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A Fõ úton és környé-
kén járva bizonyára ta-
pasztalták, hogy mun-
kálatok folynak a

Laffert-kúria és a szigeti lejáró területén,
és elkezdõdött a villamos hálózat átépí-
tése is. Örömmel és megnyugvással kö-
zölhetem Önökkel, hogy mindez már an-
nak a nagy beruházásnak a része, mely-
nek során újjávarázsoljuk városunk köz-
pontját, felújítjuk és átadjuk Önöknek
Dunaharaszti méltatlanul lepusztult, leg-
régebbi mûemlékét, felújítjuk és meg-
nyitjuk Önök elõtt a templomkertet, ahol
felállítjuk a templom névadója, Szent Ist-
ván királyunk szobrát. Valóban park lesz
a Kerkai parkból, a megszépült Város-
háza elõtt teret alakítunk ki, és faltól-fa-
lig megszépítjük a Fõ utat, a városhoz
méltó burkolattal, utcabútorokkal, és
több száz fa, cserje telepítésével az õszi
vegetációs idõszakban. 
De addig, míg mindebben gyönyörköd-
hetünk majd, míg mindezt birtokba ve-
hetjük, még nagyon-nagyon sok munka
vár ránk és az ezzel járó kényelmetlen-
ség, esetleg bosszúság Önökre. El-
kezdtük a Fõ út kiépítését, és félpályás
útlezárások, terelések nehezítik majd

mindannyiunk életét. Igyekszünk persze
a munkákat a lehetõ legkörültekintõb-
ben megszervezni, de biztos, hogy zaj,
por és egyéb kellemetlenségek jellem-
zik majd ezt az idõszakot, és a közleke-
dés is körülményesebb lesz. Ezért meg-
értésüket és türelmüket kérem és elõre
is köszönöm, és abban bízom, hogy az
ünnepélyes átadáson, melyre – remé-
nyeim szerint – szeptember vége felé
már sor kerülhet, együtt mondhatjuk,
hogy megérte a sok fáradozás, volt ér-
telme az átmeneti, nehezebb idõszak-
nak.
A 780 millió forintnyi európai uniós tá-
mogatás lehetõségével egy, talán soha
vissza nem térõ alkalmat kínált fel ne-
künk a sors. Sok ember munkája fekszik
abban, hogy ezzel a lehetõséggel élni is
tudtunk. Pályázati úton valószínû, hogy
már nem lesz ilyen lehetõségünk, amely
városközpontok megújítását támogatja.  
Kérem Önöket, tartsanak velünk ezen
az úton úgy, ahogy eddig is tették.

Türelmüket köszönve

dr. Szalay László
Dunaharaszti város polgármestere

Tisztelt Dunaharaszti Polgárok! 
2010. évi útépítések

Dunaharasztiban július közepétõl szá-
mos helyen találkozhatnak útlezárással
a lakosok és a városba érkezõk.

Ennek oka, hogy közel egy idõben zárultak
a közbeszerzési eljárások, amelyek uniós
pályázatok megvalósítására lettek kiírva.

A nyár közepén megindulhatott a Fõ út bur-
kolatának átalakítása a buszforduló és a
Kisduna Panzió és Étterem közötti szaka-
szokon. A beruházással a Fõ út városias
megjelenést kap, kiemelt szegéllyel lesz
határolva, szabványos járdák készülnek, a
parkoló sáv, autóbusz megálló térkõ burko-
latot kapnak, és megoldottá válik a csapa-
dékelvezetés is. 

Szintén uniós társfinanszírozással, szintén
a közelmúltban kezdõdött meg 5 utca szi-
lárdburkolatának kialakítása. Így új felüle-
tet kap többek között a Gyóni Géza, Wes-
selényi, Árpád, Báthory és Kazinczy utca. 

Az Önkormányzat magára vállalt olyan be-
ruházásokat is, melyeket teljes egészében
saját erõbõl kíván finanszírozni, vagyis fo-
lyamatban van a Domb és Vörösmarty ut-
cák szilárd burkolatának kialakítása és a
csapadékvíz-elvezetésének megoldása is.

A munkálatok sajnos megnehezítik a köz-
lekedést, zajjal, porral, kellemetlenségekkel
járnak. De ezek a munkálatok közösségünk
érdekeit szolgálják. Növelik városunk érté-
két, vonzerejét. Az építések befejeztével a
városképet is jelentõsen javító létesítmé-
nyek fognak rendelkezésünkre állni!
Kérjük a lakosság és a közlekedõk szíves
türelmét a kivitelezési munkákkal kapcso-
latban!

Felhívás!

Fenti cikkünkhöz kapcsolódóan a Pol-
gármesteri Hivatal Mûszaki Irodája az
alábbiakra szeretné felhívni a tisztelt la-
kosság figyelmét: 

A kivitelezési munkák folyamán a városban
megjelenhetnek magukat „útépítõknek”
mondott kontárok, akik felajánlhatják, hogy
olcsón leaszfaltozzák a járdát és a kapube-
hajtókat. Az Önkormányzatnak és a kivitele-
zõknek természetesen semmi köze ezekhez
a „vállalkozókhoz”, az elvégzett „munka”
minõségét senki sem tudja ellenõrizni, a mi-
nõségi kifogások ügyében nem tud eljárni!

Ezért kérjük, hogy az ilyen munkák
megrendelését mindenki nagyon fontol-
ja meg, mert felelõsséget az ügyben sen-
ki sem fog vállalni.

Polgármesteri Hivatal 
Mûszaki Irodája

Mint minden évben, az idén is megrendeztük jú-
lius 12–16-ig a Szent István Fõplébánián a már
hagyományos karitász tábort. Ez a napközis tá-
bor igen színes programkínálattal várta a város
gyerekeit. Kézmûves foglalkozásokon kívül sakk,
pingpong, filmnézés, mesemondás, ének-, imata-
nulás, íjazás, strandolás-medencézés, foci, játék,
csapatverseny, lovaglás szórakoztatta a résztvevõ
gyermekeket. 
Külön köszönjük Borbély Zita, Fekete Patrícia,
Gintner Hajna, Gintner Kinga, Helméczy Johan-
na, Helméczy Ricsi, Hoffer Barbara, Mészáros
Veronika ifjúsági vezetõk munkáját, Fazekas Ta-
más karnagy élvezetes Taizé-beszámolóját és ze-
netanítását (akik nem engedték, hogy unatkozzon
a 126 gyermek); a Kalmár Szikvíz, a taksonyi
Kreisz Mátyás, a Ruff család és dr. Tömössy Lász-

ló természet-
beni adomá-
nyait! A Folt-
varázslók
csapatából
ismét a legér-
dekesebb ötleteiket hozták Bácsi Böbe és Rábenspeck Er-
zsike, nagyon szép volt, köszönjük! Az egyik legnépsze-

rûbb programnak mutatkozott a gyönyörû Csen-
ge nevû lovon a lovaglás, amelyet nagyon kö-
szönünk Ambrus Istvánnak! Köszönjük még
Fajta György és a jelenlevõ szülõk, nagyszülõk
kedves és nélkülözhetetlen segítségét, adomá-
nyait, valamint az önkormányzati támogatást is!
E nélkül az összefogás nélkül, nem jöhetett
volna létre az egyhetes, ingyenes karitász
tábor, amely az Isten minden gyermeke felé
sugárzó, feltétel nélküli szeretetét jelképezte.

Szent Erzsébet  Karitász Csoport

Minden kedves résztvevõnek köszönet!
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Kisebb csoda részesei lehettünk július 
24-én a tököli sportcsarnokban. A DMTK
90 éves fennállása alkalmából az MKB
Veszprém felnõtt kézilabdacsapata tisztelt
meg bennünket vendégszereplésével.
Közel ötszáz kíváncsi nézõ várta izgatot-
tan Mocsai Lajos és Csoknyai István ta-
nítványait. A lábadozó Peric kivételével az
összes játékos eljött. 
A két csapatot Horti Gábor az RTL és a
Sport Klub riportere mutatta be, majd kez-
detét vette a bemutató mérkõzés. Testkö-
zelbõl figyelhettük a tavalyi BL Final
Fourba éppen csak be nem jutó tizen-
nyolcszoros magyar bajnok játékát. Po-
tyogtak a gólok, pedig a haraszti fiúk is ki-
tettek magukért.
Emlékezetes marad a vendégek részérõl

Iváncsik Gergõ-Gulyás „kínaija”, Sulic so-
rozata, Terzic távoli átlövése, Császár „fé-
sülõs” hetese, Iváncsik Gergõ hosszú ej-
tése, Gulyás felkanyarodásos átlövése,
Iváncsik Gergõ, Gulyás, Császár atraktív
kombinációja, Korazija szélsõ betörései,
Iváncsik Tamás lerohanásai, Vujin kapufái
és átlövései, Perez távoli bombája, míg a
hazaiak részérõl Vitányi bravúrjai, Füsti és
Lovászi szélsõ bevetõdései, Piróth harcos
lefordulása, Tugyi bátor betörése, Szent-
ivánszki szélrõl felhúzott bombája, a fiatal
Félegyházi átlövései, Szemes beállós gól-
jai, Kreisz szép egyéni megoldásai és
Termány büntetõje.

A csapatok maximálisan kiszol-
gálták a nézõket, igazi örömjáté-
kot láthattunk. Sajnos hamar letelt
a hatvan perc, az eredmény 53:19
lett. A közönség felállva tapsolta
meg a világsztárok és a hazaiak
bemutatóját. A végén teljes lett az
öröm, mert a rajongók begyûjthet-
ték az aláírásokat és közös fény-
képeket készíthettek kedvenceik-
kel. 
Köszönjük a kiváló szervezést és
várjuk a következõ csodát!
Hajrá DMTK! Hajrá Veszprém!

egy lelkes szurkoló

A rendezvény fõvédnöke dr. Szalay Lász-
ló, Dunaharaszti polgármestere volt. Jó
hangulatú, sportszerû meccseknek lehe-
tett tanúja a szép számú nézõsereg. 
Az elsõt az ifik vívták Pest megye serdü-
lõválogatottja ellen. Nagy csatában, len-
dületes játékkal nyertek a fiúk.
Felnõtt csapatunk sem vallott szégyent.
Játéklehetõséget bõven kapott mindenki,
góllövõink minden bizonnyal sokáig emlé-
kezni fognak arra, milyen ellenféllel szem-
ben voltak eredményesek. A gálamérkõ-
zés után a szakosztály vacsorával vendé-
gelte meg a játékosokat a dunaharaszti
Kisduna vendéglõben. 

A szakosztály nevében köszönjük a támo-
gatást dr. Szalay Lászlónak, a Kulcsár
és Lehel Kft.-nek, a Ruff pékségnek és
a  DMTK labdarúgó szakosztálynak.

Vitányi Attila

Egy kisebb csoda...

Ikladi tábor 2010
A Haraszti Sasok
kosárlabdázói el-
töltöttek egy he-
tet Ikladon, leve-
zetõ edzõtábor-
ban. A táborban
a KLIKK Zsirá-
fok, Szászhalom-
batta, a Bakáts
téri általános
iskola, a Pannó-
nia általános is-
kola és a Harasz-
ti Sasok kosara-
sai vettek részt.
A délelõtti edzé-
seket délután tá-
borbajnokság kö-
vette, mindenki a
saját korosztályában játszott. Nagyszerû mérkõzéseket vívtunk. Voltunk az acsai
tanuszodában is. 
A táborbajnokságban a Haraszti Sasok ’97-es csapata az elsõ helyen végzett, a ’99-
es korosztály szintén az elsõ lett, s elnyerte a tábor csapata címet is. A 2000–2002-
es születésûek „A ” csapata a második lett, míg a „B” csapat a harmadik helyen vég-
zett.

Szemet gyönyörködtetõ elõkertre
bukkantunk az Erzsébet utcában.
Köszönjük az Erzsébet utca 5. számú
házban lakóknak, hogy másoknak is
példát mutatva ilyen szép, rendezett
kertet telepítettek a házuk elé, a köz
területére!



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

4 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – augusztus

Sokan még nem is tudják, milyen nagy-
szerû táncos növendékekkel büszkél-
kedhet Dunaharszti. A DanceLand TSE
dunaharszti növen-
dékeit szeretnénk
bemutatni a ked-
ves olvasóknak.
Kecskeméti Kristóf
és Bakos Bettina
nemrég vettek
részt 2. versenyü-
kön, amit szorgal-
mas felkészülési
idõszak elõzött meg. Õk 2 éve kezdték
a tánctanulást és azóta egy 3. és egy 4.
helyezéssel is büszkélkedhetnek. Zol-
tán Máté és Tuboly Alexandra nemrég
kezdtek együtt táncolni, de már készül-
nek elsõ versenyükre azok után, hogy a
dunaharaszti majálison fergeteges tánc-
bemutatót tartottak. Azonban nemcsak
versenyszerûen, hanem hobby szinten

is táncolnak növendékeink. Ennek a
csoportnak a tagjai (Váradi Balázs és
Máté, Takács Balázs és Noémi, Horváth
Mercédesz, Tassoni Francesco, Molnár
Krisztián, Vámossy Virág, Bartha Bor-
bála, Horváth Luca és Rostás Máté)
másfél éve tanulják a latin és standard
táncokat. Õk nemrég elkápráztatták a
Szigethalmi Városnapokon a közönsé-
get. A versenyfelkészülõ csoport tagja-
ként táncol Fekete Patrícia és
Slavoczky Nikolett, akik elsõ versenyü-
ket tervezik. Mindenkit szeretnénk arra
bíztatni, hogy próbálja ki magát ebben
a nagyszerû sportban, mert csodálatos
élményekkel lesznek gazdagabbak. Aki
már most kedvet érez, várjuk táncórá-
inkra dunaharasztin is! Bõvebben a
www.dancelandtse.hu webcímen olvas-
hatsz rólunk.

Illés Andrea 
(DanceLand TSE elnöke)

Dunaharaszti táncos büszkeségei

Beszámoló
Kvartettünk a Blumenstrauss, trióként
kezdett énekelni hagyományörzõ
sváb dalokat 2009. februárjában.
Abban a megtiszteltetésben részesül-
tünk 2010. június 05-én Csepelen,
hogy részt vehetettünk egy minõsítõn
melyre bármely német nemzetiségi
dalokat elõadó kórus trió és kvartett
benevezhet függetlenül attól, hogy
tartozik e hivatalosan bármely német
kisebbségi szervezethez avagy sem,
az ide tartozó régióból. Több telepü-
lésrõl, több kategóriában is részt vet-
tek ezen a versenyen. (Dunaharaszti-
ról a Zipfelmütz trió, a Sváb dalkör és
a Blumenstrauss-kvartett.)
Kiválasztottuk a dalokat és decem-
berben már próbálni kezdtünk. Segít-
ségünkre volt apám Bauer Lõrinc, aki
a kottákat lejegyezte, hisz a nevezés-
hez ez elengedhetetlen volt. Két dal
erejéig a Zipfelmütz trió két tagja
Weimber Gábor (ének) és Kindlinger
József (gitár) is segített nekünk a da-
lok elõadásában, amiért külön köszö-
net illeti õket. Összesen négy dalt
énekeltünk. Az idõkeret mely 10 perc-
ben volt meghatározva ennyit enge-
délyezett. 

Társaimmal Rábenspeck Lajosné,
Erzsikével, Pilmayer Edittel és Palyóv
Edittel remegõ szívvel és lábbal vártuk
a hivatalos ér-
tékelést, a mi-
nõsítés ered-
ményét.
Határtalan volt
az örömünk.
Az értékelõ bi-
zottság biztató
szavai, a többi
kórus gratulá-
ciója is abban
erõsített meg
bennünket,
hogy az irány
amelyen elindultunk jó! „Arany” minõ-
sítést kaptunk.
Meggyõzõdésünk: szívbõl, önzetlenül,
minimális költséggel is lehet színvona-
lasan hagyományt õrizni, hisz hivatalo-
san nem tartozunk egy német nemze-
tiségi szervezethez sem.
Tisztelettel: 

Kettererné Bauer Mónika

MENTS ÉLETET!MENTS ÉLETET!
A közelmúltban a térség háziorvosai és segítõik a nõvérek (asszisztensek) tréningen vehettek részt
Sürgõsségi Betegellátás a Háziorvosi Gyakorlatban (reanimációs tanfolyam). A kitûnõen meg-
szervezett rendezvényt a Richter Gedeon Nyrt. Kõbányai Gyógyszergyárnak köszönhettük, személy
szerint dr.Sipos Ildikó gyógyszerismertetõ szervezõkészségének. Dr. Sirák András velencei házior-
vos, Fejér megyei szakfelügyelõ fõorvos, a Háziorvosi Szakmai Kollégium tagja valamint Dudás
István debreceni mentõtiszt tartottak egy-egy érdekes elõadást, mindketten aktív részesei a men-
tõszolgálat munkájának.
Dudás István elõadásának témája: Az alap és emeltszintû újraélesztés
elméleti anyagának áttekintése, félautomata defibrillátor használata.
Eszközös légútbiztosítási eljárások a sürgõsségi betegellátás során.
Dr. Sirák András: A leggyakoribb „ügyeleti kórképek” ellátásának átte-
kintése, a legújabb nemzetközi ajánlások tükrében.  Asthma cardiale –
Stroke – STEMI terápiája – Eszméletlen beteg ellátása). Valamint az
egyre gyakrabban elõforduló mérgezések témakörében hallhatunk vetítéssel színesített elõadást.
Rövid szünet után 3 munkacsoportra osztották a résztvevõket ügyelve az orvos-nõvér arányokra:
A stabil oldalfekvõ helyzet  és a újraélesztés  gyakorlását AMBU gyakorló bábukon (fantom) lehe-
tett elsajátítani a begyakorlott mozdulatokat, fogásokat a legújjabb szakmai protokollnak megfele-
lõen 30/2 mellkas kompresszió/lélegeztetés. Mûködés közben a félautomata defibrillátor haszná-
latát. Az intubálás legkorszerûbb módszereit lehetett gyakorolni AMBU fej-maketten. Hagyomá-
nyosan laringoszkóppal, illetve laringeális tubussal, a legújjabb gégemetszõ (Conicothómiás) kész-
lettel egyetemben. (Július 01-jétõl kötelezõ alapfelszerelés lesz az alapellátásban.)
A eszközöket ki lehetett próbálni és a helyszínen vásárolhattak a jelenlévõk. Mindkét elõadó e té-
mából írt könyvei is kelendõek voltak dr. Sirák fõorvos úr zöld tankönyve 1999 óta a negyedik ki-
adásnál tart. Dudás István, Gyermek Sürgõsségi Ellátás témakörérõl is kiadott könyvet.
A dunaharaszti háziorvosok  és asszisztenseik szinte teljes létszámmal részt vettek a programban.
A rendezvénynek a Club 19 adott otthont, kulturált körülményeket biztosítva a résztvevõknek. El-
ismerés érte!
Ezúton is köszönjük a magas színvonalú rendezvényt, és bízunk abban, hogy folytatása követke-
zik. Megállapodtunk dr. Sirák fõorvos úrral, hogy hasznos lenne mindenki számára évente egyszer,
egy ehhez hasonló tréningen részt venni – gyakorolni!

