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Dunaharaszti � útközben

Peregnek a hónapok, rohannak az évek,
ismét lezárul egy négyéves szakasz a vá-
ros életében, itt van hát az ideje, hogy új-
ra egymás szemébe nézzünk, és õszintén
elszámoljunk egymással: a képviselõ-tes-
tület és a polgármester, illetve, a város la-
kossága, azok, akik nekünk bizalmat sza-
vaztak 2006-ban. 
Második polgármesteri ciklusomat kezd-
tem meg négy évvel ezelõtt, nem kis izga-
lommal, hiszen részben kicserélõdött a
képviselõ-testület, és kérdéses volt az,
hogy tovább tudjuk-e vinni azt a politikát,
ami sikerre ítélte Dunaharasztit: az össze-
fogást, a közös erõfeszítéseket, a párt-
harcok félretételét közösségünk érdeké-
ben. Azt gondolom, az, hogy sikeresek
maradtunk, hogy a város fejlesztésének
ütemét nemhogy tartani, hanem fokozni
tudtuk, bizonyítja azt, hogy fenn tudtuk tar-

tani az egységet, a fontos és kevésbé fon-
tos ügyekben is egyetértés alakult ki a
képviselõ-testületben. Magam ezt tartom
az egyik legnagyobb eredménynek, ezért
büszke vagyok arra, hogy egy olyan vá-
ros polgármestere lehetek, amely példát
mutatott együttmûködésbõl és közös
munkából.

Átformáltuk a város arculatát

Mik voltak vezérelveink négy évvel ez-
elõtt? Arra esküdtünk fel, hogy tovább
csökkentjük a város infrastrukturális elma-
radásának csökkentését, hogy minden le-
hetséges erõt és eszközt bevonva magas
szintre fejlesztjük a helyi oktatást, kiemel-
ten kezeljük a gyermekek érdekeit, meg-
õrizzük, sõt, ha lehetséges, megerõsítjük
a szociális ellátórendszert, fokozott figyel-
met fordítunk szûkebb és tágabb környe-
zetünk állapotára. 
Mit valósítottunk meg mindezekbõl? Nagy
lendülettel folytattuk az útépítéseket: 8
éve, amikor átvettem a város vezetésének
megtisztelõ feladatát, utcáink 35%-a ren-
delkezett szilárd burkolattal, mára ez a

mutatószám 81%-ra változott. A ligeti ut-
cáktól az Alsóvároson át a Felsõvárosig
mindenhol hatalmasat léptünk elõre, még
a Máv-Alsó városrészre is jutott a fejlesz-
tésekbõl; jelenleg is folynak a munkálatok
a Fõ úton, miközben rendbetettük az alul-

járót és rendeztük a vasúti átkelõhelyek
problémáit is. Felújítottuk és kibõvítettük
az elmúlt négy év során a Hunyadi János
Általános Iskolát és a Mese Óvodát, de
minden intézményünkben elõreléptünk,
az akadálymentesítéstõl kezdve az ener-
giatakarékosságot célzó beruházásokig.
Megszépítettük közös kincseinket, a Pol-
gármesteri Hivatal épületét, a Templom-
kertet, ahol felavattuk Szent István király
szobrát, és hamarosan átadjuk az újjáva-
rázsolt Laffert-kúriát, amirõl már sokan
végleg lemondtak talán. Játszótereket,
Kegyeleti Parkot, szánkózódombot hoz-
tunk létre, sok ezer fát és cserjét, bokrot,
virágot ültettünk, csinosítottuk a várost
minden eszközzel. Az országot sújtó vál-
ság ellenére növeltük a szociális támoga-
tásokra fordított összegeket, gyermekeink
számára méltányossági étkeztetést, in-
gyenes oltást és szûrõvizsgálatokat vezet-
tünk be.
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Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!



A siker kulcsa: az összefogás

Mindezekhez persze nem elég a jó szán-
dék, másra is szükség volt és van. Elõre-
látásra, évekkel elõre való tervezésre, vi-
lágos célokra, no meg az összefogásra,
amit nem gyõzök hangsúlyozni. Felelõs-

ségteljesen dolgozó képviselõkre, fárad-
hatatlan és lelkes köztisztviselõkre és köz-
alkalmazottakra, akik munkáját külön kö-
szönöm. Az elõbbiekben � a teljesség igé-
nye nélkül � felsorolt fejlesztések, ered-
mények megvalósításához óriási össze-
gek kellettek. Annyi, amennyit még soha
nem mozgattak meg ennek a városnak az
érdekében. Büszke vagyok arra, hogy

Dunaharaszti minden európai uniós pályá-
zaton sikerrel indult el, milliárdos nagy-
ságrendben vonva be forrásokat a város
fejlesztésébe. Mindenki munkáját köszö-
nöm, aki ebben részt vett.
Köszönettel tartozom Önöknek is, tisztelt
haraszti polgárok, hogy elmondták nekünk
véleményüket, kifejezték jó kívánságaikat
és olykor aggályaikat is, amikor felkeres-

tek engem fogadóóráimon, vagy csak
egyszerûen megállítottak az utcán. Kö-
szönöm türelmüket, megértésüket, amivel
elviselték mindazt a kellemetlenséget, ami
az építkezésekkel, útlezárásokkal jár. Kö-
szönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt
négy évben, és kérem Önöket, tiszteljék
meg bizalmukkal a következõ képviselõ-
testületet is.

