola 5 p.
Csapatvezetõ: Csatári Gábor
A csapat: Dobos Zoltán, Vurányi
Máté, Pilán Szabolcs, Jakab Ar-
nold, Trubin Richárd

4. Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola II. 2 p.
Csapatvezetõ: Farkas Katalin
A csapat: Gombár Levente, Ros-
tás Máté, Nagy Laura, Kalmár Pál
György

A KOR NEM SZÁMÍT, 
AKI EZT MEGTANULJA, 

TEHETSÉGE SZÁRNYAKAT KAP....

Újdonság!  Nyári akció!
NYÁRI RAJZTÁBOROK

Elõkészítõ rajztábor indul 5�7 éves óvodásoknak az örömteli is-
kolakezdés elõsegítésére 2010. június 15�18-ig és augusztus
23�27-ig délelõtt 9�12 óráig.

Személyiségfejlesztõ napközis rajztábor indul 7�14 éves fiata-
loknak 2010. június 21-tõl július 2-ig, és július 26�30-ig hétköz-
napokon 9�16 óráig Dunaharasztin, a Móra Ferenc utca 40.-ben,
napi 3 étkezéssel, nyári akciós áron, családi kedvezménnyel.
A résztvevõk délelõttönként a jobb agyféltekés rajzolás alaptech-
nikáival ismerkednek, mely felszínre hozza a kreativitást. Ebéd
után szabadfoglalkozás a füves kertben, ahol vár a hinta, a ping-
pongozás, csocsózás és a fürdés az úszómedencében... 
Csak a szívedet és a kezedet hozd!

RAJZTANFOLYAMOK
Mindkét korosztálynak õsszel rajztanfo-
lyamot indítok ,2 tanév 
9-9 hónapjában, heti 1x2 órában. 
Az iskolás korosztály diákjai a 2. tanév vé-
gére élethû portrét tudnak rajzolni. 

A program a rajzkészség és látásmód fej-
lesztésén túl segítséget ad az élet más te-
rületein is:
� félelmeik, szorongásaik feloldódnak,
� kialakul a belsõ egyensúly,
� az új szemléletmóddal az élet kreatívvá válik,
� a tanulás könnyeddé, örömtelivé és erõfeszítés nélkül sikeres-

sé válik (helyesírás, idegen nyelv, matematika�),
� a koncentrációs készség jelentõsen fejlõdik,
� javulnak az emberi kapcsolatok (szülõ-gyerek, párkapcsolat, ta-

nár-diák),
� helyreáll az önbizalom.

INTENZÍV RAJZTANFOLYAMOK
6 napos intenzív tanfolyam 15�105 éves korig, 
2010. július 5�10-ig, és augusztus 7�12-ig, 9�16 óráig. 
A 6 nap alatt mindenki eljut a pálcikarajztól a portrérajzolásig.

Érdeklõdõ hívását várom:
Barabásné Czeiner Gabriella

tel: 30-911-8015
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

Életmentés � spórolósan

2008-ban hírül adtuk, hogy a gimnázium-
ban a teljes tantestület részére életmentõ
tanfolyamot szerveztünk, mely igen hasz-
nos és sikeres volt.
Továbbgondolva az ügy fontosságát, a ta-
nulóink részére sem éreztük haszontalan-
nak e tanfolyam elvégzését.
2009-ben egy szülõ segítségével tudtuk fi-
nanszírozni a 9. évfolyamos tanulóknak az
ismeretek elsajátításának lehetõségét és
örömünkre a diákok is nagy kedvvel és ak-
tívan közremûködtek, mind az elméleti,
mind a gyakorlati foglalkozásokon.
2010-ben szintén a 9. évfolyam részére tar-
tottuk meg ezt a tanfolyamot. A képek tanú-
sága szerint tanulóink átérezve az oktatás
fontosságát, de mégis vidáman teljesítették
az elvárásokat.

Kormanik Ottóné

Sporthírek a Baktayból

Iskolánk számos tehetséges �sportember-
rel� büszkélkedhet. Közülük néhány ered-
ményes diákunk helyezéseit ismertetjük. 

Judo hírek

Korányi Barbara (52 kg) 10. c
� VII. International Tenkes Cup.

Siklós ifi 3. hely
� VII. International Tenkes Cup.

Junior 2. hely
� X. Tóth Péter Emlékverseny

Eger ifi 2 .hely
Junior 3. hely

� XXVII. Atom Kupa Eger 1. hely 
� Hargita Kupa U17MCIUC Csíkszereda 

csapat 2. hely
� Junior Országos Bajnokság Siklós

5. hely
� Junior Diákolimpia Budapest 

1. hely

Korányi Krisztián (73 kg) 11. b
� VII. International Tenkes Cup.

Siklós junior 3. hely
� VII. International Tenkes Cup.

Felnõtt 3. hely
� X. Tóth Péter Emlékverseny Eger

junior 3. hely

Fekete Vivien (52 kg) 9. a 
� X. Tóth Péter Emlékverseny Eger 

serdülõ 2. hely

Kempo hírek

Ebben a sportágban X. c osztályos tanu-
lónk Szombat Patrik jeleskedik. 

� Európa Kupa 64�69 kg Tököl 2. hely
� Interklub Kupa Terem 1. hely
� Palota Kempo utánpótlás Kupa Zugló 

2. hely

További szép eredményeket kívánunk!

Kormanik Ottóné

2009. Szeptember 5�6.
Vll. INTERNATIONAL TENKES CUP � Siklós
Korányi Barbara (�52 kg) ifjúsági korcsoportban 3., és a juniorok között  2. 
Korányi Krisztán (73 kg) a junior és a felnõtt korcsoportban is a 3-ik helyen végeztek.

2009. Szeptember 13. 
X. TÓTH PÉTER Emlék Judo Verseny � Eger
Fekete Vivien (�52 kg) serdülõ korcsoportban második;
Korányi Barbara (�52 kg) ifjúsági korcsoportban második, junior korcsoportban harmadik;
Korányi Krisztián (73 kg) junior korcsoportban harmadik helyezést érték el.
A Budaörsi Sport Klub ezen a versenyen a csapat kupát is megnyerte.

2009. Szeptember 25.
XXVll.  ATOM KUPA Paks
Korányi Barbara (�52 kg) az elsõ helyen végzett.

2009. Október 16-18
CUPA HARGHITA U17 M-CIUC
Ifjúsági férfi-nõi csapatbajnokság Románia (Csíkszereda)
Hosszas és fárasztó utazás után megérkezett a magyar ifi judo csapat Csíkszeredára.
A mérlegelés után lepihentek és készültek a másnapi versenyre. Reggel korán keltek,
reggeli után indultak a sportcsarnokba. A két fiú csapat közül egyik sem járt szerencsé-
vel, de a lányok kemény küzdelmek során a második helyezést tudták elérni.

2010. Március 13.
Junior Országos Bajnokság, Siklós
Korányi Barbara (�57 kg) az ötödik helyen végzett.

2010. Március 28.
Junior Diákolimpia, Budapest (Honvéd)
Ezen a napon Korányi Barbarának (�57 kg-ban)  sikerült  aranyérmet szereznie  a kor-
osztályos diákolimpián. Barbi három mérkõzést nyerve jutott el a dobogó legfelsõ fokáig.
Az elsõ küzdelemben szatymazi  judossal  küzdött meg. Barbi  már az elsõ percben
dobott egy combdobást, amire egy yukot (5 pont) kapott. Ezután ellenfele dobását egy
kontratechnikával visszavágva egybõl megnyerte a küzdelmet, így mehetett a döntõbe-
jutásért. A második küzdelemben UTE-s ellenfelét gyõzte le. Barbi a küzdelem elején
ellenfele hibáját kihasználva dobott egy bokadobást, amire yuko-t  és egy kontratech-
nikát amire wazari-t (7 pont) kapott. Ezután egy hátsógánccsal még egy wazari-t sze-
rezve nyerte meg ezt a mérkõzést, így bejutott a döntõbe. A harmadik küzdelemben
egy elég rossz helyzetbõl sikerült Barbinak egy  combdobást indítania, amire ippon-t
kapott (teljes értékû dobás, 10 pont) és ezzel meg is nyerte a küzdelmet.

