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Életre keltve
Ezzel a szlogennel és egy új,
impozáns projekt logóval
hívja fel a figyelmet magára
a Laffert-Kúria
és a Fõ út felújítását is
magába foglaló
Városközpont-projekt.
közútkezelõ képviselõi. A sajtó részvételével zajló rendezvényt a Laffert-Kúria
kertjében tartották, így a jelenlévõknek lehetõsége nyílt bejárni a már építés alatt
álló épületet.

A XVIII. századi Kúria rekonstrukciójának
munkálatai 2010 márciusa óta folynak. Az
épület országosan védett mûemlék, így a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal folyamatos felügyelete és iránymutatása mellett történik a helyreállítás.
A Támogatási Szerzõdés megkötésére
szintén a közelmúltban került sor a pályázati folyamatban közremûködõ szervezettel. A dokumentum aláírás elhúzódásának
oka, hogy a tervezett projekt keretében
megvalósuló „Fõ út felújítása” projektelem
országos közutat érint, és az 1988. évi I.
törvény (Kkt.) 29. §-a, mely 2009. január
1-jétõl hatályba lépett, meghatározza az
országos közutak építtetõjének személyét.
Ennek következtében az Önkormányzatnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumra kellett lépnie. A Kkt. hivatkozott
paragrafusának hatályba lépése elõtt a
kedvezményezett jogerõs építési engedéllyel és tulajdonosi hozzájárulással rendelkezett a beruházás megvalósításához,
azonban az idõközben bekövetkezett jogszabályváltozás újabb megoldandó adminisztrációs feladatokat generált.
Ez számos módosítást jelentett az érintet-

2010. május 31-én tartotta meg a Város a
Projekt Indító rendezvényét. A meghívottak között voltak az egyház, a tervezõiro-

A sajtó elõtt felszólalt Pálvölgyi Csongor,
a projekt külsõ menedzsere, aki áttekintõ
képet adott a különbözõ projekt-elemekrõl
és a teljes beruházási folyamatról, majd
Kiss-Gál Gergely és Kiss-Gál Zsuzsanna,
akik a tervezési munkálatokról, a koncepcióról és a szükséges együttmûködésrõl
beszéltek. Könnyedén tehették mindezt,
hiszen az Atelierarchitects Tervezõiroda

tek és a Pro Régió Ügynökség, mint közremûködõ szervezet részérõl egyaránt.
A hivatalos szerzõdéskötést követõen,

da, a kivitelezõ képviselõi, az önkormányzat képviselõtestületének tagjai, a Pro Régió Ügynökég illetékes munkatársai és a

munkatársai a megvalósítás ideje alatt is
napi szintû munkával vesznek részt a projektben.
nyugati – utcai – homlokzat
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KÖZALKALMAZOTTI NAP
Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa Kitüntetõ Díjat kaptak
2010. évben

Török Attiláné

Dunaharaszti Gyermekeiért
Kitüntetõ Díjat kapott
2010. évben

Dunaharaszti Lakosságának
Egészségéért
– Szociális Ellátásáért
Kitüntetõ Díjat kapott
2010. évben

Paréj Józsefné

Dr. Nánási Ákos

Hertlein Ferenc
Aranydiplomát kaptak 2010. évben

Szuromi Mártonné

Fehérné Beck Veronika

Gyémántdiplomát kapott
2010. évben

Sárospataki Györgyné

Dr. Helméczy Mátyás

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét ilyen
körben ünnepelhetünk együtt Önökkel,
akik nevelik, oktatják, mûvelik és gyógyítják embertársaikat vagy közvetlenül segédkeznek ezekben a feladatokban.
Önök egész évben másokat szolgálnak,
másokért élnek és meggyõzõdésem, hogy
ezt elhivatottságból teszik, hiszen ezt a
munkát ilyen színvonalon nem lehetne
másként elvégezni.
Úgy gondolom, hogy az emberi létnek
fontos része az önbecsülés, hogy érezzük és tudjuk is azt, hogy amit minden
egyes percben, a hét minden napján teszünk az fontos dolog, és ha ez az út,
amelyen nap mint nap haladunk nehéz
és küzdelmes is, esetleg helyenként kudarcokkal szegélyezett is, mégis értelmet nyer ha látjuk azoknak az embereknek a szemét, akik meggyógyultak, akiken segítettünk, vagy akik késõbb az
évekkel ezelõtti munkánk gyümölcseként
sikerrel alkalmazzák azt a tudást, amit mi
osztottunk meg velük.
De nem csak az önbecsülés számít, hanem számít az is, hogy mások megbeDunaharaszti Hírek – június

csüljenek minket és ennek a megbecsülésnek, vagy fogalmazhatnék úgy is,
hogy a tiszteletnek hangot is adjanak,
akár egy meleg kézfogással, vagy egy
baráti vállveregetéssel, hiszen bár lélekben tudjuk, jó az út amin járunk, mégis
kár tagadni, jól esik esetenként a bíztatás is.
A mai nap ünnep és ez az ünnep számunkra azt jelenti, hogy mi – a többiek –
nagyra becsüljük Önöket.

ujsag@dunaharaszti.hu

Nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan város polgármestere – és egy olyan képviselõ-testület tagja – lehetek, amely évrõl évre
megteheti és meg is teszi, hogy kicsit tárgyiasultabb formában ismeri el az Önök munkáját, mint egy kézfogás, vagy egy vállveregetés. Ezt gondolom már többen észre is
vették a múlt héten. De ettõl függetlenül mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az
éves munkájáért.
dr. Szalay László
polgármester
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Baráti bogrács parti a Csónakháznál
A Dunaharaszti Nõegylet 2010. május 22-ére baráti bogrács partira invitálta a város lakosait. A Duna-parton nyolc csapat mérte
össze fõzõtudományát, válogatott szakácsmesterek irányításával.
Gyönyörû napsütéses szombat délelõtt volt, megtelt élettel a Csónakház udvara. A nevezési lapok kitöltése után komoly munka
kezdõdött. A tûzrakásnál a csapatok segítettek egymásnak. Titkos és publikus receptek kerültek elõ a tarsolyból, finom ételek illata szállt a levegõben.
A résztvevõ csapatok és az elkészített ételek:
Betyárlányok
Dunaharaszti
Gyermekbarátok Mozgalma
Dunaharaszti Nõegylet
Mit sütsz kis Szûcs?
– Baráti kör GMBH
Nádor utcai ínyencek
Petõfi-Ligetért Baráti Kör
Sógorok
Wagner Ferenc csapata

Sertéspörkölt
Fitneszgulyás
Palócleves
Pozsonyi csemege
Halas lecsó
Magyaros körömpörkölt
Bográcsgulyás
Káposztás paszuly

A fõzõcske alatt Fleck István zenével szórakoztatta a résztvevõket. Hamar eltelt az idõ. Délután egy órakor az éhes zsûritagok
egyre türelmetlenebbé váltak. Megkezdõdött a kóstolás. Nem volt
könnyû különbséget tenni a finomabbnál finomabb ételek között.
Minden résztvevõ oklevelet és kisebb ajándékokat kapott. Az alábbi három étel ízlett leginkább a pontozóbíráknak:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

A fõdíj

Pozsonyi csemege 74 pont
Sertéspörkölt
68 pont
Palócleves
65 pont

A verseny után számos telefonhívást és e-mailt kaptunk, ezért a
Petõfi-Ligetért Baráti Kör részére a közönségdíjat adományoztuk.
A közönség véleménye szerint a magyaros körömpörkölt nagyon
finom volt. Köszönjük!
KÖZKÍVÁNATRA
Pozsonyi csemege – magyarosan (4 személyre):
60 dkg sertéscomb, 2 fej vöröshagyma, 10-15 dkg ecetes uborka, 10 dkg zöldborsó konzerv, olaj, só, bors, pirospaprika, csipet
majoránna, csipet reszelt szerecsendió.
A lángoshoz: 50 dkg nyers tisztított burgonya, 1 tojás, kb. 15 dkg
liszt, 2 dl tejföl, olaj a kisütéshez.
A sertéshúst jól megmossuk és kis kockákra vágjuk. A tisztított és
finomra vágott vöröshagymát kb. fél dl olajban aranysárgára dinszteljük, hozzáadjuk a pirospaprikát, elkeverjük és beletesszük az
összevágott húst. Gyengén sózzuk, majoránnával, törött borssal,
szerecsendióval fûszerezzük és kevés víz hozzáadásával lassan
puhára pároljuk. Közben az uborkát vékony csíkokra vágjuk. Ha
a hús puha, hozzáadjuk a zöldborsót és az uborkacsíkokat és rövid ideig együtt pároljuk. Sûrûnek kell lennie.
Lereszeljük a burgonyát, hozzáadjuk a tojást, kissé sózzuk és öszszekeverjük a liszttel lángostészta sûrûségûre. Aztán négyfelé
osztjuk és serpenyõben, forró olajban vastag lángosokat sütünk.
Tálalás: a lángosok tetejére tejfölt teszünk és megterítjük az elkészült raguhússal. Jó étvágyat!
A Dunaharaszti Nõegylet köszönetét fejezi ki, dr. Szalay László polgármester úrnak, Bakó István, Gáll Sándor, Mannheim
Lénárd és Fényes István képviselõ uraknak, a Dunaharaszti
Polgárõrségnek, Juhász Zoltánnak, Mácsár Attilának, Fleck
Istvánnak, Oltvári Lászlónak. A büfében való remek közremûködésért köszönet Korbeli Enikõnek, Szabó Virágnak, Szegedi Istvánnak, Horváthné Huszár Heninek. Az ajándékok elkészítéséért köszönet Wagner Erikának és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének. Köszönjük a segítséget Czompa Gyulának és a Zöldkorona Kft.-nek.
Találkozunk a következõ bogrács partin, 2010 õszén!
Korbeli Csilla
Dunaharaszti Nõegylet
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A Haraster Dorfmusik a 11. Fúvószenei Európa Bajnokság 2. helyezettje
Január óta szorgalmas készülõdés jellemezte a Haraster Dorfmusik mindennapjait: próbák,
zenedarabok kiválasztása, kották beszerzése. A nagymányoki sikeres szereplés után városunk zenekara
nem kis feladatra szánta el magát: helytállni a 2010. évi Fúvószenei Európa Bajnokságon.
A pünkösdi hétvégén került sor a versenyre
Sillian városában, Tirolban. Magyarországi zenekar még nem vett részt eddig ezen a versenyen,
így nem csupán az együttesnek volt ismeretlen a
fesztivál, de a rendezõk sem találkoztak ezelõtt
hazai együttessel. Négy kategóriában lehetett ne-

vezni, a Dorfmusik a legnehezebbet választotta
(A - Höchststufe). Mivel a kategóriában kiírt zenedarabok a zenekar ismeretlenek voltak, már a
beszerzésük is kihívást jelentett, és ezek után
mindössze néhány hét állt rendelkezésre az alábbi mûvek elsajátításához:
Musikantenstolz (Zenészbüszkeség), polka
Prager Juwelen (Prágai Ékszerek), induló
Für Dich (Számodra), keringõ
Akrobatik, polka
Mährische Freunde (Morva cimborák), polka
A zeneszámok betanítása már új karmesterre,
Rainer-Micsinyei Lászlóra hárult, mivel Fenyvesi Antal februártól Németországban vállalt el zenetanári állást. Nagy segítség volt, hogy az Ifjúsági-, Sport és Mûvelõdési Bizottság támogatásával a József Attila Mûvelõdési Házban és a
Baktay Ervin Gimnáziumban is próbálhatott a
csapat.
Végül eljött az indulás napja. Május 21-én, este nyolc órakor gördült ki a zenekar busza a gimnázium elõl, de elõtte még tartottak egy utolsó
próbát az iskolában. Szombat reggel érkeztek
meg a szállásra, majd ebéd után újra buszra ültek, mivel már aznap játszottak egy hatvan perces koncertet a Sillian fõterén felállított sátorban. Mûsorukban a közismert fúvószenei számok közé beillesztették a magyarországi német
népzene jeles darabjait, és jellegzetes magyar
történelmi indulókat is. Nem csak az tette a zenekart különlegessé, hogy Magyarországról elsõként vettek részt a versenyen, hanem közülük
került ki a legfiatalabb zenész is, a több mint 400
muzsikusból. Büszkén mondhatjuk el , hogy
Tuboly Roland, a Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákja tagja a zenekarnak, ahogyan az intézmény egy másik tanulója,

Báthori János is. A közönség kitörõ lelkesedéssel és hosszas tapssal fogadta a Haraster
Dorfmusik mûsorát.
Másnap elérkezett a verseny napja. A zenekarok egy része már szombaton eljátszotta a versenydarabokat, míg a többiek vasárnap kerültek
sorra, ahogy a mi zenészeink is. Mégpedig legutolsónak, s így délután négykor léptek fel a zsûri elõtt. A reggeli elfogyasztása után maradt még
idõ egy legeslegvégsõ próbát tartani szálláson.
A verseny a 2200 lakosú Sillian Kulturális Centrumának koncerttermében volt. Mivel a hangversenytermet hangszigetelték, csak a színpadi
váróból lehetett hallani az elõzõ zenekar programját. S akkor a mieink következtek… A színpadra menet egy gyors gratuláció az elõzõ zenekarnak, míg a Kameradi nevû cseh együttes
tagjai a mieinknek kívántak sikeres fellépést (õk
a 3. helyen végeztek). Hangolás után a zsûri elnök csengõvel jelezte, hogy lehet kezdeni.
Musikantenstolz Polka, nagy taps, majd csengõ,
Prager Juwelen Marsch, nagy taps, morajlás,
megint csengõ, Für Dich Walzer nagy taps, zúgás, ismét csengõ Akrobatik Polka (a szerzõ
zsûritag!), hatalmas tapszúgás, még egyszer
csengõ, és a lendületes Mährische Freunde Polka, majd tapsvihar, brávó kiáltások, éljenzés…
leírhatatlan.
A versenykoncert után megkönnyebbülten és
boldogan jöttek ki a zenészek a terembõl. Meg-

lepetésükre több zenekarvezetõ és zenész jött
oda hozzájuk gratulálni, és elismerésüket kifejezni, valamint az utolsó darab utáni nagy ováció is sejtetett már valamit. Ezután volt egy kis
szabadidõ a felvonulásig, ami igen hamar elszállt. A felvonulást a város 60 fõs zenekara vezette. Leírhatatlan volt a hangulat, ahogy a sikátorszerû utcákat ellepték az emberek, megtapsolták a felvonuló zenekarokat, a zenészek pedig énekelték a saját dalaikat. A felvonulás a fõtéren felállított sátorba vezetett, ahol megkezdõdött a díjátadási ceremónia. Mivel az „A” kategória díjait utoljára osztották ki, a végén a fe-

szültség szinte tapintható volt a levegõben. S
már csak két zenekar maradt: Pro Solist'y Ausztriából, és a Haraster Dorfmusik Magyarországról. Ekkor kimondták: a 11. Fúvószenei Európa
Bajnokság 2. helyezettje a Haraster Dorfmusik.
Ismét nagy éljenzés, ugrálás, sikoltozás az
örömtõl, mivel talán ez volt az utolsó dolog,
amire az elindulás pillanatában számítottak. A
zenekar vezetõje, Zwick András büszkén ment
fel a színpadra, átvenni a díjat. Más feladatuk
már nem is maradt, mint ünnepelni a zenekar sikerét, élvezni a fesztivál befejezõ estéjét, és
még erõsíteni a zenekarok és zenészek között
kialakult barátságot.
A nemzetközi zsûri (Freek Mestrini, Klaus
Rappl, Franz Watz, Josef Vejvoda) értékelése
alapján a zenekar az 100 pontból 91,5 pontot elérve lett második a legmagasabb szintû kategóriában. A hét országból (Ausztria, Németország, Hollandia, Csehország, Svájc, Belgium,
Magyarország) érkezõ zenészek egy pedánsan
lebonyolított rendezvénnyel találkoztak. A zökkenõmentes megvalósításról hat fiatalember
gondoskodott, ezért köszönet illeti Helmut
Krautgasser, Reinhard Webhofer, Otto Trauner,
Matthias Krautgasser, Hans-Christian Kraler,
Christian Schönegger munkáját, akik az egyik
helyi zenekar, a Sillianer Beize tagjai.
A Haraster Dorfmusik ezúton szeretné megköszönni támogatóinak és segítõinek hogy a
zenekarnak lehetõsége nyílt a versenyen való
részvételre és a sikeres szereplésre:
Dunaharaszti Város Önkormányzata, dr.
Szalay László polgármester, Dunaharaszti
Önkormányzat Ifjúsági-, Sport- és Mûvelõdési Bizottság, Pest Megye Német Kisebbségi Önkormányzata, Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata, Dunaharaszti
Német Kisebbségi Önkormányzata, Márton
Éva, Sziráki György, Lehel Endre,
Zipfelmütz és Rosinen tánccsoportok,
Markesz István, Mannheim Lénárd, Tuboly
László, Dunaharaszti József Attila Mûvelõdési Ház munkatársai