Végezetül pedig még egyszer köszönöm
képviselõ-társaim munkáját, amit a város
érdekében az elmúlt négy év során kifej-
tettek, és mindazoknak, akik közülük újra
megméretik magukat a választásokon,
sok sikert és eredményes szereplést kívá-
nok! 

dr. Szalay László, 
Dunaharaszti Város Polgármestere
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A projekt megvalósítására 24 hónap állt ren-
delkezésünkre (2009. 08. 01�2010. 08. 31.).
AMese Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda vett
részt a program megvalósításában.
A Mese Óvodában 3 óvodai csoportban
60 gyermekkel 3 óvodapedagógus teljesí-
tette a követelményeket.
A Hétszínvirág Óvodában 2 óvodai csoport-
ban 40 gyermekkel 2 óvodapedagógus tel-
jesítette a feladatokat.
A programban résztvevõ óvodapedagógu-
sok 120 órás továbbképzésen vettek részt,
és az itt szerzett új ismereteik, szinte azon-
nal, a pedagógiai munkájukban is megjelen-
tek.

Elvégzett fõbb tevékenységek 

Projektindító nap megtartása: 2009. novem-
ber volt a II. Rákóczi Ferenc általános isko-
la tornatermében.
5 óvodai csoportban bevezettük a kompe-
tencia alapú óvodai programcsomag hasz-
nálatát. Nyílt nap keretében a szülõknek be-
mutattuk a kompetencia alapú program
eredményeit. Adaptáltuk a kompetencia ala-
pú programot, és megújítottuk a mese Óvo-
da Helyi Nevelési Programját.
Szakmai mentor, és folyamat tanácsadó se-
gítette a munkánkat. A feladatellátási helye-
ken szakmai vezetõ végezte az elõkészítõ-,
szervezõmunkát, és a dokumentálást.
A projekt haladásáról folyamatosan tájékoz-
tattuk a szülõket, a város lakosságát és a
kistérség nyilvánosságát. Szülõi értekezle-
teken megismertettük a szülõket a kompe-
tencia program elméleti alapjaival, céljával,
és készségfejlesztõ tevékenységek sokféle-
ségével.
A megvalósuló heti vagy három hetet meg-
haladó projektekrõl a szülõket tájékoztat-
tuk, és aktívan részt vettek benne a gyer-
mekeikkel. 

Mese Óvoda projektjei:
Egészség hét � Gondolkodj egészségesen 

2009.11. 23�27.
Márton naptól karácsonyig

2009 11. 09�12. 19.
Hétszínvirág Óvoda projektjei:
ÖKO hét 2010. 05. 31�06. 04.
Mese hét 2010. 04. 15�19.
Munkadélutánokon szülõk, pedagógusok és
gyerekek együtt sütöttek, díszítettek mézes-
kalácsot, együtt készítették az adventi ko-
szorúkat.
A projekt megvalósítása során, elmélyült, és
kiszélesedett a kapcsolat a város általános
iskoláival és a bölcsõdével. A gyerekek és
pedagógusok rengeteg tapasztalatot gyûj-
töttek, sokféle megfigyelésen, és gyûjtöge-
tésben vettek részt, majd a tapasztalatokat
foglakozásokon rendszerezték, és minden-
nel játszottunk, és minden tartalmas játékká
vált.
A szülõk a nyílt napon láthatták gyermekeik
eredményeit, tapasztalhatták, hogy minden
gyermek bevonható a tevékenységbe,
egyénenként más- más motiválással, külön-
bözõ nehézségû feladatok gyakorlásával.
A két óvoda elkészítette az innovációit, me-
lyet 2010 júniusában, az Educatió Kht. hon-
lapján megjelentettünk.
Mese Óvoda innovációja:
Bölcsõde, családi ház-óvoda kapcsolat a
beszoktatásban. 
A Hétszínvirág Óvoda innovációja:
Befogadunk, elfogadunk.
Megvásároltunk a Mese óvoda részére, a
�NAP-TÁR-HÁZ� jó gyakorlatot, mely a hát-
rányos helyzetû gyermekek neveléséhez ad
szakmai anyagot.
Megvásároltuk a Hétszínvirág óvoda részé-
re a �Gyere velem, drámapedagógiai� jó
gyakorlatot, mely a beszéd fejlesztéséhez,
és a szocializációhoz nyújt szakmai anya-
got.

Mindkét óvoda részére megvásároltuk a
Mese láda szakmai eszközt.
A szakmai munkát a Mese Óvodában, Ivády
Borbála, a Hétszínvirág Óvodában, Végh
Mónika irányította, szervezte, és dokumen-
tálta. A pályázaton óvodánként 6210 ezer Ft
összeget használhattunk fel.