Judo
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

ABC Festival

Márciusban a negyedik osztályos tanulókkal
angol nyelvbõl bemutató elõadást szervez-
tünk a szüleik részére.
A programban a tanév anyagából és a játé-
kos feladat típusokból adtunk ízelítõt, ezen-
kívül rövid párbeszédes szituációkkal, ver-
sekkel álltak ki a gyerekek. Sok dallal fûsze-
reztük a programot, amely nem csak a tan-
év során tanult dallamok voltak, hanem új
énekek is.
A bemutató kezdete elõtt meglepetésként
néhány ötödikes kislány énekelt a negyedi-
keseknek és szüleiknek.
A gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek,
reméljük jövõre, a következõ negyedik osz-
tályosok is ilyen lelkesen fognak készülni és
részt venni a soron következõ fesztiválon.

Némethné Hunya Gabriella 
angol nyelvtanár

Angol nyelv hete

Múlt héten tartottuk az immár hagyomá-
nyosnak mondható angol nyelv és kultúra
hetét iskolánkban, amit sok elõkészület
elõzött meg. A gyerekek számos különbö-
zõ angol kultúrával és történelemmel kap-
csolatos plakátot készítettek, ezek díszí-
tették az aulát, részben pedig ezek tartal-
mán alapult az egyik feladatsor a nyelvi
vetélkedõnkön. 

A poszterek mellett idén elõször angol és
amerikai vonatkozású tárgyakból rendez-
tünk kiállítást, amely hangulatosnak és ér-
dekesnek bizonyult ezért reméljük az elkö-
vetkezõ években is sor kerülhet rá.
A korábban említett nyelvi vetélkedõt na-
gyon élvezték a gyerekek, ahol a plakátok
anyagán kívül térképes, totó- és tesztfelada-
tokat töltöttek ki a gyerekek csapatokban. Ez
alatt valódi angol teát ittunk.
A hét másik eseménye a szavaló- és ének-
verseny volt, amely ugyancsak nagyon jól si-

került. Színvonalas és változatos angol ver-
seket hallhattunk, felváltva angol énekpro-
dukciókkal.
A hét minden napján a hangulat kedvéért
egy-egy világslágert játszottunk be az isko-
larádióban.
Minden, a hét progarmjaiban, munkáiban
részt vevõ diákunknak köszönjük a részvé-
telt és munkát. Jövõre folytatjuk!

Némethné Hunya Gabriella
angol nyelvtanár

Egy kevés ásványtan

Március utolsó napjaiban, a húsvéti szünet
elõtt diákjaink megismerkedhettek Nagy Bá-
lint ásványgyûjteményével.
Fõként magyarországi bányákból származó
ásványok, fosszíliák kerültek bemutatásra.
A gyûjteményben láthattunk még közép-eu-
rópai, dél-amerikai, afrikai kõzeteket, kvarc-
kristályokat.
Jelentõs mennyiségû és kiváló minõségben
megmaradt fosszíliákat nézhettünk meg,
melyek a budapesti Árkád üzletközpont épí-
tésekor kerültek napvilágra. Ezek kb. 10�12
millió éves, az egykori Pannon-tengerbõl
származó állatok és növények megkövese-
dett maradványai.
Tanóra keretében így minden diákhoz ház-
hoz jött a tudomány.
Köszönjük Nagy Bálintnak a 12 értékes elõ-
adását.

Zimmermann Anna

Egy vidám nap a Family parkban

Idén másodszor látogattunk át a szomszé-
dos Ausztriába, az õszi vártúra után most a
játéké és szórakozásé volt a fõszerep. Ápri-
lis 9-én 44 gyerek tölthetett el egy csoda-
szép délutánt a Fertõ-tó mellett fekvõ Family
parkban, Sankt Margarethenben.
A park Ausztria legnagyobb szabadidõpark-
ja, 140 000 négyzetméteren terül el páratla-
nul szép környezetben. A terület négy tema-
tikus részre van osztva:
�Kalandvár�, �Meseerdõ�, �Kalandsziget�  és
�Tanya�.
Van itt minden, 2 éveseknek való körhinták,
saját erõvel hajtható sárkányvasút, szellem-
kastély, sárkánybarlang, liliputi vasút és na-
gyobbaknak való krokodil csónak, hajóhin-
ta, hullámvasút, gumicsónakos óriáscsúsz-
da, különféle mászópályák, játszóterek és
gombnyomásra mûködõ animációs zenei
show-k.
De ha valaki csak nézelõdni vagy sétálgat-
ni szeretne az sem fog csalódni, mert a
vadasparkban gyönyörködhet a természet
szépségeiben és megfigyelheti az Ausztriá-
ban honos vadállatokat, õzeket, szarvaso-
kat. Akinek kedve van, kezébõl etetheti az
állatsimogató kis kecskéit, szamarait.
A park minden évben új attrakciókkal várja
régi és új látogatóit.
Az idei újdonságok közé tartozik az õrült ma-
dárijesztõ, ami osztatlan sikert aratott a gye-
rekek körében.

Hangulatos éttermek, fagyizók kínálják a fi-
nomabbnál finomabb ételeiket.
Többen is megkóstolták a park egyik speci-
alitását, a Herkules burgert.
Külön ki kell emelnem, hogy milyen kedve-
sek, segítõkészek és türelmesek a park dol-
gozói.
Remélem, hamarosan újra találkozhatunk.

Paczkó Andrea
nyelvi mkv.

Fényes sportsiker

2010 januárjában, a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában kezdõdtek a Dunaha-
raszti Darazsak SE edzõi segítségével a �di-
ákolimpiára� való felkészítõ edzések. A
Kõrösi-fiúk labdarúgás szeretete és tudása,
már az elsõ edzéseken bizakodásra adott
okot. A csapat edzõmeccseket is játszott a
Soroksári TE hasonlókorú gyerekeivel, eze-
ket a mérkõzéseket szinte kivétel nélkül
megnyerték.
Ez a teljesítmény figyelemre méltó, ha azt
nézzük, hogy mi �csak� egy suli csapattal ját-
szottunk ellenük.
Aztán eljött április 16-a, amikor a százha-
lombattai körzetbe sorolva képviselhettük
Dunaharaszti városát. A körzeti torna elsõ
mérkõzésén a battai Kõrösi Csoma Általá-
nos Iskolával játszottunk. 
A mérkõzés küzdelmes volt, végül 3:2-re
nyertek dunaharaszti fiúk, Pataki Gergõ 3
gólt szerzett. 
A második mérkõzés döntött az arany érem
sorsáról és a továbbjutásról, ezért nagy iz-
galommal várták a srácok. A nagy meccs fö-
lényes gyõzelmet hozott magabiztos játék-
kal 3:0-ra nyert a Kõrösi csapat. Pataki Ger-
gõ 2 gólt szerzett és Simon Tamás bomba-
gólját is megcsodálhattuk. A torna végén ok-
levéllel, arany érmekkel és egy nagy él-
ménnyel lettünk gazdagabbak Százhalom-
batta városában.
A tornagyõzelem továbbjutást ért a Pest
Megyei területi döntõre, ahol velünk együtt
négy körzeti gyõztes csapott össze.
Résztvevõk:
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Is-
kola 
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
Érdi Batthyányi Általános Iskola
Dunaharaszti Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola
Az 1. mérkõzést a miklósi iskolával játszot-
tuk, ahol hemzsegtek az egyesületi labdarú-
gók. A tornát 8:0- ás nagy verességgel kezd-
tük. Az elsõ meccs után a továbblépésrõl le
kellet mondanunk, viszont a fiúk megcéloz-
ták a 2. helyet. 
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A 2. meccsen a rácke-
vei Árpád suli ellen
küzdöttünk, 2:0-ra ve-
zetett az ellenfél, ami-
kor megszakadt a
rossz sorozat, és Pa-
taki Gergõ 2 góljával döntetlen lett a vég-
eredmény.
A 3. meccs döntött a 2. hely sorsáról, amit
egyszerûen meg kellett nyerni, hiszen ez volt
a cél. 
Az érdi Batthyányi sportiskola lévén, jelen-
tõs erõt képviselt. A mérkõzés izgalmas volt,
egyik csapat sem tudott vezetni, sokáig 2-2-
re állt az eredmény, amikor a csapat elszánt-
ságát Pataki Gergõ gyõztes gólja koronázta
meg. 
A II. hely nagy eredmény volt, fõleg ha azt
nézzük, hogy a korcsoport szerint 2001-
2002-es fiúk szerepelhettek, a csapatunk 10
fõbõl állt, melybõl 2 fõ született 2001-ben.
Csapat névsor: Mannheim Gergely, Ma-
darász Csaba, Takács Balázs, Máté Ger-
gõ, Kecskeméty Jenõ, Simon Tamás, Pa-
taki Gergõ, Mikler Lénárd, Szalay Máté,
Braun Rajmund.
Szeretném megköszönni a szülõknek, az is-
kola tanárainak, Jobbágy Tamás edzõnek és
a gyerekeknek, hogy elõsegítették ezt a
sportsikert!