Tisztelt Szerkesztõség!
Az egyik számukban láttam képet, „Így parkolunk” címmel, és ezzel kapcsolatban én is ráakadtam egy érdekességre múlt pénteken, május 14-én 8.30 körül.
Elismerem, sok helyen gond a mozgássérültek parkolása, de szerencsére ezzel a városszéli Tesco-nál nincs
probléma. 24 parkolóhely áll rendelkezésükre, aminek a kihasználtsága jó ha eléri a 20%-ot. A mellékelt
képen lévõ autó sofõrje úgy gondolta, hogy nem foglalkozik, a sok üresen álló számára fenntartott parkolóval, beáll inkább közvetlenül mellé. Ha megtiszteljük a mozgássérülteket azzal hogy nem állunk a helyükre, akkor szerintem elvárható tõlük, hogy használják azt, ne pedig egy sima parkolót, ahol szûkös a hely,
és zsúfoltság is van általában.
Mellékesen megjegyzem, hogy a 24 mozgássérült parkolóval szemben, nagycsaládos parkoló egy darab
sincs kijelölve az említett parkolóban.
Tisztelettel: V-né R. Ilona
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A víz élõvilága
A víz világnapja alkalmából, 2010. 04. 09-én interaktív elõadást és játékot szerveztünk. Örömünkre nagyon sok gyereket és felnõttet érdekelt a Powerpointos
elõadás, amit a II. Rákóczi F. Általános Iskola számítógépes termében tartottunk meg. A játékban részt vettek a Kõrösi Cs. S. Általános Iskola 8. évfolyamos tanulói, Sier Andrea tanárnõ osztálya és természetesen a Rákóczi iskola
tanulói is.
Az elõadás kapcsán hirdettünk a Víz élõvilága címmel gyermekrajz versenyt.
2010. 05. 07-én a kiállításmegnyitó alkalmával közel 80 gyerek, szülõ, nagyszülõ, pedagógus, és óvó néni látogatott el és tekintette meg az alkotásokat.
A zsûri tagjainak nehéz dolga volt, mivel 150 db nagyon igényes munkát
kellett díjaznia. Lehel Endre grafikus és festõmûvész, Horváth László Adrián grafikus mûvész minden tudását és tapasztalatát latba vetve rangsoroltak kategóriánként.
A látogatók ezen a napon szavazhattak és kiválaszthatták a szívükhöz
közel álló munkák közül a közönségdíjas alkotást.
A díjakat a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete biztosította és adta át.
Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete

A Dunaharaszti Judo Club eseményei
Sportkedvelõ barátokkal, ismerõsökkel beszélgetve, arra a következtetésre jutottunk, hogy a Dunaharasztin élõ gyerekeknek nagyon kis százaléka sportol rendszeresen. Ennek az is lehet az oka, hogy a
gyerekek sokat ülnek a számítógép
vagy a tv elõtt, de az is, hogy nincs
elegendõ sportolási lehetõség a városban.
Tíz lelkes sportkedvelõ jóbarát, másfél
évvel ezelõtt elhatározta, hogy újabb
lehetõséggel bõvíti a mozogni vágyó
gyerekek lehetõségét. Az alapító tagok között nem kisebb nevek szerepelnek, mint Ozsvár András
olimpiai bajnok és dr. Szalay László polgármester úr. Olyan klubról álmodoztunk, ahova nem csak a sportolás miatt járnak a gyerekek, megtanulják a fegyelmet, a szabályok betartásának fontosságát, hanem baráti közösség alakul ki a gyerekek között. Az
ép testben ép lélek jelmondatának sok követõje, megvalósítója
van. A sportban kitûzött célok nem ellentétesek az iskolai nevelési célokkal, hanem éppen erõsítik azokat, ezért könnyû volt az
általános iskolákban támogatóra találni. Az elhatározást tettek követték. Elkészült az alapszabály, megtörtént a bírósági bejegyzés.
Miután sikerült megfelelõ végzettségû edzõ szakembert szerzõdtetnünk, elindultak az edzések. Heti két alkalommal a Hunyadi János Általános Iskola kis tornatermében, és heti három alkalommal a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A judo rövid egy év
alatt olyan népszerû lett, hogy a Hunyadi Általános Iskolában beindították a judo alapú testnevelés oktatását. A II. Rákóczi Általános Iskolában látványos judo bemutatót tartottak a Budai Judo
Club versenyzõi, közben Vén Zoltán edzõ tartott szakszerû elõadást a judo történetérõl, alapfogalmairól. A cselgáncs (judo,
dzsúdó) a japán dzsiudzsicu harcmûvészetbõl fejlesztett fegyver
nélküli önvédelmi küzdõsport. A cselgáncs az õsi Japánban honos számos harci mûvészetbõl ötvözõdött, de csak 1882-ben,
Jigoro Kano munkája nyomán fogadták el mint testnevelési módszert és sportágat. Az elsõ japán nemzeti cselgáncs bajnokságot
1930-ban rendezték. Az elsõ dzsúdó Európa-bajnokság 1951ben, az elsõ világbajnokság 1956-ban volt. A judo 1964 óta olimpiai sportág.
Az edzõ kitért a legfontosabb cselgáncs alapfogalmak ismertetésére: öv, küzdelem, dan, dozsó, ipon, tatami. A felkészülési évet
egy nagyszabású versennyel fejeztük be, melyet
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében rendeztünk. Az igazgató úr rövid üdvözlõ szavai után dr. Szalay László polgármester úr
nyitotta meg a versenyt. A verseny hangulata
magáért beszélt. A mérlegelés után a verseny
bírója ismertette a szabályokat, vezényszavakat.
Igazi dozsóvá változott a tornaterem, edzõk,
szurkolók hangja töltötte be a termet. Köszönet
a szervezõknek. Ezért érdemes volt dolgozni!
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A nagy várostakarítás

A Föld napja alakalmából nagy várostakarítási akciót hirdettünk. A felhíváshoz az idei
évben 1100 fõ csatlakozott és tevékenykedett! Ilyen sokan egy idõben, még egy településen sem vettek részt Magyarországon
szemétszedési akcióban! A környezõ településeken is csak 50–60 fõ szívügye a mások
által szétszórt és illetéktelenül lerakott szeméthegyek eltakarítása.

Egyesületünk a játszóterek takarítását végezte, majd virágot ültetett, hogy evvel is
hozzájáruljon a játszóterek vidám hangulatához. Erõinket egyesítve mentünk a Határ
út mentén lévõ mezõ és ligetes rész megtisztítására. A Gyerekjóléti ifi csapata az
Andrássy úton, a Polgári kör és a Nagycsaládosok a Duna-parton, a természetvédõk a
Csati-parti erdõben, a Bethlen Gábor utca fiatal lakói az árok mentén, a Baptista Gyülekezet a vasút melletti utcákat takarította.
Nagy örömmel láttuk, hogy felhívásunk nem

dekében, ne féljünk rászólni a szemetelõre,
hogy tegye azt, az oly sok helyen megtalálható szemétgyûjtõbe! Locsoljuk meg a virágot, a fát a játszótéren, ha szomjazik, száraz a földje!
Az iskolások méltán lehetnek büszkék, hogy
munkájukkal hozzájárultak a mi városunk
tisztaságához! Legyen közös célunk, hogy
városunk a környezõ települések közül a
legtisztább, legvirágosabb legyen!

csak a felsoroltakat hívta munkára, hanem a
lakókat is, akik saját portájuk elõtt tettek rendet! A nagy takarítás során tapasztaltuk,
hogy a belterületi utcák tisztának mondhatóak, a külterületeken és a Duna-parton összegyûjtött szemét mennyisége is elmarad az
elmúlt években összegyûjtött szeméthegyekhez képest!
Változunk és pozitív irányba! Az igényességünket mutatja, vágyunk a szépre! Ennek ér-

Az összefogás a nemes cél érdekében,
ezen a napon példaértékûnek bizonyult! Remélem az elkövetkezõ években ezt a létszámot is át tudjuk lépni, és évrõl évre többen
– és többen csatlakoznak a felhíváshoz,
mert van még mit tennünk!
Ezúton is szeretném megköszönni a résztvevõknek, a szervezõtársamnak, Gáll Sándor úrnak, az Általános Iskolák igazgatóinak
a segítséget! Nélkülük nem sikerülhetett volna!
Drscsákné Kerekes Gabriella
DKE

Természet karnyújtásnyira
A környezetvédelem globális problémáiról sok szó esik, de talán kelleténél kevesebb a természet, a
fajok, az élõhelyek hazai védelmérõl. Sokan talán úgy hiszik, hogy ha a „Természetet” akarják látni
el kell utazniuk valahová messzire. Az egzotikus afrikai, ázsiai állatok és tájak védelmérõl, az értük
folytatott küzdelemrõl szóló filmeket szívesen nézzük, szurkolunk. Nem is sejtjük, hogy nem kell átlépnünk városunk határát, mert itt is van olyan természeti érték, amit védeni és csodálni lehet.
Május 29-én a Helyi Természetjáró Túrázók (HTT) kis csoportja Dr. Sziráki György vezetésével megtapasztalhatta, hogy a természet karnyújtásnyira van tõlünk. A
Hókony (egy hajdani Duna-ág) mint láp a törvény erejénél fogva
védett, így bízhatunk megmaradásában. Értékét egyrészt a növényzet fajgazdagsága, másrészt számos védett növény itteni elõfordulása adja. Közülük a széles levelû gyapjúsással, a mocsári lednekkel és 3 orchidea félével (mocsári kosbor, vitéz kosbor, hússzínû ujjas kosbor) virágzásban találkozhattunk. Ezután az Alsónémedi felé húzódó Túrjánt kerestük fel. Egy része ennek is védett, de a keleti része jelenleg nem élvez védettséget, pedig lenyûgözõ látványban volt itt részünk. Más értékes növények mellett igazi virágszõnyeget alkotott a mocsári kosbor és egy másik védett orchidea féle
a szúnyoglábú bibircsvirág. A HTT, a Haraszti Környezetvédõk
Egyesülete és egyéb civil szervezetek kezdeményezésére aláírásokat gyûjtünk, hogy a még érintetlen, védelemre érdemes területeket
helyi védelem alá helyezzék.
Vásárhelyi Gabriella
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27. Országos
Flottatalálkozó és Verseny

Hajósinas- és matrózképzõ
vízi túrák
(Csepel-sziget kerülõ)
Idõpont: 2010. június 25–29.
és 2010. augusztus 4–8.
Ára: 11 000 Ft.
Jelentkezni lehet:
Czompa Gyula tanár úrnál
06/30-342-7962

2010. május 14–16-ig, Ajkán került megrendezésre a vízitúrázó
fiatalok országos találkozója, melyen szakosztályunk minden évben részt vesz.
Május 14-én az esti órákban érkeztünk meg Ajkára, ahol a Molnár Gábor Általános Iskola biztosított szállást a tornatermében.
A bátrabbak, dacolva az idõvel, az udvaron sátorozhattak.
Szombaton délelõtt kerültek megrendezésre az evezõs és kormányos versenyek. Kegyes volt hozzánk az idõ, mert az utolsó
versenyszám befejezését követõen kezdett csak esni az esõ,
igaz utána már nem is állt el. Délután az uszodában az úszó és
vízbõl mentõ versenyek zajlottak. A kettõ között lazításként egy
vízi jártasságból összeállított tesztet kellett a versenyzõknek kitöltenie.
Este egy kis buli zárta a mozgalmas napot. Persze volt, akinek
csak ekkor lett igazán izgalmas az élet, mert az orkán erejû szél
a gyengébb sátrakat egyszerûen szétszakította, így lassanként
mindenki beköltözött az épületbe, ahol kedélyes szardíniaként
tölthette az éjszakát. Természetesen a hangulat nagyon jó volt.
Vasárnap délelõtt az eredményhirdetés után indultunk haza.
Szakosztályunk 9 versenyzõt nevezett a versenyre. Az idén sem
kellett csalódnunk a gyerekekben, nagyon szép eredményeket
értek el.
Eredményeink:

Szigetköz-Dunaharaszti
(vízi vándortábor)
Idõpont: 2010. augusztus 14–22.
(9 nap, 8 éjszaka)
Ára: 25 000 Ft.
Jelentkezni lehet:
Czompa Gyula tanár úrnál
06/30-342-7962
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Úszás:

7–8. évf.
II. Kiss Gergely
III. Bíró Balázs

ifi (fiú, lány)
II. Weinber Ádám
II. Gáncsos Vivien

Vízbõl mentés:

II. Kiss Gergely
III. Bíró Balázs

II. Weinber Ádám
II. Gáncsos Vivien

Evezés:

I. Bíró Balázs
Kiss Balázs
Kiss Gergely
Major Lajos
Cserepes Tamás
(vegyes hajóban)

II. Weinber Ádám
Mészáros László
Cserepes Tamás
Markovics Zoltán
III. Gáncsos Vivien

Kormányos verseny: I. Kiss Gergely
I. Weinber Ádám
II. Bíró Balázs
II. Cserepes Tamás
III. Markovics Zoltán
I. Gáncsos Vivien
Egyéni összetett:

I. Kiss Gergely
III. Bíró Balázs

II. Gáncsos Vivien
III. Weinber Ádám

A felnõtteknek is rendeztek egy versenyen kívüli futamot, ahol
szakosztályunk hajója az elsõ helyen végzett. Akik eveztek: Síkfõi Ferenc, Drscsák András, Szalai Zsolt, Mertz György

ujsag@dunaharaszti.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének Oktatási Bizottsága
videofilm-készítési pályázatot ír ki
„A mi sulink a legjobb!” címmel.
Az Oktatási Bizottság a digitális kompetencia fejlesztésének elõsegítése
érdekében filmes pályamunkákat vár.
Dunaharaszti várossá válásának tízéves évfordulója alkalmából a tanulók mutassák be iskolai környezetüket, munkájuk kapjon nyilvánosságot.
Díjazás
A verseny 1–3. helyezettjei (esetleges különdíjasa) pénzjutalomban
részesülnek. A jutalmazás szétosztható teljes nettó kerete 146 000 Ft.
Részvételi feltételek
A pályázatban Dunaharasztin mûködõ iskolák diákjai vehetnek részt
10–15 éves korig. A pályázaton nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
A pályázat jeligés.
Kategóriák:
– A - általános iskola 5–6. évfolyam egyéni vagy csoportos,
– B - általános iskola és gimnázium 7–8. évfolyam egyéni vagy csoportos.
A pályázat tartalmi és formai kritériumai
Pályamûként filmes alkotásokat várunk, melyek hossza maximum 3 perc
lehet.
A pályázatban felhasználható szöveg, rajz, videofelvétel, fényképek.
Videovágó programmal elkészített alkotásokat várunk, amelyben a diákok bemutatják, hogy mi mindennel foglalkoznak az iskolában, milyen
az iskolai élet, mennyit fejlõdött az adott intézmény azóta, amióta õk oda
járnak, mivel járulnak hozzá a diákok ahhoz, hogy az iskola jó hírnevét
öregbítsék. Milyen szabadidõs programokon lehet részt venni az adott iskolában, miért ajánlják a gyerekek, hogy a leendõ elsõsök az adott iskolát válasszák. Egyáltalán: miért az övék a legjobb iskola?
– Egy pályázó több pályamunkát is benyújthat.
– A videó bármilyen technikával készülhet, nincs megkötés.
– A videó maximum 3 perc hosszúságú lehet.
– A videó címébe bele kell foglalni a következõ megnevezést: „A mi
sulink a legjobb!”
– Az elkészített videókat egy szabadon választott videomegosztó portálra (például: Youtube, Indavideo, stb.) kell feltölteni, majd a feltöltött videó linkjét, a videó címét, a pályázó jeligéjét, az intézmény
nevét (ahol tanulmányait folytatja) és az induló kategóriájának betûjelét el kell juttatni a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalba, Tubákos Zsuzsanna oktatási referensnek. Az egyéni vagy a csoportot
képviselõ pályázó nevét, állandó lakcímét, telefonszámát és emailcímét zárt borítékban kérjük mellékelni.
– A pályázó csak olyan videót nyújthat be, amely eredeti, egyéni szellemi alkotása, amely felett kizárólagos és korlátlan felhasználói jogok-

kal rendelkezik, és amelyet a pályázat benyújtása elõtt semmilyen célra nem használt fel, pályázatra nem nyújtott be.
Értékelés
A pályamûvek beérkezését követõen – a pályázók kilétének ismerete nélkül – szakmai zsûri dönt a helyezésekrõl, illetve az esetleges különdíjról.
A zsûri tagjait az Oktatási Bizottság kéri fel.
Bírálati szempontok
A zsûri az alábbi szempontok alapján bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– az alkotó kreativitása, a választott téma bemutatásának egyedisége, újszerû látásmódja;
– a téma és a képi megjelenítés összhangja;
– a videóban ábrázolt történet képi elmondásának megvalósítása;
– az esetleges szöveg, hang és kép harmóniája.
A különdíjat a zsûri annak a pályázónak ítélheti meg, akinek a pályázata vizuális szempontból a leginkább megfelel egy amatõr kisfilmmel, videóval szemben támasztott kritériumoknak: a történethez illeszkedõ legjobb képi megoldások alkalmazása; a mondanivaló rövid, tömör megfogalmazása; a történet kiegészítése a képi világ segítségével; a vizuális
megoldások változatossága.
Érvénytelen pályázatok
Hiánypótlásra nincs lehetõség. A hiányosan, a pályázati kiírásnak bármilyen szempontból nem megfelelõ módon vagy a határidõn túl benyújtott
pályázati anyagokat a zsûri nem bírálja el.
Határidõk
a) a pályázatok leadásának határideje
A videók és az adatok beérkezésének határideje: 2010. november 15.
b) eredményhirdetés
A pályázatok eredményének kihirdetésére 2010. december 6-án kerül
sor.
A nyertes pályamûvek nyilvánosságot kapnak a helyi médiában.
A nyertes pályázók e-mailben és/vagy telefonon kapnak értesítést.
További információ a pályázattal kapcsolatban
A pályázatról további információt hivatali idõben a 06-24-504-419-es
telefonszámon, illetve a tubakoszsuzsa@dunaharaszti.hu email-címen kaphatnak.
Hajdú Zsolt
az Oktatási Bizottság elnöke sk.

Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének Oktatási Bizottsága
a 2010/2011-es tanévre is kiírja a

„Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázatot”
azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedõ tanulmányi és versenyeredményeket elérõ, szociálisan is rászoruló,
Dunaharasztin lakó és tanuló diákokat általános vagy középiskolai tanulmányaik sikeres folytatásában.
Pályázni két kategóriában lehet:
– „Á”: A következõ tanévben az általános iskola 5–8.
évfolyamán tanulók.
– „K”: A következõ tanévben a középiskola 7–12. évfolyamán
tanulók.

Fõ út 152., 10-es szoba), vagy letölthetõk a város honlapjáról
(www.dunaharaszti.hu a pályázatok menüpontból).

Az elbírálásnál a tanulók tanulmányi és versenyeredményeit,
valamint szociális helyzetét együtt vesszük figyelembe.
Az ösztöndíjban részesülõk száma: összesen 8 fõ.
Az ösztöndíj összege: 10 hónapon át havi 5000 (ötezer) forint,
azaz összesen tanulónként 50 000 (ötvenezer) forint.

A hiánytalanul kitöltött és a kötelezõ mellékletekkel ellátott
pályázati anyag elküldhetõ postai úton, ajánlott levélben (a
feladási bélyegzõ dátuma maximum 2010. június 22. lehet) a 2330
Dunaharaszti, Fõ út 152. címre, vagy leadható személyesen
ugyanitt a közoktatási referensnek (10-es szoba). Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Diákösztöndíj-pályázat 2010”.

A pályázati dokumentumok átvehetõk az intézményvezetõknél
és az osztályfõnököknél, valamint a Polgármesteri Hivatal
közoktatási referensénél ügyfélfogadási idõben (Dunaharaszti,

Dunaharaszti Hírek – június

Az ösztöndíjpályázat beadási határideje: 2010. június 25.
péntek 10 óra.

Döntés az Oktatási Bizottság júniusi rendkívüli ülésén várható.
A nyerteseket postai úton értesítjük.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. május 31-én megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolt
a két ülés között eltelt idõszakban történtekrõl:
1. A Fõ úti projekttel kapcsolatosan a
mai napon egy sajtótájékoztató került
megtartásra. A jó hír még az, hogy az
ezzel a projekttel kapcsolatos Támogatási Szerzõdés aláírásra került!
Megköszöni mindenki munkáját!
2. TÁMOP pályázat Magyar Államkincstár általi pénzügyi ellenõrzésének
eredménye kifogástalan lett, valamint
a szakmai megvalósításról is elismerõen nyilatkoztak az ellenõrök.
3. A Gergely Air Kft. a légi és földi kémiai szúnyoggyérítési munkákat az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által engedélyezett Delta ULV, Mosquitox 1
ULV 0,5 l/ha dózisú szúnyog irtószerrel 2010. május 11-én elvégezte.
4. A Hivatal által szervezett veszélyes
hulladék gyûjtése 2010. május 15-én
sikeresen lezajlott.
5. Az Önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlanok, közterek, parkok kaszálása megkezdõdött és a vegetációs idõszak végéig folyamatosan történik,
valamint megkezdõdött az egynyári
virágok kiültetése.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévõ
0186/22 hrsz.-ú csereerdõ terület tavaszi ápolási munkái (egyszálra metszés, korona-alakító metszés, tárcsázás, kapálás, egyszikû gyomirtás)
megtörténtek.
7. A viharos szélben a közterületre esõ,
letört gallyak, ágak összegyûjtése, kicsavart fák kivágása, elszállítása
megtörtént, nagyobb káresemény
nem történt.
8. Az A3-as csatorna kotrása megtörtént, valamint a Kaszala Károly utcában az A3-as csatorna kiskeresztmetszetû áteresze bontásra került.
9. Nádor utcában a csapadékvíz elvezetés elkészült.
10. A Gyóni Géza utcában az árok burkolata megvalósult.
11. Elkészült a Király utca és a Zöldfa utca sarkán a csapadékvíz elvezetés.
12. A MÁV-Alsó utcában az itatott makadám felületzárás elkészült.
13. Végéhez közeledik a szigeti lejáró
közmûfelújítása.
14. A MÁV-Alsón Bollók Józsefék az Önkormányzatunk részére térítésmentesen leadtak egy 915 m2 nagyságú ingatlant. Ezt az ingatlant közcélra
használjuk, építési telkek közterületi
megközelítését biztosítja.
15. Az Andrássy utcában lévõ, a város felõli sebességjelzõt egy zöld sörösüveggel (sör is volt benne) telibe dobták. A kijelzõ helyreállítása 149 000 Ftba került.
16. A Mese Óvoda kerítésépítése megpályáztatásra került. A kivitelezés a nyári szünet elsõ napján 2010. június 21én kezdõdik.
17. A Polgármesteri Hivatal technikai segítségével sikeresen lezajlottak az
érettségi vizsgák a Baktay Ervin Gimnázium és Szakközépiskolában.
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Napirendi pontok
1. Döntés a közbeszerzési eljárások
eredményérõl
Dr. Szalay László polgármester felolvasta
a napirend kiegészítését, mely a Laffertkúriával kapcsolatos.
A munkálatok során a tetõszerkezettel
kapcsolatosan voltak olyan problémák,
melyek másfajta technológiát tesznek
szükségessé, így változnak az árak is,
ezért közben kell közbeszerzést kiírni. Erre úgy írnak ki közbeszerzést, hogy csak
azok tudnak indulni rajta, akik az eredeti
közbeszerzésen is nyertesek voltak, hiszen közben a megkezdett munka folyik.
A Képviselõ-testület döntött a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
A Képviselõ-testület 4 közbeszerzési eljárásban döntött a Képviselõ-testület.
Az elsõ a városközpont „Elektromos hálózat átépítése” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás, melynek nyertese a
Kisduna-Vill Kft.
A második közbeszerzési eljárás a Fõ út
rekonstrukciójának mûszaki ellenõrzése
tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás, melynek nyertese UTIBER Közúti
Beruházó Kft. lett. Második helyezett
ajánlattevõnek pedig az ÁMI Kft.-t jelölte
meg a Képviselõ-testület.
A harmadik közbeszerzési eljárás a
Dunaharaszti 5 utcája szilárd burkolattal
való ellátásának és csapadékvíz elvezetés kialakításának mûszaki ellenõrzése. A
közbeszerzési eljárás nyertesének a
WOLF-Víz Bt.-t jelölte meg a Képviselõtestület. Második helyezett ajánlattevõnek
az ÁMI Kft.-t jelölték meg.
A negyedik közbeszerzési eljárás a
Dunaharaszti Domb és Vörösmarty utcák
út- és csapadékvíz elvezetés építésének
mûszaki ellenõrzése. A közbeszerzési eljárás nyertesének a WOLF-Víz Bt.-t jelölte meg a Képviselõ-testület. Második helyezett ajánlattevõnek az ÁMI Kft.-t.

sal létrehozandó telkek még hiányzó közmûveit és az elõttük levõ közterületek szilárd útburkolatának kiépítését az érdekelt
ingatlanok tulajdonosai közös és arányos
teherviseléssel végeztetik el.
4. A DV Kft. 2009. évi beszámoló jelentése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete, a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2009. évi egyszerûsített
éves beszámolóját, a kiegészítõ mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést
elfogadta.
5. A DV Kft. ügyvezetõjének megbízása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
2010. június 1-jétõl 2013. május 31-ig Hargitai Pétert választotta meg, megbízási díja bruttó 50 000 Ft/hó.
6. A DHRV Kft. 2009. évi beszámoló
jelentése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft. 2009. évi éves beszámolóját, a kiegészítõ mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
7. Napsugár Óvoda energetikai korszerûsítésére benyújtandó KEOP-5.3.0/B
pályázat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete jóváhagyja a „KEOP – 20095.3.0/B – Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” c. pályázati konstrukcióra benyújtandó, a Napsugár Óvoda épületének
megújuló energiahasznosítással kombinált energetikai fejlesztését célzó projekt
elõkészítését.
8. A Pénzügyi Bizottság beszámolója a
2009. évben végzett munkájáról

2. Sportközpont telekalakítása és belterületbe csatolása

A Pénzügyi Bizottság beszámolóját a Képviselõ-testület elfogadta.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a város Szabályozási Tervével
és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a 0101/1 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanból megosztással kialakítandó 6 ha 8085 m2 területû 0101/82 tervezett hrsz.-ú ingatlant sportközpont kialakítása céljára belterületbe csatolta.