A Projekt várható eredménye

A Mese Óvoda vezetõje, és pedagógusai
kompetencia alapú továbbképzéseken vet-
tek részt, és a két óvoda összesen, 43+38=
81 db tanúsítványt szerzett.
A két óvoda pedagógusai felkészültek a
kompetencia alapú nevelés megvalósításá-
ra. A pedagógusok, tapasztalataikat átadják
a kollégáiknak és a Napsugár és a Száz-
szorszép óvoda pedagógusainak, így létre
jön a helyi továbbképzés horizontális formá-
ja.
Megújult a Mese Óvoda Helyi Nevelési
Programja, és a kompetencia alapú neve-
lésre épül.  A kompetencia alapú óvodai
programmal, és az innovációkkal, megvaló-
sult a tartalmi és módszertani megújulás.
A gyermekek sikeresen kezdik meg az álta-
lános iskolát. Az óvoda sikeresen oldja meg
az integrációs nevelés feladatait, és ezzel
biztosítja a gyermekek esélyegyenlõségét.
A projekt ideje alatt, a két feladatellátási hely
dolgozói együttmûködtek, személyes kap-
csolataik bõvültek, szakmai kapcsolataik el-
mélyültek.
A vállalt feladatokat elvégeztük, dokumen-
táltuk, és az elkövetkezõ években továbbra
is, megvalósítjuk.

Végh Mónika és Ivády Borbála 
szakmai vezetõk

Schuszter Gyöngyi
óvodavezetõ

Kompetencia alapú nevelés
Mese Óvoda, 2330 Dunaharaszti, Temetõ u. 26.

Összesített beszámoló a TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZAT �Kompetencia alapú nevelés,
egyenlõ hozzáférés biztosítása Dunaharaszti oktatási, nevelési intézményeiben�
elnevezésû projekt megvalósításáról és eredményeirõl, a Mese Óvodában és a
Hétszínvirág Óvodában.

ELVESZETT!
Elveszett Dunaharaszti Ligeti részén egy amerikai spániel, platina színben, ez
egész világos krém szín.

Idõs, ivartalanított, szuka, beteg is, nagyon sovány emiatt. Speciális tápot ehet.
Kényszerevése van, sosem lakik jól. Agyagszínû a széklete. Más számára érték-

telen a kutya, de nekünk fontos. Kérem je-
lentkezzen akkor is, ha a szomszédságá-
ban feltûnt egy ilyen kutya ott, ahol eddig
nem volt.

Kérem, aki megtalálja 
hívja az alábbi telefonszámot!

Elõre is köszönjük!

06/20/9577-181
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Kiabálták a gyerekek hazafelé a buszon,
többször is. A leghangosabban akkor, ami-
kor a busz a jól sikerült kirándulás után be-
fordult az Andrássy úton lévõ Gyermekjólé-
ti Szolgálat elé. Az intézmény elõtt az aggó-
dó szülõk várták a gazdag programtól kifá-
radt gyerekeket. Igen, jó volt nézni, az ag-
gódó nagycsaládos szülõket reggel is, ami-
kor kikísérték a jól ápolt megszeppent gye-
rekeiket és átadták õket a Lányok, Asszo-
nyok a Városért Egyesület (LAVE) tagjainak.
Látszott a szülõk szemén, mintha azt kér-
deznék; ugye vigyáznak rájuk? Jó volt látni
azt is, hogy a sokgyerekes szülõk milyen
szépen gondoskodtak gyerekeikrõl. Minden
gyerek táskájában ott volt a szülõi szerete-
tet és a gondoskodást jelentõ étel, ital és
meleg holmi is.
Ám a meleg holmira nem volt szükség, mert
a hosszú esõzések után végre megérkezett
a jó idõ, a várva várt július 8-a, a kirándulás
napja. A kis csapat reggel 8 órakor a Gyer-
mekjóléti Szolgálat Andrássy úti épülete
elõtt szállt fel a buszra. Irány a SZENTEND-
REI SKANZEN! 
A különjárat az M0-on, majd a Megyeri hí-
don áthaladva sok látnivalót nyújtott a gye-
rekeknek. A skanzen játszóterén ki-ki habi-
tusának megfelelõen bizonyította ügyessé-
gét, majd vonatra szállt a csapat, hogy be-
járja a 60 hektárnyi területet. Tudtuk, hogy a
247 épület megtekintéséhez kevés a rendel-
kezésre álló idõ. Nem is beszélve arról, hogy
13 órára Gyurka Pékmûhelyébe várták a

gyerekeket egy kreatív foglalkozásra, a ke-
nyérsütésre. A Haranglábtól gyalogosan tet-
tük meg az utat, elhaladva a Felsõ-Tiszavi-
dék házai, majd a vízimalom és az amfite-
átrum mellett. A fiúk itt brake tánccal szóra-

koztattak bennün-
ket. A gyerekek
bánatára a szigo-
rú idegenvezetõ
nem engedett fel
senkit sem a
Dusnoki Szélma-
lomba. Át is sza-
ladt mindenki a

farmra, ahol lovat, kecskét etettek, és gyö-
nyörködtek a két gyönyörû szarvú szürke
marhában. 
Volt kötélhúzás is a játszótéren! Valljuk be,
a gyerekek erõsebbek voltak és �lehúzták�
a pedagógusokat! Gyurka Pékmûhelyébe
érve a dagasztó teknõbe hamarosan beke-
rült a kovász, a liszt,
s az elsõ hat �pék�,
köztük öt fiú meg-
kezdhette a dagasz-
tást, majd a �gyú-
rást� a lányok fejez-
ték be. Senki sem
panaszkodott a ra-
gacsos kezekre, él-
vezettel formálták a
kis cipókat. A kispé-
kek türelmetlenül
sündörögtek a ke-