Megyesi László 
edzõ

Jutalomnap

Iskolánk fennállásának 30 évfordulója alkal-
mából intézményünk névadójának életével
kapcsolatban egy többfordulós levelezõ csa-
patversenyt szerveztünk, melynek elsõ há-
rom helyezett csapata többek között egy ju-
talomnapot kapott. Április 16-án, egy szép
napsütéses péntek reggel tanulás helyett in-
dultunk neki a 13 különbözõ korosztályú kis-
diákkal a megérdemelt �szabadnapnak�.
Utunk célja a Nemzeti Múzeum volt. Kis bu-
szunkkal � némi pesti keveredés után � vi-
dám társaságunk megérkezett céljához. Rö-
vid séta és fotózás után bebarangoltuk a Ma-
gyarok története címû állandó kiállítást, s
igen sok új információval lettünk gazdagab-
bak. Némi szusszanás után lehetõségünk
nyílt az Örök megújulás címû idõszaki kiállí-
táson megcsodálni a múzeum új �szerzemé-
nyeit�. 
Az izgalmas, de kimerítõ program után egy
kis hamburgerezéssel nyugtattuk meg korgó
gyomrunkat. Így már nem esett nehezünkre
a hazaút, amely kellemes beszélgetéssel telt
a kirándulás során összebarátkozott diákja-
ink között. 
Köszönjük az iskolavezetésnek a lehetõsé-
get, a program finanszírozását.

Weinber Róbertné
kísérõtanár

Kosárlabda beszámoló U 11
A Haraszti Sasok lejátszották a márciusi fordulót a Megyebajnokságban is.

Az eredmény: Haraszti Sasok�Budaörsi DSE   91:32
�Vagány Nyulak  73:45

Mindkét mérkõzést simán nyerte a csapat, helyenként nagyon jó, önzetlen játékkal.
Igen ponterõs volt László Roland (46 pont), aki három 3 pontos kosarat is szerzett.
Bényi Máté 44 ponttal járult a csapat gyõzelméhez.
Somkuti Márton jól irányított, és jó teljesítményt nyújtott Bácskai Bálint és Váradi
Boldizsár. 

Váradi Boldizsár      László Roland        Bényi Máté         Bácskai Bálint    Somkuti Márton

A csapat ezzel a két gyõzelemmel feljutott az �A� csoportba, ahol jó esélye van a
végsõ gyõzelemre is.

A Haraszti Sasok lejátszották az áprilisi fordulót a Kenguru Kupán.

Az eredmény: Haraszti Sasok�Telepes Tigrisek  62:42
�Herman Pókok    45:48

Bényi Máté      Bácskai Bálint         Perger Péter

A csapat sajnos nem váltotta valóra a tervünket, nem sikerült feljutni a �B� csoport-
ba. A Herman Pókok ellen az utolsó 10 percben gyenge, fegyelmezetlen játékot nyúj-
tottak a pályán lévõ játékosok!

Bartáné Nagy Csilla, edzõ

Ivartalanítási akciót szervezünk 2010. május hónaptól.
Legyen Ön is felelõs állattartó!

A gazdinak az állatorvosnál az alábbi összeget kell fizetnie: 
SZUKA kutya esetében KAN kutya esetében
1�10 ttkg � 11 000 Ft 1�10 ttkg � 9 000 Ft 

10�20 ttkg � 14 000 Ft 10�20 ttkg � 11 000 Ft
20�30 ttkg � 16 000 Ft 20�30 ttk. � 13 000 Ft 
30 ttkg feletti � 19 000 Ft 30 ttkg feletti � 16 000 Ft

Fenti árak a korszerû mûtéti eljárással, jól felszerelt, steril mûtõben és steril eszközökkel vég-
zett operáció árának csak azon része, amit a gazdának kell helyben fizetnie. A tényleges, az
orvosok által ajánlott bekerülési árhoz képesti különbséget Alapítványunk kifizeti. 
Jelentkezését a +36-20-9577-181-es és a +36-20-313-4730-as számon várjuk. 
A kórházak nem fogadnak jelentkezést, idõpontot az Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány-
nál történt regisztrálás után lehet csak egyeztetni. 
Mûtétre a hétvégén is sor kerülhet. Vemhes állat hozható, tüzelõ állat az orvossal történt meg-
beszélés alapján. 
Az akcióban részt vevõ állatorvosok:
FeliCaVet Állatkórház, 1118 Budapest (Gazdagrét), Rétköz utca 16.
Telefon: 06-1-246-6945, Mobil: 06-30-469-9459, E-mail: info@felikavet.hu
Dr. Lambertus Tamás, 2330 Dunaharaszti, Jókai u. 32. Bejárat az Eötvös utca felõl.
Tel.: +36-24-260-661, Mobil: +36-30-351-3690 

Adószám: 18670457-1-13, Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11786001-20086392
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Természettudományi találkozó
2010 április

Helszíne: II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola fizika�kémia terem

Legmunkásabb kísérlet: 
Svéger József, Tóth Norbert 8. o (Kõrösi
iskola)
Legtudományosabb elõadás: 
Bíró Balázs 8. a (Rákóczi iskola)

Legötletesebb munka: 
Schukert Richárd, Muzsik Zsolt 8. o
(Kõrösi iskola)

Leglátványosabb kísérlet: 
Zelnik Dániel, Komáromi Gergely, Bán-
hegyi Gergely 8. o (Hunyadi iskola)

Különdíjak:
Kálmán Roxána 7. b (Rákóczi iskola)

Simon Norbert 7. b (Rákóczi iskola)
Sári Zsófia, Lesták Brigitta 8. a (Rákó-
czi iskola)
Wágner Tamara 7. o
Gratulálunk minden résztvevõnek, és az
õket felkészítõ tanároknak.