A résztvevõk nevében Varga László Álmos



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – augusztus u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 5

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet dr.
Szalay László úrnak, Dunaharaszti
város polgármesterének és az Ön-
kormányzat munkatársainak azért az
erkölcsi és anyagi támogatásért,
amellyel hozzájárultak pedagógusi
diplomám megszerzésének 50. év-
fordulójára adományozott arany
díszoklevéllel való kitüntetésemhez.
Rendkívül megtisztelõ számomra ez
az elismerés, amellyel hosszú és
szép pályafutásom eredményeit mél-
tányolták.

Õszinte üdvözlettel:
Fehérné Beck Veronika, 

pedagógus 

Jól vizsgázott a megújult aluljáró!

Régóta húzódó problémát sikerült meg-
oldani a városvezetésnek. Az Állami
közútkezelõ üzemeltetésében lévõ Dó-
zsa György út–Némedi úton lévõ MÁV
aluljáró áldatlan állapotát már évek óta
észleltük, de mivel birtokon kívül van az
önkormányzat, nem végezhette el az át-

építést még saját forrásból sem, csak az
idõszakos javítást lehetett a Közútkeze-
lõnél elérni, állami vagy önkormányzati
finanszírozásból.
Az önkormányzat vezetésének sikerült
hosszú egyeztetéseket követõen elérni,
hogy saját erõbõl megépíthette a talaj-
vizet és a csapadékvizet kezelõ mûsza-
ki berendezést és új aszfalt burkolat ke-
rült kiépítésre.
Az augusztus 6-ai nagy felhõszakadást
is jól kezelte az új rendszer. Az intenzív
csapadék esését követõen hamarosan
ismét „száraz lábbal” lehetett az aluljá-
rón átkelni, amit eddig még verõfényes
idõben sem tehettek meg a Harasztiak,
illetve az átutazók.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fennálló
nehéz gazdasági helyzet terheinek csökkenté-
se és az adózók tehermentesítésének érdeké-
ben Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivata-
lának jegyzõje, mint önkormányzati adóható-
ság a következõ adófizetési könnyítési enged-
ményezést hirdeti meg: 
Mint minden évben, úgy 2010-ben is legkésõbb
augusztus 31-éig mindenki részére postázásra
kerül a II. féléves adóértesítést tartalmazó borí-
ték. A boríték tartalmazza a 2010. II. félévre szó-
ló helyi adó és gépjármûadó felhívási értesítõt és
a befizetéshez felhasználható csekkeket; illetve
az elmúlt években felhalmozódott hátralékok
részletezését és a hozzájuk tartozó csekkeket.
Ebben az évben az adóhatóság minden, hátra-
lékkal rendelkezõ adózó részére biztosítja a
pótlékmentes befizetést az alábbiak szerint: 

Az az adózó, aki a részére kiküldött, a nevén
fennálló tõketartozását a kiküldött csekke-
ken vagy banki elektronikus úton 2010. szep-
tember 14-ig rendezi, és azt az Adóhatóság
elõtt személyesen (2330 Dunaharaszti, Fõ út
152.) vagy képviselõje útján igazolja, 100 %-
os pótlékmentességben részesül. A kedvez-
mény kizárólag a késedelmi pótlék összegét
érinti. 
A pótlékmentesség igénylésének további fel-
tétele: 
– a helyszínen kérelem nyomtatvány kitöltése

és benyújtása
– 2200 Ft-os illeték befizetése és a befizetés

igazolása (csekken vagy banki elektronikus
úton). 

A helyszínen kollégáink segítik a nyomtatvá-
nyok pontos kitöltését. 

Az eljárási illeték számlaszáma: 11742180-
15393173-03470000. 
Minden további számlaszámunk a kiküldött
csekk középsõ részén megtalálható. 

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy 2010. szep-
tember 14-e után ez a kedvezmény nem vehe-
tõ igénybe. Az azután fennálló hátralékokat az
adózás rendjérõl szóló törvény alapján munka-
bérletiltással, inkasszóval, nyugdíjletiltással,
ingófoglalással, illetve önálló bírósági végre-
hajtó útján hajtjuk be. Ez utóbbi esetében az
adózónak a végrehajtási költséget is meg kell
fizetnie.

Dunaharaszti, 2010. július

Adócsoport

NYOMTATVÁNY
kérelem elbírálásához

1. Kérelmezõ adatai:

a) neve: .......................................................................................................................................................................

b) adóazonosító jele (adószáma): ...............................................................................................................................

c) lakcíme: ..................................................................................................................................................................

Törölni kért késedelmi pótlék összege:  ……………………Ft.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és velem közös háztartásban élõ hozzátartozóim személyes adatait a kérelem, illetve ezzel kapcsolatos
bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák.  

Dátum: ........................................................
.........................................................

kérelmezõ olvasható aláírása

Figyelem!
A méltányossági kérelem elbírálása illetékköteles, melynek összege 2200 Ft. A befizetést a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
11742180-15393173-03470000 számú illetékbeszedési számlájára a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Adócsoportjában beszerez-
hetõ készpénz-átutalási megbízáson vagy banki-elektronikus úton kell teljesíteni. A csekket, illetve az átutalási igazolást a kérelem
mellékleteként be kell nyújtani. 

Adócsoport tájékoztatója 

FELHÍVÁS
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Nem is olyan régen „itt fürödtünk, játszot-
tunk” mesélte az itt lakók egyike szomo-
rúan. Olyan szeretettel kezdett beszélni
a gyermekkora Harasztijáról, hogy meg-
elevenedett ez a régi falurész elõttem. Vi-
dám gyereksereg fröcskölését, vízbe ug-
rándozását véltem hallani, de szemem
elõtt iszonyatos, már-már valamiféle kö-
zépkori látvány tárult! A középkori váro-
sokban a csatorna hiánya miatt a város
utcáin folyt a szennyvíz és halomban áll-
tak a szemétkupacok! Ez abban a kor-
ban rettenetes járványok kialakulásához
vezetett. Most a XXI. században sem kü-
lönb itt a helyzet! Az „ároknak” nevezett
esõvíz elvezetõ, beletorkollik a „kis Só-

derosba” ami tovább folyik ismét „árok”
néven fél városrészünkön. Nem is lenne
evvel semmi gond, ha az emberek nem
dobálnák tele mindenféle szeméttel, mû-
anyag flakonokkal. Ráadásként még egy
elhullott kutya tetemét is ide dobták be!
A bûz, ami ezen az igen hûvös, esõs na-
pon terjengett a környéken gyomorforga-

tó volt! A valaha ligetes vízparton szemét
és elhasznált fecskendõk szomorú látvá-

nya ösztönzött arra, hogy felhívjam az
emberek figyelmét arra az értékre, ami
ez a terület ismét lehetne. A körülménye-
ken, ami jelen helyzetben fennáll feltétle-
nül változatni kell, mind az esztétikai,
mind az egészségügyi szempontok ezt
indokolják. Egy kis odafigyeléssel, a gaz
rendszeres nyírásával, a fák metszésé-
vel a terület átláthatóvá válna. Haladék-
talanul meg kell tisztítani ezt a területet!
A vízbõl minden szemetet ki kell szedni.
A víz szennyezése a jelenleg nagymér-
tékben hulló csapadék mennyiségétõl,
ugyan felhígul, de a fertõzésveszély en-
nek ellenére veszélyezteti azt a város-
részt, amin átfolyik. 
Természetesen a leírtakat és a helyszí-
nen készített képeket az Önkormányzat
illetékesének eljuttattam, amire gyors és
hathatós segítség érkezett. 
Idézem válaszlevelét: 

„Köszönettel vettem bejelentését a »kis-
Sóderos« állapotával kapcsolatosan. 
Ezúton tájékoztatom, hogy a tegnapi na-
pon (június 17-én) a hivatal megbízásá-
ból a Zöld-Korona Kft. közel 5 m3 szeme-
tet gyûjtött össze a szóban forgó A3-7
csatorna szakasz környezetébõl. 
Idõközben a DHRV Kft., mint a csatorna
kezelõje megkezdte a csatorna vízfelüle-
tének megtisztítását a szeméttõl. A mun-
kát jövõ hét hétfõn, kedden folytatják.
A környéken található elhagyott hulladék-
kal (beton, aszfalt) szennyezett ingatlan
tulajdonosait felszólítottuk a hulladékok
hulladékkezelõnek történõ átadására,
melyre 15 nap határidõt biztosítottunk.
Üdvözlettel:

Németh Károly
környezetvédelmi ügyintézõ”

Azonban végleges megoldást a környé-
ken lakókkal együtt érhetjük csak el! 

Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok 

Egyesületének elnöke
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A négy évszak koncertsorozat nyári elõadá-
sára, megtelt a József Attila Mûvelõdési
Ház. Híres olasz származású zeneszerzõk
filmslágereibõl adott koncertet június 5-én,
a Fellini Ensemble. Felcsendültek a római
Cinecitta és Hollywood klasszikus filmslá-
gerei –- Nino Rotától a Rómeó és Júlia, a
Párduc, egy Morricone western film egyve-
leg, és Henry Mancini népszerû dallamai, a
Rózsaszín Párduc, Peter Gunn, Tövismada-
rak. Az elõadáson a zenekar mellett kivetí-
tõn képek, plakátok, segítették a vizuális él-
ményt.
A jól összeválogatott zenei anyag, a roman-
tikustól az akció hangulatig, hamar lázba

hozta a közönsé-
get. A csattanós
záró szám, Henry
Mancini Rózsa-
szín párduc címû
film betétdala, ki-
robbanó tapsvi-
hart váltott ki.
A négy évszak

koncertsorozat, mint a komolyzene képvise-
lõje jelentkezett Dunaharasztin elõadásaival,
ezt a vonalat továbbra is követni szeretnénk
csak könnyedebb hangvételben. A filmzenei
elõadás is követi a klasszikus zenei elképze-
lést, hiszen ezen slágerek írói, elismert és
magasan képzett, kortárs zeneszerzõk is egy-
ben.
Erre a koncertre is ingyenes volt a belépés,
köszönhetõen városunk önkormányzati tá-

mogatásának, elsõsorban dr. Szalay László
polgármester úr segítségének és a helyi vál-
lalkozások támogatásának: Viner Pack Kft.,
DHRV Kft., Kisduna Étterem.
Következõ elõadásunkat szeptember 10-re
tervezzük, ahová elsõsorban gyermekeket
várunk szüleikkel, nagyszüleikkel egy tartal-
mas, közös családi programra. S. Prokofjev
PÉTER ÉS A FARKAS szimfonikus
meséjének (Op. 67.), kamarazenei átiratát
hallhatja majd a közönség. A mese után, já-
tékos kérdezz-felelek a megismerhetõ hang-
szerekkel kapcsolatosan, hogy a gyerekek
könnyedén elsajátíthassák a hangszerek ne-
veit és jellegzetes hangzását.
Prokofjev népszerû, zenés története a pezs-
dülõ tavasz elsõ napján kezdõdik. A gyönyö-
rû reggelen Péter és barátai – egy kismadár,
egy macska és egy kelekótya, kerge kacsa –
hihetetlen kalandokba keveredve túljárnak a
hatalmas, gonosz farkas eszén. Egy valódi
mese egyenesen az Óperenciás tengeren túl-
ról!

Mindenkit szeretettel várunk a szeptemberi
mese koncertre!
Ignácz Laura/koncertszervezõ

Fellini Ensemble tagjai:
Csonka Gábor – hegedû
Bodor Gábor – hegedû
Haraszti Krisztina – brácsa
Pierluigi Ruggiero – cselló
Schweigert Krisztián – gitár

Gazdit keresünk…

Lédike – másfél éves, labrador-
németjuhász kislány kutyus. Gyere-
kek között nõtt fel. A gazdija
meghalt(!), ezért került hozzánk! Jó
lenne olyan gazdi a számára, aki fe-
ledtetni fogja majd vele a fájdalmát
sok-sok szeretettel, törõdéssel. 

Csak olyan állatbarátok jelentkezését
várjuk, akik nem láncra verve tartják
majd!

Rajta kívül még több mint 20 mentett
kutyus vár szeretõ gazdira.

06-20-803-0543 Enikõ
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Az emberek viselkedési kultúrájának,
megrögzött szokásainak megváltoztatá-
sa nehéz és hosszadalmas folyamat.
Különösen igaz ez a különbözõ eredetû
hulladékok – így az elektromos és elekt-
ronikai hulladékok – nem megfelelõ
helyre történõ elhelyezésére is. 
A lakossági szemléletformálás és a sze-
lektív begyûjtés ösztönzése érdekében in-
dított, úgynevezett e+e gyûjtõnapok kéz-
zel fogható eredményt, évrõl-évre növek-
võ e-hulladék mennyiséget mutatnak. 
Az Electro-Coord Magyarország Non-
profit Kft., Dunaharaszti Önkormányza-
ta és a DHRV Kft. közös kezdeménye-
zésére, a környezettudatos gondolko-
dásra ösztönözve, a lakosság körében
feleslegessé vált elektronikai hulladék
(e-hulladék) szervezett begyûjtését kí-
vánja megvalósítani városunkban. A ki-
jelölt gyûjtõponton az Electro-Coord Ma-
gyarország konténerei és munkatársai –
térítésmentesen – fogadják lakosainktól
az elhasznált, üzemképtelen, kidobásra
szánt – egykor elektromos árammal mû-
ködött – kizárólag háztartási elektro-
mos készülékeket. 
Mikor? 2010. szeptember 4-én, szom-
baton 9–14 óráig. 
Hol? Dunaharaszti Dózsa György út
és a Móra Ferenc utca keresztezõdé-
sénél kijelölt (ELMÛ elõtti) gyûjtõpon-
ton.
Mi tartozik az elektronikai hulladékok kö-
rébe?

– kis háztartási gépek (pl. hajszárító, va-
saló, kenyérpirító)

– nagy háztartási gépek (pl. hûtõgép,
mosógép, bojler, villanytûzhely)

– barkács gépek (pl. fúrógép, hegesztõ
trafó, fûnyíró gép)

– szórakoztató elektronika (pl. tv, video,
DVD lejátszó, hi-fi )

– számítógép, monitor
– fénycsövek, kompakt izzók, lámpates-

tek
Szelektív gyûjtésük fontos, mert feldol-
gozás elõtt el kell távolítani számos, a
környezetre különösen veszélyes, rák-
keltõ és csak speciálisan kezelhetõ
anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtar-
talmú mûanyagok). 
Az akció napján összegyûjtött e-hulladé-
kot az Electro-Coord Magyarország
Nonprofit Kft. országos begyûjtõ hálózata
juttatja el a feldolgozó üzemekbe, ahol az
Európai Unió elõírásainak megfelelõen fel-
dolgozzák és a kinyert másodlagos nyers-
anyagokat, 80–85%-ban visszaforgatják
az ipari termelés körforgásába. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyûjtés
háztartási mennyiségre vonatkozik
(néhány darab/háztartás). Gazdasági
társaságoktól, cégektõl, vállalkozá-
soktól, közintézményektõl nem áll
módunkban e-hulladékot átvenni.
A mi felelõsségünk is, hogy ne növeljük
tovább az egyre nagyobb méreteket öl-
tõ hulladékhegyeket, kérjük tegyen Ön
is Dunaharaszti tiszta környezetéért!

2010. szeptember 4. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fõ út felõl az 51-
es út felé haladva) jobb oldala – Bethlen Gá-
bor utca – Haraszthy Ferenc utca – Egry Jó-
zsef utca – Paál László utca – Zágonyi Károly
u. – Zsálya u. – Levendula u. – Király köz –
Pitypang u. – MÁV alsó utca közötti terület

2010. szeptember 5. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé
haladva) jobb oldala – Vasút utca – Móricz
Zsigmond utca – Temetõ utca – vasúti sín –
Bárka utca – Duna-Tisza Csatorna – Fõ út kö-
zötti terület.

Figyelem! A Fõ úton a lomtalanítást kö-
vetkezõ szombaton, szeptember 11-én
végezzük.

2010. szeptember 11. szombat
Fõ út – Sport-sziget – Hókony-sor – Paradicsom-
sziget – Duna sétány – Duna utca – Alsó Duna
sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fõ út – Károlyi
Mihály út – dr. Pósta Sándor utca – Las Torres
utca – Csokonai utca – Szondy György utca –
Kõrösi Csoma Sándor utca – Móra Ferenc utca
– Eötvös köz – Eötvös Károly utca – Baross ut-

ca – Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út fe-
lé haladva) bal oldala közötti terület.