mence körül, gyakran kérdezgetve; �kisült-e
már a kalácsuk, s ha kisült már, ide véle,
hadd tegyem el melegével�. Miután kisültek
a kiscipók, valóban mindenki hátizsákjába
rejtette, hogy otthon büszkélkedhessen ve-
le. 
Nem sok idõnk maradt már és sietve neki-
vágtunk a hegynek. Elsõ utunk a Kálvária
dombra, majd a Dusnoki görög katolikus
templomhoz vezetett. A nagy melegben a
gyerekek már alig várták, hogy kulacsaikat
friss, hidegvízzel töltsék fel a Felföldi Mezõ-
város közkútjánál. A Dél-Dunántúl és Nyu-
gat-Dunántúl házainak megtekintésére már
nem maradt idõnk. 
Még egy gyors vásárlás a szatócsboltban:
egy nyaklánc, egy gyûrû, egy képeslap az
otthon maradt szeretteiknek. Mert õk ilye-
nek. Láthatta mindenki, milyen önzetlen sze-
retettel kínálták szerény elemózsiájukat, mi-
elõtt õk ettek volna belõle. Akinek szeme
van, azt is láthatta milyen szeretettel vették
körül a kísérõket, bíztak bennük és kéz a
kézben sétálták végig a Skanzent. Igen, a
nagycsaládosokra jellemzõ önzetlen szere-
tetükkel példát mutathatnak minden egyke-
gyereknek.
Hazafelé a buszon Vali néni hûtött almasze-
leteivel és medvesajttal kedveskedett az
Egyesület a fáradt gyerekeknek. Az irányí-
tott beszélgetésbõl kiderült, hogy õk ebben
az évben sajnos nem voltak nyaralni, és
nem is tervezik a nyaralást. Persze, õk is
megkérdezték az Egyesület elnökét, Dienes
Zsuzsannát:
� Zsuzsi néni, tessék mondani, mikor me-
gyünk megint valahová?
� És hová szeretnétek menni?
� Mindegy, csak így együtt legyünk.
� A LAVE megígéri nektek, hogy így együtt
elmegyünk õsszel a megújult Csodák Palo-
tájába.
A gyerekek, nagyon örültek a tervezett prog-
ramnak. Köszönetük jeléül a kirándulás
megszervezéséért, lebonyolításáért a leg-
szebb ajándékot, a Szentendrei Skanzen-
ben szedett mezei virágból összeállított kis
Szeretetcsokrot adtak át osztályfõnöküknek
Szabóné, Éva néninek és Dienes Zsuzsan-
na néninek. 
A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület
vezetõsége ezúton mond köszönetet a
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének a támogatásért, és jelképesen át-
adja a Szeretetcsokor felét.

� KM �

Szeretlek LAVE!

A múlt havi számunkban elkezdett, gondo-
zott utcai portálokat bemutató sorozatunk-
ban most a Klapka György u. 36. szám elõtti
kis kertet mutatjuk be olvasóinknak. A ház
belsõ kertje is hasonlóan rendezett és gyö-
nyörû virágokkal teleültetett. Gondozójának
köszönjük és gratulálunk hozzá! 

Csillagfény Gyógyközpont, Dunaharaszti, Fõ út 121.
www.csillagfenykozpont.hu +36-70-378-8539

Szeptember 22-én újra lesz Csillagfény nap rengeteg ingyenes kezeléssel, 
elõadással és csoportos meditációval. 

Tradícionális Reiki I. tanfolyam lesz 09. 25-én és 10. 16-án, szombatonként 13 órától. 

Gyógynövény ismeretek tanfolyam 09. 26. vasárnap 13�17 óráig. 

A tanfolyamokról bõvebb információ és jelentkezés elérhetõségeink bármelyikén.

Szeptemberben szeretnénk meglepni kedves vendégeinket egy kis ajándékkal:

Mindenki, aki eljön hozzánk egy kezelésre gyógyító kristályt kap ajándékba. 
5 alkalmas svéd-, illetve talpmasszázs bérlethez, vagy 10 alkalmas reiki, vagy kristály te-

rápia bérlethez teljes körû egészségi állapotfelmérést adunk ajándékba.

Mindenkit szeretettel várunk.
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A Hunyadi János Általános Iskola, s az
intézményen keresztül Dunaharaszti vá-
rosa is csatlakozik a Magyar Hospice
Alapítvány �Méltóság mezeje� program-
jához. A kezdeményezõ Kaltenecker
Zsuzsanna, a Dunaharaszti Nõegylet el-
nöke volt. 

De mi is az a Hospice Alapítvány és
hogy kerül az iskolába? 
Az alapítvány célja, hogy már gyermek-
korban elkezdõdjön egy olyan tudatos
nevelés, amely a betegséghez és az el-
múláshoz való viszonyt természetessé
teszi, tudatosan fejleszti a gondoskodás
és a segítségnyújtás iránti nyitottságot. 
Elkészült egy akkreditált pedagóguskép-
zõ program, melyen a Nõegylet kezde-
ményezésére a Hunyadi János Általá-
nos Iskola négy pedagógusa vett részt.
A szociális kompetencia fejlesztése ke-
retében a szervezõk azt szeretnék, ha a
gyerekek megértenék és gyakorolnák is
azt, hogy az egymás, közvetlen környe-
zetünk, a beteg, elesett, sérült emberek
iránti szeretet elengedhetetlen része
életünknek. Alapvetõ cél, hogy a prog-
ram által képviselt szellemiség beépül-
jön a magyar oktatási kultúrába. 
A Hunyadiból két alsós és két felsõs kol-
léga vett részt a továbbképzésen. Cé-
lunk, hogy a gyermekek segítségére le-
gyünk, vegyük észre és nyújtsunk támo-
gatást számukra a nehéz helyzetekben,
betegség, haláleset idején. 
S, hogy mit adott a továbbképzés a pe-
dagógusoknak? Szóljon errõl néhány
kolléga: �Szociális kompetencia. Irtó jól
hangzik, olyan klassz és tudományos.
De könyörgöm! Mit jelent?� 
Na! Épp ezért mentem el erre a tovább-
képzésre, melyre barátnõm és kollégám
hívta fel a figyelmet és teremtett lehetõ-
séget. Bár, õszintén, a tanév utolsó nap-
jaiban nem kis elhatározás kellett ahhoz,
hogy hétvégénket feláldozva testben és
lélekben is ott legyünk, ráadásul abban
a Hospice házban, amirõl csak halvány
és persze közel sem pontos ismereteim
voltak. Szó volt még valami virágültetés-