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola természettudományi 

munkaközössége

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Siker a filmkészítési pályázaton

A tanév elején csomagot hozott a postás.
Egy rajzfilm volt a csomagban és egy pályá-
zati felhívás, amelyben egy bank a pénzzel
kapcsolatban saját film elkészítésére ösztö-
nözte a gyerekeket. Nagy kihívás, izgalmas
és érdekes feladat elõtt álltunk.
A Hunyadi János Általános Iskola tanulói
munkához láttak. A diákok egyénileg, cso-
portokban és egész osztályközösségek
szintjén rajzoltak, kameráztak, rögzítették
a hangjukat, zenét kerestek, hogy minél
kifejezõbb legyen a filmjük. Csapatban
dolgoztak, együttmûködtek.
A legtöbb filmet (összesen tízet) a 4. a
osztály készítette Kalteneckerné Soly-
mos Antónia irányításával, de a második
osztályosoktól, a nyolcadik osztályosokig
sokan kivették részüket a munkából. Izga-
tottan vártuk az eredményhirdetést. 
2010. április 23-án Budapesten, az Arany
Tíz Mûvelõdési Központba, ünnepélyes

eredményhirdetésre voltunk hivatalosak. Is-
kolánk 3. c osztálya Drahosné Akócsi
Ancilla vezetésével a fõvárosba utazott. A
gyerekek a délelõttöt az MNB Látogatóköz-
pontjában töltötték, ezt követõen finom
uzsonnával várták õket a szervezõk és vég-
re megismerhettük a pályázat eredményét.
A pályázaton 600 gyermek vett részt (eb-
bõl 280 hunyadis diák volt), az összesen
170 alkotásból a hunyadisok 37 filmet ké-
szítettek. A nyolc díj közül, iskolánk tanu-
lóinak munkáját két díjjal értékelték.
A 3. c osztály: A pénzrõl a nép nyelvén

címû filmje különdíjat nyert 50 000 Ft
értékben.
Iskolánk a beküldött kimagasló számú
alkotásért 200 000 Ft jutalomban része-
sült.
Örömmel vettük át a díjakat, nagyon szép
napot töltöttünk a fõvárosban. 
Köszönöm szépen Szabó Alexandra és
Kovács Alexandra 8. c osztályos tanulók
segítségét, akik kamerával kísérték végig
az eredményhirdetés eseményeit.
A beküldött pályamunkák, köztük a külön-
díjas film, megtekinthetõk a Hunyadi Já-
nos Általános Iskola honlapján
(www.hunyadidh.fw.hu).
Tisztelettel köszönöm minden résztvevõ
munkáját! Valódi összefogás kellett ah-
hoz, hogy ilyen szép sikert könyvelhessen
el a Hunyadi. 
Izgatottan várjuk a következõ kihívást,
akár városi szinten is.

Korbeli Csilla
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Az 1848�49-es forradalom és szabadságharc a
magyar nemzeti függetlenség visszaszerzésének
szép korszaka volt. A Pest megyeiek március 15-
tõl kezdve jelentõs szerepet töltöttek be a forra-
dalomban. A megyegyûlés kitörõ örömmel fo-
gadta az áprilisi törvényeket. Megye-szerte meg-
kezdõdött a nemzetõrség megszervezése, amihez
szinte mindenki csatlakozott, kivéve néhány szlo-
vák többségû települést, valamint a magyarok
lakta Gomba lakosságát, akik értetlenkedtek az
összeíráskor. 
Haraszti ekkor a Pest megyei 25. számú honvéd
zászlóalj hadkiegészítõ körzetéhez, valamint a
III. számú nemzetõri kerülethez tartozott. Egyes
források szerint Harasztiról nyolcvanan jelent-
keztek nemzetõrnek, azonban tevékenységükrõl
� arról, hogy harcoltak-e, vagy csak a helyi
rendfenntartás és biztonság megõrzésében mû-
ködtek közre � nem áll adat a rendelkezésre,
ahogyan arról sem, hogy személy szerint kik
voltak e nemzetõrök.
A megye hadszíntérré 1849 januárjában válto-
zott, amikor Windischgrätz seregei bevonultak

Pest�Budára. Görgey Vác felé
vonult vissza. A kormány Deb-
recenbe távozott, Perczel Mór
elfoglalta Ceglédet. Áprilisban
az osztrákok sorban vereséget
szenvedtek; Jellasicsot Tápió-
bicskénél meghátrálásra kész-

tették, erre bosszúból felgyújtatta a falut. Gyõz-
tek a honvédek az isaszegi csatában is, visszafog-
lalták Gödöllõt, kezünkön volt Veresegyház és
Dunakeszi is A csapatok készen álltak Buda
visszavételére. Görgey április 10-én megnyerte a
váci csatát, majd az egyesített csapatokkal május-
ban bevette Buda várát.
Itt, a váci csatában sebesült meg Rajkovits Ká-

roly a Császári és Királyi 60. sorgyalogezred ka-
tonájából lett honvéd, aki katonai sikereivel és
szolgálatával jutott el a fõhadnagyi rangig. A se-
besült tiszt egyik lábát amputálni kellett, így to-
vábbi katonai szolgálatra már nem volt alkalmas,
így 1850-tõl Pest város szolgálatába állt. Késõbb
Harasztira költözött, ahol nyugalmazott székes-
fõvárosi tisztviselõként halt meg 74 éves korá-
ban, 1899-ben. Hamvai az öreg temetõ helyén lé-
võ kegyeleti parkban nyugszanak. Ez év tavaszán
a város utcát nevezett el az egykori honvéd fõ-
hadnagyról.
Nyár közepére Paskievics cári tábornok seregé-
nek közremûködésére fordult a hadi helyzet, és a
honvédcsapatok lassan kiszorultak a megye terü-
letérõl. Megkezdõdött a Habsburg megtorlás. Sok
ezer áldozatot követelt ez az idõszak. A császári
hadseregbe történõ kényszersorozásokra, fogoly-
táborok felállítására, bebörtönzésekre került sor,
kivégzések történtek. A megye híresebb szemé-
lyei közül a Világosnál fogságba esett Nyáry Pált
elõször halálra ítélték, majd 20 év várfogságot ka-
pott, amelybõl 6 évet töltött le nehéz vasban. Sze-
les Lajos másodispánt a halálos ítélet alóli fel-
mentés után 15 év várfogságra ítélték, a komáro-
mi kazamaták rabjaként halt meg. Halász Boldi-
zsár, Patay József és Simonyi János képviselõket
elõször halálra ítélték, majd �kegyelembõl� vár-

fogságba kerültek. Ahogyan Gáspár András tá-
bornok is. A Gödöllõn született Török Ignác tá-
bornokot az aradi tizenhármak egyikeként akasz-
tották fel. Teleki László párizsi követ kegyelmet
kapott. Kossuth Lajost, Hajnik Pált, Groove
Istvánt, Rákóczi Jánost � a megyegyûlés tagjait
� nem tudták elfogni. Távollétükben halálra
ítélték, és 1851. szeptember 21-én a pesti Újépü-
let mögötti kivégzõhelyen � ahol Batthyány Lajos
miniszterelnököt is kivégezték � jelképesen fel-
akasztották õket.
A Habsburg önkényuralom a magyar önvédelem
legerõsebb keretének, a megyerendszernek a fel-
számolására törekedett, aminek nyomán a megye
kettészakadt Pest�Pilis és Pest-
Solt területre. Az 1861-es or-
szággyûlést � melyet az 1848-
as törvénnyel ellentétben Fe-
renc József Budára hívott össze
� nagy tiltakozás követte, ami-
nek nyomán azt a császár fel-
oszlatta. A Helytartótanács pedig rendeletileg
szintén feloszlatta a megyéket. 1861. szeptember
29-én a hatalom fegyverrel akadályozta meg a
megyei közgyûlés megtartását. A vármegye tisz-
ti kara lemondott, az ügyek vitelét Nyáry Pál al-
ispán hivatalokra bízta.
Az 1867-es kiegyezés után az országban helyre
állt a megyerendszer, így Pest�Pilis�Solt Várme-
gye is, mely 1876-ban bõvült, aminek nyomán
1950-ig, mint Pest�Pilis�Solt�Kiskun Vármegye
állt fenn. 
Az ország más részeihez hasonlóan a megye is
nagy fejlõdésnek indult, elsõsorban az ipari tevé-
kenységben, valamint a kisipar területén. Leglát-
ványosabban a falusi kovácsmesterség fejlõdött.
Az 1880-as években szinte minden faluban mû-
ködött egy-két kovácsmester. A gyáripar a na-
gyobb településeken, Kecskeméten, Cegléden,
Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, stb., vala-
mint a fõváros elõvárosi övezetében gyarapodott.
Környékünkön, Soroksáron keményítõ-, festék-
és téglagyár mûködött, valamint a malomipar volt
jelentõs. Ekkor élték a vízimalmok a fénykoru-
kat. Vác, Szentendre, Dömsöd, Ráckeve és
Dunavecse vízimalmait említik a forrásmunkák. 
Dunaharaszti ebben a korban csendes életét él-
ve fokozatosan fejlõdik. A XIX. század utolsó
negyedében
már itt is
négy hajóma-
lom mûködik
a Dunán. A
község egyre
gazdagabb és
nagyobb lett,
egyre több
iparossal, kereskedõvel és vendéglõvel rendel-
kezik. 1872-ben nagyközséggé vált, majd ké-
sõbb megkezdõdik polgárosodása és üdülõfalu-
vá fejlõdése.
A megye egész területét az ipari és gazdasági
fellendülés jellemezte. A vas- és fémgyártás
Vácon, Újpesten és Erzsébetfalván � a mai
Pesterzsébet � volt jelentõs. Ez utóbbi telepü-
lésen a Reszelõ- és Szerszámgyár 160 munkást
foglalkozatott. Számottevõ volt a megyében a
jármûgyártás is. Mezõgazdasági gépeket köze-
lünkben Erzsébetfalván és Kispesten készítet-
tek. Vasúti kocsikat és hajókat is már ipari
mennyiségben gyártottak. A kezdeti repülõ-
gép- és repülõmotor-gyártás szinte teljesen a
megye területén mûködött Albertfalván, Má-