9. Önálló képviselõi indítvány – A
KisDuna TV további sorsáról

3. 088/1,2,10,18,19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a város Szabályozási Tervével és
Helyi Építési Szabályzatával összhangban
a 088/1, 2, 10, 18, 19 hrsz.-ú ingatlanokat
lakótelkek és közterületek kialakítása céljára belterületbe csatolta azzal, hogy a belterületbe csatolást követõen ezen ingatlanok és a 6994/7. hrsz.-ú ingatlan között
megvalósítandó telekcsoport újraosztás-

ujsag@dunaharaszti.hu

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete kinyilvánította, hogy a városi televízió szolgáltatásra szükség van, ezért
a következõ soros ülésére az alábbi alternatívák figyelembe vételével készüljön
elõterjesztés:
– Maradjon a mostani szerzõdés konstrukció.
– Az Önkormányzat vásárolja meg a
Kisduna TV üzemeltetését.
– Az Önkormányzat bérelje a Kisduna TV-t.
– A következõ testület döntsön a Kisduna
TV sorsáról.
– Más társaságokkal a Kisduna TV
együttmûködésének kialakítása (az Önkormányzat a piacról szerezze be a
szolgáltatást).
– Médiatestület felállítása szükséges.
Dunaharaszti Hírek – június

FELHÍVÁS

Adócsoport tájékoztatója
Tájékoztatjuk a lakosságot az alábbi adóigazgatási bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítésének módjáról:
I. Helyi iparûzési adó
2010. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóval
összefüggõ hatásköröket a 2010. január 1-jétõl kezdõdõ adóéveket érintõen az állami
adóhatóság (APEH) gyakorolja.
A módosítás alapján a helyi iparûzési adóval
összefüggõ eljárások rendje a következõ:
– Az állami adóhatóság 2010. január 1-jétõl
a helyi iparûzési adóval összefüggõ hatásköröket a 2010. január 1-jétõl kezdõdõ
adóéveket érintõen gyakorolja.
– A 2010. január 1-jét megelõzõ adóéveket
érintõ adókötelezettségeket az adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve
az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat az
önkormányzati adóhatóságok látják el.
– Az elõzõekben foglaltaktól eltérõen a 2010.
március 15-én esedékes helyi iparûzési
adóelõleget az önkormányzati adóhatósághoz kellett teljesíteni a 2009-ben kiadott fizetési meghagyások alapján. Az állami adóhatóság a 2010. évi helyi iparûzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az elõleget a saját nyilvántartása
szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március
15-én esedékes helyi iparûzési adóelõleget
az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a
különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi.
– A tevékenységüket 2009. december 31éig megszüntetõ adózók a helyi iparûzési
adóval összefüggõ adókötelezettségeiket az
önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az önkormányzati adóhatóságok végzik az ezzel összefüggõ adóztatási feladatokat. A tevékenységüket 2009. december
31-ét követõen megszüntetõ adózók
2010. január 1. utáni idõszakot érintõ adóügyeiben az állami adóhatóság jár el.
– A helyi iparûzési adó vonatkozásában a
2010. január 1-jét megelõzõ adómegállapítási idõszakokat érintõ, az adó megállapításához való jog legkésõbb 2011. december
31-én elévül.
A 2009. évi bevallás benyújtásának határideje 2010. május 31. Kérjük, hogy aki a határidõt elmulasztotta, minél elõbb pótolja kötelezettségét, s így a mulasztási bírság kiszabása mellõzhetõ.
Itt hívjuk fel az adózók és a könyvelõk figyelmét, hogy a 2010. szeptember 15-i helyi
iparûzési adóelõleg megfizetését az APEH
helyi iparûzési adó beszedési számlájára:
10032000-06057691 számlaszámra kell teljesíteni.
A Dunaharaszti Önkormányzat alszámlájára
(11742180-15393173-03540000) kizárólag
2010. május 31-ig bevallott és elõírt vagy korábbi esedékességû adóhátralékot lehet befizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy téves utalás miatt keletkezõ túlfizetéseket nem tudjuk
az APEH számlájára továbbutalni.

Dunaharaszti Hírek – június

II. Gépjármûadó
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gépjármûadót csak a jogszabályok által elõírt módon, azaz kizárólag a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
által nyilvántartott adatok alapján lehet megállapítani. Ellenkezõ bizonyításig az abban
tárolt adat az alapja a gépjármûadó kivetésének. A Hivatal adatait nem tudjuk és nem is
kívánjuk felülbírálni, az adatok módosítása
kizárólag az ügyfél által, az Okmányirodában
indított eljárásban lehetséges.
IV. Elektronikus ügyintézés
Az adóügyekben használható nyomtatványok
a www.dunaharaszti.hu honlapról (Hivatal/
Ûrlapok/Adócsoport) tölthetõk le. Az APEHnál alkalmazott módszerhez hasonlóan ellenõrzõ program segíti a nyomtatványok hibátlan kitöltését. Kérjük éljenek a lehetõséggel,
mivel nyomtatványt csak külön – személyes,
telefonos vagy írásbeli – kérésre küldünk.
Az ûrlapok mellett megtalálhatóak a számlaszámok is.
V. Hátralékosok felszólítása
Ezúton hívjuk fel a lakosság és a vállalkozások figyelmét arra, hogy az adóhátralékok behajtása folyamatos. 2010. februárjában mindenki számára postázásra került az adóértesítõ, csekkel együtt. Kérjük, hogy akinek elmaradt kötelezettsége van, az minél elõbb teljesíteni szíveskedjék, mert a tartozásokat az
adózás rendjérõl szóló törvény alapján munkabérletiltással, inkasszóval, nyugdíjletiltással, illetve önálló bírósági végrehajtó útján
vagyunk kénytelenek behajtani. Ez utóbbi
esetében az adózónak még a végrehajtási
költséget is meg kell fizetnie.
VI. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,
hogy fizetési nehézség esetén az adózó méltányossági kérelemmel élhet, mely kérelem
illetékköteles. Az illeték összege 2200 Ft,
melyet csekken vagy banki elektronikus úton
a Dunaharaszti Önkormányzat államigazgatási eljárási illeték számlájára (1174218015393173-03470000) kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejûleg.
VII. Ügyfél halála, illetve lakcímváltozás
bejelentése
Az adózás rendjérõl szóló 203. évi XCII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az adózónak
az adókötelezettségét érintõ annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül az elõírt
nyomtatványon közvetlenül az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
Kérjük, hogy ez alapján haláleset, illetve költözés esetén a hozzátartozó (költözés esetén
maga az ügyfél) az adócsoportnál külön jelentse be a haláleset, illetve költözés tényét annak
érdekében, hogy a nyilvántartást a lehetõ legpontosabban és naprakészen tudjuk kezelni.
Dunaharaszti, 2010. június

Adócsoport

ujsag@dunaharaszti.hu

Kérjük a tisztelt Dunaharaszti lakosokat, hogy amennyiben településünkrõl régi fényképeik, képeslapjaik vannak, szíveskedjenek azokat eljuttatni a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájába. A fényképeket, képeslapokat digitalizálás
után visszaszolgáltatnánk vagy adományként felhasználva a Megújuló
Városközpont alkalmából tervezett
fotókiállításon mutatnánk be a képeken keresztül Dunaharaszti múltját.
Kapcsolattartó:
Brauswetter Dóra
06/24-504-460
muszak@dunaharaszti.hu

Hároméves az
Arcadelt Kórus
Bensõséges, meghitt, ünnepi hangversenyre került sor május 15-én délután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Az
Arcadelt Kórus megalakulásának harmadik
évfordulóját ünnepeltük. Kórusunk ez idõ
alatt sokat változott: megerõsödött, fejlõdött, csiszolódott. Legfõbb erényünk az
igényesség és a tiszta éneklés. Igényesség
elsõsorban magunkkal szemben, továbbá a
zenei mûvek megválasztásában, kidolgozásában. Legfontosabb számunkra a tiszta
zenei hangzás. Karnagyunk Puhr Ferenc
nem kis erõfeszítésébe kerül, amíg minden
hang tökéletesen tisztán szól. Kitartó, lelkes, olykor kõkemény, ám végül szívet-lelket gyönyörködtetõ munka ez.
A tiszta hangzás mellett nagy gondot fordítunk a szöveg érthetõségére is. Az eredmény látható, hallható. Ékes példája ennek
a jól sikerült hangversenyünk is. Mûsorunkban Kiekastat, Casciolini, Pitoni, J.B.
Bach, Jannequin, Traetorius kórusmûveket
adtunk elõ. A karnagy minden dalt néhány
értékes gondolattal vezetett be.
Az est folyamán Kocsis Natália mûvésztanár, kórusunk tagja, Mozart: Fantázia címû darabjának elõadásával kápráztatott el
mindannyiunkat.
Mets György, szintén kórustag, saját költeményével járult hozzá az ünnepi pillanatokhoz, kizökkentve ezzel gondokkal terhelt hétköznapjainkból.
Még színesebbé tette az est hangulatát Gál
Marianna, zenepedagógus, aki egy lágy, lírai dalt tanított be és vezényelt.
Az elõadás után egy kis ünneplésre, beszélgetésre került sor barátainkkal, rokonainkkal, ismerõseinkkel.
A terített asztal élvezete mellett a vendégek megtekinthették Mets György költõ,
festõmûvész, rögtönzött képkiállítását.
Köszönjük a közönségnek, hogy a mostoha idõjárás ellenére megtisztelt bennünket
jelenlétével!
Gál Józsefné
kórustag
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EGY PILLANTÁS AZ ELMÚLT EZREDÉVRE IV.
A megye férfi lakossága az ország többi részéhez
hasonlóan szintén kivette a részét az I. világháborúból. A területünkrõl bevonult honvédek közül különösen sokan estek fogságba Galíciában
1915-ben. Közben a háború okozta fémhiány miatt a megyébõl százával vitték el a harangokat.
Dunaharasztin az 1916. szeptember 28-án kelt
jegyzõkönyv szerint a katolikus egyházközségtõl
egy 585 kg, egy 161 kg, egy 75 kg és egy 17 kg
súlyú harangot vettek át hadicélra, mely ellenértékeként 3352 koronát köteles a budapesti császári és királyi parancsnokság építési osztálya
kiutalni…
A háború második felében a drágulás, a fogyó
élelmiszerek, a sorbanállás, és a hadsereg ellátását biztosító rekvirálások voltak jellemzõk. 1918
után tömegével érkeztek haza az oroszországi hadifoglyok, megszaporodtak a szökések, dezertálások, aminek nyomán a megyében komoly rendfenntartási problémák adódtak. Ezt fokozta az
1918. júniusi sortûz, melyben a MÁVAG gyár
udvarán megöltek négy munkást, és aminek nyomán Albertfalván, Nagytétényen és Budafokon
sztrájk alakult ki. A forradalmi hangulat miatt a
Pest megye területén állomásozó 52-es gyalogezredet készültségbe helyezték. Mindezek közben
és hatására 1918. október 14-én a megye bizottsági ülésén határozat született, miszerint a megye
közönsége követeli a mielõbbi békét, elválást
Ausztriától, és a független Magyarország megteremtését. Ezt követte a demokratikusnak és polgárinak nevezett õszirózsás forradalom. A megyei közigazgatást a forradalmi erõk Agorasztó
Tivadar tiltakozása ellenére szinte mindenütt leváltották, kicserélték. Az új kormány azonban
sem a bel-, sem a külpolitikai helyzetet nem volt
képes kezelni, a külföldön állomásozó magyar
honvédséget leszerelték, melynek nyomán megindult az ország idegen erõk általi megszállása.
Az ország helyzete egyre reménytelenebb lett,
majd 1919-ben az úgynevezett Vix-jegyzék után
Károlyi átadta a hatalmat a proletárdiktatúrának.
A 133 nap terror a megyét is megviselte, az elégedetlenkedõkkel Szamuely terrorlegényei kegyetlenül elbántak: Dunapatajon 64, Kalocsán
40, Abonyban 6 embert végeztetett ki. A Tanácsköztársaság elbukott, a román csapatok megszállták a fõvárost, átvonulóban sarcolva, pusztítva a
megyét. A románok a megye területén két fogolytábort létesítettek, ahol vöröskatonákat, kommunistákat és magyar hazafiakat tartottak fogva. E
táborokat vette át a nemzeti hadsereg, majd megkezdõdtek a peres úton történõ felelõsségre vonások. Sok helyen spontán módon és különítmények tisztogatásával vettek elégtételt a vörös terror egyes elkövetõivel szemben.

A Trianon okozta gyász és sokk ellenére az ország lassan életre kelt, és egy közel negyedszázados polgári fejlõdés következett. Így történt ez
a megye életében is; ismét az ország vezetõ megyéje lett, bár ezt annak is köszönhette, hogy a
trianoni csonkolás után a többi vármegye területe csökkent. A megalázó békediktátum igazságtalansága nyomán és a háborúban elesettek emlékére sorra emelték az emlékhelyeket, emlékmûveket, hõsi tereket, ligeteket. Megindult az országzászló mozgalom. A korszakot áthatotta a jogos irredenta és revizionista szemlélet, az igény
az ország újraegyesítésére.
Dunaharasztinak 150 hõsi halottja volt a háborúban, tiszteletükre 1927-ben emeltek szobrot az
Erzsébet utcával szemben a Fõ úton, ami tíz év
múlva került át mai helyére a Hõsök terére, ahol
a szobor talapzata egyben az országzászló talapzata is lett, egykori táblája pedig a történelmi Magyarországot ábrázolta „Így volt, így lesz” felirattal.
Az ország – bár megtartotta arisztokratikus jellemvonásait – sokat fejlõdött. Kórházak, egyetemek épültek, Klebelsberg Kuno – Dunaharaszti
díszpolgára – kultuszminisztersége nyomán
olyan oktatási és iskolarendszer lett megalapozva, mely sok szempontból napjainkban is példaként szolgál. A keresztény polgári társadalomban
jelentõsen nõtt a munkások száma a mezõgazdaságban dolgozók rovására, erõs tisztviselõi középosztály alakult ki, és jelentõsen fejlõdött a
szolgáltatóipar. Jó példája ennek a ma is sokat
emlegetett Hangya fogyasztási szövetkezet. A
konszolidálódott közéletben társadalmi szervezetek alakultak, mint a cserkész és leventemozgalom, leánykörök, legényegyletek és egyesületek.
Ilyen volt a népszerû KALOT, aminek alapítója
Kerkai Jenõ volt, aki késõbb több éven át
Dunaharasztin lakott. A megyében szervezték
meg 1933-ban a gödöllõi cserkész Jamboree-t,
ami akkor világraszóló esemény volt.
Fellendült a gazdaság is, új ágazatok jelentek
meg, mint a váci FORTE gyár. A többi vállalat –
kiheverve a trianoni megrázkódtatást és a gazdasági világválságot – lassan talpra állt.
Így jutott el az ország a második világháborúig.
A második és a harmadik Ukrán Front közeledtére hatalmas sáncmunkák kezdõdtek a megyében. Kiépült a Heves megyébõl induló,
Fenyõharaszt–Kartal–Bag térségben húzódó Karola-vonal, a hármas tagolású Attila védõöv rendszer, melynek külsõ vonala Taksony–GyálMaglód–Pécel–Gödöllõ–Veresegyház–Vácrátót–
Vác vonalon húzódott. De hiába a hõsies védekezés, a szovjetek elfoglalták Budapestet, így az
akkorra már kitelepített Dunaharasztit is. A meg-

A hadikórház tagjai a mai Hunyadi iskola
udvarán. Köztük több beosztott haraszti is
található.
szállt községben hadikórházat hoztak létre, itt
ápolták a Székesfehérvár közelében folyó súlyos
harcok sebesültjeit. Az elhunyt orosz katonák
számára elõször az akkori temetõben (ma kegyeleti park) hoztak létre katonatemetõt, majd késõbb a holttesteket a MÁV állomás elõtti téren
temették el. A hiteles jegyzõkönyv 458 elesett