2010. szeptember 12. vasárnap
Határ út – Vércse utca – Mandula utca – Kike-
let utca – Határ út – Orgona utca – Tavasz ut-
ca – Határ út – Knézich utca – Némedi út (Fõ
út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala –
Kandó Kálmán utca közötti terület.

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és
bérlõt, hogy a lomot rendezetten, a lomtala-
nítást megelõzõ napon tegyék az ingatlanok
elé. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az önkor-
mányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3

lomot szállítunk el díjmentesen. A 2 m3-t meg-
haladó mennyiségû lom elszállítását az ingat-
lan tulajdonosának vagy bérlõjének szállítóle-
vél alapján bruttó 3800 Ft/m3 áron kiszámláz-
zuk. A lomtalanítás reggel 5:30 órakor kezdõ-
dik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a
lomtalanítás látható megtörténte után elszór-
tan lom ott maradt nem vesszük figyelembe. 

Ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok
(például: tv, rádió, mikrohullámú sütõ, hûtõszek-

rény, számológép, számítógép, (mobil) telefon,
videó játékok), izzólámpák, fénycsövek, festékek,
hígítók, savak, lúgok, permetezõ szerek, olajok,
porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl.
szürke hullámpala, pala), használt gépjármû- és
kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelék.).
Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el lerakóban. 

Tisztelt Partnereink!

Lomtalanítás Dunaharaszti, 2010. õsz reggel 5:30 órától

Elektronikai hulladékgyûjtõ nap Dunaharasztin

Tisztelt Partnereink! A 2010. augusztus 20-i (pénteki) szemétszállítás augusztus 21-én (szombaton) lesz!
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A Dunaharaszti
Polgármesteri Hi-
vatal történetében
kiemelkedõ év volt
a várossá nyilvání-
tás éve. Ennek idén
tíz éve már. Ezzel a
városi joggal lehe-

tõséget kapott a polgármesteri hivatal veze-
tése és a képviselõ-testület arra, hogy a kör-
zetközponti igazgatási rendszerben kialakít-
sa okmányirodáját, ahol a korszerû, bizton-
ságos okmányok igénylésének ügyintézés-
ét kezdeményezhetik a dunaharaszti, a tak-
sonyi és a dunavarsányi lakosok. 
Kormányzati támogatással, de nagyrészt
önkormányzati forrásból 2000. november 1-
jén megkezdte munkáját a Dunaharaszti
Körzetközponti Okmányiroda. Eredetileg
személyi igazolvány és lakcímkártya kiadá-
sának alapszolgáltatásával indultunk; tevé-
kenységi körünk nagysága alapján mára a
közigazgatás legjelentõsebb, országos és
helyi közhiteles okiratok kiadásával és kü-
lönbözõ nyilvántartások vezetésével foglal-
kozó szervévé váltunk. A Dunaharaszti, Dó-
zsa György út 27. szám alatt kialakított iro-
da mûködtetése során a Polgármesteri Hi-
vatal úgy látta, hogy az egyre nagyobb ügy-
számra és a folyamatosan bõvülõ ügytípu-
sokra – közlekedési igazgatás (vezetõi en-
gedély, forgalmi engedély, törzskönyv),
egyéni vállalkozói igazolvány, úti okmányok,
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
és ügyfélkapu – tekintettel az eredetileg 5 fõ-
vel indult iroda már nehezen tudja maradék-
talanul ellátni a feladatát. Bõvítésre objektív
okokból lehetõség nem volt, ezért az iroda
átköltöztetésérõl született testületi döntés. 
Az új városközpontban megduplázott lét-
számmal és sokkal korszerûbb, modernebb
környezetben, a térségben elsõként alkal-
mazott speciális ügyfélirányító rendszerrel
2004. augusztus 2-án az elsõ ügyfél ünne-
pélyes köszöntésével megnyitottuk az új,
200 nm-es irodát.
Az ügyfelek érdekében kiépített ügyfélhívó
rendszer – az elõzetes idõpont-foglalást le-
hetõvé téve – 10-15 percre csökkentette az
ügyintézési idõt. Ezáltal elkerülhetõvé vált a
sorban állás, a tumultus és az ügyfelek kö-
zötti vitatkozás. A napi gyakorlatban ugyan-
akkor ma is elõfordul, hogy valamely ügyfél

nem foglal idõpontot, és anélkül jelentkezik
ügyintézésre. Természetesen õt is fogadjuk,
amennyiben az elõzetesen foglalt idõpontok
ezt lehetõvé teszik, de ilyenkor elõfordulhat,
hogy csak hosszabb várakozást követõen
van lehetõség az ügy elintézésére.
Az új iroda kiépítésénél fontos szempont
volt, hogy az EU-s elõírásoknak is megfelel-
jen, ezért azt már akadálymentes hivatal-
ként alakítottuk ki. 
A korszerû elektronikus közigazgatás meg-
teremtése elsõdleges cél és elvárás, hiszen
ez az ügyfelek gyors, pontos kiszolgálásá-
nak legfontosabb eszköze. Ennek kereté-
ben ez évben várható, hogy lehetõség nyí-
lik a POS-terminál - bankkártyával történõ fi-
zetés - megteremtésére is. 
A város képviselõ-testülete és a Polgármes-
teri Hivatal vezetése korán felismerte, hogy
az okmányirodai szolgáltatások minõsége
nagymértékben befolyásolja a Hivatal meg-
ítélését. A mûködtetési költségek évrõl évre
emelkedõ összegét továbbra is biztosítják,
ugyanis a központi költségvetésbõl finanszí-
rozott normatíva csökkenése a korszerû,
gyors szolgáltatás nyújtásához már nem
elegendõ. 
Az okmányirodákban tíz évvel ezelõtt elkez-
dõdött egy új típusú, az állampolgári érde-
keket magasabb szinten szem elõtt tartó,
ügyfélbarát szolgáltatási szemléletû, infor-
matikai alapú közhiteles nyilvántartási rend-
szer kialakítása. Az ezen a területen foglal-
koztatott köztisztviselõknek nagy kihívást je-
lentett az új technológiájú munkavégzés
szakmai ismereteinek elsajátítása, és az át-
alakított infrastruktúra alkalmazása. A tech-
nológia napról napra fejlõdik és bõvül. Ma
már az online szolgáltatások az ügyfélkapu-
val rendelkezõk számára lehetõséget bizto-
sítanak az elektroni-
kus közigazgatásban
ügyindításra anélkül,
hogy személyesen ta-
lálkoznának az ügyin-
tézõvel. 
A körzetközponti ha-
táskörbõl fakadóan
évente több tízezer
ügyfelet fogadunk. Az
ügyfélszolgálati mun-
kakörben nagy figyelmet fordítunk a folya-
matos lakossági tájékoztatásra, melyet a vá-

rosi honlapon (www.dunaharaszti.hu), a he-
lyi újságokban, televízióban, telefonon, és
az irodában megtekinthetõ hirdetmények út-
ján biztosítunk. 
Az elmúlt tíz év során szakmai munkánk el-
ismertségét számos esetben kinyilvánították
a felügyeleti szervek, ugyanis visszatérõen
több alkalommal törvényességi ellenõrzést
végzett nálunk a Pest Megyei Ügyészség,
az Államigazgatási Hivatal és a szakmai fel-
ügyeletet ellátó Központi Hivatal. Több alka-
lommal kapott a Polgármesteri Hivatal szak-
mai vezetése dicsérõ, elismerõ leveleket, de
a legfontosabb az ügyfelek köszönete és
munkánkat elismerõ szavai, melyek gyakran
közvetlenül az ügyintézõknek irányulnak.
Taksony és Dunavarsány települések jegy-
zõi is eredményesnek és jónak ítélik a szak-
mai kapcsolatainkat, valamint a lakossági
visszajelzésekbõl kiemelik az ügyfélbarát
szolgáltatásunkat.
Úgy gondolom, a város szakmai vezetésé-
nek és a képviselõ-testület támogató figyel-
mének köszön-
hetõ, hogy a tér-
ségben, de ta-
lán országos te-
kintetben is ki-
emelkedõ az
iroda elismertsége. Ennek eredménye,
hogy az országos Okmányirodai Rendszer
Klub szakmai elõadásait, konzultációit is a
Polgármesteri Hivatal segítségével az iro-
da vezetése szervezi. Az országban elsõ-
ként indítottuk el 2004-ben azt a szakmai
rendezvénysorozatot, amely mára már ha-
gyományossá vált. Az évente megrende-
zésre kerülõ találkozókon lehetõség van az
elõadásokat követõen szakmai megbeszé-
lésekre, ezzel is segítve a jogértelmezést,
és az egységes jogalkalmazást. A program
tekintélyét mutatja, hogy több minisztérium
és a Központi Hivatal szakmai vezetése
biztosítja az elõadókat. 
Tisztelt Dunaharaszti Lakosok! 
Az elmúlt idõszak ügyintézési tapasztalatai-
ból kiindulva kérem, hogy szolgáltatásaink
továbbfejlesztése érdekében javaslataikkal,
kezdeményezéseikkel a jövõben is segítsék
munkánkat. 

Tomcsenkó József
okmányiroda vezetõ

Mérlegen a tízéves Okmányiroda

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola sziget-
halmi telephelyén a 2010/2011-es tanévben
is elindítja OKJ-s képzéseit. 

Érdeklõdni: Szigethalmon a Szent István Ál-
talános Iskolában (Szigethalom, Szabadkai út
64.) vagy Barna Edinánál a 70/933-6310-es
telefonszámon. 

Szükséges feltételek: 
Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 elõtt végzet-
teknek 8 általános) évfolyam elvégzése 
Középfok esetén: érettségi vizsga.

Költségek:
25 000 Ft beiratkozási díj.

Jelentkezés: személyesen, más idõpont elõze-
tes egyeztetést igényel. 

Beiratkozás: 2010. augusztus 25. (szerda)
10–18 óráig.

Irodai asszisztens (alapfokú) 

„Az EU követelményeknek megfelelõ, mo-
dern vezetõk munkájuk segítõjeként irodai
asszisztenseket alkalmaznak, akik biztonsá-
gosan eligazodnak a számítástechnika út-
vesztõiben, a klaviatúra virtuózai, szakmai
felkészültségükkel nagymértékben hozzájá-
rulnak a kis- és középvállalatok vezetõinek
sikereihez.” – Csóréné Bene Mária.

Informatikai rendszergazda
(középfokú)

Rendelkezik alapismeretekkel? Jelentkezzen!
(Alapismeretekkel rendelkezõknek a képzés
1 éves.)
Az elsõ évfolyam elvégzése, és a pontos
szakirány kiválasztása után a választott szak-
májától függõen: 
– képes biztosítani a hálózati infrastruktúra

biztonságos üzemeltetését,
– biztosítja a cég arculatának webes megje-

lenését és menedzseli azt,
– ellátja számítógépes hálózatok mûködésé-

vel kapcsolatos további feladatokat.
A cég legfontosabb bizalmi embere.
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Év végi osztálykirándulások

Iskolánkban hagyomány, hogy június elsõ
hetének péntekje a tanulmányi kirándulások
napja. A mostoha idõjárás ellenére a felsõ
tagozatos osztályok zöme kétnapos túrára
indultak. Az úticélok között szerepelt a távol
esõ Szilvásvárad, Szántód, Komárom, Esz-
tergom, Zamárdi és az elbûvölõ Egyházas-
kozár. Reményeik beváltak, az idõjárás ke-
gyes volt, így programjaikat maradéktalanul
megvalósíthatták.
Az alsó tagozatos osztályok a kirándulás al-
kalmával megismerkedhettek Székesfehér-
vár történetével, a bugaci puszta életével,
felfedezhették a pilisi táj szépségeit.
Abonyban pedig még oroszlánkölyköt is si-
mogathattak. A legkisebbek Budakeszin a
vadasparkban töltötték a napot, a pákozdi
arborétumban pedig a szebbnél szebb nö-
vényekben gyönyörködhettek.
A kirándulás a gyerekeknek mindig élmény.
Észre sem veszi, hogy ismeretekhez jut, s a
társaival együtt eltöltött idõ segíti a közössé-
gek összekovácsolódását, a társas kapcso-
latok fejlõdését. Életre szóló emlékké válhat.
Jövõre is kirándulunk!

Vásárhelyi Gabriella

Még egy utolsó nagy dobás 
a szünet elõtt!

Idén is sikerült megrendezni iskolánkban 06.
11-én a már hagyományosnak tekinthetõ
kõrösis DÖK napot.
Ez egy fantasztikus sportrendezvény,
amelyben minden kõrösis diák résztvehet.
És nem csak résztvehet, hanem meg is dol-
gozhat érte. Hogy ez mit jelent?
Már szeptember, október tájékán küzdünk
azért, hogy év végén hatalmasat bulizhas-
sunk. Ebben az idõszakban van ugyanis a
suliban a papírgyûjtés, amelynek a teljes
összegét félretesszük a sportnapra. Minden
gyerek tisztában van azzal: minél többet dol-
gozunk, annál több szert bérelhetünk. A le-
szállított papírért kapott pénzhez jön a téli
idõszakban a farsang teljes bevétele. Na és
akkor már csak arra kell várni, hogy eljöjjön
a tanév vége, és itt legyenek a játékok.
Idén mindenki örömére a következõ szere-
ken lehetett parádézni: rodeó bika, trambu-
lin, óriás légvár csúszdával, szumó birkózás,
boxring, gladiátor küzdelem és a csúcsot je-
lentõ négypályás eurobungee. Természete-
sen más sportjátékok is helyet kaptak. Le-
hetett aláírásokat gyûjteni a többi állomáson
is. A teljesség igénye nélkül néhány: gólya-
láb, diaboló, ördögbot, kúszás, lajhármá-
szás, foci, kosárlabda, pingpong, pecázás,
teke, nagylabda, monocikli, amerikai ugró-
kötél.
Külön érdekességként a tornateremben tar-
tottak nekünk egy olasz labdajáték-bemuta-
tót is.
Mint már említettem, aláírásgyûjtés volt az
állomásokon. Ez azért fontos, mert az alá-
írásokat be lehetett váltani ajándékokra. Ez
fõleg a kicsiknek tetszik. Rettentõen élvezik,
hogy az árakon lehet alkudozni is.
Azt hiszem, hogy aki ott volt ezen a bulin,
nagyon jól érezte magát.
Szeretnék a diákok nevében köszönetet
mondani iskolánk pedagógusainak, akik hol

az irtózatos napsütésben, hol egy kis ár-
nyékban fogadták a srácokat az állomáso-
kon. Megemlíteném a Baktay gimnáziumból
érkezõ öregdiákjainkat is, akik beszervezé-
sében Bürger Zoltán munkálkodott. Õk is
derekasan állták a napot. Velünk volt még
két éppen érettségizõ „öregünk” is: Mayer
Betti és Gulyás Dorka.
Sok-sok köszönet illeti azokat a szülõket,
akik korábbi munkájukkal lehetõvé tették,
hogy a DÖK megfelelõ pénzösszeghez jus-
son.
Ha mindenki benne van, akkor jövõre újra
ugrálunk és mászunk.

Farkas Katalin (DSN)

Nyelvi tábor Obervellachban

Nyolc évig, heti öt órában foglalkozunk a né-
met nyelvvel, a német nyelvterület országai-
val, népeinek életével, illetve a német nem-
zetiségi kultúra eredetével. Ez nagy idõ, de
mégis kevés arra, hogy valós élethelyzetek-
ben, a mindennapi életben bátran és meg-
felelõen tudjanak kommunikálni tanulóink a
német anyanyelvû emberekkel. Ezt ugyanis
csak valódi idegen nyelvû környezetben le-
het igazán hatékonyan gyakorolni. Sokkal
gyorsabban és megbízhatóbban lehet elsa-
játítani az egyes beszédfordulatokat, be-
szédformákat a valós környezetben. Nem
beszélve a sikerélményrõl, amit minden si-
keres párbeszéd után érez a tanuló, és ami
kellõkképpen motiválja a továbbtanulásra.

Ezen a nyáron elõször sikerült nyelvi tábort
szerveznünk Ausztriába. A délelõtt a „tanu-
lásé” volt: másfél óra iskolai óra egy osztrák
tanár úr irányításával, illetve másfél óra
nyelvgyakorlás. Ez utóbbi azt jelentette,
hogy a tanulók kisebb csoportokban külön-
bözõ feladatokat végeztek a városban – a
városlakók segítségével. Pl.: személyek,
helyszínek felkutatása, bemutatása; közös
fénykép készítése; hagyományok megis-
mertetése stb. Mindez német nyelvû kom-
munikáció nélkül elképzelhetetlen lett volna!
A gyerekek kénytelenek voltak megszólítani
a helyi lakókat, különben nem tudták volna
megoldani a kapott feladatokat. A többség
egyre bátrabban és ügyesebben vett részt a
játékban, és ráadásul, még élvezte is! (Re-
mélem, hogy a lendület és akarat szeptem-
berben is folytatódik!)
Délután csodálatos kirándulásokon vettünk
részt. Mindennap feljutottunk 2000 méter
közelébe – hol libegõvel, hol siklóval, hol
busszal. Lélegzetelállító kilátásban volt ré-
szünk minden délután! Obervellach Karintiá-
ban, a Hohe Tauern lábánál fekszik. Köze-
lében hófödte hegycsúcsok, vad vízesések,

csobogó patakok találhatók. Természetesen
nem láttuk mindet, erre kevés lett volna az
egy hét, de van miért visszamennünk! A ter-
mészeti csodák felfedezésén kívül nézelõd-
tünk interaktív természettudományi kiállítá-
son, néprajzi múzeumi látogatáson vettünk
részt, aranyat mostunk patakban, szabadon
élõ és úszó! majmokkal ismerkedtünk, ha-
józtunk az Ossiacher See-n, hogy csak a
legemlékezetesebbeket említsük.
A rengeteg program, a friss levegõ nagyon
elfárasztott mindenkit. Jó étvággyal fogyasz-
tottuk el a vacsorát, amit Lázár bácsi, a tá-
bor kinti szervezõje fõzött. Mindannyiunk
nagy megelégedésére!
Ahét gyorsan eltelt és mi számtalan élmény-
nyel tértünk haza. Agyerekek nevében is kö-
szönjük a szülõk áldozatvállalását, amivel
lehetõvé tették tanulóink számára, hogy
részt vegyenek ebben a különleges élmény-
ben!