tyásföldön, Gödöllõn és Aszódon. E helyeken
repülõtereket is létesítettek. 
A megyében még jelentõsnek nevezhetõ a faipar,
bányászatban pedig a kõ és kavicskitermelés. A
faiparra alapozó fûrésztelepek és bútorgyártás
épül ki említésre méltóan Újpesten és Erzsébet-
falván. Egyre nagyobb térhódítású a könnyûipar
terjeszkedése is. Fellegvárai közé tartozik a kö-
zeli Soroksár és Erzsébetfalva. Soroksáron Freid
és Benedek parketta- és kerék-küllõ gyára, Fejes
János szalmaáru gyára, Erzsébetfalván Grosz és
Goldmann magyar fa- gyermekjáték-áru gyára,
valamint az Abeles és Perlesz mechanikai ameri-
kai szövõ-kötõgyára foglalkoztat több száz mun-
kást. Fejlett volt a megye ruhagyártása, nyomda
és papíripara is. A vegyipar is fejlõdött, gyufa-
gyárak, vegyi üzemek létesültek, egyre kereset-
tebbek a mosó- és piperecikkek, illatszerek, száj-
vizek, fogkrémek, tisztítószerek és kenõcsök. 
Az élelmiszeripar kiemelkedõ volt. A sertés- és
szarvasmarha tenyésztésére támaszkodó mé-
száros és hentes ipar, szalámi és konzervgyár-
tás, valamint legjelentõsebb a szeszipar is vi-
rágkorát élte. A híres magyar gabonatermelés-
re épülõ malomipar egyre jelentõsebb lett. A
XX. század elejére a vízimalmokat lassan ki-
szorították a gõzerõvel és benzinmotorral mû-
ködtetett malmok.
A mezõgazdaságban a megyére jellemzõ az ál-
lattenyésztés, gabonatermesztés. Az 1880-as
évek filoxérajárvány után megkezdõdött a szõlõk
újratelepítése, így filoxéramentes homoki szõlõk
beültetése. Ekkor kezdett a haraszti birtokos,
Földváry László a mai Rákóczi-liget területén
szõlõskert telepítésébe. Késõbb a szõlészet tönk-
rement, és e terület parcellázásra került. 
A vasútvonalak száma is egyre több lesz. 1911.
szeptember 2-án átadják az ország elsõ villa-
mosított vasútvonalát Rákospalota�Veresegy-
ház�Vác és Veresegyház�Gödöllõ szakaszokon. 
Dunaharasztin is kiépül a vasút és a HÉV,
melynek folytán �közelebb kerülünk� a fõvá-
roshoz. A település folyó menti szépségeit föl-
fedezik a pesti polgárok és tisztviselõk. Nya-
ralót, késõbb lakóházat építenek a falu északi
részén, így alakul ki Újharaszti üdülõtelep. Új-
haraszti és Haraszti 1900. január 27-i rendkí-
vüli közgyûlésén egy településsé alakul Duna-
haraszti néven (1/1900 számú határozat). Ek-
kor zajlik településünk polgárosodó fejlõdésé-
nek elsõ �aranykora�.
Ezekre az évekre mind községünk, mind a me-
gye és az ország életében a fejlõdés volt jel-
lemzõ. Persze az ország társadalmi viszonyai
nem mutattak ilyen idilli képet, hiszen a nagy-
birtokok nyomasztó súlya folytán a kisbirtok-
ra szoruló, vagy birtoknélküliek között sokan
voltak, akiknek élete reménytelenné vált, õk
Amerikában próbáltak szerencsét. A sikereseb-
bek onnan segítették, támogatták itthon maradt
szeretteiket.
Itthon a boldog
békeévek tovább
folytak, a millen-
niumi ünnepsé-
gek, az azt köve-
tõ gyarapodás
nyugalmával. 
Majd 1914. júni-
us 28-án Gavrilo Princip Szarajevóban meggyil-
kolta Ferenc Ferdinánd trónörököst�
(folytatjuk)

Gáll Sándor

EGY PILLANTÁS AZ ELMÚLT EZREDÉVRE III.
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2010. márciusi újszülöttek

Antal Szabolcs 03. 17.
Apáthy Anna Zsófia 03. 25.
Bak Ádám 03. 19.
Bánlaki Marcell 03. 09.
Bognár Benedek 03. 29.
Csóka Noémi 03. 21.
Endzsel Bence Ernõ 03. 08.
Farkas Barnabás Róbert 03. 11.
Fuchs András 03. 19.
Iván Dóra  03. 19.
Jenei Joel 03. 25.
Kas Hanna 03. 31.
Kas Nóra   03. 31.
Kubista Dávid Áron 03. 19.
Kun Zsófia 03. 05.
Lép Dávid 03. 02.
Lothrigel Máté 03. 04.
Marosvári Jázmin 03. 08.
Penderik Anna 03. 28.
Repei Emma 03. 29.
Sosna Péter 03. 04.
Sólyom Gréta Fruzsina 03. 10.
Szabó Luca Sára 03. 25.
Szendrei Rubina Szelesztina 03. 30.
Takács Ronaldo 03. 31.
Toók Lili 03. 30.
Tornai Ilona Sára 03. 25.
Tóth Laura 03. 16.
Tóth Erik Péter 03. 16.
Turcsányi Csongor 03. 06.

2010. áprilisi újszülöttek

Dudás Máté 04. 29.
Frank Bálint Mátyás 04. 28.
Herczeg Márk 04. 21.
Hornyák Bodza 04. 04.
Huszti Gergõ 04. 28.
Jakab Rubina 04. 25.
Levente Boglárka Petra 04. 26.
Liptai András 04. 02.
Mészáros Szabina 04. 12.
Petrohay Krisztofer 04. 07.
Reketes Réka Emilia 04. 05.
Sismanoglu Can 04. 22.
Tóth Bálint Sándor 04. 21.
Tóth Henrietta Andrea 04. 26.
Török Gábor 04. 23.
Tusa Kincsõ 04. 07.
Vasuth-Bognár Erik 04. 11.
Zakupszki Zoé 04. 22.

TÁJÉKOZTATÁS
Pest Megye Önkormányzata tájékoztatást ad arról, hogy a Pest Megyei Kémény-
seprõ Kft.-nek a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogosult-
sága 2010. március 26. napjával megszûnt.