rõl, meg norvég projektrõl is. Egy nagy
masszának tûnt, amelyben én kicsiny és
jelentéktelen pontnak éreztem magam.
Voltam már néhány továbbképzésen,
gondoltam, mindent kibírok, de most is,
mint mindig, érdeklõdõen és pozitívan
igyekeztem hozzáállni. 
Nem csalódtam! A képzésvezetõk profiz-
musa, a jó feladatok, melyekbõl valahogy
mindig sikeresen, valamivel gazdagodva
kerültünk ki, és amelyeknek aktív részese
tudtam lenni, megerõsítette bennem,
hogy most jó helyen vagyok. 
Vajon miért? Hát persze, a kollégák, a jó
társaság! Ez mind igaz, de azt hiszem
kellett még valami. A �hely szelleme�, a
Hospice gondolat, amely áthatott min-
dent. Errõl gondolom az olvasók fentebb
is olvashattak. Én már csak egy gondo-
latot fûznék hozzá: 
�Az élet és a halál földje közt a szeretet
a híd�� (Wilder) 

Zimberné Kmetty Ilona 

�Hospice� � mikor ezt a szót hallom am-
bivalens érzések kerítenek hatalmukba.
Kíváncsi voltam mit adhat nekem ez a
ház, és én mit adhatok ebbõl a szellemi-
ségbõl a diákoknak, a családomnak. Az
életet néha mások szemével kell nézni,
néha úgy, hogy másnak mi a jó. Erre ta-
nított a képzés, egy új életszemléletre,
ahol a hangsúly nem önmagunkon, ha-
nem a kapcsolatainkon, azok építésén,
fenntartásán, minõségén van. Olyan dol-
gokról hallottunk, ami eddig is bennünk
volt, csak nem tudtuk, hogyan adjuk át,
hiszen vannak olyan témák, amelyekhez
óvatosan nyúlunk, mint az elmúlás, a ha-
lál, a betegség. Most még csak arról be-
szélhetek, hogy én mit kaptam, de remé-
lem, hogy a következõ tanévtõl már sok
diák mondhatja magáénak ezeket a gon-
dolatokat. 

Schottné Márta Melinda 

A �Méltóság mezeje� program része az
õszi virágültetés. A városban és Hunya-
di János Általános Iskola udvarán nár-

ciszhagymákat ülte-
tünk. Az iskolában el-
ültetett virágokat a ta-
nulók gondozzák az
ültetvényt a virágzá-
sig. 
A program egyik leg-
fontosabb feladata, a

szemléletformálás, a gyermekek tudatos
nevelése, a pedagógusok szakmai tá-
mogatása, hogy a betegséghez, elmú-
láshoz való viszonyt természetesebbé
tegyük. Távlati cél, hogy a gyerekek biz-
tonságot, tájékozódást lehetõvé tevõ
támpontokat kapjanak a betegségek,
veszteségekkel kapcsolatos helyzetek
kezeléséhez. 
Hagyományteremtõ céllal, csatlakozva
az országban már 2007 óta tartó rendez-
vényekhez, szeretnénk megszervezni a
Nárcisz Futófesztivált Dunaharasztiban
is, együttérzésünket szeretnénk kifejez-
ni azok iránt, akiktõl méltósággal kell el-
búcsúznunk. 
Számos híres, köztiszteletnek örvendõ
mûvész, köztük Dobó Kata, Demcsák
Zsuzsa, Monspart Sarolta, Torres Dani
csatlakozott már országszerte ehhez a
programhoz, vallják: �az emberi méltóság
az utolsó pillanatig megõrizhetõ�. 

Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt,
aki fontosnak tartja a szemléletformálást,
a tudatos nevelést, hogy az elmúláshoz
való viszonyt természetesebbé tegyük.
Szeretnénk, ha minél többen futnánk
ezért a nemes célért a városban, szeret-
nénk tavasszal sok-sok nárciszvirágba
borult kertet látni Dunaharasztiban. Kér-
déseikre szívesen válaszolunk: 
dunaharasztinoegylet@gmail.com 

Korbeli Csilla

�A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik ál-
dássá, aki másnak is ad belõle. Mert amikor bennünket elküldtek, az
útrabocsájtó Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön kivétel
nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint
magadra és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz,
osszad meg, az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektõl az éterig�.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.� (Hamvas Béla) 

A Magyar Hospice Alapítvány 1991 óta foglalkozik daganatos betegek gon-
dozásával, hozzátartozóik támogatásával. A betegek életét hatékony tüneti
kezeléssel, korszerû fájdalomcsillapítással, szeretetteli odafordulással
igyekszik könnyebbé, méltóságteljesebbé tenni. E szemléletnek a jegyében
hoztuk létre a Budapest Hospice Házat, ahol orvosok, nõvérek, gyógytor-
nászok, pszichológusok és önkéntesek tesznek meg mindent azért, hogy
enyhítsék a betegek szenvedését. 
Alapítványunk 2007. õszén indította el a �Méltóság mezeje� programot. En-
nek lényege, hogy a tavaszi nárciszhoz kapcsolódó kampánnyal hívjuk fel a
figyelmet a szenvedõkre. Ez az élénksárga virág az életnek, a reménynek,
a halál megszelídítésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a kifejezõje.
Célunk, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei megismerjék a hospice
mozgalmat, szeretnénk még jobban felhívni a lakosság figyelmét, hogy az
emberi méltóság az utolsó pillanatig megõrizhetõ.
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Könyvtárunk az olvasókért!

2010. október 12.

A Dunaharaszti Városi Könyvtár
átadásának

12. évfordulója alkalmából
meglepetésekkel várja látogatóit!

Ezen a napon
ingyen iratkozhat be egy egész évre.

Ezen a napon
fél órát ingyen internetezhet könyvtárunkban.

Ezen a napon
a �megbocsátás napját� hirdetjük meg,

ha visszahozza régen lejárt könyvtári könyveit,
filmjeit, lemezeit, 

nem fizet késedelmi díjat.

Ezen a napon
2-2 db filmet ingyen kölcsönözhet.

Ezen a napon
gyerekeket és felnõtteket

meglepetés zsákbamacskával várunk,
ahol értékes ajándékok is gazdára lelnek!

Ezen a napon
böngészõnkbõl ingyen vihet örökbe

könyveket, videofilmeket és folyóiratokat.

Ezen a napon
18 órától

KAMINSZKI ILDIKÓ
vetítéssel egybekötött úti beszámolójára

várjuk Önöket
�NYUGDÍJASOK HÁTIZSÁKKAL KÍNÁBAN�

Vár a könyvtár!
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A II. világháború után rövid, ún. koalíciós idõ-
szak következett. A településeken a front elvo-
nulta után megkezdte mûködését a régi pártok

közül a Szociáldemokrata és a Kisgazdapárt, és
több új alakult, mint a Kommunista Párt, Nem-
zeti Parasztpárt, Polgári Demokrata Párt. Hely-
reállt a községbírói szervezet is, bár sok helyen
a régi hivatalnokok és jegyzõk nem tértek vissza
hivatalukba. Nemzeti bizottságok alakultak, ahol
elõször a helyi társadalom legaktívabb tagjai ke-
rültek, de késõbb fokozatosan a pártok és a szak-
szervezet képviselõi vették át a helyeket.
Pest�Pilis�Solt vármegye Nemzeti Bizottsága
1945. március 15-én alakult meg, s helyet kapott
benne Házi Árpád, az elsõ kommunista alispán
is. Még 1945 tavaszán megalakultak a földosztó
bizottságok, melyek 43 000 földigénylõ között
360 000 kh földet osztottak ki, illetve állami és
közösségi gondozásba is vontak földet. A késõb-
biekben a háború elõl elmenekült földtulajdono-
sok egy része hazatért, és követelte vissza tulaj-
donát. Ez ellen indult Cegléden kommunista kez-
deményezésre a �Földet vissza Nem adunk!�
mozgalom.

A vármegye területe 1945 és 49 között sokban
módosult. Fejér megyétõl idecsatolták Érd,
Diósd, Sóskút, Pusztazámor és Százhalombatta
településeket, Nógrád megyétõl a szobi járást,
Nógrádverõcét és a penci körjegyzõséget. Bács-
Kiskun megyéhez került Érsekcsanád, Nemes-
nádudvar és Sükösd, Szolnok megyéhez Tószeg,
Zagyvarékas és Újszász, Boldog község pedig
Heves megyei lett. Budapesthez csatoltak 7 vá-
rost � Budafokot, Csepelt, Kispestet, Pestszent-
erzsébetet, Rákospalotát és Újpestet �, valamint
16 nagyközséget � Albertfalvát, Békásmegyert,
Cinkotát, Mátyásföldet, Nagytétényt, Pesthideg-
kutat, Pestszentimrét, Pestújhelyet, Rákoscsabát,
Rákoshegyet, Rákokeresztúrt, Rákosligetet, Rá-
kosszentmihályt, Sashalmot, Soroksárt. A megye
déli része Bács-kiskun megyéhez került, amely-
nek Kecskemét lett a székhelye. Sok új település
is alakult ezekben az években, mint Gyál, Her-
nád, Inárcs, Újlengyel, Dunavarsány, Tápiószõ-
lõs, Kerekharaszt, Leányfalu. Késõbb 1950-ben
Délegyháza, Halásztelek, Szigethalom, Szõdli-
get és Újszilvás, 1952-ben Csernõ, 1956-ban Er-
dõkertes, Nyársapát, Köröstetétlen, Mikebuda és
Dánszentmiklós. Így jött létre a vármegyébõl 11
járással, 4 várossal és 181 községgel Pest megye,