Komáromi Katalin

Országos döntõben a Kõrösi ismét!

2010. június 03-án Budapesten, az UTE at-
létika pályáján rendezték meg az Országos
Diákolimpia atlétika III. korcsoportos
többpróba versenyét. Ide csak azok kerül-
hettek, akik a területi, majd a megyei verse-
nyeket is megnyerték. Így jutottak be isko-
lánk tanulói, Pest megye bajnokai az or-
szágos döntõbe! Ez nem volt könnyû, hisz
minden csapattagnak jól kellett teljesítenie a
négy számban. Ezek: 60 m-es futás, távol-
ugrás, kislabdahajítás, 600 m-es futás.
A zord idõjárás és a rengeteg sérülés elle-
nére az ország 24 csapatából  az elõkelõ 5.
helyezést érték el a fiúk.

Csapattagok: Boldog Balázs, Boros
Márk, Milcsevics Márk, Nagy Martin, Ne-
mes Zsigmond, Simon-Balla István 6.
osztályos tanulók.
Boros Márk június 07-én egyéni számban,
60 m-es síkfutásban szintén az Országos
Diákolimpián 55 versenyzõ közül a 10. he-
lyezést érte el!
Nagyon büszkék lehetünk sportolóinkra,
akik nem csak a Kõrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola, de Dunaharaszti nevét ismer-
tebbé teszik, jó hírünket öregbítik!
Gratulálunk!!

Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Innovációs törekvés 

a kompetencia alapú oktatásban 

A Hunyadi János Általános Iskolában a
TÁMOP 3.1.4 – 08/1-2008-0016 számú
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hoz-
záférés Dunaharaszti oktatási intézményei-
ben” címû pályázat megvalósítása során le-
hetõség nyílt az intézményi belsõ innováci-
ós törekvések elõtérbe helyezésére. A pá-
lyázatban vállalt: témahetek, projekthetek,
programcsomagok alkalmazása mellett a
tanórák fõ feladata a kompetenciák fejlesz-
tése volt. 
„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint
olyan általános képességet, amely a tudá-
son, a tapasztalaton, az értékeken és a disz-
pozíciókon alapszik, és amelyet egy adott
személy tanulás során fejleszt ki magában.”
(Coolahan)
A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy
a gyermekek a mindennapi életben haszno-
sítható tudással rendelkezzenek – nem le-
mondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis
„ismeretekbe ágyazott képességfejlesz-
tés” megvalósítására törekszünk. 
„Kompetencia alapú fejlesztésen a készsé-
gek, képességek fejlesztését, az alkalma-
zásképes tudást középpontba helyezõ okta-
tást értjük.”
Az iskolánkban alakult szakmai team éppen
a kompetencia- és képességfejlesztést állí-
totta a történelemtantárgy tanításának kö-
zéppontjába. A szakmai csapat tagjai: Mol-
nár Zsanett, Drahosné Akócsi Ancilla,
Zimberné Kmetty Ilona, Kaltenecker Antalné
sokéves tapasztalataik alapján fogalmazták
meg azt a problémát, hogy a negyedik osz-
tályból ötödik osztályba kerülõ kisdiákok
számára alkalmanként gondot jelent azok-
nak a tantárgyaknak a tanulása, amelyeknél
az egyéni tanulásmódszertannak nagy je-
lentõsége van. Ezek közül a felsõ tagozaton
az új tantárgyként megjelenõ történelem ta-
nulása okozhat nehézséget többek között a
fogalom- és szakkifejezések használata, az
idõbeliség értelmezése, a térbeliség kiterje-
dése, a lényegkiemelés fontossága, az ösz-
szefüggések felismerése miatt. Azoknál a
tanulóknál, akik valamilyen részképesség
zavarral küzdenek, ezek a nehézségek to-
vább fokozzák a tantárgy iránti motiválatlan-
ságot, hosszabb távon az iskolai sikertelen-
séget.
Így született meg a gondolat: készüljön egy
olyan belsõ, tanulást segítõ kiadvány, amely
tudatosan fejleszti azokat a képességeket,
amelyek a történelemtanulás során elen-
gedhetetlenek. Az összeállított segédanyag
feladatai többek között az alábbi területeket
fejlesztik: a vizuális észlelést, a figyelmet, a
koncentrációt, a sorba rendezés képessé-
gét, az emlékezetet. A gondolkodási mûve-
letek közül az analízis, a szintézis, az abszt-
rahálás, az összehasonlítás, az összefüggé-
sek felfogása, a kiegészítés, az általánosí-
tás, a konkretizálás, a rendezés, az analó-
giák felállítása kapta a fõszerepet. Az isme-
retek elsajátítása során cél: a cselekvésori-
entáltság, a felfedezõ tanulás, az önállóság
mellett az együttmûködés a társakkal, a já-
tékosság.
Ötödik osztályos diákjaink Molnár Zsa-
nett történelem-etika szakos kollégánk
irányításával már használták a kiadványt.
Zsanett szakmai tudása, tanári attitûdje,
módszertani felkészültsége meghozta a jó
eredményt. A történelem tantárgy átlagai
az alábbiak szerint alakultak a 2009/2010.
tanév végén: 

5. a  osztály  3,52
5. b  osztály  4,4
5. c  osztály  4,6
Gratulálok az eredményes, hatékony mun-
kához!

Vighné Bacsó Mónika
igh.

Továbbtanulóinkról

Az iskolaválasztást igen sok tényezõ befo-
lyásolja: az érdeklõdés, az elért tanulmányi
eredmény, az egyéni motiváció, a szülõi ha-
tás, a családi tradíciók, az osztálytársak, ba-
rátok véleménye, a távlati életcélok és vé-
gül, de nem utolsó sorban, a választott kö-
zépiskola jellemzõi, területi elhelyezkedése,
megközelíthetõsége.
Egyes szociológiai tanulmányok szerint a to-
vábbtanulási szándék leginkább a szülõk
végzettségétõl függ: ez befolyásolja, hogy a
gyerek milyen kö-
zépiskolába kerül,
a középiskola tí-
pusa pedig azt,
hogy akar-e még
továbbtanulni. 
Az intézmények
jellemzõi közül a
legtöbb továbbta-
nulni kívánó diák a
munkaerõ-piaci elhelyezkedést közvetlenül
befolyásoló tényezõket emelte ki. Ezeknél
kevésbé tartják fontosnak a munkaerõ-piaci
lehetõségeket közvetetten befolyásoló
olyan jellemzõket, mint az intézményi diák-
élet, a hallgatók közérzete: pezsgõ diákélet,
jó infrastrukturális háttér, jól kidolgozott tan-
tervek, színvonalas tanórák. Rangsorukban
csak ez utóbbiakat követi például az, hogy
nagy hagyományai vannak-e az intézmény-
nek, van-e sok elismert, tudományos hírnév-
vel rendelkezõ oktatója vagy elõkelõ-e a po-
zíciója az intézményi rangsorokban. A távla-
ti célok tekintetében a diákok 64 százaléka
tartja valószínûnek vagy biztosnak az azon-
nali elhelyezkedést felsõfokú diplomával,
érettségivel az 52 százaléka. A remélt mun-
katevékenységtõl hosszú távon leginkább
azt várják, hogy érdekes és változatos le-
gyen, illetve hogy a munka mellett jusson
majd idõ a családjukra. A válaszadók majd
fele szerint nem kevésbé fontos, hogy a
munkahely hosszú távon biztos legyen.
Kissé megosztja a diákokat a karrier, a ve-
zetõ szerep és az anyagiak megítélése.
Négyötödük kifejezetten nem szeretne ve-
zetõ pozíciót betölteni, a maradék 20 száza-
lékuknak pedig fontos, hogy irányíthassa
más emberek munkáját. A megkérdezettek
harmada nem tartja fontosnak a karriert, ne-
gyedük a biztos, hosszú távú munkára he-
lyezi elsõsorban a hangsúlyt, s szintén min-
den ötödik olyan munkára vágyik, ahol sok
pénzt kereshet. A négyosztályos gimnázi-
umba járók vágynak a legkevésbé karrierre
– a harmaduk egyáltalán nem –, és mind-
öszsze 8 százalékuk szeretné irányítani
más emberek munkáját. A hat- és nyolcosz-
tályos gimnáziumi tanulók között a legkisebb
a jó anyagi juttatásokra áhítozók aránya, és
a szakközépiskolások szeretnének legin-
kább vezetõ pozíciót betölteni.
Az elõbbi kitekintés után nézzük, mi a hely-
zet a mi diákjaink továbbtanulási terveivel!
A középiskolai beiskolázás sajátosságait és
területi eltéréseit figyelembe véve a Hunya-
di János Általános Iskola diákjai nagyon elõ-
nyös helyzetben vannak. A kedvezõ helyi vi-

szonyok mellett Budapest közelsége – vala-
mennyi iskolatípus tekintetében – a lehetõ-
ségek tárházát jelenti. 
Iskolánkban a továbbtanulás elõkészítése
elsõsorban a felsõ tagozaton kezdõdik. Már
5. osztálytól rendszeresek azok a témafel-
vetések, amelyek a kisdiákok egyéni orien-
tálódását segítik. Az osztályfõnöki órák ke-
retében 5-8. osztályig beszélgetések, elõ-
adások, mikro projektek során az egyes
szakmák jellemzõit emeljük ki. Aszabadidõs
tevékenységek megválasztásakor is az a
célunk, hogy üzem- és gyárlátogatások so-
rán tegyük lehetõvé a különbözõ munkate-
vékenységek tartalmának megismerését. A
szakkörök, önképzõ körök vezetõ pedagó-
gusai az egyes tudományterületek mélyebb
megismerését tûzik ki célul, így a tehetsé-
ges tanulóink már itt az általános iskolában
szembesülhetnek azzal, milyen erõsségeik
vannak, és ezek tudatosításával könnyebbé
válik a megfelelõ középiskola kiválasztása.
Aki a mûvészetek területén kimagasló, õt
sem hagyjuk magára. Nyári Ildikó rajztanár-
festõmûvész nagyon jól tudja, milyen fontos
a kis mûvészpalánták felkarolása, terelgeté-
sük a megfelelõ mûvészi tevékenység felé.
Sok-sok diákunk kapott már olyan mértékû
indíttatást tõle, hogy képzõmûvészeti közép-
iskolában folytatta tanulmányait. 
Minden tanév elején felvételi elõkészítõt hir-
detünk: matematika és magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyból, amelyek nagyon népsze-
rûek, hiszen a középiskolák által meghirde-
tettekkel ellentétben ez helyben van és ter-
mészetesen ingyenes. Az elõkészítõkön he-
ti rendszerességgel segítjük a felkészülést:
felvételi feladatsorokat oldanak meg tanuló-
ink, rutint szereznek az elõforduló feladattí-
pusok minél hatékonyabb megoldásában.
Kommunikációs helyzetgyakorlatokat vé-
geznek, gyakorolják a kifejezõ beszédet, a
hiteles fellépést, összefüggõ szöveget alkot-
nak adott témakörben, sõt még az egyes ön-
életrajztípusok írásában is jártasságot sze-
reznek. 
A tanév elején pályaválasztási tanácsadást
szerveztünk a három nyolcadikos osztály-
nak. Két pályaválasztási tanácsadó tartott
elõadást arról, miért jó egy gimnázium, szak-
középiskola vagy éppen szakiskola. Kiemel-
ten hangsúlyozták az idegen nyelv szerepét.
Akinek még nem volt pontos elképzelése
vagy csak kérdéseket szeretett volna felten-
ni, egyéni tanácsadáson vehetett részt. 
Az idei tanév végén 78 nyolcadik osztá-
lyos diákunk fejezte be sikeresen általá-
nos iskolai tanulmányait és folytatja a ta-
nulást, ismeretszerzést valamilyen közép-
fokú intézményben. Tanulóink 88%-át az
elsõ helyen megjelölt iskolába vették fel,
amely nagyon kimagasló eredmény. Az
alábbi ábra azt mutatja, milyen iskolatí-
pusba nyertek felvételt:

Vighné Bacsó Mónika
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

Egy vidám, esõs hét

2010. május 9-én ismételten megrendezés-
re került az UNESCO nemzetközi tábor,
melynek mostani címe, témája a „Let me
see my country through your eyes” („Mi-
lyennek látod országomat?”) volt, vagyis
egyfajta kiegészítése és összegzése annak
a két évet átölelõ Comenius pályázatnak
melyet iskolánk 2008-ban nyert. Ezúttal ar-
ra voltunk kíváncsiak, hogy a külföldi diákok
hogyan látják országunkat, városunkat, mi a
véleményük hazánkról, mi számukra Ma-
gyarországon a fontos, a szép, és a külön-
leges. A szlovén és a szerb delegációk va-
sárnap, a finnek pedig hétfõn, a megnyitó
ünnepségen érkeztek, s már el is kezdõdött
a munka. Ugyanis, mint azt a címe is mutat-
ja, a hét mindennapján készítettek fotókat,
melyeket Helméczy tanár úr segítségével
összeállítottunk, kinyomtattunk, rendszerez-
tünk és a hét utolsó napján, a haraszti mo-
dellezõkkel együtt, közös kiállítást szervez-
tünk a Mûvelõdési Házban. 

Látogatott helyeink közé tartozik a szlové-
nok által kedvelt Hõsök tere, az esõ miatt
nem látott Budai vár, a felejthetetlen szent-
endrei séta és vásárlás, a visegrádi vár.
Természetesen Dunaharaszti nevezetes
helyszínei sem maradhattak ki: a tájház,
ahol finom vacsorával és élõ svábzenével
vártak, a Helytörténeti Múzeum, a Sziget és
a Kis Duna festõi környezete, vadkacsák-
kal és zivatarokkal. Mint mindig, most is
szerda reggel elsõ programunk a dunaha-
raszti piac látogatása volt, visszatérõ bará-
taink (szlovénok és finnek) nagyon kedve-
lik e hely sokszínûségét, majd utolsó na-
pon, a Gimnázium Diákönkormányzata
szervezett érdekes, tartalmas délutánt ven-
dégeinknek: volt táncház az „Üsztürû”
együttessel, teaház, karaoke verseny, ha-
gyományõrzés. Kellemes meglepetés volt
számunkra a 30 diákból és 4 tanárból álló
lengyel csoport, kik néhány órára betér-
tek hozzánk és örömmel látták, milyen vi-
dám élet folyik nálunk, ugyanis õk
Wloclawekbõl jöttek és, közös terveink
szerint, õsztõl mint partnerek, testvér-isko-
lák tekinthetünk egymásra. A búcsúvacso-
ra a Kis Duna étteremben volt, a delegáci-
ók megköszönték, hogy itt lehettek, s aján-
dékokkal búcsúztunk egymástól, hogy
majd másnap, mindenki hazamehessen.
Sajnos, az idõ nem nekünk kedvezett az
egész hét alatt, de a hangulat, mint mindig,
most is elfelejttette velünk az esõt, és éne-
kelve, jó hangulatban indultunk utunkra és
tértünk nyugovóra minden egyes nap. 

Véleményem szerint a BEG nemzetközi
tábora ezúttal is nagyon jól sikerült, és
egy felejthetetlen élményként fogok rá
gondolni.
Köszönet: a szervezõ tanároknak, a
BEG tantestületének és diákönkor-
mányzatának, a Dunaharaszti Város
Önkormányzatának és dr. Szalay Lász-
ló polgármester úrnak, Knapp Tibor
képviselõ úrnak, Czompa Gyula tanár
úrnak, Kreisz Antalnak és a Heimatland
Harast alapítványnak, a Ruff pékségnek
és a Carpigiani fagyizónak! Munkánkat
segítették a Helytörténeti Múzeum mun-
katársai, a Mûvelõdési Ház vezetõsége
és munkatársai, és nem utolsó sorban, a
Kis Duna Tv stábja, kik kameráikkal végig
kísérték programjainkat, és lehetõvé tet-
ték, hogy városunk is tudomást szerezzen
a „baktaysok” nem mindennapi tevékeny-
ségeirõl. Mindez, természetesen nem va-
lósulhatott volna meg, ha 2008-ban a
Tempus Alapítvány pályázatunkat nem
nyilvánította volna gyõztesnek.