Temetés 1945-ben a mai kegyeleti park helyén
álló temetõben. Hangai Rupert plébános
mögött jól látszik a szovjet katonai temetõ
kapuja és kerítése.
szovjet katonát említ, de helyi visszaemlékezések
szerint a közös sírba temették a település környékén elesett és hevenyészve eltemetett német és ismeretlen magyar katonákat is. A lábadozó szovjet katonákat a felsõfalu elûzött tulajdonosú, kifosztott villáiban helyezték el. Ezek a katonák a
háború befejezése után is még hosszú hónapokig
itt laktak. Az akkor élõk visszaemlékezései szerint a környéken az esti órákban még sokáig lehetett hallani orosz népdalokat…
A második világháború után ismét fenekestõl felfordult a világ, gyökeresen megváltozott az ország, a megye, s benne Dunaharaszti élete is.
Gáll Sándor

Kosárlabda beszámoló U 11
A Haraszti Sasok kosarasai
befejezték a 2009–2010.
évi küzdelmeket, az U11ben.
A Kenguru Kupában a Budapesti területi versenyen,
az induló 42 csapat közül a
8. helyet szereztük meg. Itt
729 gyerek szerepelt összesen, s ebben a mezõnyben végzett
a 6. helyen Bényi Máté, 305 dobott ponttal.
A Megye bajnokságban szintén ez a korosztály versenyzett.
Nagyon jól szerepeltünk, bár a döntõben vereséget szenvedtünk a KLIKK Zsiráffickók csapatától. Nem mentség, de többen
áprilistól cserbenhagyták a csapatot, s ráadásul a döntõ mérkõzésen is tartalékosan tudtunk kiállni. Az eredményt nagyban
befolyásolta az egyik KLIKK-es gyerek sportszerûtlen viselkedése is.
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Végül a 3. helyen végeztünk, így bronzérmesek lettünk. Itt is
Bényi Máté volt a legeredményesebb játékos, 238 szerzett
ponttal. A Kenguru Kupában 16 mérkõzést játszottunk, míg a
megye bajnokságban 10-et.
Az All Stars csapat tagja lett Bényi Máté, a csapat legjobbja
Bácskai Bálint, s a második legeredményesebb játékos
Somkuti Márton, akik külön díjazásban részesültek.
Köszönöm a DMTK, és mindhárom iskolaigazgató egész évi
segítségét, a szülõk segítségét, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre.
Nagyon szerettünk volna itthon is játszani, de sajnos a Kõrösi
palánkja magas, s még mindig nincs ráakasztható kis palánkunk.
Június 20-tól az Ikladi levezetõ táborban veszünk részt.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra.
Bartáné Nagy Csilla
edzõ

ujsag@dunaharaszti.hu
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Kis utazás, nagy élmény
Kirándulások a szomszédságba
A nyári hónapok a vakáció, az utazás,
strandolás és a pihenés jegyében telnek.
Sokan szerveznek túrákat, kirándulásokat
is a szünidõ alatt. Nem mindig kell azonban sok idõ és pénz árán messze utazni,
városunkhoz közeli településeken is lehet
kulturális élményeket szerezni, kisebb kellemes kirándulásokat tenni. E kínálatból
szeretnénk ajánlani néhány lehetõséget.
A természet és a növényvilág szerelmeseinek a közeli Soroksáron lévõ botanikus
kertet lehet ajánlani. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Kertészettudományi Karához tartozó hatvanhektáros területen 1800 növényfaj található. ÉszakAmerika, Kelet-Ázsia, Kaukázus, Kárpátok
és még sok földrajzi hely növényei, Magyarország jelentõsebb növénytársulásai
a karsztbokorerdõtõl az alföldi kocsányos
tölgyes, gyertyános-bükkös és a szikes
pusztára jellemzõ növényvilága mellett a
magyar flóra védett növényei, vadgyümölcs és vadon termõ rózsa fajok, valamint még sok növényritkaság mind megtalálható. Ilyenek azok az értékes eredeti
társulás-maradványok, amelyek megõrizték a Duna-Tisza közére jellemzõ vegetációt, mint a nyílt- és zárt homokpusztagyep, a zsombékos, a száradó láprét,
amelyek ritka és védett növények természetes élõhelyei. Ezek kiemelten védett területei a kertnek. A látogatók április 1-tõl
június 30-ig és szeptember 15-tõl november 15-ig látogathatják. Bár szombaton és
vasárnap a botanikus kert zárva tart, és
csak telefonon elõre bejelentkezett csoportokat fogad, hétfõtõl csütörtökig 9-16,
pénteken: 9–12 óra között lehet látogatni
belépõdíj ellenében. Érdemes tehát a szabadság alatt egy kellemes délelõttöt, vagy
délutánt eltölteni e szép környezetben. Soroksár központjából a Hõsök tere – Templom utca – Vecsési út útvonalon közelíthetõ meg, akár kerékpárral is.
A haraszti fiatalok számára biciklivel is jól
megközelíthetõ Ócsa. A falu mai vonzerejének meghatározója a
Duna-Ipoly
Nemzeti
Parkhoz tartozó Ócsai
Tájvédelmi Körzet és
az alföld legnagyobb
román kori mûemléke,
a XII-XIII.században
épült hajdani premontrei prépostsági
templom. A templom melletti Öregfalu házai az alföldi kétudvaros építkezés különleges jegyeit mutatják. Az egykor itt folyó
õs-Duna partján több mint száz használatban lévõ borospince található. A haraszti
természetvédõk számára
is jól ismert Turján az egykori Duna-Tisza-köze kiterjedt lápvilágának még érintetlen maradványa Ócsán
is megtalálható. Érdekes
látványosság láperdõ, ahol
az ingadozó vízviszonyok
hatására kialakult mocsári erdõ és réttársulások, a páfrányokban gazdag égeres,
fûz és kõrises láperdõk, mocsár- és láprétek, valamint az átmeneti homoki gyepek
váltakoznak. Az utak mellett – melyekrõl
nem ajánlatos letérni – víz alatt fekvõ erdõrészekben tavirózsa, különféle orchideafajok, egyéb lápi növények találhatók.
A láperdõ mocsárvidék, ezért ajánlatos
szúnyogriasztóval is felszerelkezni.
Akik hûvösebb, strandolásra kevésbé alkalmas napokon szívesen mennek múzeumba, azoknak sem kell messzire utazni.

Dunaharaszti Hírek – június

Az M0-ás úton gépkocsival könnyen megközelíthetõ a Nagytétényi Kastélymúzeum. A XVIII. században épült, parkkal körülvett
SzárazRudnyánszky kastély felújítása óta
eredeti pompájában fogadja látogatóit. A barokk
kastély termeiben
található az Iparmûvészeti Múzeum állandó bútortörténeti
kiállítása, mely Európában egyedülálló
módon és gazdagságban mutatja be a bútormûvesség kézmûves korszakát a XIV.
századi gótikától a reneszánsz bútoranyagon és a középkori ácsmesterség keretei
között kibontakozó európai bútormûvességen át a XIX. sz. közepéig, a biedermeierig. A kastély 27 termében mintegy 300 bútor és bútoregyüttes látható. Az elrendezés a kastély architektúrájához igazodva
idõrendi sorrendben követi az európai bútorok történetét. A kiállítás élményét korabeli cserépkályhák, falikárpitok, szõnyegek, csillárok, festmények teszik teljesebbé. Az autósoknak csak egy fertály óra az
út, hogy néhány szép és maradandó emlékû órát tölthessenek el a kastélyban.
Sajnos a tömegközlekedést választók
csak egy kis fõvárosi körutazással tudnak
eljutni, a Móricz Zsigmond körtérrõl a 33as és 33A jelû autóbusszal a múzeumhoz.
Aki pedig már Nagytétényben jár, annak
már csak egy ugrás Érd. A város központjában található a
hajdani Wimpffenkúriában a Magyar
Földrajzi Múzeum.
A harmonikus megjelenésû klasszicista épület a Pest
környéki közepes
nagyságú kúriák közé tartozik, mely herceg Batthány Fülöp birtokán épült 1840ben. A múzeumban megtekinthetõ a „Magyar utazók, földrajzi felfedezõk” címû állandó kiállítás, ahol a Magyar Földrajzi
Társaság története mellett egész falat betöltõ térképen követhetik nyomon a látogatók a 28 legjelentõsebb magyar utazó útvonalát. „A Kárpát-medence tudományos
feltárói” címû állandó kiállítás a történelmi
Magyarország földrajzi és földtani feltáróit, elsõsorban jeles geográfusainak, Teleki
Pálnak, Cholnoky Jenõnek és id. Lóczy
Lajosnak földrajzi munkásságát mutatja
be. A múzeum 2000–2001-ben felújított
kertje önmagában is megér egy kirándulást. A park csodálatos környezetet nyújt a
legkiemelkedõbb magyar utazók szoborba
öntött képmásainak. Az elsõ alkotást – Antal Károly Kossuth- és Munkácsy-díjas
szobrászmûvész Kõrösi Csoma Sándort
ábrázoló kõszobrát –
1984-ben avatták fel. Ezt
még kilenc utazó közadakozásnak
köszönhetõ
szobra követte, melyeket
az Érden élõ – városunk
Baktay szobrát is bronzba
öntõ – Domonkos Béla
szobrászmûvész készített. Így itt található többek társaságában Teleki
Sámuel, Stein Aurél,
Baktay Ervin, Teleki Pál mellett az „angol
beteg” Almásy László, a „sánta dervis”
Vámbéry Ármin és a múzeum alapítója,
Balázs Dénes szobra is.

ujsag@dunaharaszti.hu

A harasztiak részére talán a legkönynyebb Ráckevére
eljutni. Ezért ezt
sokan meg is teszik és ismerik is a
települést, de nem
tehetjük meg, hogy cikkünkben ne említsük meg a hozzánk sok szálon kötõdõ várost. Megérkezve a településre, az Árpád
Múzeumban állandó kiállítás mutatja be a
térség régészeti emlékeit, a középkori
múlt tárgyi és okleveles anyagát, Ráckeve
történetének sorsfordulóit, az utolsó hajómalom makettjét,
melyet újjáépítve
ma már a piac mellett a Duna vizén
eredeti nagyságában és szépségében is megcsodálhatunk. A Keve
Galéria átépített középkori épülete részben lefaragott reneszánsz ajtókeretet és
kis reneszánsz ablak kõkeretet õriz. Idõszaki képzõmûvészeti kiállítások helyszíne. A Városi Képtár földszintjén a XX. századi magyar természetelvû festészet került bemutatásra a legkiválóbb festõiskolák és mûhelyek képviselõin keresztül
(Szinyei, Rudnay, Lotz, Ferenczi, stb.). Az
emeleten a Ráckevén élt Munkácsy-díjas
festõmûvész Patay László és a környék
mûvészeinek alkotásai tekinthetõk meg.
Idegenforgalmi nevezetesség a városban
a katolikus templom, melynek különlegessége hogy belsõ faliképei szintén Patay
László munkáját dicsérik. Jelentõs mûemlék a Savoyai Kastély. Ez a legelsõ világi
barokk kastély Magyarországon. Savoyai
Jenõ herceg építtette a bécsi Belvedere
építészének, J.L. Hildebrand tervei alapján. Az épületben jelenleg étterem és
szálló mûködik. A kastély mellett található az 1897-es millenniumi ünnepségek során felavatott Árpád szobor. Látnivaló
még az 1605-ben épült Fekete Holló mûemlék-fogadó. Különösen szép boltozata,
késõgótikus-reneszánsz ajtói, ablakai ma
is láthatók. És aki Ráckevén jár, nem
hagyhatja ki az 1487-ben épült Boldogasszony szerb templomot, mely Magyarország egyetlen gótikus stílusú szerb
temploma.
Innen tényleg már
csak néhány perc
a Ráckevével szinte egybeépült Szigetbecse nevezetessége az André
Kertész Emlékház
és Fotómúzeum. A magyar származású,
majd Franciaországban és az Egyesült Államokban híressé vált fotómûvész magyarországi útja alkalmával állandó kiállítás céljára a településnek adományozta számos
nagy értékû fotóját, melyek között több, az
1920-as években
Dunaharasztin
készült fénykép
is látható.
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Gáll Sándor
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
A Föld napja
Azt, hogy mit ünneplünk április 22-én, ma
már mindenki tudja. Napi téma a globális felmelegedés, az ózonlyuk és az ökológiai
lábnyom… stb. Iskolánkban ezen a reggelen egy rövid rádiójáték elõadásával köszöntötték diákjaink a Földet, ünnepelték, hogy
3,5 milliárd éve rendületlenül otthont ad az
élet számtalan formájának, köztük az egyetlen felelõsségérzettel is rendelkezõnek, az
embernek. A déli órákban tanulóink csatlakozva a Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesületének kezdeményezéséhez az iskola környékét és a Duna-part egy részét
tisztították meg a hulladéktól. Arra a kérdésre, amit diákjaink évrõl évre feltesznek nekünk, hogy ki lehet az, aki mázsaszámra dobálja, szórja tele környezetét szeméttel, a
választ továbbra sem találtuk.
Vásárhelyi Gabriella

Az izgatottan várt elsõ csengõszó
Sok családban nagy izgalmak elé néznek a
tavaszi hónapokban a szülõk és gyermekeik. Szeptembertõl az óvodát felváltja az iskolai élet!
Vajon milyen kihívás vár a gyermekre?
Mennyire fogja bírni a rendszeres tanulást,
milyen ritmusban sajátítja el a betûk és a
számok világát, milyen légkörû osztályba
kerül?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg azokon a nyílt napokon és szülõi értekezleteken, amelyekre meghívásokat

kaptak a leendõ elsõsök és szüleik. Ezeken
alkalom nyílt arra, hogy elbeszélgessünk az
elõttük álló fontos, megalapozó idõszakról.
Az iskolában is családias, szeretetteljes, vidám hangulatban peregnek a „játszva tanulás napjai”. A gyermekek – akik partnerek –
megtanulnak tanulni. Nyitottak lesznek a körülöttük lévõ világra, a változásokra, kialakul
a megfelelõ énképük, életvezetési ismereteik megalapozódnak. Fejlõdik egymás iránti
tiszteletük. Remélhetõleg – mivel egyre jobban igénylik majd – egy életen át képezni
fogják magukat, mert felismerik, hogy a tudás érték! Ez a gondolkodásmód nagyon
fontos, hiszen önmagukról van szó, pozitív
jövõképpel kell rendelkezniük. Õk alkotják a
jövõ nemzedékét.
Kedves Szülõk, kívánom Önöknek, hogy sikerüljön az elképzeléseiknek megfelelõen
gyermekük beiskoláztatása! Érezze jól magát a kis elsõs diák a kiválasztott intézményben, és kiegyensúlyozott, boldog emberként
élje tartalmas napjait!
Zsigmond Béláné