ahol 1950 októberében bevezették a szovjet típu-
sú tanácsokat, mely véget vetett az ezeréves köz-
ségbírói szervezetnek, és a közigazgatást a kom-
munista diktatúra kiszolgálásnak szolgálatába ál-
lította. 
Sötét évek kezdõdtek az ország életében. 1948-
tól folyamatosan vette át és erõsítette meg hatal-
mát a Rákosi vezette Kommunista, majd Magyar
Dolgozók Pártja. Felszámolta a választói akarat-
ból kialakult többpártrendszert, és véres, erõsza-
kon alapuló diktatú-
rát vezetett be. Pest
megyében e diktatú-
ra helytartói a kom-
munista elsõ titkárok
(Nohn György, Nagy
János, Kukucska Já-
nos, Kovács Béla és
Kádár János) voltak,
kiknek segítségével a
Rákosi-klikk �nyomorba taszította a népet, ki-
szolgáltatta az államot és megalázta a nemzetet
a hódító szovjethatalom kénye-kedve szerint� �
olvasható Pest Megye kézikönyvében. 
A megyében � nem igazán önkéntes alapon - el-
kezdõdött a kollektivizálás, az elsõ termelõszö-
vetkezetek 1948-tól alakultak meg. 1952-ben
már 347 szövetkezet volt a megyében. 1954-ben
az összlakosság 687.000 volt, ebbõl 13% váro-
sokban, 87% községekben élt. A mezõgazdaság-
ban 54%, az iparban 23%, egyéb területen 23%
dolgozott. 
1956. október 23-án Budapest népe szembeszállt
az elnyomó hatalommal. Sok megyei lakos � aki
a fõvárosba járt dolgozni � nem tudott már ha-
zajutni a forradalmi események miatt, így vagy
ismerõsöknél, rokonoknál szállt meg, vagy a for-
radalmárok közé állt. Pest megye általuk elõször
Budapesten vette ki részét a forradalomból. Né-
hány nap múlva a megyét is elérték a változások.
A vezetõk (tanács- és TSZ-elnökök, VB-titkárok,
vállalatvezetõk) elmenekültek. Sok helyen meg-
kezdõdött a tanácsi és TSZ-iratok megsemmisí-
tése, egyes helyeken a szövetkezeti vagyon szét-
hordása. Október 28-ára a megyében lefegyve-
rezték a rendõrséget. A honvédség magatartása
kiszámíthatatlan volt, ennek ellenére sok helyen
õk tartották fenn a rendet. A megyei börtönök-
bõl sok fogva tartottat engedtek szabadon, akik-
nek nagy része Pestre ment, és csatlakozott a fel-
kelõkhöz. 
Kevesen tudják hogy Budapest területén kívül
Pest megyében csak két helyen � Szentendre
mellett nálunk, Dunaharasztin � alakult ki fegy-
veres harc. Igaz, ez nem forradalmi cselekmény
volt, hanem inkább a szabadságharchoz tartozott,
hiszen a ma Kanadában élõ Brauswetter János
vezette csoport, és a többi ellenálló október 25-
e után a forradalomba beavatkozó szovjet meg-
szállókat támadta, és ért el velük szemben kisebb
sikereket, illetve a Szekeres Mátyás irányította
Nemzeti Bizottsággal együtt biztosította a rendet
és a közigazgatást, megakadályozva az atrocitá-
sokat és leszámolásokat. A község külterületén
kívül is az oroszokkal szemben folytattak kisebb
ellenálló csoportok gerillaszerû támadásokat, raj-
taütéseket.
November 4-én a frissen hazánkba vezényelt
szovjet csapatok bevonultak Budapestre, és vér-
be fojtották a forradalmat. Ismét csend lett, és
évekig tartó megtorlás, amelyet az úgynevezett
kádári konszolidáció és szocializmus idõszaka
követett. Ennek egyik kezdõ állomása volt a 60-

as évek elején � szintén erõszakosan � végrehaj-
tott újabb téeszesítés. Ennek hatására és a kiegé-
szítõ tevékenységek (háztáji gazdaság, piacozás)
bevezetése nyomán 1980-ra a parasztság 90%-a
szövetkezetekben dolgozott.
Módosult a tanácsok szerepe is, a városi közigaz-
gatást kivették a járásokból és megyei igazgatás
alá kerültek. Erõsödött a tanácsok ellátási szol-
gáltató szerepe, az ehhez járó építéshatósági, ipa-
ri és kereskedelmi hatáskörökkel, melyet elsõ-
ként a Pest megyei szervezetek kaptak meg. Fej-
lõdtek a települések is, több település kapott vá-
rosi és nagyközségi rangot. Dunaharaszti 1970
június 1-jén lett nagyközség.
Minden területen javult az életszínvonal. Az
egészségügyi alapellátás területén is fejlõdés volt
tapasztalható, nõtt az orvosi körzetek száma, új
rendelõk, fogászatok, nagyobb településen
egészségügyi központok épültek. 1980-tól létre-
jöttek a központi orvosi ügyeletek. Jelentõssé
vált a fogorvosi magánpraxisok száma. Több
kórház és rendelõintézet épült, ennek ellenére a
szakorvosi és járóbeteg ellátásban a megye elma-
radt az országos átlagtól. 
Az 1960-as évektõl újabb iparosítási hullám in-
dult meg, szaporodtak a vállalatok, mint a száz-
halombattai Dunai Hõerõmû és a Kõolajipari
Vállalat. A hetvenes években sok vállalat települt
ki a fõvárosból. Ennek következtében a 80-as
években 600 ipar-
telep mûködött a
megyében, ahol
kiemelkedõ volt a
vegyipar, gépipar,
a könnyûipar, a
villamos energia-,
építõ- és élelmi-
szeripar. A legje-
lentõsebb üzemek
közé tartozott a
váci FORTE gyár és a Csepel Autógyár, a me-
gye legnagyobb gépipari vállalata.
A szocialista gazdaság az 1980-as évek végére
kifulladt, tarthatatlanná vált, és vele bukott a tár-
sadalmi rendszer. Az úgynevezett rendszerváltás
során megváltozott az ország társadalmi rendje,
demokratikus választásokra került sor. A válto-
zás legsikeresebb területe az önkormányzati
rendszer újraélesztése volt. Ezzel lehetõséget
kaptak a települések, hogy saját erejükbõl, saját
akaratuk szerint formálják sorsukat, s az ne járá-
si, vagy megyei pártközpontokban dõljön el. Sok
település élni tudott a lehetõséggel. Így
Dunaharaszti is, ahol jelentõs fejlesztések zajlot-
tak, aminek következtében 2000-ben a település