Kovács Viktória,
11. a osztályos tanuló

Iskolánk külkapcsolatai

A folyton változó világban egyre inkább fel-
értékelõdik az emberek közötti kapcsolat.
Különösen fontos ez, ha távoli családok
életébe, más kultúrákba nyerünk bepillan-
tást. Ma, európai uniós tagországként ter-
mészetes az a szabadság, hogy bármikor
változtathatjuk lakóhelyünket, vagy tartóz-
kodásunk helyét.
Egy iskola külkapcsolata még ezeknél is
többet jelent. Mindenekelõtt jelent nyelv-
gyakorlást. Amíg az idegen nyelv csak tan-
tárgy, addig megtanulandó anyag, teljesí-
tendõ vizsga vagy dolgozat a diák számá-
ra. Igazi jelentõségére csak akkor döbbe-
nünk rá, amikor külföldi vendég érkezik
hozzánk, és fel kell ismernünk: a nyelv a
kommunikáció eszköze, egy másik kultúra
elérésének kulcsa. 
Másrészt az iskolai külkapcsolat kicsit dip-
lomácia is. Nem az államközi kapcsolatok
magas szintjének, hanem a mindennapok-
nak a diplomáciája, az emberek kapcsolat-
teremtésének iskolája. Büszkék lehetünk
rá, ha tanulóink méltóképpen képviselik is-
kolájukat, városunkat. Büszkék lehetünk
rá, hogy részben nekik köszönhetõen is ta-
nulja, szokja Dunaharaszti nem éppen rö-
vid nevét egyre több finn, szlovén, lengyel,
szerb, osztrák vagy brit család. És büsz-
kék vagyunk akkor is, mikor elismerõen
beszélnek rólunk, örömmel jönnek hoz-
zánk más nemzetek képviselõi: vendége-
ink, barátaink.
Egy külkapcsolat kitekintés, ablak a tá-
gabb világra. Személyes tapasztalat ar-
ról, hogy tengerek, magas hegységek
vagy éppen az Északi sarkkör nem csak
térképen léteznek. Ebben a tanévben
sem volt eseménytelen iskolánk élete. A
sportéjszakát, mesterségek ünnepét,
Baktay-napot, Víz napját, Föld napját
most is megünnepeltük, de szokásnak és

hagyománynak mondható emellett a kül-
kapcsolatok ápolása is. Diákjaink 2009
szeptemberében Szlovéniába, 2010 feb-
ruárjában Finnországba utazhattak, vala-
mint részt vettek az UNESCO berlini kon-
ferenciáján. Az évtizedes múltra visszate-
kintõ kapcsolatok mellett újak is indultak.
Csereprogramot alakítottunk ki a lengyel-
országi Wloclawek város, valamint a
szerbiai Nagykikinda gimnáziumával. Az
onnan érkezett elsõ delegációkat már
vendégül láttuk, a csereprogramok õsszel

folytatódnak a mi csoportjaink utazásával.
Ez a két új kapcsolat azért is különösen
fontos, mert nem csak távoli európai tá-
jak felé tekintenek, hanem történelmi
sorsközösségükben velünk rokon térsé-
gek, népek felé is.
Énekkarunk könnyûzenei kamaracsoport-
ja Nagy Britanniába készül – mire ezek a
sorok megjelennek, addigra már haza is
térnek, bízvást élményekkel gazdagodva. 
A külkapcsolatok szervezése természete-
sen sok fáradságot igényel. Ebben a mun-
kában az iskola dolgozóinak szinte mind-
egyike részt vett. Külön köszönet illeti
azonban  a régi, évtizedes kapcsolataink
ápolásában és az újak szervezésében
egyaránt fáradhatatlanul oroszlánrészt
vállaló Bucskó Mariann kolléganõt, aki a
konkrét programok szervezése mellett a
programokat támogató szponzorok felku-
tatásában és meggyõzésében is sokat tett
az iskoláért. Mellette kiemelném még
Makay Lászlóné és Nagy Gyõr Dalma
szerepét, akik a lengyel kapcsolat meg-
szervezését vállalták magukra, de köszö-
netet mondok minden pedagógus és tech-
nikai dolgozó kollégának, valamint isko-
lánk diákönkormányzatának a hazai prog-
ramok sikeres lebonyolításában nyújtott
segítségéért.
Teijo Liedes tanár úr tizenötödik éve jár
hozzánk Finnországból, kíséri iskolánkba
és innen kiindulva más magyar városok-
ba diákcsoportjait. Befejezésül hadd idéz-
zem az õ szavait. Amikor nemrégiben a
Kisduna Televíziónak nyilatkozott, feltet-
ték neki a kérdést: mi az elsõ három do-
log, ami Magyarországról eszébe jut. 
– Jó barátok, jó borok és a természeti ér-
tékek a szép épített környezetben – vála-
szolta. Nagy becsület ez városunknak és
iskolánknak, hiszen ezt a képet Hazánk-
ról rajtunk keresztül alakította ki. A követ-
kezõ tanévben ugyanilyen szeretettel vár-
juk vissza õt is, akárcsak többi – új és ré-
gi – külföldi barátunkat!

Sziráki György
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A mi helyünk

Comenius 2008–2010

Kedves Olvasó!
Tudom, igen bosszantó lehet az, amikor egy
városi havi lapban olyan cikkeket olvasunk,
melyek számunkra ismeretlen fogalmakat,
szakterületeket tartalmaznak. Bármilyen ér-
dekes is a téma, a háttér-információ hiánya
élvezhetetlenné, ezért gyakran fölöslegessé
teszi az írást. Gimnáziumunk 2008-ban a
Tempus Közalapítvány Comenius multila-
terális pályázatán vett részt és 12 000 eurót
nyert. Amit errõl érdemes tudni az az, hogy
a Tempus Közalapítvány nemzeti és nem-
zetközi oktatási-képzési pályázati progra-
mokat kezel, mint például az „Egész életen
át tartó tanulás” programja. Ezen belül a
Comenius a közoktatást támogatja, és is-
kolai együttmûködéseket tesz lehetõvé,
hogy az európai közoktatási intézmények
nemzetközi együttmûködés keretében
együtt dolgozzanak valamilyen közös té-
mán. Többoldalú (multilaterális) együttmû-
ködés esetében legalább 3 résztvevõ or-
szágból 1-1 iskola dolgozik együtt, és mind-
egyik iskolának legalább 12 mobilitást (12 fõ
utaztatását) kell biztosítania. Négyen pá-
lyáztunk: Ausztria, Finnország, Magyaror-
szág és Szlovénia, de sajnos, csak hár-
munknak sikerült megnyerni a pályázatot,
Szlovénia nem kapta meg a szükséges tá-
mogatást, így õk az önfinanszírozáshoz vol-
tak kénytelenek folyamodni ahhoz, hogy
részt vehessenek, és együtt maradhassunk.
A pályázat gondolata 2007-ben született
meg Lappföld határán, a Kulttuuri
Kauppilába tett látogatásunk során. Ez egy
regionális Mûvészeti Központ, mely 2006-
ban jött létre uniós támogatással és fontos
szerepet tölt be úgy a finn, mint a nemzet-
közi mûvészeti életben. Itt található, Sanna

Koivisto, a híres finn szobrásznõ (akinek
köszönhetjük 15. éve tartó testvériskola kap-
csolatunkat), mesébe illõ otthona is, ahová
meghívására betértünk melegedni. Teázás
közben azon keseregtünk, hogy egyre csök-
ken a finn-magyar kapcsolatban résztvevõ
diákok száma, egyre nehezebben jutunk el
egymáshoz, sokba van a repülõjegy és a
szervezésre kerülõ programok ára is magas.
A vágy, legyen az bármilyen nagy, nem elég
ahhoz, hogy legyõzzük azt a több, mint 2000
kilométer távolságot. Leena Vuotovesi, a
Mûvészeti Központ ügyvezetõ igazgatója ja-
vasolta, hogy találjunk egy jó témát, melyet
közösen dolgozhatunk ki és pályázzunk. Az
alapgondolat szinte adta magát, hisz kölcsö-
nös látogatásaink során azon igyekeztünk,
hogy ne pusztán a turizmusról szóljanak uta-
zásaink, legyen mindig egy terület, melyet
diákjaink feltérképeznek. Olyasmi, ami ér-
dekli õket, vagy hasznosnak bizonyulhat a
késõbbiekben: oktatás, környezetvédelem,
önkormányzatok mûködése és szerepe, to-
lerancia, világörökség. Így született meg a
gondolat, hogy a fotográfia segítségével
mutassuk meg egymásnak a „Saját eu-
rópai helyünket” mindazt, amit szeretünk
környezetünkben, otthonunkban, falunkban,
városunkban vagy országunkban. Alkos-
sunk valami maradandót, és egy fotókiállí-
tás segítségével osszuk meg másokkal is
azt, ami nekünk kedves.
2008 õszén volt egy projekt-elõkészítõ talál-
kozónk Szlovéniában (Piránban), majd el-
kezdõdött a munka: tervezés, szervezés, lá-
togatások lebonyolítása, egyeztetés és leve-
lezés a partnerekkel, diákok felkészítése, a
programok népszerûsítése, szereplés a mé-
diában, kiállítások megrendezése és sorol-
hatnám. 2009 telén elsõ utunk Ferlachba
(Ausztriába) vezetett, ahol a magyar dele-
gációt 6 diák és két tanár képviselte. Május-
ban már rajtunk volt a sor, 21 vendégünk ér-

kezett a 3 országból. Igyekeztünk színes
programot összeállítani és megmutatni ne-
kik mindazt, amit szeretünk: az iskolánk, a
Sziget és a Kis-Duna (itt rengeteg kép ké-
szült), Budapest, Szentendre. Idén (2010
februárban) 6 fõs csapatunk megismerhette
a finn telet (Mikulásnál -28 °C volt), és részt
vehetett a pályázat „gyümölcsének” beéré-
sén: itt, Ii-ben (Finnországban) rendeztük
meg azt a vándor-fotókiállítást, mely azóta
megjárta Ausztriát, Magyarországot – ná-
lunk is megtekinthetõ volt a Mûvelõdési Ház-
ban –, és szeptemberben Szlovéniában fe-
jezi be körútját.

A két év alatt elkészített fényképek csokor-
ba gyûjtik nemcsak azokat a helyeket, me-
lyeket szeretünk, vagy megszerettünk uta-
zásaink során, hanem pozitív üzenettel is
bírnak: a mi európai helyünket nem a
„pláza”, a „shopping centre” vagy egy-egy
bankot elrejtõ üveg/beton szörnyeteg jelen-
ti (ugyanis ezekrõl egy szál fotó sem ké-
szült). Gyermekeink a folyópartot, a hegye-
ket, a tengert, a kirakodóvásár sokszínûsé-
gét, a ház mögötti kis kertet, a Nagyi mellett
szunyókáló cicát, a kis testvérük játékát, a
naplementét vagy a hó alatt zöldellõ fenyõt
fényképezték, ezekben találták meg „saját
helyüket”, és ez reménységre ad okot!

Bucskó Marianna, 
pályázatvezetõ

Üdvözlök mindenkit a Dunaharaszti Kempósok
nevében. Régen nem hallottak már felõlünk, de ez
nem azt jelenti, hogy nem végezzük a dolgunkat. Sõt,
szinte írni nem volt idõm, iszonyú edzésmunkák,
sérülések, versenyek, edzõtábor, a pihenõ minimális,
és nyáron is volt, illetve van megmérettetés.
Kezdjük talán áprilisban, Bagdi Tamás, klubunk
ezévi legkiemelkedõbb teljesítményét szerezte meg.
A K-3 Bajnokság 72 kg abszolút döntõjét nyerte
meg, ahol a K-3 selejtezõit megnyerõ két gyõztes kö-
zül õ emelhette magasba a K-3 trófeáját, ill. a
200 000 Ft-ot érõ díjjat. A gála nagyszabású volt vi-
lágsztárok is részt vettek rajta: Björn Bregi, Melvin Manhoef, Dimitri
Shakuta, stb. Szinte öröm volt nézni, hogy egy ilyen nagyszabású ren-
dezvényen amit 17 országban közvetítettek egy Dunaharaszti tanítvány
is gyõzött tudott. A magyarok egyébként csúnyán leszerepeltek a külföl-
di sztárokkal szemben, egyedül Karacs Attila nyert. Szintén dühítõ, hogy
egy ilyen megmérettetést 17 külföldi adó közvetít, MAGYARORSZÁG
éppen nem tartozott közéjük! Ennyit a politikáról.
A következõ állomás június volt, a szabadtéri Palota küzdelmi kupa.
Eredményeink: 
Gyimesi Márk Chikara kurabe (ütés-rúgás, dobás, földharc) 1. light kon-
takt: 2 helyezett
Hamodi Omár full kontakt (teljes erõ) 1. helyezett
Szombat Patrik full kontakt 1. helyezett

Szintén június végén két versenyzõnk is edzõtáborba ment, mégpedig
az összharcmûvészeti edzõtáborba, ahol mindkét versenyzõnk egy
küzdelmi gálán vett rész, ahol természetesen midketten nyertek full
kontaktban:
Szombat Patrik 1. helyezett
Gyimesi Márk 1. helyezett

Június utolsó hétvégéjén a K-3 versenysorozat el-
sõ fordulóján két ifjúsági versenyzõnk lépett kö-
telek közé az egyik legkeményebb szabályrend-
szerben, mindketten idõ elõtt végeztek ellenfe-
leikkel.
Szombat Patrik 1. helyezett (az ellenfél feladta)
Hamodi Omár 1. helyezett (karfeszítés)

Június elején egy szerencsétlen ütéssorozatból kifo-
lyólag megsérült a bal kezem amit meg is kellett
mûteni. Az augusztusi K-1 nagydíj, és a szeptem-
beri külföldi verseny számomra eldõlt. Egyenlõre a

Dunaharaszti Hegylakó visszavonul a versenyzéstõl sérülései miatt. Talán
októberben megpróbálom.

Augusztus végén Zsámbókon fogom a fiaimat ringbe engedni,
szeptemberben pedig két profi versenyünk is lesz. Ha olvassák eze-
ket a sorokat, látja a tisztelt olvasó, mi nem pihenünk. Mi csak egyet
csinálunk, amire hivatottak vagyunk: küzdünk és gyõzünk! Akinek
felkeltette a keményebb küzdõsport (Kempo) az érdeklõdését az je-
lentkezzen nálam.

Cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 47. 
Pitbull Kempo Sport edzõterem (Felföldi-Gumi-nál)

Tel.: 06-30-9902-354, 06-24-460-164

Gyere edzél és küzdjél velünk együtt, gyere tartozz közénk, hidd el nem
bánod meg!
Mindenkinek további jó nyarat kívánok, és mindenkinek sok energiát a
maga küzdelmeihez!

Felföldi „hegylakó” Szabolcs
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I. választókerület
1. szavazókör (kód: 14-033-001-2)

Baktay Ervin Gimnázium Kollégiuma 
(Dunaharaszti, Fõ út 268.)

Barka u., Bábakalács u., Búzavirág sor, Cickafark u., Csárda sor,
Csatorna sor, Csillag köz, Déri Miksa u., Égerfa u., Erdõ sor,
Fecskefû u., Fõ út 1652–végig, 262–végig, Fûzfa u., Gyöngyvirág
u., Homoktövis u., Király köz, Király u., Kiss Ernõ u., Kõrisfa u.,
Levendula u., Lilaakác köz, MÁV-Alsó 6–végig, Miklós u. Nyárfás u.,
Pitypang u., Ponty köz, Ponty u., Taksony sor, Tátika u., Uzsoki köz,
Uzsoki u., Vadvirág u., Vásárhelyi P. köz, Vásárhelyi P. u.

2. szavazókör (kód: 14-033-001-8)
Baktay Ervin Gimnázium Kollégiuma 

(Dunaharaszti, Fõ út 268.)
Csendes u., Csengeri u., Domb u., Fõ út 105–133-ig, 202–232-ig,
Homok u., Kaszala K. u., Lehman K. u., Magyar u., MÁV-Alsó 
1–5-ig., Tompa Mihály u., Zágoni K. u., Zöldfa u. 16–54, 21-58,
Zsálya u.

II. választókerület
3. szavazókör (kód: 14-033-003-9)

Mese Óvoda (Dunaharaszti, Temetõ u. 24.)
Baktay E. u. 19–végig, 20–végig, Fõ út 202–220, 105–123, Havasi
A. u., József A. u., Karinthy F. u., Nádor u., Szilágyi E. u., Szõlõ-
hegy u., Zöldfa u. 1–27-ig, 2–20-ig, Tóth Árpád u.

4. szavazókör (kód: 14-033-004-5)
Mese Óvoda (Dunaharaszti, Temetõ u. 24.)

Baktay E. u. 1–17-ig, Fõ út 43–103-ig, 140–200/A-ig, Földváry u.,
Gyóni G. köz, Gyóni G. utca, Iparos u., Kerkai J. park, Kinizsi ltp,
Kinizsi P. u., Klapka Gy. u. 33–végig, 34–végig, Mátyás kir. u.
24–végig, 35–végig, Parti sétány, Temetõ u., Templom u.,
Wesselényi M. u.

III. választókerület
5. szavazókör (kód: 14-033-005-1)

Baktay Ervin Gimnázium (Dunaharaszti, Baktay E. tér 4.)
Ady E. u., Árpád u., Baktay E. tér, Baross G. tér, Bartók B. u., Bátho-
ri u., Bem J. u., Bolyai F. u., Dankó P. u., Dózsa Gy. út, Hõsök tere,
Klapka Gy. u. 1–31-ig, 2–32-ig, Lónyai u., Márton Á. u., Mátyás kir. u.
1–33, 2–22-ig, MÁV Állomás, vasútállomás, MÁV Állomás, Mikszáth
köz, Móricz Zs. u., Semmelweis u., Vasút u.

6. szavazókör (kód: 14-033-006-4)  
Baktay Ervin Gimnázium  (Dunaharaszti, Baktay E. tér 4.)

Agorasztó T. u., Arany J. u. 1–29, 2–28-ig, Csónak u., Damjanich u.,
Deák F. u. 1–29, 2–28-ig, Erzsébet u., Evezõs u., Fõ út 1–41,
58–138-ig, HÉV sétány, HÉV Külsõ Állomás, Hoitsy P. u., Hókony
sor, Hubay J. u., Kikötõ sétány, Kossuth L. u. 1–41, 2–36-ig, Móra
F. u. 1–41, 2–44-ig, Petõfi S. u. 1–29, 2–36-ig, Sziget u., Szigeti
lejáró, Vörösmarty M. u. 1–23, 2–30-ig.

IV. választókerület
7. szavazókör (kód: 14-033-007-7)

Kõrösi Csoma S. Ált. Isk. (Dunaharaszti, Eötvös u. 52.)
Apponyi A. u., Arany J. u. 30-végig, 31–végig, Deák F. u. 30–72,
31–81-ig, Fõ út 2–56, HÉV házak, Jendrassyk Gy. u. 1–29, 2–36-ig,
Jókai köz, Jókai M. u., Kossuth L. u. 38–104, 43–99-ig, Mindszenty
J. u. 2–18, 1–27-ig, Petõfi S. u. 31–végig, 38–végig, Sport köz.

8. szavazókör (kód: 14-033-008-0)
Kõrösi Csoma S. Ált. Isk. (Dunaharaszti, Eötvös u. 52.)