Az Önkormányzat által kiírt, érvényes és eredményes pályázati eljárás lezárultá-
val, a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátására és az ezzel kapcsolatos díjak
beszedésére, 2010. május 1. napjától kezdõdõen a Somogy Megyei Kéménysep-
rõ Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, Petõfi tér 4.) jogosult és egyben köteles.

Céginformációk: 
Somogy Megyei Kéményseprõ Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Petõfi tér 4.

Telefon: 82/314-419

Ügyfélfogadás: 
Hétfõ�szerda 7.30�16 óráig, 
csütörtök 7.30�20 óráig, 
péntek 7.00�13 óráig.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT VÉRADÁST SZERVEZ.

Véradás helye: 
Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési Ház

Ideje:  2010 június 10-én 12�18 óráig

Véradásom igaz története

Pici, törékeny gyerek voltam, de ha injekcióra vagy oltásra került sor, legalább négy felnõtt tu-
dott csak lefogni. Édesanyám meséli, még az óvodából is �világgá futottam� elsõ nap, csak
mert az óvó nénin fehér köpeny volt�. Bevallom, orvos nekem máig se mért érvényes vérnyo-
mást, csakis magasat. Gyáva vagyok, ez a nagy igazság. De az évek során átéltem vesegörcsöt,
térdmûtétet, császármetszést, egyebeket, tudom tehát, mi az igazi fájdalom. És ezekhez képest
ugyan mi egy-két tûszúrás? Igen, sajnos csak akkor váltam véradóvá, miután ez a felismerés
megszületett bennem, és miután a Sportkórházban töltött napok alatt szembesültem vele, hány
ember élete múlhat azon, van-e elég önfeláldozó véradó ebben az országban.
Féltem akkor is, mikor teljesen önszántamból és egyedül (nem akartam, hogy esetleges �ku-
darcomnak� ismerõs szemtanúja legyen) elõször mentem el a véradóba. Mert persze engem
is elértek a megszokott tévhitek: a �jó, ha nekem elég a saját vérem� kijelentés, meg hogy a
véradástól rosszul lesz az ember � kivételt képeztek persze annak idején a katonák, akiknek
egy nap eltávozás is járt érte. De aztán ahogy beléptem, megszûnt minden félelmem. Az ott
dolgozók kedvessége, az a figyelem, amellyel minden véradót körülvesznek, az egész légkör
azt sugallta, hogy fontos vagyok, és számítanak rám. Aztán rájöttem, hogy az elõzetes vizs-
gálatok (vér- és vizeletteszt, rövid belgyógyászati ellenõrzés) egyben általános szûrést is je-
lentenek számomra, mintegy bizonyítékát annak, hogy tényleg egészséges vagyok � melles-
leg hosszas sorbaállások nélkül és ingyen, ami szintén nem utolsó szempont. De azt is el-
mondták, hogy a véremen minden fontosabb vírusszûrést (Hepatitis, HIV stb.) is elvégeznek
minden alkalommal � vagyis tényleg �vigyáznak rám�. Azt se tudtam elõtte, hogy a levett
maximum 4 deciliter vérem nemcsak direkt módon juthat át valaki más szervezetébe, de kü-
lön-külön bármely alkotóelemét is felhasználhatják, és gyógyszerek is készülhetnek belõle.
Tehát többszörösen is segíthetek egyetlen véradással.
Szóval a jelek szerint túléltem, még csak meg se szédültem soha (meggyõzõdésem, hogy ha
rosszul is lesz valaki, hát csakis a félelemtõl).
Az, hogy a véradást követõen napokig remek a közérzetem (ami nem véletlen, hisz a szer-
vezet ilyenkor �csúcsra jár�, hogy a hiányt pótolja), már csak �ráadás�. De azóta is vissza-
visszavisz a véradásokra az a felemelõ, szívet melengetõ érzés, hogy valakin segíteni tudok,
talán az életét mentem meg röpke egy óra és két kis szúrás árán.

Tubákos Zsuzsanna

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük ne feledjék, hogy a Pünkösd hétfõre (május 24.)
esõ hulladékszállítást szombaton (május 22.) végez-
zük!

DHRV Kft.
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2 0 1 0 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

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

2010. április hónapban
elhunytak neve és életkora

Büki Lászlóné élt 85 évet
Darázs Sándor élt 57 évet
Ésik Bálintné élt 87 évet
Fajta László élt 58 évet
Gonda György élt 67 évet
Hernádi Ferenc élt 52 évet
Holndonner Györgyné élt 71 évet
Keresztes Péter élt 84 évet
Kristóf Attila élt 35 évet
Tilly Nándor élt 75 évet

MEGÚJULT 
A VÉDÕNÕI TANÁCSADÓ

Ez év januárjában és februárban nagy átalakuláson ment át
a védõnõi munkaszoba és tanácsadó helyiség. Nagy szükség
volt a változtatásokra, mert Dunaharasztin évrõl évre több a
gyermeket vállaló családok száma, egyre több  várandóst és
gyermeket gondozunk, több választható védõoltás kerül be-
adásra.
A helyiségek méretét növelni nem lehetett, így a berendezé-
sek, bútorzat átalakításával, a rengeteg dokumentációs anyag
rendszerezésével tudtuk korszerûbbé és otthonosabbá tenni
munkahelyünket.
Ehhez nagyon szép beépített szekrényeket kaptunk, prakti-
kus íróasztalokat új székekkel, számítógépasztalt. A tanács-
adóba új vizsgálóasztal került, mely nyugtató zöld színével �
remélhetõleg � segíti a védõoltások okozta izgalmak oldását.
Teljes egészében áprilisban lettek készen a munkálatok, ami-
kor esõvédõ elõtetõk is kerültek a bejárati ajtók fölé.
Nagy szükségünk lenne még olyan helyiségre, amelyben cse-
csemõmasszázs tanfolyamot, baba�mama klubot, szülésre
felkészítõ tanfolyamot tarthatnánk, reméljük  ez évben erre is
találunk megoldást.

Köszönjük szépen a felújítási munkálatokat:

védõnõk

Kisgyermekes Anyukáknak szeretettel!