Kérjük, segítsenek továbbra is!
Idén tavasszal újra sikerült megszerveznünk
a már hagyományos papírgyûjtési akciónkat.
Ez a megmozdulás azon kívül, hogy felhívja
a figyelmet a környezetünk kímélésére, remek
alkalom arra, hogy az osztályok komoly öszszegekhez jussanak. Mit jelent ez? Minden
osztálynak érdeke tavasszal, hogy a lehetõ
legtöbb papírt gyûjtse össze és adja le, mert
osztályonként mérjük és regisztráljuk a behozott mennyiséget, majd a kapott pénzt kioszt-

juk a gyûjtött kilóknak megfelelõen. Sikerült
idén egy nagyon elõnyös szerzõdést kötnünk
a papírátvevõkkel.
Bizony voltak osztályok, akik a lustálkodást
választották a munka helyett. Õk nem voltak maradéktalanul boldogok a pénz kiosztásánál, hiszen alig növelték az osztálykirándulásra felhasználható keretüket. Akik viszont szorgoskodtak, azok tapssal ünnepelték magukat. Két kimagasló teljesítményt
szeretnék megemlíteni. Az 1. a osztály kapott több, mint 30 ezer forintot. A 8. b osztály pedig 37 ezer forintot. Évek óta végezzük ezt a munkát, de még soha nem szerepelt ilyen jól egyetlen elsõ és nyolcadik
osztály sem. A többi szorgalmas osztály is
meg lehet elégedve magával. Többen jutottak hozzá 20 ezer Ft körüli összeghez.
Összességében, több mint 21 tonna papírt
sikerült begyûjtenünk. Nem tudjuk pontosan, hogy ez hány fa kivágását menti meg,
de bízunk benne, hogy jó néhányét.
Ezúton kérjük az iskolánkba járó gyerekek
hozzátartozóit, hogy továbbra is segítsenek
bennünket ebben a munkában azzal, hogy
tegyék félre számunkra a felhasznált papírjaikat, és amikor a gyûjtésünk zajlik, hozzák be
az iskolába.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a
szülõknek, akik a konténernél segítettek a
munkában: Doboróczki Gábornak, Meleghegyi Laura anyukájának, Matola Istvánnak, Horváthné Hevesi Ilonának, Stampfel
apukának és anyukának, Gulyás Imrének
és Gulyás Dórának.
Õsszel újra munkához látunk. Tehát: papírra fel!
Farkas Katalin

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Rákóczi-hét iskolánkban
Az iskola névadójának életét, korát és iskolánk 100 éves fennállását körülölelõ hét
a TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlõ hozzáférés innovatív intézményekben címû pályázat keretén belül

került megrendezésre. Április 12-én, hétfõn II. Rákóczi Ferenc korabeli dalok harsantak fel az iskolarádióban, hírül adva
mindenkinek, hogy különleges hét vár
diákjainkra.
Reggelente kapták meg a felsõs tagozatosok a történelmi vetélkedõ feladatait.
Egy nyelvtörõ megfejtése után jutottak az
elsõ feladathoz, és annak megoldása volt
a feltétele egy újabbnak. Íme egy kis ízelítõ a vetélkedõbõl: az 5. évfolyamnak
mondákat kellett gyûjteni iskolánk névadójáról. A hatodikosoknak Rákóczi-várakról kellett gyûjteményt készíteni. A második nap kérdéseinek megoldásához a
gyerekeknek alaposan el kellett olvasniuk
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az iskola falain található tablókat, térképeket, leveleket. Nagy sikert aratott a saját
Rákóczi-érme tervezése és elkészítése. A
Totó megoldásához figyelmesen kellett
hallgatni a reggeli dalokat, illetve a hét
filmvetítéseit kellett a tanulóknak felidézniük. A szoros versenyt végül a 8. b osztály nyerte meg.
Hétfõn és kedden az iskolánk történetérõl
rendezett kiállítást nézhették meg tanulóink. A kiállítás érdekessége, hogy diákok
mutatták be az oktatás elmúlt 100 évét
Rákóczi-ligeten. Nem maradhatott el a játék sem, így a Színek harcában összemérhették ügyességüket és erejüket a diákok. Kedden délután az ötödik évfolyamosok a történelemórákon tanult nagy
ókori csatákat játszották el, amely záró
modulja volt az Életpálya-építés programcsomag Hivatásos katona címû témakörének. A szabadidõs tevékenységet színesítették a hagyományos tanár-diák mecscsek és a Baranta-bemutató. A hét fénypontja volt a II. Rákóczi életérõl szóló színdarab, melyet diákjaink adtak elõ. Az
énekkar mûsora, zene és tánc tarkította a
színvonalas mûsort.

Rákóczi-hét alsó tagozat
2010 április 12-én az egész alsó tagozat
izgatottan várta, hogy kiderüljön milyen
feladatok, vetélkedõk programok várják
õket a héten.

ujsag@dunaharaszti.hu

Hétfõn délelõtt a 3-4. évfolyamos tanulók
játékos vetélkedõn mérhették össze erejüket. A feladatok természetesen II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódtak.
Ugyanezen a napon délután „Zrínyi Ilona
levele fiához” prózamondó versenyen vehettek részt.
Kedden minden osztály Rákóczi címert
színezett, festett. Osztályonként az 5 legszebb mû került értékelésre.

Szerdán a 3–4. osztályosok az 1–2.-os
testvér osztálynak tartottak elõadást Rákóczi életérõl, amit a „kicsik” egy kuruc nóta eléneklésével, ill. megtanításával viszonoztak.
A csütörtök a „mozizás” jegyében zajlott.
Minden osztály a Tenkes kapitánya címû
filmsorozat egy-egy izgalmas részét nézhette meg.
Péntek volt az egész hetes program megkoronázása. Egy nagyon szép és színvonalas ünnepség zárta a hetet.
Dunaharaszti Hírek – június

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTHETEK
A HUNYADIBAN
2010. április 28-án Oravecz Péter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szóvivõje látogatott el a Hunyadi János Általános Iskolába. Hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink érdekes, interaktív elõadást hallgathattak meg a szóvivõ úrtól, Az Európai
Unió pénzeinek felhasználása avagy tudod mire és hogyan költhetünk hétezer
milliárd forintot? – címmel.
Az elõadás a TÁMOP 3.1.4-08/1-20080016 számú „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés Dunaharaszti alapfokú
oktatási intézményeiben” megnevezésû pályázathoz kapcsolódott. A pályázat teljesítésének egyik feltétele a háromhetes projekt
megvalósítása. A Hunyadi János Általános
Iskola felsõ tagozatos osztályai három hétre országokká alakultak át. Az Európai Unió
27 tagállama közül a tizenkét osztály tizenkét országot képviselt, errõl az országról tanult és tudott meg sok érdekes dolgot, amit
aztán a projekt zárásaként az ország-vásár
napján megosztott a felsõ tagozat többi tanulójával.
Kíváncsiak voltunk arra, hogyan lehet az
Európai Uniótól pénzt kapni, hogyan válhat
valamely ország tagállammá, milyen feltételeknek kell ehhez teljesülnie. Érdekelt
bennünket, hogy mire költik az EU-s pénzt?
Célunk az volt, hogy diákjaink minél több
hasznos, naprakész információt kapjanak,
ezért vendégségbe invitáltuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sajtószóvivõjét.
Oravecz úrtól megtudtuk többek között, hogy
az Európai Unióban 23 hivatalos nyelven be-

szél az ott élõ 500 millió ember és, hogy az
Unió a világ összes GDP-jének 30 %-át adja. A szóvivõ úr sok érdekes magyar vonatkozású sikeres pályázatról is mesélt.
– Egy õsi vulkáni katasztrófában 24 millió
éve elpusztult trópusi dzsungel maradványait egy csaknem 420 millió forintos, sikeres EU-pályázatnak köszönhetõen ma
már interaktív módon tekinthetik meg
Ipolytarnócon a Bükki Nemzeti Park látogatói.
– Európai uniós támogatással újult meg
többek között Miskolc, Balatonfüred, Gyula, Bátonyterenye és Marcali belvárosa.
– A Világörökség rangjához és a Magyar
Örökség címhez is méltóan újult meg,
csaknem 350 millió forintos európai uniós
támogatással az ezeréves Pannonhalmi
Bencés Fõapátság környezete.
– Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, csaknem 3,2 milliárd forintos európai uniós támogatással teljesen megújulhat a Városligeti Mûjégpálya, és egy
térszint alatti résszel bõvül a Szépmûvészeti Múzeum.
– Mintegy 1,6 milliárdos beruházással mostanság fejezõdnek be a nyíregyházi
Ócenárium, Esõerdõház és Tarzan ösvénye építési munkálatai.
A látogatáshoz egy rajzpályázat kapcsolódott, melynek címe: Te mit változtatnál,
fejlesztenél városodban, ha az Európai
Unió adna rá pénzt?
A projekthetek alatt a Hunyadi János Általános Iskola 170 diákja Nyári A. Ildikó tanárnõ szakmai felügyelete mellett, szebbnél
szebb munkákat készített a rajzversenyre.
A díjak átadására külön alsós és külön fel-

sõs kategóriában, az elõadást követõen került sor.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 9 gyermek munkáját kiválónak minõsítette.
A nyerteseknek gratulálok!
Ezúton is tisztelettel köszönöm Oravecz Péter úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat
és, hogy elõadásával hozzájárult a projekthetek színvonalának emeléséhez, hasznos
tudáshoz juttatta a gyerekeket.
Korbeli Csilla

KÖRNYEZETVÉDELMI
RAJZPÁLYÁZAT A VÁROSBAN
A Régiók Fejlesztéséért Egyesület jóvoltából felsõ tagozatos diákjaink prezentációval egybekötött elõadások során ismerhették meg a környezettudatos gondolkodásmód fontosságát, alapjait, a globális
környezeti problémákat, a fosszilis energiahordozók kiváltásának lehetõségeit, az
egészséges életmód alapjait. Az elõadások mellett interaktív tanulási helyzetekben bizonyíthatták a résztvevõ diákok környezettudatos gondolkodásukat és magatartásukat.
Az egyesület a város három általános iskolájában környezetvédelmi rajzpályázatot
szervezett, melynek célja a környezettudatosság, a környezetvédelem kisdiák szemmel való bemutatása volt. A Hunyadi János
Általános Iskola pályázatai közül a legjobbak: I. helyezett: Váradi Csilla 5. b, II. helyezett: Földesi Fanni 5. b, III.helyezett:
Goda István 5. b
Korbeli Csilla

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Országos kézilabdasiker
a Baktayban!
Iskolánk Sportolói óriási eredményt értek
el, a KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTÕJÉBEN, az V. korcsoportban, az ország 8. LEGJOBB CSAPATA lettünk.
Figyelembe véve a sportág hazai, nemzetközi eredményességét, az adott korosztályban induló, közel 80 csapatot, ez
kiemelkedõ teljesítménynek számít.
A döntõ helyszíne Hódmezõvásárhely volt,
ahol a korosztály fiú és lány csapatai mérték össze tudásukat. A színvonal nagyon
magas volt. A lánydöntõt, a Róth Kálmán
vezette Gyõr nyerte. A fiú mezõnyben, a
Kiss Szilárd segítségével küzdõ Veszprém,
„csak” a bronzérmet tudta megszerezni.
Õket megelõzte – Rosta Miklós irányításával –, a DUNAFERR csapata, aranyérmes
a Csanádi Árpád Sportiskola, Budapest. (
A felsorolt csapatok kivétel nélkül, a hazai
élvonal, NB I, utánpótlás csapatai. )

Dunaharaszti Hírek – június

Mi több „lépcsõn” keresztül jutottunk el
idáig. Pest Megyei Döntõn, Országos Elõselejtezõn át vezetett az út. Öt gyõzelem,
és egy, 1 gólos vereség volt a mérlegünk.
Csapatunk két sportegyesület tagjaira
épült. A DMTK nevelt 9 játékost, szakosztályvezetõnk Vitányi Attila, utánpótlásedzõink: Szkladányi Gábor Ákos, Csapp
Imre. A Tököl KSK-ban versenyez 5 játékos, edzõjük Gyõrffy Sándor.
A CSAPAT tagjai: Bakonyi Tibor, Dóri
Tamás, Félegyházi Zsolt, Gál Norbert,
Gáldi Kristóf, Gáldi Krisztián, Horváth
Zoltán, Pesti István, Simon Olivér, Somogyi Ádám Zalán, Szeltner András,

ujsag@dunaharaszti.hu

Sziron András, Szombat Patrik, Veszely
András. Az elõselejtezõkön, döntõn, a
csapatot vezette, Csapp Imre, a döntõn sokat segített Csépány Szilárd, tanár úr, a
szállításban, fényképezésben, vezérszurkolásban Helméczy Ferenc.
A versenysorozaton való részvételünket,
Iskolánk igazgatója, Sziráki György biztosította. Az anyagi háttér elõteremtését a
Város Képviselõtestülete és a Polgármester Úr támogatta.
SIKERÜNK IGAZI CSAPATMUNKA VOLT!
Csapp Imre
tanár, edzõ
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Labdarúgó hírek
NB-III. Duna-csoport
21. forduló:
Dunaharaszti–Tököl 1:4 (0:4)
Gólszerzõ: Wágner.
Elszenvedtük a második vereségünket. A tököli csapat már az elsõ félidõben letudta a mérkõzést. Fáradtan, elképzelés nélkül játszottunk. A második
félidõben összeszedtük magunkat, de
csak szépíteni sikerült.
22. forduló:
Újbuda–Dunaharaszti 1:2 (0:2)
Gólszerzõk: Kajdácsi, Dabasi.
Szakadó esõben, vizes pályán játszottunk. Feledtetve az elmúlt forduló fiaskóját, támadó szellemben léptünk fel.
Az elsõ félidõben kétgólos elõnyt értünk el. A második játékrészben a lelkes hazai csapat több támadást vezetett és rúgtak egy gólt.
23. forduló:
Dunaharaszti–Csepel 0:0
Meddõ mezõnyfölényben futballoztuk
végig a mérkõzést. Folyamatosan vezettük a támadásokat, de nem sikerült
gólt elérni.
24. forduló:
Budafok–Dunaharaszti 1:1 (0:1)
Gólszerzõ: Kovacsik
Egy parádés lövéssel szereztük meg a
vezetést, majd továbbra is támadásban maradtunk. Egy szezonra való gólhelyzetet dolgoztunk ki. A kiesõjelölt
budafoki csapat egy kontrából egyenlíteni tudott.
A krónikához tartozik még, hogy a játékvezetõ les miatt három gólunkat
nem adott meg.
25. forduló:
Dunaharaszti–Zsámbék 5:0 (1:0)
Gólszerzõk: Kajdácsi (2), Koller, Lakatos, Dabasi.
Ismét az elvárt formában focizott a csapat. Önbizalomnövelõ mérkõzés volt.
Akár nagyobb gólkülönbségû gyõzelmet is arathattunk volna.
Jelenleg a tabella második helyén vagyunk, de az ezüstérem sorsáról az
utolsó forduló dönt. Idegenben játszunk a már bajnok Újpest ellen.
Pest Megyei Kupa
Aszód–Dunaharaszti 0:7 (0:1)
Gólszerzõk: Gulyás-Kovács (3), Kajdácsi, Ughy, Dabasi.
Ezzel a gyõzelemmel bejutottunk a kupadöntõbe, ahol az Érd lesz az ellenfelünk.