Alsó-Duna sor, Babits köz, Babits M. u., Csokonai u., Dárda u.,
Deák F. u. 74–végig, 83–végig, Dobó I. u., Dr. Pósta S. u., Duna
köz, Duna sétány, Duna u., Eötvös u. 2–52, 1–19-ig, Érme u.,
Felsõ-Duna u., Ibolya u., Kamilla u., Kankalin u., Károlyi M. u.,
Kengyel köz, Kengyel u., Keskeny u., Kocsi u., Kossuth L. u.
101–végig, 104/A–végig, Las Tores u., Lenvirág u., Lovas u.,
Millenniumi u., Nefelejcs u., Nyereg u., Õrtorony u., Pannó-
nia u., Patkó u., Pillangó köz, Pillangó u., Pipacs u., Ráday u.,
Római u., Rozmaring u., Sisak u., Soroksári út, Szekér u.,
Szondi Gy. u.

V. választókerület
9. szavazókör (kód: 14-033-009-3) 

József A. Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
Baross u. 1–27, Batthyány u. 1–29/A, 2–38-ig, Kandó K. u. 1–22,
Mindszenty J. u. 29–végig, 20–végig, Móra F. u. 43–67, 46–70/A-ig,
Némedi út 1–5, 2–22/B-ig, Rákóczi F. u. 1–33/A, 2–38-ig, Rózsa u.
1–41/A, 2–54-ig, Széchenyi I. u. 2–44/A, 1–51-ig, Táncsics M. u.
1–55, 2–48-ig, Toldi M. u., Vörösmarty M. u. 25–49, 32–56-ig.

10. szavazókör (kód: 14-033-010-9) 
II.Rákóczi F. Ált. Isk. (Dunaharaszti, Rákóczi F. u. 28.)

Baross u. 28–végig, Eötvös köz, Eötvös u. 21–végig, 54–végig, Határ
út 1–67, 2–54/D-ig, Jendrassyk Gy. u. 31–végig, 38–végig, Kandó
K. u. 23–végig, Kazinczy F. köz, Kazinczy F. u., Kócsag u., Kõrösi
Cs. S. u., Lehel köz, Móra F. u. 69–végig, 72–végig, Nyúldomb u.,
Rónai Gy. u. 1–11, 2–32-ig, Táncsics M. u. 57–végig, 50–végig,
Tomori P.u., Vércse u., Vörösmarty M. u. 51–végig, 58–végig.

VI. választókerület
11. szavazókör (kód: 14-033-011-5)

II. Rákóczi F. Ált. Isk. (Dunaharaszti, Rákóczi F. u. 28.)
Batthyány u. 31–végig, 40–végig, Hajnal u. 1, 2–6/B-ig, Liszt F.u.,
Némedi út 7–végig, 24–végig, Pázmány P. u. 1–9, 2–10/A-ig,
Rákóczi F. u. 35–végig, 40–végig, Rózsa u. 43–végig, 56–végig,
Széchenyi I. u. 53–végig, 46–végig, Tavasz u. 1–7/A-ig, 2–4-ig,
Thököly u., Tinódi u., Tulipán tér.

12. szavazókör (kód: 14-033-012-6) 
II. Rákóczi F. Ált. Isk.  (Dunaharaszti, Rákóczi F.u. u. 28.)

Akácfa u., Bánki D. u., Bláthy O. u., Boróka u., Botond u., Csonka
J. u., Diófa u., Gábor Á. u., Gárdonyi G. u., Golgota tér, Golgota u.
1–27/B, 2–20-ig, Gólya u. Gomba u., Hajnal u. 3–végig, 8–végig,
Határ út 69–végig, 62/A–végig, Irinyi J. u. Jedlik Á. u., Kempelen F.
u., Kikelet u., Knézich u., Mályva u., Mandula u., Nyárfa u., Orgona
u., Pázmány P. u. 11–végig, 12–végig, Puskás T. u., Raktár u., Rónai
Gy. u. 13–végig, 34–végig, Széchenyi I. köz, Tass Vezér u., Tavasz
u.  6–végig, 9–végig, Tóköz u.

VII. választókerület 
13. szavazókör (kód: 14-033-013-2) 

Hétszínvirág Óvoda  (Dunaharaszti, Knézich u. 21.)
Ág u., Andrássy Gy. u. 67–végig, 50–végig, Árnyas u., Avar köz,
Avar u., Baradlay J. u., Bartal A. u., Bethlen G. u., Csillag u., Déri
Miksa u., Erdõ köz, Erdõszél u., Fatörzs u., Fészek u., Ganz Á. u.,
Golgota u. 29/A–végig, 22–végig, Gyep u., Gyökér u., Háncs u.,
Haraszthy F. u. 55–végig, Hold u., Honvéd u., Klauzál u., Kölcsey
F. u., Levél u., Lomb u., Mechwart A. u., Napsugár u., Somogyváry
Gy. u. 73/B-végig, Szt.István u. 75–végig, 66–végig.

14. szavazókör (kód: 14-033-014-8)
Hétszinvirág Óvoda (Dunaharaszti, Knézich u. 21.)

Andrássy Gy. u. 45–65, 32–48-ig, Dembinszky u., Egry J. u., Fes-
tõ u., Haraszty F. u. 41–53/D, Kassák L. u. 1–19/d, 2–végig, Kisfaludy
K. u., Kodály Z. u., Kós K. u., Nagy L. u., Paál L. u. 34–végig,
Somogyváry Gy. u. 49–61/D, 42–54/D-ig, Szt. István u. 45–73,
46–64-ig.

VIII. választókerület
15. szavazókör (kód: 14-033-015-4)

Gyámhivatal (Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.)
Andrássy Gy. u. 31–43, 16–30-ig, Attila u., Bocskai u., Csontváry u.
19–végig, 24–végig, Haraszty F .u. 19–39, Kassák L. u. 21/A–végig,
Munkácsy M. u., Paál L. u. 16–32/B-ig, Somogyváry Gy. u. 23–47,
20–40-ig, Szt. István u. 29–43, 32–44-ig, Turján u., Vörösföld u.,
Zrinyi u.

16. szavazókör (kód: 14-033-016-7)
József A. Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)

Andrássy Gy. u. 1–29, 2–14-ig, Bercsényi u., Bezerédi u., Csók I. u.,
Csontváry Gy. u. 1–17/B, 2–22/A-ig, Festetics A. u., Gyárköz u.,
Haraszty F. u. 1–17-ig, Hunyadi J. u., MÁV munkásszálló, MÁV 10-
es õrház, MÁV 11-es õrház, Somogyváry Gy. u. 1–21, 2–18-ig,
Szelényi A. u., Szt. István u. 1–27, 2–30-ig, Szt. László u.

2010. választókerületek utca jegyzéke



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – augusztus u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 15



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

16 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – augusztus

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének határozatai

64/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az árvízkárosultak megsegítésére az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésébõl
5 000 000 Ft támogatást biztosít. Megbízza
a Polgármesteri Hivatalt, hogy erre a célra
nyisson alszámlát, utalja rá az 5 000 000 Ft
támogatást és az alszámlaszámot a lakos-
ság felé tegye közzé.

65/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/55.
lapszámában megjelent, a „Dunaharaszti
Domb és Vörösmarty utcák út- és csapa-
dékvíz elvezetésének kiépítése” tárgyá-
ban közzétett közbeszerzési eljárás nyerte-
sének 154 993 295 Ft nettó ajánlati áron az
ÚT-ÉP-KER '97 Kft.-t (1165 Budapest,
Dióssy Lajos u. 28.) jelöli meg. A Képviselõ-
testület felhatalmazza a Polgármestert a
nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szer-
zõdés megkötésére.

66/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/61.
lapszámában megjelent, a „KMOP pályá-
zatokhoz kapcsolódó kertépítés, parko-
sítás (Templomkert, Szigeti lejáró, Mese
Óvoda, Fõ út növénytelepítése)” tárgyá-
ban közzétett közbeszerzési eljárás nyer-
tesének 81 599 307 Ft nettó ajánlati áron a
Zöld Korona Garden Parkfenntartó és
Parképítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Szõ-
lõhegy u. 16.) és a HIDROGRAD Víz- és
Közmûépítõ Kft.-t, mint közös ajánlattevõ-
ket jelöli meg. A Képviselõ-testület felhatal-
mazza a Polgármestert a nyertes ajánlatte-
võvel való vállalkozási szerzõdés megkö-
tésére.

67/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/61 lap-
számában megjelent, a „KMOP Pest me-
gyei településközpontok fejlesztése – In-
tegrált településfejlesztés Pest megyé-
ben: Városközpont tájépítészeti felada-
tok, Fõ tér kialakítás” tárgyában közzétett
közbeszerzési eljárás nyertesének
109 853 788 Ft nettó ajánlati áron a Zöld
Korona Garden Parkfenntartó és Park-
építõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Szõlõhegy
u. 16.) jelöli meg. A Képviselõ-testület felha-
talmazza a Polgármestert a nyertes ajánlat-
tevõvel való vállalkozási szerzõdés megkö-
tésére.

68/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/63.
lapszámában megjelent, a „Intézményi kis
karbantartások és kis felújítások” tárgyá-
ban közzétett közbeszerzési eljárás nyerte-
sének 37 290 267 Ft nettó ajánlati áron a
HOLLAK-BAU Kft.-t (1103 Budapest, Cser-
kész u. 79.) jelöli meg. A Képviselõ-testület
felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés
megkötésére.

69/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/63.
lapszámában megjelent, a „Hosszú távú
hitel felvétele” tárgyában közzétett közbe-
szerzési eljárás nyertesének 3 havi
EURIBOR + MFB refinanszírozási ka-
matfelár + évi 0,54% ajánlattal az
UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Bu-
dapest, Szabadság tér 5-6.) jelöli meg. Má-
sodik helyezett ajánlattevõnek 3 havi
EURIBOR + MFB refinanszírozási ka-
matfelár + évi 0,55% ajánlattal a
Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest,
Akadémia u. 6.) jelöli meg. A Képviselõ-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert a nyer-
tes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõ-
dés megkötésére.

70/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Közbeszerzési Értesítõ
2010/47. lapszámában megjelent, a „Du-
naharaszti Fõ út rekonstrukciója” tár-
gyában közzétett közbeszerzési eljárás
nyertesének 314 813 978 Ft nettó ajánla-
ti áron a HE-DO Kft.-t (3261 Pálosvö-
rösmart, Hagyóka u. 1.) jelöli meg. Máso-
dik helyezett ajánlattevõnek 328 853 681 Ft
nettó ajánlati áron a Magyar Aszfalt -
KÖZGÉP Konzorciumot (1135 Buda-
pest, Szegedi út 35-37.) jelöli meg. A Kép-
viselõ-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a nyertes ajánlattevõvel való vál-
lalkozási szerzõdés megkötésére.

71/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert
Dunaharaszti város alábbi önkormányzati
intézményeinek takarítására vonatkozó köz-
beszerzési eljárás megindítására:
– Polgármesteri Hivatal
– Okmányiroda
– Gyámhivatal 
– Városi Temetõ
– Mese Óvoda és tagóvodái
– Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szak-

középiskola
– Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola -

Tornacsarnoka 
– Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
– Védõnõi Szolgálat
– Nevelési Tanácsadó 
– Orvosi Rendelõ (Damjanich u. 32. sz.) ön-

kormányzati része

72/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete felhatalmazza a Polgármestert a
„KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei tele-
pülésközpontok fejlesztése – Integrált te-
lepülésfejlesztés Pest megyében” címû
pályázathoz kapcsolódóan a képzési tár-
gyú közbeszerzési eljárás elõkészítésére
és megindítására, egyben a közbeszerzé-
si ütemterv kiegészítésére nevezett eljárás
tekintetében.

73/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-

tülete jóváhagyja a „KEOP-2009-5.3.0/B –
Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” c.
pályázati konstrukcióra benyújtandó, a Nap-
sugár Óvoda épületének megújuló energia-
hasznosítással kombinált energetikai fej-
lesztését célzó projekt-tervezetet, és annak
megvalósítása érdekében felhatalmazza a
Polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.

74/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete elfogadja a független belsõ ellenõrzé-
si vezetõ által elkészített 2010. évi módosí-
tott ellenõrzési tervet.

75/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a csatorna érdekeltségi hozzájárulá-
sok hátralékosai közül törli az elhunytak és
a halmozottan hátrányos helyzetû adósok
behajthatatlan tartozását. 

76/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a dh. 5296 hrszú., természetben
Dunaharaszti, Fõ út 85. szám alatti, lakó-
ház udvar megnevezésû ingatlanban lévõ
Bódi József 15/1000 tulajdoni illetõségére
vonatkozóan elõvásárlási jogával nem kí-
ván élni. A lakás Kocsis Zsuzsanna részé-
re 1 000 000 forinton történõ értékesítésé-
hez hozzájárul. 
Ezzel egyidejûleg a 135/2009. (XI. 30.) sz.
Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.

77/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat

utasítja.
A bizonyítási eljárás eredményeképpen
ugyanis az állapítható meg, hogy a bent-
lakó Bogdán Istvánné jelenlegi bérleti jog-
viszonyát 1959-ben létesítette Dimitrov
Bogdánnéval személyi tulajdonban levõ,
szabad rendelkezésû lakásra, ezért a
kényszerbérlet feltétele, miszerint a bérlet
a lakásügyi hatóság kiutaló határozata
alapján jött volna létre, nem áll fenn.

78/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete Dunaharaszti Város Szociális Szolgál-
tatás-tervezési Koncepcióját elfogadja. 

79/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az alábbi intézmények módosító ala-
pító okiratait jóváhagyja:
1. Mese Óvoda
2. Hunyadi János Általános Iskola
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
5. Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi

Szakközépiskola
6. Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény
7. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

testülete, Marosi Balázs  szerbérlet 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-

 kény
felszámolása iránti kérelmét el

a júniusi rendes és a júliusi rendkív li ülések jegyzõkönyvébõlü
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80/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az alábbi intézmények – módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt - alapító ok-
iratait jóváhagyja:
1. Mese Óvoda
2. Hunyadi János Általános Iskola
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
5. Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szak-

középiskola
6. Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény
7. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

81/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a 2010. II. félévi képviselõ-testületi ülé-
sek idõ- és napirendi pontjait a következõk-
ben határozza meg:
2010. szeptember 27. 14.00
– Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. fél-

évi gazdálkodásáról
– Bizottságok 2010. I. félévi munkájáról szó-

ló beszámolók
– Dunaharaszti Település Fejlesztéséért

Közalapítvány beszámolója
– Területi Gondozási Központ (TGK) vezetõ-

jének beszámolója a TGK munkájáról
2010. október 25. 14.00
– Beszámoló az oktatási intézmények mû-

ködésérõl és gazdálkodásáról
– Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
– A 2011. évi belsõ ellenõrzési ütemterv el-

fogadása
2010. november 29. 14.00

dálkodásáról
– 2011. évi költségvetési koncepció
– Beszámoló a folyamatban lévõ peres

ügyekrõl

– 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet
– A különféle díjakról szóló új rendelet meg-

alkotása
– Kisebbségi Tanácsnok beszámolója a

2010. évi munkájáról
– 2011. I. félévi képviselõ-testületi ülések ter-

vezett idõ- és napirendi pontjai.

82/2010. (VI. 28.) sz. Kt. Határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
2011. január 1-jétõl 2011. december 31-ig
terjedõ egy éves idõtartamra kössön kettõs
szerzõdést a Dunaharaszti Ipartestülettel,
egyrészt a 8 000 000 Ft+áfa értékben törté-
nõ mûsoridõ vásárlásra, másrészt a
18 000 000 Ft értékû önkormányzati támo-
gatásra vonatkozóan.

83/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a Területi Gondozási Központ ve-
zetésével 2010. július 1-jétõl 5 évre 2015. jú-
nius 30-ig Radnics Márkné-t bízza meg. 

84/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Hunyadi János Általános Iskola ve-
zetésével 2010. július 1-tõl 5 évre, 2015. jú-
nius 30-ig Karlné Purczeld Erikát bízza meg. 
85/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó
vezetésével 2010. augusztus 16-tól 5 évre,
2015. július 1-jéig Marczisovszky Odette-t
bízza meg. 

86/2010. (VII. 5.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/55. lap-
számában megjelent, a „Dunaharaszti 5 ut-
ca (Árpád, Báthory, Gyóni, Kazinczy és
Wesselényi) rekonstrukciója” tárgyában
közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének
107 908 635 Ft nettó ajánlati áron az ÚT-ÉP-
KER '97 Kft.-t (1165 Budapest, Dióssy La-
jos u. 28.) jelöli meg. Második helyezett aján-
lattevõnek 119 981 288 Ft nettó ajánlati áron
a COLAS ÚT Zrt.-t (1103 Budapest, Sibrik
Miklós u. 30.) jelöli meg. A Képviselõ-testü-
let felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés
megkötésére.

87/2010. (VII. 5.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Közbeszerzési Értesítõ

2010/63. lapszámában megjelent, a „Du-
naharaszti Sportjátszótér építése” tár-
gyában közzétett közbeszerzési eljárás
nyertesének 30 870 160 Ft nettó ajánlati
áron a Bankó Kft.-t (3530 Miskolc, Kont u. 9.)
jelöli meg. Második helyezett ajánlattevõ-
nek 31 983 380 Ft nettó ajánlati áron a
Pharos 95 Kft.-t (2336 Dunavarsány, 510-
es Fõ út 26.) jelöli meg. A Képviselõ-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert a
nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási
szerzõdés megkötésére.

88/2010. (VII. 12.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a „Dunaharaszti Laffert kúria mû-
emléki épületének kiegészítõ építési be-
ruházás” tárgyában megindított közbeszer-
zési eljárás nyertesének 28 000 000 Ft net-
tó ajánlati áron a Progress-B '90 Zrt.-t (1203
Budapest, Emília u. 15.) jelöli meg. A Képvi-
selõ-testület felhatalmazza a Polgármestert
a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási
szerzõdés megkötésére.