Tavaly decemberben indultam óvodai keresõutamra, mert már hosz-
szú ideje igyekeztem rátalálni egy két kisgyermekes anyukának ide-
álisnak mondható részmunkaidõs állásra. Ez a keresõ idõszakom
mind az óvodai mind a munkahelyi részt tekintve nem tûnt könnyû
esetnek. Nagyobb gyermekemet a család legnagyobb boldogságára
szeptembertõl felvették az egyik állami óvodába, annak ellenére,
hogy a kisebbikkel még GYES-en otthon voltam. Azonban ahogy tel-
tek a napok, hetek a nagy létszám miatt egyértelmûen azt éreztem,
és ezt õ is a maga kis élménybeszámolóival alátámasztotta, hogy nem
érzi jól magát, nem kiegyensúlyozott ott a kis lelke. Egyértelmû volt
a döntés, amíg nem találok állást, õ is velünk lesz otthon. 
Egyik napon legkedvesebb szomszédasszonyomtól megkaptam a Re-
ce-Fice Gyermekház szórólapját. Már a �nem hétköznapi� elneve-
zés, a kézzel festett grafikai elemei a prospektusnak azonnal felkeltet-
ték az érdeklõdésemet. Még aznap kíváncsiságtól túlfûtve tanulmá-
nyoztam az interneten az  intézmény honlapját és találtam egy kis be-
mutatkozó filmet, amin felismertem Kati nénit, akinek  a virágboltjá-
ban egykor édesanyám dolgozott. Elmondhatatlan boldogság kerített
hatalmába, mert azáltal hogy Kati nénit ismertem több mint 10 éve,
egyértelmû volt számomra, hogy felhívom, és ellátogatunk a Rece-
Fice Gyermekházba. A belõle áradó �széplátás� és harmónia olyan bi-
zalmat ébresztett bennem, hogy azonnal tudtam dönteni.
Nem csalódtam � sõt, azért is ragadtam tollat, hogy mindenkinek el-
mondhassam, hogy a Rece-Fice Gyermekházban mennyire egyedi,
és nem mindennapi nevelési légkör uralkodik. Csupa-csupa szeretet
öleli körbe ezt a kis birodalmat!
A mi Aranka óvónénink ösztönösen és tudatosan a tiszta waldorf-
pedagógia elemeit ülteti be a gyermekek mindennapos foglalkozá-
saiba, azaz ahol a kisgyermek fejlõdõ belsõ világát védik, ápolják
és erõsítik a nehézségeket leküzdõ, szeretetteljes együttélést vállal-
va a gyermekekkel. 
A Kati néni által teremtett csodálatos környezet mind ránk szülõk-
re, mind gyermekeinkre nagyon pozitív hatással van, és mindehhez
társul Aranka óvónéni szeretetteljes, következetes, kreatív, gondos-
kodó, csodálatos személyisége.
Mindezek mellett nagyon örülök, hogy nyitott a lehetõség az idegen
nyelvvel való ismerkedésre. A foglalkozásokon olasz nyelven gye-
rekdalokat, mondókákat tanulhatnak meg a gyerekek. Az olasz, mint
elsõ idegen nyelv, dallamosságával és fülbemászó hangzásával ka-
put nyit az idegen szóra, és így a gyerekek majd az iskolában köny-
nyebben tudják az angol vagy német nyelvet elsajátítani.
A gyermekeim napról napra fejlõdnek, jól érzik magukat, barátokat-
szerelmeket szereztek, és ami egy édesanyának a legfontosabb, maxi-
málisan nyugodt vagyok, amikor dolgozom, mert tudom, hogy meg-
találtam számukra a legideálisabb helyet!

T-S.Nikoletta

Dragon Pál (1945�2010)
Megint elment egy barátunk. Egy barátunk, aki éveken keresztül dolgozott velünk és értünk, a
Pest megyei emberekért. Amint azt mindig is kötelességének érezte, mint képviselõ az Ország-
gyûlésben, a megyei közgyûlésben, tucatnyi esztendõ óta Szentendre városának önkormányza-
ti képviselõjeként, vagy éppen a Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület tagjaként. 
Április 17-én elvesztettük dr. Dragon Pált. 
Elvesztettük a hazai közélet egyik jeles alakját. A közösségért élõ és a közösség erejében min-
denekfelett bízó embert. Aki már akkor képes volt bízni az emberekben, amikor még csak ke-
vesen, a '80-as években, vállalva az ellenzékiséget, és mindazt a terhet, ami együtt járt ezzel.
Elvesztettük a munkatársat és a jó barátot, akinek a szellemisége, a keresztény világnézete min-
dig képes volt hatni másokra. Legyenek azok közeli ismerõsök, vagy éppen politikustársak, ül-
jenek is bármelyik oldalon. Fájó a veszteség, mely távozásával ért bennünket. Mert hiányozni
fog jelenléte, hite és ereje � mindannyiunk számára.

Pest Megye Közgyûlése

K Ö Z L E M É NY
� Szent Rókus Kórház, Himalaya Sóbarlang megnyitó �

A Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest, Gyulai Pál u. 2.) szolgálta-
tó képességét javító beruházás � �HimalaYa Sóbarlang� � ünnepélyes átadá-
sára került sor 2010. április 26-án. �2007-ben a bezárás fenyegetett minket,
amelyet csak komoly áldozatvállalással sikerült elkerülni. Jelenleg eljutottunk
oda, hogy az ország egyik legnagyobb egynapos sebészete, a Plazmaferezis
Centrum és további lépések sorával sikerült biztos alapokat teremteni� � emel-
te ki beszédében dr. Göböl Zsolt fõigazgató. �Gyakran el szoktam monda-
ni, hogy valahol becsukódik egy ajtó, akkor kinyílik máshol� kezdte köszön-
tõjét dr. Szûcs Lajos, majd megköszönte mindazok segítségét és közremû-
ködését, akik hozzájárultak ezekhez a sikerekhez. Mint kiemelte, a nemzet
példátlan összefogása lehetõséget ad az újrakezdésre, e közös ügyek egy-
séges támogatásra.
A Pest Megyei Önkormányzat stratégiai célkitûzései között elõkelõ helyen
szerepel a bezárástól megmentett Szent Rókus Kórház szisztematikus fejlesz-
tése, valamint a parlagfû elleni védekezés, a parlagfû által okozott környe-
zeti és egészségügyi terhelés csökkentése. A dr. Áder János által alapított
�Tégy a parlagfû ellen� Közhasznú Alapítványt Tordai Józsefné dr. Petneházy
Judit, az Alapítvány kuratóriumi elnöke képviselte.
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Rohanó világban élünk. Reggeltõl estig a munka, küzdelem lét-
alapunk megteremtéséért. Figyelmünk középpontjában a teljesít-
ménykényszer, a siker hajhászása, az elõbbre jutás vágya áll. Mi-
re az egész napi feszített tempó után a szülõk hazatérnek, sok-
szor már csak a �lényegre� marad idõ, a vacsora fõzése közben
megkérdezzük gyermekeinktõl: Mi volt az iskolában? Hogy ment
az írás, olvasás, matematika? Hányast kaptál a dolgozatra, fele-
lésre? Az, hogy közben hogyan érezte magát, mik az örömei, mi
teszi õt boldoggá, nem biztos, hogy kiderül. 
A gyermekeinktõl elvárjuk, hogy jól teljesítsenek a tanulásban,
szorgalmasak, törekvõk, kiemelkedõk legyenek, hiszen õk a mi
szemünk fényei, és büszkék szeretnénk lenni rájuk. Az iskolai fel-
adatokon túl otthon is követelünk tõlük. Miközben a teljesítmény-
re koncentrálunk, elvész a lényeg: gyermekünk kiegyensúlyozott,
boldog, önbizalommal teli és vidám ifjúként élje az életét.
Minden gyerek vágyik arra, hogy figyeljenek rá, felnézzenek rá a
többiek az osztályban, hogy különlegesnek érezhessék magukat.
De a tanulás nem mindenkinek megy egyformán jól. Van, akinek
jó a logikája, van, akinek a nyelvérzéke, de van, aki szépen éne-
kel, jól tud futni, esetleg ügyesen rajzol. Mégis a felnõttek a ta-

nulásban elért eredményre koncentrálnak.
Így aztán a készségtárgyak lényegtelennek
minõsülnek, nem fontosak a számunkra. A
gyerekek alkotókedve támogatás híján elsat-
nyul. Pedig ez nagyon fontos területe életünk-
nek, ez hozhat minket egyensúlyba. 
Amíg csak a munka, a teljesítmény, a logika,
az összefüggések keresése, ítéletek és ne-
gatív vélemények keretei között mozgunk,
addig a logikai � bal agyféltekénk kizárólagos
irányítása alatt állunk. A jobb agyféltekénk a
szabadság, mûvészi hajlamok, alkotókész-