DUNAHARASzTI REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hulladékgyûjtõ edények
rádiófrekvenciás azonosítóval való ellátása megtörtént. Kérjük,
hogy aki a hulladékgyûjtõje oldalán nem talál egy fekete mûanyag lapot DHRV felirattal, az jelentkezzen az ügyfélszolgálatunkon. Az azonosítóval fel nem szerelt hulladékgyûjtõket munkatársaink nem fogják kiüríteni. Kérjük, hogy a havi számlájukon
ellenõrizzék egyenlegüket, mert a DHRV Kft. a kintlévõségeit átadja egy kintlevõségkezelõ cégnek, amely a behajtásról gondoskodni fog. A DHRV részére ki nem
fizetett tartozás a kintlevõségkezelõ költségeivel is növekszik.
A hulladékgyûjtõk azonosítóval történõ felszerelése érdekes fejleményeket is hozott
számunkra. 574 volt ügyfelünk nyilvánítatta lakatlanná ingatlanát, ebbõl 195 kapott
chip-et. Tehát azok az ingatlanok mégsem lakatlanok. 404 ügyfelünk jelezte, hogy
kevés a hulladéka, õ inkább DHRV feliratú zsákot vásárol és abban helyezi el a szemetét. Ennek ellenére a 404-bõl 147 helyen sikerült a kukára chip-et elhelyezni. Tehát a kukák ürítésre ki voltak helyezve…
DHRV Kft.

„Haragban a világgal…..?!”
avagy az iskolai erõszak kihívásai
2010. április 14-én délelõtt gyermekzsivajtól volt hangos a József Attila
Mûvelõdési Ház, ahol az „Iskola Rendõre” program következõ nagyobb
állomására értünk.
10 órára vártuk dr. Bilkei-Gorzó Pál kriminálpszichológust, aki a város 7.
és 8. osztályos általános iskolai tanulóinak tartott nagyon érdekes elõadást „Haragban a világgal…?! avagy az iskolai erõszak kihívásai” címmel.
Választásom nem véletlenül esett éppen a tanár úrra, aki több mint 20 éven keresztül volt
a BM kórház vezetõ pszichológusa. Munkája során számtalan sajnálatos bûneset kivizsgálásában segédkezett, mint kriminálpszichológus, kutatva az elkövetett bûntények lelki, emberi okait. Nagyon sok elõadást tartott az iskolai agresszió témakörében is, melyek szinte
napirenden vannak napjaink iskolai hétköznapjaiban.
Úgy gondoltam, hogy egy hiteles ember elõadásán keresztül rávilágíthatunk magára az agresszió fogalmára és arra is, hogy adott esetben milyen okok vezetnek el odáig, hogy egy
gyermekbõl agresszív viselkedésû, esetenként deviáns kamasz legyen.
Felhívja a figyelmet mindenekelõtt az oktatási intézmények felelõsségére is, de legfõképpen
a CSALÁD szerepére, mely megkérdõjelezhetetlen tény. Minden felkutatott esemény mögött valamiféle családi probléma, onnan hozott lelki teher húzódik meg.
Az elõadás során számtalan nagyon érdekes dologról hallottunk, többek között részletesen
megismerhettük a nagy port felkavaró pécsi ámokfutó teljes történetét és tettének
kriminálpszichológiai hátterét is.
S hogy miért kell errõl szót ejtenünk?! Nos legfõképpen azért mert napjainkban szinte napirenden
vannak az agresszív iskolai cselekedetek, különféle bántalmazások…
„Ki mondta, hogy agresszív vagyok? Leharapom
a fejét annak az állatnak.” (Woody Allen)
Magyar Tamásné r. fõtörzszászlós
Dunaharaszti Rendõrõrs

Asztalitenisz Szakosztály hírei
Befejezõdött a Pest megyei „B” 2009–2010. évi asztalitenisz csapatbajnokság
17 mérkõzésbõl: 12 nyert, 4 vereség, 1 döntetlen, ez 25 pont és kezdõként az elsõ
évben III. helyezés! 6 fõs csapatunkban:
Radvánszki Bence
85 mérkõzésbõl:
72 nyert (85%)
Sós Tibor
81 mérkõzésbõl:
56 nyert (70%)
Kasler László
70 mérkõzésbõl:
38 nyert (55%)
Metykó László
48 mérkõzésbõl:
31 nyert (65%)
Dr. Gyergyai Gábor
33 mérkõzésbõl:
19 nyert (58%)
Kis Tamás
23 mérkõzésbõl:
14 nyert (61%)
Városi A-B-C 10-ek körmérkõzéses versenyen (~ 320 mérkõzésen) – 3 hónap alatt
edzéseken is: I. Radvánszki Bence, II. Kasler László, III. Sós Tibor

Hajrá DMTK !!!
Szabó Gyõzõ
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Csík Miklós, edzõ, szakosztályvezetõ
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Kéményseprõipari közszolgáltatás ellátása Pest megyében
A Pest Megyei Közgyûlés 21/2010 (V.28.) sz. KGYH alapján, a Magyar Kémény Kft.
(régi nevén: Somogy Megyei Kéményseprõ Kft.) jogosult a 27/1996.(X.30) számú
és az azt módosító 51/1999. BM. rendelet értelmében a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátására Pest megye területén.
Elérhetõségek:
Központ: 1126 Budapest, Böszörményi u 24/b
Ügyfélszolgálat: ifj. Filó András Tel.: 06-70-377-41-04
Tervfelülvizsgálat: Berki Tamás Tel.: 06-70-377-41-18
Használatbavételi engedélyek, kéményvizsgálatok megrendelése:
ifj. Filó András Tel.: 06-70-377-41-04
Fõmérnök: Oláh Csaba Tel.: 06-70-377-41-07
Kirendeltség: 2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 51.
Kirendeltségvezetõ: Kása Zoltán 06-70-377-41-18 (ideiglenes)
Cegléd, Felház u. 58.

ÚJRA INDUL A BABAMASSZÁZS TANFOLYAM DUNAHARASZTIN
Örömmel értesítjük az érdeklõdõ kismamákat és szülõket, hogy hosszas szervezés után végre sikerült helyszínt találnunk az általunk szervezett
tanfolyamoknak.
Helyszín: Százholdas Pagony Családi Napközi – Dunaharaszti, Vörösföld u. 25/B
Babamasszázs:

péntek 11 óra
hétfõ 10 óra

Szatmári Judit 30/336-7234
Derda Sándorné 30/336-7260

Szülésfelkészítõ:

péntek 9 óra

Kindlingerné Fritz Teréz 30/3367240

Kérjük, hogy az érdeklõdõk a megadott telefonszámokon jelentkezzenek a tanfolyamvezetõknél.
A korlátozott férõhelyek miatt elõzetes bejelentkezés szükséges.
Védõnõk

Újabb trófeák és események a Zeneiskolában
Zeneiskolánk növendékei idén tavasszal is megörvendeztettek mindannyiunkat különbözõ zenei versenyeken elért teljesítményükkel.
Március 22-én, a Kiskunlacházán megrendezett Országos Apácai Csere János Népdaléneklési Versenyen Tuboly Alexandra ért el második helyezést.
Április 1-jén az I. Pest Megyei Dallam- és Ütõhangszeres Szólóversenyen különösen becses
díjat hozott el két növendékünk a III. korcsoport indulói között. Matei Dániel 2. helyezést,
Abonyi Tóth Ádám pedig 3. helyezést ért el úgy, hogy a zsûri elsõ helyet nem adott ki a
versenyen. Tehát a képzeletbeli dobogón csak Zeneiskolánk növendékei álltak.
Április 3-án a Sztárpalánta Országos Tehetségkutató Versenyen könnyûzenei kategóriában, a
rendkívül erõs mezõnyben ezüst minõsítést hozott haza Tornyossy Szofia.
Április 17-én nagysikerû koncertet adott zenekarunk a Gyáli Kamarazenei Fesztiválon.
Április 21-én Báthori Attila a soroksári Szekeres Béla emlékversenyen III. helyezést ért el.
Április 28-án Irzsik Zita és Kalmár Cintia a Balassagyarmati Zene és Mûvészeti Iskolák
Magánének Szakos Tanulóinak XII. Találkozóján sikeresen szerepeltek.
A tartalmas felkészülés mellett iskolánk elsõ alkalommal adott rendhagyó „Tavaszi Koncertet”. Azért nevezhetõ rendhagyónak, mert a váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola tanulóival közös koncerten léptek fel növendékeink egy kapcsolatfelvétel reményében.
A Szakközépiskola tanulói rendkívül színvonalas mûsorral leptek meg bennünket és közönségünket. A mûsor után a Club19 tulajdonosainak és a Nõegyletnek jóvoltából egy kis fogadást tartottunk, megpecsételve a baráti szálakat. Benyus Sándor igazgató úr meghívta tanulóinkat Vácra, szintén egy közös koncertre.
A Tavaszi Koncertet támogatták, amelyet ezúton tisztelettel megköszönünk:
Dunaharaszti Önkormányzat, Fodor család, Mannheim „Zöldség-Gyümölcs”,
Kaltenecker József, Drop Bt., Farkas Krisztina, Fényes István.
A kiváló teljesítmények és új kapcsolataink nemcsak növendékeink számára rendkívül értékesek, de a Dunaharaszti Zeneiskola hírnevét is tovább öregbíti az egész országban! Még egyszer gratulálunk a tehetséges fiataloknak, természetesen felkészítõ tanár kollégáinknak és a
szervezésben résztvevõknek is az eredményes munkához!
Cser Péter,
igazgató-helyettes
Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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2010. májusi újszülöttek
Balogh Sándor Eduárd
Bérczesi Nikolett
Bodnár Attila
Demetrovits Lõrinc
Gazdag Dominik
Hidasi Buda
Kardos Tamás
Kovács Ábel Ádám
Nemes Péter Máté
Papp Emília
Perneki Dominik
Pletenyik Dániel
Sebeszta Szilvia Lili
Szálka Szintia Katalin

05. 06.
05. 09.
05. 08.
05. 15.
05. 23.
05. 24.
05. 26.
05. 19.
05. 17.
05. 29.
05. 13.
05. 21.
05. 18.
05. 02.

INGYENES RUHAOSZTÁS!
2010. augusztus 6-án és 13-án
(2 alkalommal pénteki napokon),
16.30–18 óráig szeretettel várjuk
az érdeklõdõket
a Fõplébánián, Fõ u. 73.
FIGYELEM: a helyszín megváltozott
– a korábbi, ligeti plébánia helyett,
ahol megszûnt a ruhaosztás és
a ruha-átvétel is –, mostantól
itt tartjuk az ingyenes ruhaosztásokat!
Szent Erzsébet Karitász

2010. május hónapban
elhunytak neve és életkora
Asztalos Gyuláné
Bergmann Józsefné
Fajta Lénárdné
Gálfi Gyula
Gyõri Károlyné
Hegyi Lajosné
Kapusi Pálné
Nagy Sándorné
Ortelli László
Tóth Bálintné
Zörgõ Pálné
2010.

ÉVI

élt 95 évet
élt 92 évet
élt 89 évet
élt 87 évet
élt 67 évet
élt 86 évet
élt 86 évet
élt 86 évet
élt 57 évet
élt 83 évet
élt 88 évet

HIRDETÉSI

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

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa

17

9. Hungarian Ashihara Karate Open 2010 Dunaharaszti

Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!

A 2010-es Ashihara Karate VB-n Shihan Jeans Bjerrekaer (Europa Branch) engedélyt adott a magyaroknak azon belül a Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesületnek
(Dragon Force Team), hogy megrendezhessen egy nemzetközi versenyt. Nagyon
örültünk, de már csak kevés idõ maradt a szervezésre. A procedúrás levelezések,
mailezések, telefonálások meghozták az eredményt. A meghívott nemzetek azonnal
elfogadták a meghívásokat. Problémák, konszenzus, megoldás, problémák… a sorrend szinte ugyanaz még a verseny reggelén is.
2010. május 22-én Dunaharasztin, a
Kõrösi Csoma Sándor ált. isk. tornacsarnokában elkezdõdött a 9. Hungarian
Ashihara Karate Open.
Öt nemzet 180 versenyzõje bevonult a
küzdõtérre. Az elszánt tekintetû Kyokushin
és Ashihara Karate harcosok tisztelettel
hallgatták meg a Dán, a Szlovák, a Szerb,
a Román és a Magyar himnuszokat. A versenyzõket a verseny szervezõje Csurkáné
Döcsakovszky Mária, valamint Sensei
Hartyányi Attila a magyarországi Ashihara
Karate stílus megalapítója, szövetségünk elnöke köszöntötte. A versenyt dr. Szalay
László úr, Dunaharaszti Város Polgármestere nyitotta meg.
A verseny elsõ részében az Ashihara Karate formagyakorlatok kerültek bemutatásra. Más (tradicionális) stílusbeli harcosok számára furcsának tûntek a mozgássorok.
A Kata versenyszámok után bemutattuk e mozgássor értelmezési formáját támadó
ellenféllel szemben. A nézõk arcán, ekkor lehetett látni az AHA effektusokat.
Rövid szünet után elkezdõdtek a viadalok, a gyerek I. kategóriától (7 évesek) a felnõtt haladó nehézsúlyig bezárólag. Összesen 7 Kata és 39 Kumite súlycsoportban
folytak a küzdelmek. Szervezetünk minden versenyt körmérkõzéses rendszerben
bonyolít le. Ezzel is támogatjuk, a van még egy lehetõség elvét mindenki számára. Ezzel viszont akaratlanul
megnõ a verseny idõintervalluma.
Úgy gondolom, hogy a 16. évében járó, fiatal Ashihara
Szövetség, valamint a szintén még fiatal dunaharaszti
egyesületünk életében jelentõs eseménynek minõsíthetõ ez a verseny.
Magas szintû küzdelmeket lehetett látni szinte minden
kategóriában. A tatamira lépve a harcosok szemébõl sugárzott, hogy gyõzni jöttek és nem hagytak kétséget
senkiben, hogy ezt véghez is viszik.
Az utánpótlás korúak között már feltûntek nemzetközi versenyeket megjárt és dobogós helyezéssel rendelkezõk is. A felnõtt mezõnyben szinte mindenkirõl elmondható, hogy nemzetközi versenyek többszörös dobogósai, bajnokai. Különbözõ országok és stílusok Európa és Világbajnokai csaptak össze és küzdöttek az elsõ helyért.
A Dunaharaszti Dragon Force Team 22 fõ versenyzõt indított a különbözõ korosztályokban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Okmányiroda Lurdy házi (Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 12–14.) kirendeltsége 2010. március 29-étõl megszûnt.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Központi Okmányiroda (1133 Budapest, Visegrádi u.
110–112.) ügyfélszolgálata 2010. május 02tól (vasárnap) az alábbi nyitva tartással várja ügyfeleit személyi igazolvány, útlevél, vezetõi engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, ügyfélkapu regisztráció, valamint jármûigazgatási (forgalomba helyezés,
tulajdonjog változás, nyilvántartásba vétel,
stb.) ügyek intézésében:

Eredményeink a következõk:
Küzdelemben 1. helyezett: Csurka Gergõ, Király Zsófia, Takács Balázs, Schwarczenberger Klaudia, Piacsik Zsófia, Lacházy János, Piacsik András.
Küzdelemben 2. helyezett: Király Mátyás, Nagy Patrik, Krizsák Dóra, Cseh-Szakáll
Tímea, Zsoldos Máté, Szántai Attila, Kardos Dániel, Tüske Miklós.
Küzdelemben 3. helyezett: Zsigri Áron, Krizsák Krisztián, Varga Balázs.
KATA-ban 1. helyezett: Piacsik Zsófia, Farkas Dávid
KATA-ban 2. helyezett: Csurka Gergõ, Kardos Dániel
KATA-ban 3. helyezett: Zsigri Áron
Részt vett a versenyen még Gyulai Zoltán, Baski Dániel, Kovács Márk és Csobolyó
Tamás, akik szépen helyt álltak, de most nem sikerült dobogós helyezést elérniük.
A fenti eredmények alapján a Dragon Force Team csapat versenyben a 2. helyet
szerezte meg egy ponttal lemaradva a nagy román válogatott után.
Gratulálni lehet minden versenyzõnek, aki eljött a versenyünkre és megméretette
magát.
Minden elismerés azoknak a sporttársainknak, családoknak, akik feláldozták szabadidejüket és pénzüket ahhoz, hogy e verseny megvalósulhasson.
Találkozunk jövõ májusban Dunaharasztin a jubileumi 10. Hungarian Ashihara Karate Openen.
Addig is várjuk szeretettel edzéseinken az Ashihara Karate iránt érdeklõdõket minden kedden és csütörtökön. Tel: 70-942-3550. Web: www.ashiharadh.ingyenweb.hu.
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK !
Csurkáné Döcsakovszky Mária,
Csurka László

18

ujsag@dunaharaszti.hu

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

8–18 óra
8–18 óra
8–18 óra
8–18 óra
8–18 óra
8–14 óra
8–14 óra

Idõpontfoglalásra interneten keresztül a
www.magyarorszag.hu „Internetes okmányiroda” link segítségével van lehetõség, illetve az ügyfelek fogadása napi sorszámhúzással történik.
A Gépjármû Okmányok Osztálya személyes
és meghatalmazotti eljárás keretében pénteki
napokon kizárólag a különleges hatáskörbe
tartozó (sárga alapszínû, valamint P, Z, és OT
betûjelû rendszámokkal kapcsolatos) ügyeket fogad. Az ügyintézõ az illeték befizetését
követõen, soron kívül fogadja az ügyfelet.
A Központi Okmányiroda Pólus Centeri
kirendeltsége személyi igazolvány, útlevél,
vezetõi engedély, ügyfélkapu regisztráció
ügyintézésre az alábbi nyitva tartással várja
ügyfeleit:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

10–19 óra
10–19 óra
10–19 óra
10–19 óra
10–19 óra
10–19 óra
–

Ügyintézésre személyes megjelenéssel aznapra, idõpont egyeztetést követõen van lehetõség.
Okmányirodai tájékoztató
Ezúton felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet alapján 2010. július 1-jétõl a közlekedésigazgatási eljárásban csak a fenti jogszabályban megfogalmazott elvárásoknak
megfelelõ adásvételi és üzembentartói szerzõdéseket áll módunkban elfogadni.
Az új típusú szerzõdéseket az ügyfelek is elkészíthetik egyénileg, de lehetõség van
nyomtatványboltban is beszerezni – „TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZÕDÉS” A. rend 3/2010. számú nyomtatvány,
és az „ÜZEMBENTARTÓI SZERZÕDÉS”
A. rend. 4/2010 nyomtatványa.
További tájékoztatás kérhetõ az okmányirodai ügyintézõktõl a 24/531-480 telefonszámon.
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
MÁJUS
A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint májusban a legveszélyeztetettebb szervünk a szív. A szív egy öklömnyi szerv,
mindennek a motorja, önálló szerv és saját beidegzõdése van.
Egy szivattyúhoz hasonlítható, minden szívverés lökéshullámokat vált ki, egy kettõs szivattyúhoz hasonlíthatjuk. A vénás vér
a szív jobboldali pitvarába és kamrájába érkezik vissza a testbõl, innen a tüdõbe pumpálódik és oxigént vesz fel. A tüdõbõl
a bal pitvarba érkezik vissza, innen tovább áramlik az aortába,
és a keringés kezdõdik elölrõl.
Holisztikus gyógyászat a szívet a szervezetünk legfõbb ellenõrének tartja. A szív a Shen, a lélek és a tudat székhelye, és
a mély érzelmek forrása. A lelki funkciók irányítója is. Ebbõl
adódik, ha bármilyen, lelki problémánk van, az szívbetegséghez vezet. Az érzelmek és a pszichikai tényezõk nagyban befolyásolják a szív mûködését. A idegesség, félelem, aggodalom, düh, féltékenység vagy ragaszkodás, ezekre a mindennapos érzelmekre kellene odafigyelni, hogy lelkileg harmóniában
éljünk. Sajnos már gyerekkorban megtanuljuk érzelmeink elfojtását, ha érzelmeink elfojtva maradnak, szervezetünkben felborul az egyensúly és ez betegségekhez vezet. Mûködési rendellenesség lép fel, ha bánatunk vagy lelki problémánk van. A
kínai gyógyászatban, ha a szív yang-ja energiahiányos, akkor
az arcszínünk szürke kékeslila lesz, a nyelv sápadt, és hideg
verejtékezés lehetséges. Ha a szív yin-je energiahiányos, akkor szédülés, erõs szapora szívverés, álmatlanság, meleg érzés, az arc kipirul, és a nyelv vöröses lesz.
Funkcionális szívproblémáknál a vezeték mentén zsibbadásértés keletkezik. Ez a szívbetegség leggyakoribb megnyilvánulása, ha a fájdalom a bal váll és bal kar, nyak és az álkapocs felé sugárzik ki. Súlyosabb szívbetegségeknél a szegycsont mögött érzett erõs szorító vagy égetõ fájdalmat érzünk, ez legtöbbször légszomjjal és szorongással társul együtt, ez az an-

gina pectoris tünete. Ha ilyen tüneteket észlel, forduljon orvosához.
Kockázati tényezõk közé sorolható még az érelmeszesedés,
az artéria fal megkeményedése. Kiválthatja a dohányzás, cukorbetegség és a vér magas koleszterinszintje.
A szív meridián feladata. Minden életfunkció forrása. Feladata, hogy ellenõrzi a vért és az ereket, valamint az izzadást. Felelõs a tudatosságért, a gondolatok tisztaságáért valamint az
emocionális egyensúlyért. Hozzátartozó érzékszerv a nyelv
mellett a belsõ fül, mely befelé figyel és hall.
Ha a szív meridián túlmûködik hisztériában, hisztérikus nevetésben, dadogásban, állandó fáradságban, görcsök és fájdalmak a Solar-Plerusban és a mellnél (szív magasságában) a
szem fehérje és a vizelet sárga, szomjúság érzésben és száraz torokban nyilvánul meg.
Ha a szív meridián alulmûködik túlzott érzékenységben, nagyon könnyen csalódik, rossz emlékezetben, stresszben, neurózisban, rémálmokban és éjszakai izzadásban nyilvánul meg.
Megelõzés ne dohányozzunk, figyeljünk oda a táplálkozásunkra, csökkentsük a koleszterinszintünket és a magas vérnyomást, kezeljük a cukorbetegséget. Mozogjunk és tornázzunk
rendszeresen.
Fogyasszuk a következõ élelmiszereket, sörélesztõ, mogyoró,
máj, szójatermékek, napraforgómag, búzacsíra. C- vitamin, fekete
ribizli, paprika, petrezselyem, tõkemáj olaj, csipkebogyó. E- vitamin,
mogyoró, dió, kukoricacsíra olaj, édes mandula, búzacsíra.
Meridiánhoz tartozó megerõsítõ mondatok: Az öröm bennem
van és körülöttem. Szeretem azt, amit csinálok. Napról napra
egyre több öröm, boldogság, és siker van jelen az életemben.
Kéninger Kornélia, alternatívgyógyász
Csillagfény Gyógyközpont

A vezetékjog bejegyzésekrõl
Az utóbbi idõben tömegesen kapnak a földhivataloktól határozatokat vezetékjog bejegyzésrõl az ingatlanok tulajdonosai. A vezetékjog bejegyzés az ingatlanok tulajdoni lapjaira az
áramszolgáltatók javára történik, a tulajdonosok elõzetes értesítése nélkül. A bejegyzés a vezeték létesítését követõen több, esetenként több
tíz évvel történik.
A vezetékjog a villamos hálózatra, és annak
biztonsági övezete által érintett területre vonatkozik. A közcélú hálózat (ide értve a tartószerkezeteket és a rajtuk elhelyezett vezetékeket,
berendezéseket is) többféle módon érinthet egy
ingatlant: lehet föld feletti légvezeték nyomvonala, föld alatti kábel nyomvonala, illetve ezek
biztonsági övezete. A biztonsági övezet rendeltetése, hogy az ott lévõ személyek, építmények,
területek védelme megvalósuljon. Ennek mértékét (méretét), egyebek mellett, a villamosmû
biztonsági övezetérõl szóló 122/2004. (X. 15.)
GKM rendelet írja elõ.
Gyakran elõfordul, hogy egy adott ingatlanon, vagy felette semmiféle vezeték nem található, viszont a tulajdoni lapra mégis történik vezetékjog bejegyzés, mivel a biztonsági övezet érinti, benyúlik az adott ingatlanra. Amennyiben a vezetékjog nem az egész
földrészletet érinti, akkor a határozathoz
mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.
A villamos hálózat eddig is létezett, a vezetékjog a bejegyzéstõl függetlenül eddig is fennállt,
azaz érintette (terhelte) az ingatlant, így önmagában a vezetékjog bejegyzés nem jelenti az
ingatlan további terhelését, a bejegyzés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a valóságban meglévõ
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hálózat vezetékjoga az ingatlan-nyilvántartásba is feltüntetésre kerül.
A villamosenergia törvény írja elõ a közcélú
villamos hálózatok tulajdonosai számára, hogy
2012. december 31-ig közigazgatási eljárás
megindítása útján kérjék a vezetékjog ingatlannyilvántartásba történõ bejegyeztetését.
Lényeges annak megkülönböztetése, hogy az
adott villamos hálózat a kérelem benyújtását
megelõzõen 10 évnél régebben, vagy tíz éven
belül épült. Ha a kérelem benyújtását megelõzõen tíz éven belül épült a hálózat, a vezetékjog bejegyzésre értelmezésünk szerint ugyanis
csak akkor kerülhet sor, ha már a hálózat létesítésekor megtörtént a vezetékjog alapítása, azaz ebben az esetben vezetékjog alapítás csak
kártalanítás ellenében történhetne. A kérelem
benyújtását megelõzõen 10 évnél régebbi építés esetén a vezetékjog mostani ellentételezés
nélküli alapítására is sor kerülhet.
A villamosenergia törvény záró rendelkezései
kifejezetten kimondják, hogy a kérelem benyújtását megelõzõen 10 évnél régebben épült
hálózat esetén a vezetékjog megállapítása, illetve annak utólagos bejegyzése, illetve a kérelem
benyújtását megelõzõen tíz éven belül idegen
ingatlanon megépült hálózat esetén a vezetékjog utólagos bejegyzése (de nem az alapítása!)
az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és
kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem
teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.
A bejegyzett vezetékjognak megfelelõ terület
természetesen nem kerül az áramszolgáltató tulajdonába. A vezetékjog alapján az áramszolgáltató a hálózatot üzemeltetheti, javíthatja,
karbantarthatja, felújíthatja.

ujsag@dunaharaszti.hu

A bejegyeztetési folyamat a teljes hálózat geodéziai felmérésével vette kezdetét, majd a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Területi Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága által lefolytatott engedélyezési eljárással
folytatódott, és végül az illetékes körzeti földhivataloknál zárul a vezetékjogot bejegyzõ határozattal.
Fontos tudni, hogy a földhivatalok nem ellenõrzik a bejegyzési kérelem tárgyában az ingatlan valós érintettségét, vagy annak hiányát, ezt
a tulajdonosnak saját jogai megóvása végett
magának kell megtennie, amit csak akkor tud
gyakorolni, ha a vezetékjog bejegyzésére vonatkozó határozat kézhezvételét követõen – fellebbezési idõn belül – a földhivatalban az iratokba betekint.
Azt javasoljuk, hogy az érintett tulajdonosok a
földhivatalban minden esetben tekintsenek bele a vezetékjog bejegyzése alapjául szolgáló
okiratokba, vázrajzokba, határozatokba, és
ezen okiratok, valamint a helyszín és az ingatlan-nyilvántartási állapot ismeretében dönthetõ
el, hogy a vezetékjog bejegyzése törvényes-e,
fellebbezés benyújtása szükséges-e, vagy sem.
Ehhez célszerû lehet mûszaki, vagy földmérõ
szakember közremûködését igénybe venni.
Fontos, hogy mindenre a jogorvoslati határidõ
alatt kerüljön sor.
Amennyiben további segítségre lenne szükségük, úgy hétfõnként 16.00 és 18.00 óra között
a Polgármesteri Hivatalban biztosított ingyenes
jogsegély keretében ügyvédi tanácsadás során
e kérdésekben is részletesebben tájékozódhatnak.
dr. Brózmann Attila
ügyvéd
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„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy
állatot, lelkünk egy része mélyen alszik…”
(Anatole France)

„Kidobott, árva kutyusok vagyunk…
keressük örökbefogadó gazdinkat…”
MOLLI-nak neveztük el ezt az
utcán talált, nagyon szép és
kedves
VIZSLA-KEVERÉK
lánykutyust. Kb. 10 hónapos lehet.
FORTI (Szerencsés) – Szintén
utcáról hoztuk be ezt a fél év
körüli STEFFORD-KEVERÉK
fiú-kutyust …
MINDKETTEN NAGYON SZERETETRE MÉLTÓAK, BARÁTSÁGOSAK.
Szomorú, hogy az emberi nemtörõdömség, lelketlenség újabb és újabb kutyusok életét teszi
tönkre, utcára kerülnek, kóborlásra kényszerülnek. Minden jóérzésû ember számára szívfájdító,
hogyan képesek ilyet tenni emberek leghûségesebb társaikkal…????
Reménykedünk, hogy találunk számukra igazi, jólelkû, állatszeretõ
gazdikat, akik képtelenek ilyen gonoszságra.
Kérjük is, hogy csak olyan leendõ gazdik jelentkezzenek, akik mellett
biztonságban, szeretetben élhetnek majd, s nem kell újra csalódniuk!
A kutyusok iránt érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:
Telefon:06-20-803-05-43 (Enikõ)
Szeretném kérni Önöket újra, ha van lehetõségük, segítsenek az
ideiglenesen befogadott és gazdira váró kutyusaink élelmezésében, illetve kennelek készítéséhez építõanyagra is nagy szükségünk lenne. Segítségüket elõre is nagyon szépen köszönöm!
Telefon:06-20-803-05-43

Gyermeknapi vígasság a csónakháznál