89/2010. (VII. 12.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete 2010. szeptember 1-jétõl plusz egy
óvodai csoportot engedélyez beindítani
a Mese Óvoda Hétszínvirág Óvodába tag-
óvodájába. A fejlesztés kihatásaként jelent-
kezõ költségvetési többleteket a Képviselõ-
testület – amely 2010. évben 3 720 000 Ft,
a 2010. évi költségvetésben a folyó kiadá-
sok megtakarításaiból, a 2011. évet érintõ
többletet, amelynek összege 9 720 000 Ft a
2011. évi költségvetésben – kötelezettség-
ként elõírja.

90/2010. (VII. 12.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Mese Óvoda módosító alapító okira-
tát jóváhagyja.

91/2010. (VII. 12.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Mese Óvoda módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóvá-
hagyja.

A Pest Megyei „B” Csapatbajnokság III. helye-
zése után a százhalombattai megyei versenyen
is jól szerepeltünk. 16 elérhetõ helyezésbõl 9-
et nyertek fiataljaink!

Eredmények:
Amatõr verseny: I. Kiss Tamás
Serdülõ verseny: I. Kis Tamás

II. Landsmann Antal
IFI verseny: I. Radvánszki Bence

II. Kis Tamás
III. Sós Tibor
III. Landsmann Antal

Felnõtt verseny: III. Radvánszki Bence
III. Sós Tibor

Nyári tábor – edzéseink szeptember 1-jéig:
10 héten át, heti 9 edzés (összesen: 220 óra)
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Hétfõ: 10–12 óráig

12–14 óráig
17–19 óráig

19–23 óráig
Szerda: 10–12 óráig

12–14 óráig
Péntek: 20–23 óráig
Szombat: 10–12 óráig

12–14 óráig
Kezdõket a 10–12 óráig tartó edzésekre vá-
rok! Információ kérhetõ a 06-30/434-7179
telefonszámon!

Az Asztalitenisz Szakosztály tanulóinak 2009-
2010. évi egyéni eredményei városi és régiós
versenyeken:
Helyezés I. II. III.
Radvánszki Bence: 11 4 2
Török Anna: 7 4 6
Landsmann Antal: 5 2 2
Éri György: 5 1 1
Helméczy András: 4 2 8
Kis Tamás: 3 2 2
Kiss Tamás: 3 3 1
Pató Anna: 3 3 -

Sós Tibor: 1 7 5
Takács László: - 2 1
Tóth István: - 2 -

Jó tanuló-sportoló (címek a tanévzárón):
Soroksáron kapta:
Soroksár–DMTK: Török Anna

Szigetszentmiklóson kapta:
Szigetszentmiklós–DMTK: Sós Tibor

Jó sportoló:
Soroksár–DMTK: Éri György

Jó sportoló:
Pesterzsébet–DMTK: Radvánszki Bence

Élen a tanulásban – sportban a DMTK-tól:
Helméczy András, Török Anna, Pató Anna

Csík Miklós edzõ
szakosztályvezetõ

2010. december 20. 14.00

– Beszámoló az Önkormányzat  éves  gaz-
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Zenei pályán elért sikerek, Európa- és
világhírû zenekarokban végzett mûvé-
szi munka, emlékezetes fellépések a vi-
lág minden táján, együtt koncertezés a
három tenorral, és még sok világnagy-
sággal. Többek közt ez fémjelzi négy
rézfúvós zenész pályafutását. Mind a
négyen tubások. Sorsukat összeköti a
szakma, a zene, valamint választott
hivatásuk mindenek feletti szeretete.
És még valami: mindannyian harasz-
tiak. Mióta élnek itt, milyen kötõdésük
van a városhoz, errõl kérdeztük a ne-
ves zenészeket.

Hommer Lajos:
– Szigetszentmár-
tonban születtem,
harminc éve nõsül-
tem Harasztira, az-
óta itt élek, bár a
munkám a fõvá-
roshoz köt.
– 1972 óta vagyok
tagja az Állami
Operaháznak és a
Budapesti Filharmónia társaságnak, mint
tubás. Nyugdíjasként jelenleg is rendsze-
resen játszom az Operában. Ezen kívül
szülõfalumban közremûködöm az 1952-
ben alakult 30 tagú fúvószenekarban, tag-
ja vagyok a Haraster Dorfmusiknak is. A
közelmúltba Taksonyban a hagyományõr-
zõ zenekarok országos találkozóján mél-
tatták 50 éves muzsikusi pályafutásomat,
illetve Székely Zsolt 25 éves jubileumát,
és emlékplakettben is részesültünk.
– A Hommer név nem cseng ismeretlenül
Harasztin…
– Lányom is zenei pályát választott, a
Baktay Ervin Gimnáziumban tanít, karna-
gya az iskola kórusának, korábban több
helyi kórus vezetõje volt. Fiam pedig más-
fél évtizede az Állami Operaház
balettáncosa.
– Úgy tudom, nem áll messze tõled sem
a tanítás. Olvastam több tanítványod elis-
merõ szavait.
– Igen, húsz éven át vállaltam növendé-
keket.

Takács Tibor:
– Tíz éve vagyok
haraszti lakos. A
Bezerédi lakóterü-
leten lakom. Jelen-
leg a Budapest
Concerto zenekar
tagja vagyok. Ez a
százkét éve alapí-
tott Postás Szimfo-
nikus Zenekar, amely 1992-tõl Matáv,
2005-tõl Magyar Telekom, 2009-tõl pedig
Budapest Concerto néven mûködik. Ezen
kívül tanítok a Weiner Leó Zeneiskolában
és Konzervatóriumban.
– Úgy tudom, még máshol is zenélsz.
– Tizennyolc éve vagyok tagja a Brass in
the Five rézfúvós kvintettnek.
– Itt több kiváló produkció született, mely-
nek társszerzõje is vagy.
– Méhes Csaba komikus-pantomimmû-

vésszel közösen írtuk és rendeztük az
Irány Rió címû produkciót, mely a zsûri kü-
lön díját nyerte a 2009 Fringe+ Fesztivá-
lon.
„Egy óra önfeledt nevetés korhatár nélkül!
Hat utcazenész egy véletlen folytán a
nagyvárosi forgatagban egymásra talál,
majd együtt indulnak el egy kalandos vi-
lágkörüli utazásra. Jármûként a muzsiká-
juk és hangszereik szolgálnak, üzem-
anyaguk pedig a játékosság, a fantázia és
a jókedv – miközben nem kímélik a nézõk
rekeszizmait” – írták a mûsorról a színhá-
zi kritikák.

Rainer-Micsinyei
László:
– Kilenc éve élek
Harasztin. Koráb-
ban a Bocskai ut-
cában volt házunk,
ma a Klauzál utca
lakója vagyok, és
nem szándékozom
elköltözni, nagyon
szeretem a ligetet.  Két leányom van, az
egyik húsz, a másik hat éves. Feleségem
ugyancsak zenész, az Operaház szóló
oboása. Kicsit neki is köszönhetem, hogy
haraszti lettem, mert az õ álma volt egy
családi ház a lakótelepi lakás helyett.
Dunaharasztihoz köthetõ sikerem, hogy
az „Állati képek” címû fotópályáza-ton kü-
löndíjban részesültem.
– Te is az Operában kezdted…
– Huszonhat évet töltöttem el a Magyar Ál-
lami Operaházban. Az Erkel színház be-
zárásával az én állásom is megszûnt, így
szakmai nyugdíjban vagyok. Pályafutá-
som elején Galambos Lajossal a Sorok-
sári Sváb Partiban is játszottam, majd if-
jabb Uhrner Ferenc zenekarában Né-
metországban és a magyar sváb telepü-
lések rendezvényein játszottunk közel két
évtizeden át. Jelenleg Vecsésen tanítok
egy nagyszerû zeneiskolában, Dunaha-
rasztin pedig a Haraster Dorfmusik kar-
mestere vagyok. Ezt büszkén mondom,
mert májusban a kelet-tiroli Sillianban ren-
dezett 11. cseh-morva fúvószenei Európa-
bajnokságon, hét ország huszonöt zene-
kara közül a legerõsebb kategóriában má-
sodik helyezettek lettünk. Azt hiszem, er-
re az eredményre méltán lehetünk büsz-
kék. 

Székely Zsolt:
– Én tõsgyökeres
haraszti vagyok,
szülõházam a Pe-
tõfi utcában áll –
mondja. Testvé-
remmel együtt a
zenei pályát vá-
lasztottuk. Tagja
vagyok a MÁV
Szimfonikusoknak. Mellette sok éven át
tanítottam, így a Dunaharaszti Zeneiskola
alapításánál is jelen voltam, késõbb a
Szent István Zenei Szakközépiskolában,
ezt követõen a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskolán, majd Egyetemen. A ha-

rasztiak számára érdekes lehet, hogy nö-
vendékem volt Fenyvesi Antal, a Haraster
Dorfmusik alapítója, és korábbi karmeste-
re.
– Zenészként bejártátok a világot. Bizto-
san sok élményetek volt a fellépéseken.
– A koncertekkel kapcsolatban kevés, ott
nagy a fegyelem. Inkább az utazáshoz
kapcsolódnak érdekes emlékek. Egyik al-
kalommal Moszkvában léptünk fel, utána
fogadás volt a Kremlben, koccintás a
szovjet elvtársakkal. Egy hét múlva
ugyanez Rómában, de ott a pápa fogadott
minket. Nagy volt a kontraszt. Emlék-
szem, egészen elõre ültettek minket, még
Maradonáék is csak mögöttünk kaptak he-
lyet. Aki már járt pápai audiencián, tudja,
hogy a székeknek nincs háttámlájuk, a pá-
pa elõtt nem lehet hátradõlni. Nagyon fá-
radtak voltunk, és ezen a széken kellett
végigülni a több órás ceremóniát. Egyszer
pedig együtt voltunk hajókiránduláson a
holland királynõvel is. Tõle tudtuk meg,
hogy Hollandia demokratikus királyság –
meséli Hommer Lajos.
– Az én életre szóló élményem II. Erzsé-
bet Angol Királynõhöz kötõdik, ugyanis
1992-ben tett magyarországi látogatása
alkalmából a tiszteletére rendezett foga-
dáson adtuk az elsõ koncertünket. Ezért
választottunk angol nevet az együttesünk-
nek, hogy erre az alkalomra mindig emlé-
keztessen bennünket. Így született a
Brass in the Five – csatlakozik Takács Ti-
bor az élmények felelevenítéséhez.
– Milyen a külföldi közönség?
– A japánokra szívesen emlékezem –
folytatja. Nagyon tisztelik, és ismerik is az
európai kultúrát. Megbecsülik az elõadást.
Egyszer egy híres énekesnõvel – a nevét
nem árulom el – léptünk fel együtt. A hölgy
ezen az estén nem énekelt jól, a közön-
ség mégis úgy tapsolt, mintha kiemelkedõ
produkciót hallott volna. Ez a taps a tisz-
teletbõl fakadt. 
– Ezt én is igazolom – erõsíti meg Szé-
kely Zsolt. – Tokióban kísértük a 3 Tenort,
ami számomra felejthetetlen élmény. Va-
lamint egy japán zongoramûvésznõ, aki-
vel zenekarunk többször is játszott. Ko-
rábban betegsége miatt abba kellett hagy-
ni a zenélést, majd késõbb újra kezdte, és
a japán közönség tiszteletének köszönhe-
tõen nagyon népszerû lett. Kobayashi
Ken-Ichirot nem is említve. Õt olyan tisz-
telet övezi hazájában is, amit itthon eddig
még nem tapasztaltam.
– Kollégák, karmesterek?
– Többször dirigált minket Guiseppe
Patané olasz karmester, akinek hihetetlen
koponyája volt, fejbõl vezényelte az ope-
rákat – eleveníti fel emlékeit Rainer-
Micsinyei László. – A legenda szerint több
mint kettõszáz operát tudott kívülrõl, de ha
ebbõl csak száz igaz, az is fantasztikus!
Amikor Budapesten az Aidát vezényelte,
a szünetben odajött hozzánk, fúvósokhoz,
és azt mondta: „amikor az egyik helyen –
ahol ti lapozni fogtok – ott a hangzás for-
te legyen.” Ellenõriztük, az ominózus rész-
nél tényleg lapoznunk kellet Ennyire is-
merte a partitúrát… 

HARASZTI MUZSIKUSOK 1. 

Nyári beszélgetés a négy tubással
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2010. júniusi újszülöttek
Alpári-Nagy Szabolcs 06. 14.
Bacsó Nóra 06. 14.
Balogh Anna 06. 17.
Balogh Enikõ 06. 17.
Béres Norbert 06. 16.
Béres Olivér Nimród 06. 25.
Buku Regina 06. 08.
Diallo Merema 06. 23.
Farkas richárd Gergõ 06. 03.
Grábics Ajsa Laura 06. 09.
Hatos Emma 06. 03
Korpás- Decsi Dániel 06. 03.
Knezevics Sonja Danica 06. 24.
Krózser Nimród 06. 24.
Kvell Zsombor 06. 03.
Milkovics Viktória 06. 14.
Németh Natasa 06. 24.
Oroszi Jázmin Sára 06. 28.
Plesovszki Adrián 06. 22.
Szegedi Enikõ 06. 25.
Sztojka Panni 06. 25.
Tar Ferenc 06. 07.
Ujhelyi László Ádám 06. 08.

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

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

fekete/fehér színes 

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

2010. június hónapban
elhunytak neve és életkora

Ajtai István élt 78 évet
Beck István élt 72 évet
Fajta Mihályné élt 90 évet
Gajdi Sándor élt 64 évet
Horváth Sándorné élt 87 évet
Horváth Imréné élt 77 évet
Kis-Nádai Rudolf élt 59 évet
Kozák Dezsõ élt 46 évet
Krecskó Károlyné élt 53 évet
Laskovics Veronika élt 81 évet
Laurán Miklósné élt 71 évet
Makrai Gyuláné élt 89 évet
Schmelek Mihály élt 87 évet
Szentpéteri Józsefné élt 85 évet
Torma Gábor élt 83 évet
Váradi János élt 63 évet

Köszönjük mindazoknak, akik 
mély fájdalmunkban osztoztak és

szeretett leányunk Szekeres Erzsébet 
(Vandracsek Tiborné) 

temetésén részt vettek. 

A gyászoló Szekeres család

– Ha a karmestereknél tartunk, fontos
megemlíteni Lamberto Gardellit a kiváló
olasz karmestert, illetve nekem, én még
dolgoztam együtt Ferencsik Jánossal, aki
szerintem a legcsodálatosabb magyar kar-
mester volt, a külföldön élõ magyarokat is
beszámítva – egészíti ki a gondolatot
Hommer Lajos.
– Milyen híres színházakra, koncertter-
mekre emlékeztek?
– Nekem a londoni Royal Albert Hall volt
megdöbbentõ. Mintegy nyolcezer ember
fér el a nézõtéren. Játszottunk már sok né-
zõ elõtt, például a három tenort is kísértük,
de az stadionokban és hasonló helyeken
volt, ez azonban hagyományos koncertte-
rem, hatalmas méretekkel. Félelmetes volt
– idézi fel Székely Zsolt.
– Naiv a kérdés, de ekkora teremben jól
hallják az emberek a zenekart?
– Kiváló az akusztikája – mondja Hommer
Lajos. – És ez nem mellékes. Nagyon sok
helyen játszottam, de akusztika szempont-
jából számomra két helyszín igazán emlé-
kezetes. A drezdai és a mexikóvárosi kon-
certterem. Ez utóbbi háromezer méter fe-
lett van, korábban az olimpián súlyemelõ
csarnok volt. Ültünk az elõtérben, a ritka
levegõ miatt az ájulás határán voltunk.
Rendszeresített oxigénpalackokból lehe-
tett néha szippantani, hogy ki lehessen bír-
ni a magaslati klímát. Már elõre féltünk,
hogy lesz ebbõl koncert. Belépve a terem-
be, alaposan meglepõdtünk, mert az
egész helyiség fel volt dúsítva oxigénnel.
Optimális körülményeket teremtettek. Az
akusztika pedig olyan volt, hogy egyedül
itt hallottam mindenkit a zenekarból, a vo-
nósoktól kezdve a fuvoláig, valamennyi
hangszert. Pedig sok jó koncertteremben
jártam a világon.
– Én a frankfurti Alter Oper mellett vokso-
lok – mondja Rainer-Micsinyei, Székely
Zsolt pedig azt a csalódást említi, amelyet
a bécsi Musikvereinsaal, a híres újévi
hangversenyek színhelye jelentett neki. 
– Szép, de szûk és kicsi, nem volt akkora
öröm ott játszani, mint azt reméltem –
mondja.
– Azt olvastam valahol, hogy a Mûvésze-
tek Palotájának koncertterme egészen ki-
váló hangzású.
– Lehet, hogy a nézõtérrõl igen, de a ze-
nészeknek nem jó. Nagy térben van elhe-
lyezve a zenekar, messze a közönségtõl.
Mi, zenészek szinte nem is halljuk egy-
mást. Olyan, mintha egyedül fújna az em-

ber, nem tudja igazán, hogy halkan, vagy
hangosan játszik – feleli Székely Zsolt,
amire a többiek helyeselõen bólogatnak –
Zeneértõ ismerõs nézõk szerint a fúvósok
nem igazán szólnak jól a teremben.
– Szerintem Magyarországon az Erkel
Színház a legjobb hangzású hely – állapít-
ja meg Hommer Lajos. Reménykedünk,
hogy talán mégsem bontják le.
– Komolyzenészeknek milyen érzés sváb
zenekarban, vagy egyéb populáris zene-
karban játszani?
– Egészen más, de mindannyian szere-
tünk kirándulni. Jó érzés ott zenélni, de is-
merni kell a stílust.  Ha ez a partnereknek
is megy, jól szól együtt a zenekar, akkor
igazi örömzenét játszunk. – mondja
Hommer Lajos. 
– Igen, lényeges a stílus elsajátítása – te-
szi hozzá Rainer-Micsinyei László. – Kot-
tából játszani minden zenész tud, de ez
nem elég. A stílusos játék, az már kemé-
nyebb feladat. Ezen dolgozunk a Haraster
Dorfmusikkal is.
– Persze a stílusok között is van különb-
ség – erõsíti meg Székely Zsolt. Másként
játszik egy pilisvörösvári zenekar mint egy
soroksári, és szintén másképpen fújnak
például a babarciak.
– Nem keletkezik feszültség a profik és a
nem hivatásos zenészek között?
– Nem. Ezt a mûfajt õk tudják jobban, az
olyan muzsikusok, mint Hárskúti Matyi,
vagy Gayerhosz Tonya, õk azok közé a
népzenészek közé tartoznak, akiknek lét-
eleme a zene, szinte mindent játszanak, s
mi szívesen muzsikálunk velük együtt.
Például Taksonyban is nagyon jó a csapat,
igazi baráti társaság a zenekar. Örülünk,
amikor a próbákon találkozunk, jó a han-
gulat. Utána is együtt maradunk, sörö-
zünk, beszélgetünk, anekdotázunk.
– Búcsúzóul elárulhatjuk a titkot, hogy fel-
kérést kaptatok a városavató gálamûsoron
való fellépésre. Mivel készültök? 
– Mint tuba-kvartett lépünk fel, de többet
még nem tudunk mondani, a mûsor egyez-
tetése most folyik. Reméljük, elnyerjük a
haraszti közönség elismerését is.
– Minden bizonnyal, hiszen mondhatjuk,
hogy általatok Dunaharaszti a tubások vá-
rosává is vált.
– Akkor említsünk meg még egy haraszti
tubást is, Szalay Csabát, aki most nincs itt-
hon, mert a luxenburgi rádió zenekarában
játszik. Ha õt is beszámítjuk, elmondható,
hogy Dunaharaszti tényleg tuba-nagyha-
talom – válaszol mosolyogva Székely
Zsolt.