ség, belsõ világunk elfogadó-befogadó irányítójaként mûködik
életünkben, ha hagyjuk. Általában a bal agyfélteke uralja világun-
kat és minket magunkat is. Így a legtöbben azt gondolják maguk-
ról: �Nekem nincs semmihez tehetségem! Nem tudok énekelni,
táncolni, rajzolni��
A munka taposómalmában õrlõdünk néha kedvetlenül, kimerül-
ten. Energiáinkat végsõkig kimerítve hajszoljuk magunkat. Való-
jában azonban mindannyian rendelkezünk kreatív képességek-
kel, hiszen mindenkinek van jobb agyféltekéje. A baj, hogy ritkán
használjuk azt és nem tudjuk, hogyan kell.
Az emberek kisgyermekként szimbólumokat tanultak meg, s ezért a
legtöbben nem tudják lerajzolni azt, amit látnak, s amit szeretnének. 
Ebben segít Betty Edwards módszere: a jobb agyféltekés rajzo-
lás. Ez az amerikai mûvész-tanár rájött, hogyan lehet az alvó kre-
ativitást felébreszteni és fejleszteni. Olyan
rajztechnikákat dolgozott ki, melynek segít-
ségével a látásmód fejlõdik. 
5 éve tanítok ezzel a módszerrel gyereke-
ket és felnõtteket nagy sikerrel. 
A gyerekeknek 2005. nyarán szerveztem
meg az elsõ jobb agyféltekés rajztábort. A
7�14 éves gyerekek nagy örömmel vettek
részt az azóta is minden nyáron megtartott
rajztáborokban a különleges feladatok meg-
oldásában. 
A legtöbben úgy gondolták nem tudnak raj-
zolni, de nagyon szeretnének. Az elsõ rajzok készítése közben
kétségbeesett sóhajtásokat hallottam: �én nem tudok embert raj-
zolni, nem tudom anyut lerajzolni, ugye magamat nem kell oda-

rajzolni a családomhoz?� Így kezdtük el a munkát�
Az új módszerrel olyan látásmódot tanulnak a gyerekek, amellyel
elõsegítjük, hogy rajzolás közben a jobb agy-
félteke vegye át az irányítást. Ez segíti kibon-
takozni a bennük rejlõ kreativitást. 
Elõször olyan képeket készítettek, amik nem
is �igazi� rajzok, de ezzel megtornáztatták az
agyukat. A gyerekek ilyen alkotásra eddig
nem voltak képesek. 
A kezdeti dühöngést, elégedetlenséget, az ál-
landó pletykálkodást, szomszédok lesését el-
mélyült munka váltotta fel. Ahogy egyre job-
ban belefeledkeztek, már a légy zümmögését
is lehetett hallani!
Az újfajta rajztanulás személyiség fejlesztõ hatására a visszahú-
zódó gyerekek nyitottá váltak, szívesen barátkoztak a többiekkel.
A nagyhangú kakaskodók megszelídültek, a tábor végén már job-
ban koncentráltak a feladatra. A csoportokban sokféle gyerek ta-
lálkozott. Az egész napos együttlét változatos helyzeteket terem-
tett, amelyek hatására mindenki nagyot fejlõdött egymás külön-
bözõségének, egyediségének megértésében és önmaga elfoga-
dásában és rajz tudásában.

Barabásné Czeiner Gabriella

Kreativitás fejlesztés: az öröm és siker forrása
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Labdarúgó hírek. 
NB III Duna-csoport.

A téli felkészülés után megkezdõdõtt a tavaszi szezon. A csapatból tá-
voztak: Andrásik Sándor, Kõnig Csaba, Lázár Szabolcs, Molnár Csaba,
Pásztor György, Varga Balázs és Varga Norbert.
A távozó játékosoknak további sportsikereket kívánok.
Érkezõ játékosok: Gulyás-Kovács Géza, Gyûrû László, Koller Ákos és
Varga Csaba.

14. forduló: Dunaharaszti�Mór 4:0 (1:0)
Gólszerzõk: Varga Csaba (2), Dabasi, Szemán.
Az elsõ félidõben meglátszott a csapaton az idény eleji forma, de így is
sikerült a szünetig egygólos elõnyre szert tenni. A fordulás után rögtön
megszereztük a második gólt is, majd még kettõt rúgtunk.
Az ellenfélnek egy-két kósza támadása volt, de ezek nem vezettek ered-
ményre. A második félidõben határozottan játszottunk. Jól sikerült a téli
felkészülés, az új játékosok megkezdték a csapatba a beilleszkedést.

15. forduló:Pénzügyõr�Dunaharaszti 0:0
Ezt a mérkõzést szokatlan idõpontban, szombaton délelõtt játszottuk. A
Pénzügyõr pálya játékra alkalmatlan volt, ezért Budafokon a mûfüves pá-
lyán volt a meccs. Kellemetlen, erõs szélben döntetlen eredményt értünk
el. Több helyzetünk volt, de nem sikerült gólra váltani. Sajnos a legna-
gyobb gólhelyzet az utolsó percben maradt ki.

16. forduló: Dunaharaszti�Törökbálint 4:2 (2:1)
Gólszerzõk: Gyûrû (2), Dabasi, Kajdácsi.
A mérkõzés elsõ félidejében harcos játékkal letámadtuk az ellenfelet, két
gólunkra egy büntetõbõl elért góllal tudtak válaszolni. A második félidõ-
ben végig irányítottuk a játékot, ismét rúgtunk két gólt, valamint kaptunk
egyet. Izgalmas meccs volt, megérdemelt gyõzelemmel.

17. forduló: RKSK�Dunaharaszti 1:1 (1:0)
Gólszerzõ : Nánási
Ezen a mérkõzésen az elsõ félidõben sajnos az ellenfél szerezte meg a
vezetést. A gól utáni sokkból magunkhoz térve több támadást vezettünk
eredmény nélkül. A második játékrészben továbbra is támadó szellem-
ben léptünk fel. Az ellenfél azonban apróbb-nagyobb szabálytalanságok-
kal tördelte a játékot. Hozták a formájukat, hiszen õsszel is ezt csinálták.
Ez is egy taktika, csak ez messze van a labdarúgástól.
Már elkönyveltük a vereséget, amikor az utolsó percekben sikerült szé-
píteni. Értékes a döntetlen, hiszen üldözzük az éllovas Újpest csapatát.

18. forduló: Dunaharaszti�Dorog 3:1 (1:0)
Gólszerzõk : Kajdácsi (2), Kovacsik.
Az egész mérkõzésen több gólhelyzetet alakítottunk ki. Végig nyomás
alatt tartottuk a Dorogot. Jobb helyzet kihasználással akár több gólos
gyõzelmet is arathattunk volna. Az ellenfél azért igyekezett és egy védel-
mi hibát kihasználva szépíteni tudott. Ezzel a gyõzelemmel továbbra is
az élmezõnyben vagyunk.

19. forduló: Érd�Dunaharaszti 0:2 (0:1)
Gólszerzõk: Szemán, Dabasi.
Az érdi csapat ellen több mérkõzést játszottunk az utóbbi években. Ez a
meccs viszont más volt, igazi rangadó. Aki veszít az lemaradhat az éllo-
vas üldözésérõl. Véleményem szerint a hazai csapat nem így képzelte
el a találkozót. Esélyt sem adtunk az ellenfélnek. Végig irányítottuk a já-
tékot, sok szép támadást vezetve. Ráerõltettük az akaratunkat az érdi
csapatra. Harcos mérkõzést játszottunk, ez igazi csapatmunka volt. A ta-
bellán a második helyet foglaljuk el.

20. forduló: Dunaharaszti�Sárisáp 2:0 (0:0)
Gólszerzõk: Gulyás-Kovács, Dabasi.
Mindig a kötelezõ mérkõzés a legnehezebb. Közepes színvonalú
mérkõzésen egy szerény képességgel rendelkezõ csapatot gyõztünk le.

Pest Megyei kupa:
4. forduló: Csomád�Dunaharaszti 0:2 (0:0)
Gólszerzõk: Kovacsik, Nánási.

5. forduló: Diósd�Dunaharaszti 0:4 (0:2)
Gólszerzõk: Rétsági, Lakatos, Gyûrû, Nánási.

6. forduló: Dunaharaszti�Tököl 2:1 (2:0)
Gólszerzõk: Gyûrû, Kajdácsi.

A csapat tovább folytatja a jó szereplését a kupában. Még egy forduló
van hátra, ha ott is sikerrel szerepelünk, akkor döntõt játszunk.
Hajrá DMTK!!!

Szabó Gyõzõ 
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