A beszélgetés után a parkolóban egy
árnyas fa alatt körbeáll a négy haraszti
muzsikus. Kották, jegyzetek kerülnek
elõ, és megkezdõdik az õszi fellépés
tervezése. Láthatóan nagy az össz-
hang, jól megértik egymást. Karmester
nélkül is…

Gáll Sándor
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HTT HÍREK

Helyi védettség természeti kincseink
megóvása érdekében

Akik részt vettek a HTT (Helyi Természetjárók Társasága) által szerve-
zett, és dr. Sziráki György által vezetett túrákon megtapasztalhatták, hogy
Dunaharasztin és Taksonyban több, természeti kincsekben gazdag, véde-
lemre méltó terület is található. Ezek a Hókony, a Turján, a Kálvária-domb
és környéke, valamint a taksonyi Korhány-hegy. Mivel Magyarországon
minden láp védett, a Hókony és a Turján egy része országos jelentõségû
védett természeti terület. Ezzel szemben a Turján jelentõs (növényritkasá-
gokban leggazdagabb) részének, illetve a Kálvária-dombnak és a felha-
gyott homokbányának a védettsége 2007 végén megszûnt.
A Helyi Természetjárók Társasága (HTT) indítványára a Zöld Szív If-
júsági Természetvédõ Mozgalom, és Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete egyrészt azzal a kéréssel fordult Dunaharaszti önkormány-
zatához, hogy az Alsónémedi-árok menti természeti területeket (Turján)
– a város hatályos rendezési tervével összhangban – mielõbb helyezze
védelem alá, másrészt pedig kezdeményezte a kiemelkedõ természeti ér-
tékeket rejtõ Kápolna-domb és környéke helyi jelentõségû természeti te-
rületté való nyilvánítását. A fenti kérést, illetve kezdeményezést alátá-
masztó szakmai anyag elkészítésében dr. Sziráki György, az MTA dok-
tora, a Természettudományi Múzeum nyugalmazott fõmuzeológusa
nyújtott segítséget. Kezdeményezésünket Dunaharaszti és Taksony lako-
sainak körében széleskörû egyetértés kíséri: nem egészen három hét alatt
több mint 800 személy, és számos civil szervezet támogató aláírása gyûlt
össze.
Önkormányzatunk Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédel-
mi Bizottsága júniusban tárgyalta a kérdést Gáll Sándor bizottsági elnök
elõterjesztésében, majd a bizottság a védetté nyilvánítás elõkészítésére
irányuló határozatot fogadott el. Az ülésen részt vettek dr. Szalay Lász-
ló polgármester, Daróczi Pál alpolgármester és Pethõ Zoltán jegyzõ is.
Pethõ Zoltán – amellett, hogy felhívta a figyelmet a gondos szakmai elõ-
készítés szükségességére és a hivatal ezzel kapcsolatos tennivalóira – ki-
fejezte önmaga és a polgármesteri hivatal támogatását.
Örömmel fogadtuk és köszönjük az illetékes önkormányzati bizottság és
a polgármesteri hivatal támogatását, és bízunk benne, hogy a városunk
határában lévõ természeti értékek – a tulajdonosok érdekeinek figyelem-
be vétele mellett – hamarosan megfelelõ védelemben részesülnek! Ör-
vendetes az is, hogy a Kálvária-domb és környéke sok taksonyi lakos
számára is kedves hely, mint ahogy a harasztiak számára is fontosak a
szomszéd települések határában lévõ természeti értékek.
A taksonyi Korhány-hegy helyi védettségét kezdeményezõ Kisdunai
Aranyfácán Természetvédõ Vadásztársaság és a HTT szervezõihez je-
lentõs számú támogatói nyilatkozat érkezett, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni. Eredményeképpen a taksonyi Kakukk-hegy helyi védett-
ségének kérdését Taksony Nagyközség Önkormányzat júniusban újra-
tárgyalta. A bizottsági ülés és a testületi ülés a Kakukk-hegy kezelési
tervét jóváhagyta. Örömünkre a helyi védettség mellett tudhatjuk im-
már a Pilisi Parkerdõ Ráckevei Erdészetének véleményezését is. Kö-
szönjük Kreisz László polgármester úr Wágnerné Bartha Zsuzsan-
na alpolgármester asszony és Széll Attila jegyzõ úr, valamint a kép-
viselõtestület támogatását.
Ígéretet kaptunk arra, hogy a megfelelõ elõkészítést követõen várható-
an szeptemberben  kerülhet sor  a védelemre vonatkozó határozat meg-
hozatalára. Bízunk benne, hogy a meghirdetett túránkat már a helyi vé-
dettségû természeti területen tehetjük meg, melyre  szeretettel meghí-
vunk minden természetkedvelõ családot!

MEGHÍVÓ

SZEPTEMBERBEN ISMÉT SZERETETTEL VÁRJUK 
A TÚRAKEDVELÕKET!

Helyszín:  Taksony Kakukk-hegy (Korhány) 
Idõpont: 2010. szeptember 25. 9:30
Szakmai vezetés: dr. Sziráki György

Találkozunk: 51-es fõút és a Bugyi út keresztezõdésében található 
Casati Festéküzem elõtti parkolóban

További információk, az üggyel kapcsolatos dokumentumok, 
valamint a területek értékeit bemutató 

természetfilm elérhetõ honlapunkon: http://gportal.hu/htt
HTT szervezõk: Winkler László (Kisdunai Aranyfácán 

Természetvédõ Vadásztársaság)
Siposné Ruff Irén (T.I.S. Alapítvány) 

Mester Andrea (Zöldszív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom)
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Felhívás elmulasztott nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás pótlására!

A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, õstermelõk
figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határ-
ideje 2010. április 30-án lejárt. 
Aki ezt a kötelezõ adatszolgáltatást eddig az idõpontig elmulasztot-
ta, kötelezettségét – többek között a biztosított foglalkoztatottak ér-
dekében – haladéktalanul szíveskedjék pótolni!
Az adatszolgáltatást továbbra is elmulasztókat az Igazgatóság levél-
ben fogja felszólítani a kötelezettségük teljesítésére.
Az ügyfélszolgálataink várják jelentkezésüket!
KMRNYI-ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási helyszínek:
1081 Budapest, Fiumei út 19/A;
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 16.

Ügyfélfogadás: hétfõn 8–18 óráig, keddtõl csütörtökig 8–15 óráig,
pénteken 8–13 óráig:
Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: Telefon: 323-
6400; 323-6460
Telefax: 323-6112
Postacím: 1430 Budapest, Pf. 38.
E-levél: onyf_budapest@onyf.hu 
Azokkal szemben, akik a kötelezettségnek az ismételt felszólítás el-
lenére sem tesznek eleget, mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Az 1997. évi LXXX. törvény 5. §. (3) szerint biztosítottak, illetve
azon felszolgálók számára, akik közvetlenül a fogyasztótól részesül-
nek borravalóban, az adatszolgáltatás benyújtásának jogszabály által
biztosított határideje továbbra is 2010. augusztus 31.
Bõvebb információ, ügyintézési tájékoztató az alábbi honlapon olvas-
ható: www.onyf.hu



Stellenangebot

Firma, mit Hauptsitz in Taksony – 10 km südlich
von Budapest entfernt – die sich mit Export von
zahntechnischen Produkten beschäftigt, sucht
Mitarbeiter mit sehr guten Deutschkenntnissen für
Büroarbeiten. Unsere Firma schätzt ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit und Freundlichkeit sehr.
Am Arbeitsplatz wird deutsche Prezisität und
Zuverlässigkeit groß geschrieben. 

Arbeitsaufgaben

– Telefonische Betreuung von deutschen  Kunden 
– Einkauf von Zahnersatz im Ungarischen Raum
– Verhandlungen mit Lieferanten
– Unterstützung des Vertriebsteams 
– Erstellung von Angeboten 
– Bearbeitung von Bestellungen
– Verfolgung von Aufträgen 
– Koordination der Logistik
– Organisation und Abwicklung der Kundenauf-

träge inklusive Rechnungsstellung

Anforderungen

– Offenes, freundliches Wesen
– Spaß am Teamwork und Flexibilität
– Sehr gute Deutschkenntnisse

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvor-
stellung!

Standort: Taksony
Arbeitszeit: Vollzeit 
Gehalt: nach persönlicher Vereinbarung
Absolventen und Berufsanfänger im Vorteil! 

Bewerbungsunterlagen mit Photo an:
info@appledent.eu

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen
telefonisch gerne zur Verfügung!

Esther Kreis
Apple Dent Group

Tel.: +36 70/381 0001
www.appledent.eu







A zord télidõ után, amikor már nagyon vártuk a ta-
vaszt, a jó idõt, a sok szürkeség közepette szinte áhí-
tottuk a színeket magunk körül. Egy  érdekes szín-
foltra lelhettünk Dunaharaszti egyik frekventált he-
lyén. Nevezetesen  a Némedi út 100. alatt, akkor még
csak találgattuk vajon mi lesz az a színes épület, me-
lyet oly nagy intenzitással formálnak. Mára már tud-
juk, hogy Magyarország elsõ Vitamin Áruháza nyi-
totta meg május közepén kapuit. Kulturált, kellemes
környezetben, figyelmes kiszolgálásban van részünk,
nekünk vásárlóknak. Az áruház megálmodóját és
ügyvezetõjét,  Lefkovics Jenõt szeretném  bemutatni
a kedves olvasóknak.
– Honnan jött az ötlet, hogy egy egész áruházat hoz-
zon létre a zöldségek, gyümölcsök számára?
– Nagyon régóta foglalkozom ezzel a területtel. Ti-
zenöt évig voltam beszállítója a multiknak és ezalatt
az idõ alatt sok tapasztalatot  szereztem. Nem tudok
egyetérteni azzal, ahogyan üzletpolitikájukból adódó-
an  kihasználják a magyar termelõket és vásárlókat.
Számomra ez egy nagyon fontos, mondhatni alapve-
tõ kérdés, azaz megbecsüléssel, tisztességesen hozzá-
állni mind a termelõkhöz, mind pedig a vásárlókhoz.
– Minden tekintetben újszerû ez az áruház. A nagy

méretû  termék és ár kijelzõk, szinte
minden tekintetet odavonzzanak.

Miért  éppen ezt a  hirdetési
formát választotta?
– A válasz nagyon egysze-

rû, így, ebben a formában
gyorsan és naprakészen
tudjuk tájékoztatni vásár-
lóinkat a napi aktuális

árainkról, kiemelt
termékeinkrõl.
– Azt is megtapasz-
talhattuk, hogy
igen csínján bánik

a reklámújságokkal, szórólapokkal, biztos vagyok
benne, hogy erre is van magyarázata.
– Igen, van. Nem szeretnék folyamatosan milliókért
reklámújságot gyártatni, amit a multik a vásárlóikkal
fizettetnek meg, s utána ez az újság a szemétbe kerül,
mellyel környezetünket károsítjuk. Mi inkább ezt a
pénzt adományokra, elsõsorban gyerekekre szeret-
nénk fordítani.
– Az áruház elnevezését kiegészítette a „családbarát”
jelzõvel. Mit jelent ez?
– Mint azt már tudják a Kedves Olvasók is, vasárnap
zárva vagyunk. Célunk az, hogy a mai rohanó világ-
ban  a szülõk – akik megtehetik – legalább vasárnap
legyenek együtt a családdal – beleértve dolgozóinkat
is –, és ne az áruházak látogatása legyen a hétvégi
program. Ezen felül minden olyan rendezvényt, ötle-
tet támogatunk,  mely a családok jobb hangulatát és
összetartását segíti. Ez számomra nagyon fontos, hi-
szen nekem is öt gyermekem van, akik nagyon igény-
lik a szülõi törõdést, s én magam is nagyom vágyom
a velük való minél több együttlétre.
– A családbarát szemlélet mellett milyen eszközök-
kel, akciókkal igyekszik felhívni az emberek figyel-
mét a tudatosabb vásárlásra?
– Fontosnak tartom azt is, hogy minél alaposabban
tervezzék meg vásárlásaikat az emberek. Figyeljenek
oda jobban a  termékek szavatosságára. Gyakran az
akciók is rejtenek ilyenféle buktatókat. Tõlünk nyu-
gatabbra már alapvetõen fel kell tüntetni például a
gyümölcsök, zöldségek tekintetében is az ún. mére-
tek közlését is. Egyáltalán nem mindegy, hogy ugyan-
azért a pénzért egy 2-es vagy 4-es méretû almát vagy
körtét vásárolhatunk meg. Jó lenne, ha ilyen dolgok-
ra is oda tudnának figyelni az emberek.
– Megtudhattuk, hogy a tudatos vásárlás híve, de a
környezettudatos szemléletet is  fontosnak tartja. Mi-
lyen megvalósítható ötletei vannak  erre vonatkozó-
an? 

– Mint azt már korábban említettem, – s ezt meg
is valósítottuk – mellõzzük a felesleges rek-

lámújságok és szórólapok szétküldését,
más utakat keresünk a reklámozásra. A

csomagolóanyagok tekintetében pedig
a környezetbarát, lebomló anyagból
készült szatyrokkal távoznak áruhá-
zunkból vevõink.
– Hogyan foglalná össze üzletpoliti-
kájának lényegét?
– Tisztességes, megfizethetõ árak, jó

minõség,  a termelõk és vásárlók meg-
becsülése. Arra törekszünk, hogy  ve-

võink kulturált környezetben, nyugod-
tan, kényelmesen, udvarias kiszolgálás kö-

zepette tudjanak egészséges termékeket vásá-
rolni nálunk,  elégedetten távozzanak  tõlünk, maj-

dan rendszeresen térjenek vissza hozzánk.
– Miért Dunaharasztira esett a választása az üzlet
megnyitásakor?
– Itt élek Dunaharasztiban, itt szeretném a környeze-
temben magvalósítani terveimet. 
– Megosztaná az olvasókkal közeljövõbeli terveit?
– Igen. Folyamatosan szervezünk a Nebuló-

Tanodával és a Ma-
nófalva Magán-
óvodával közösen
olyan programokat,
melyekkel elõsegítjük
az elsõsorban itt élõ
gyermekek fejlõdését, ahol
szükség van, ott pedig a megsegí-
tését. De ezekrõl folyamatosan tájékoztatni fogjuk az
embereket. Az éppen soron következõ ilyen terv az
az, hogy a helybeli nagycsaládosok részére vagy ép-
pen azon családok részére ahol tartósan beteg gyer-
mek van ún. törzsvásárlói kártyákat adunk át, mellyel
rendszeresen 10% kedvezménnyel vásárolhatnak áru-
házunkban.
– Nem titok, hogy élenjár az adományozások terén is,
eddigi felajánlásai nyomán máris megtapasztalhattuk
önzetlen segítõ szándékát. Mondana errõl néhány
gondolatot?
– A továbbiakban szeretnénk áruházunk jövedelmé-
bõl minél többet fordítani a Dunaharasztiban élõ be-
teg és rászoruló gyerekeken, de ezt majd tapasztalni
fogják…
– Hogyan tölti szabadidejét?
– Sajnos ebbõl nekem is nagyon kevés van, de min-
den idõmet a családomnak és az egészségemnek szen-
telem, mivel szeretném a gyermekeimet boldogan és
egészségesen felnevelni.
– Ha lehetne 3 kívánsága, mit  kérne?
– Csak egyet kérnék! Ne legyenek beteg gyermekek!

Beszélgetésünk nyomán egy idézet jutott az eszem-
be: „Másokkal jót tenni nem kötelesség. Öröm, mert
saját egészségedet és boldogságodat szolgálja.”
Köszönöm a beszélgetést! Jó egészséget és  sikereket
kívánok Önnek.

(Az interjút készítette: Káli Erika)

A VITAMINOK NAGYKÖVETE…