városi címet kapott. Ezzel azonban a fejlõdés
nem állt meg, napjainkig is dinamikusan tart,
egyre látványosabban mutatva egy céltudatos
stratégia eredményeit.
A megye történetének rövid áttekintése ezzel vé-
get ért, de az élet folytatódik mind szûkebb, mind
tágabb pátriánkon. De ez már másik történet. Er-
rõl talán újabb ezer év múlva�

Gáll Sándor

Egy pillantás az elmúlt ezredévre V.
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Gyomaendrõdön kincset találtunk

A Hunyadi János Iskolában immár három éve minden nyáron megszer-
vezzük a Természetbúvár Nyári Tábort, ahova minden évben a termé-
szetet kedvelõ kisdiákokat kísérhetünk el. Jártunk már a Medves-fennsík
tövében Nógrád megyében, tavaly Varbó-Fónagyságon a Bükki Nem-
zeti Parkban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
Idén újítani szerettünk volna és búcsút intettünk a hegyeknek. Az úti
célunk a békés megyei Gyomaendrõdön található Holt-Körös melletti
Pájer kemping. Maroknyi kis gyerekcsapatunkkal vonatoztunk le a hely-
színre, ahol még július közepén is láthattuk a tavasz végi, nyár eleji ára-
dások következményét.
Túrázni sajnos nem tudtunk, mert az összes útvonal az ártérben talál-
ható, és ott a víz volt még akkor is az úr. A táborozó gyerekek azonban
így is felfedezhették az erdei iskolai programmal is rendelkezõ szállás-
hely kínálta lehetõségeket. A forró nyári idõben pedig a Holt-Körösben
hûthettük le magunkat.
Minden nap játékos formában ismerhették meg környezetüket, a
vízi-, és vízparti élõhelyeket, és olyan szépségeket, kincseket is
megleltek, amelyekre nem is számítottak. Jártunk Gyomán és
Endrõdön is, illetve egy olyan Európában egyedülálló interaktív
nyomda múzeumban, ahol a gyerekek nemcsak megnézhették, ha-
nem ki is próbálhatták az egykor használt eszközöket. A Kner Nyom-
daipari Múzeum mellett még ma is mûködik a 128 éves nyomda.
(www.gyomaikner.hu)
Az ötnapos tábor végén a táborozó gyerekek és mi táborvezetõk is fá-
jó szívvel vettünk búcsút Gyomaendrõdtõl. Úgy tervezzük, jövõre vissza-
térünk�

Schottné Márta Melinda és 
Kovácsné Gönde Éva

Nyári napközi

Július utolsó hetét tölthettük együtt a gyerekekkel, ami már a nyári nap-
közinek is az utolsó hete volt. Kedves, sokszínû csapat gyûlt össze er-
re a hétre. A másik két iskolából érkezõ gyerekek is hamar megszokták
az új helyet és társaikat. Voltak többen is, akik az egész nyári napközit
együtt töltötték.
A hét témája az �Állatok hete� volt. Minden napra valamilyen állatokkal
kapcsolatos foglalkozást terveztünk. Ennek kapcsán, szerdán ellátogat-
tunk a Fõvárosi Állat- és Növénykertbe, ahol egy szép délelõttöt töltöt-
tünk el. Szerencsére az idõjárás is kedvezett nekünk, szép, napsütéses
idõnk volt. A csoportnak leginkább az állatsimogató és az Õstengeri ka-
land címû 3D-s animációs film tetszett. 
A hét fõ foglalkozásának a gyöngyfûzést nevezhetjük ki, mert kicsik-na-
gyok, fiúk-lányok mind sok csodás ékszert és állatkát készítettek az öt
nap alatt. Másik kedvenc idõtöltésünk a batikolás volt. Többen az egész
családjuknak készítettek szép, színes pólókat.
A héten nyalánkságból sem volt hiány, hiszen szinte minden nap a dél-
utáni sétánk a fagyizóba vezetett.
A hét nagyon jó hangulatban telt. Reméljük, hogy méltó zárása volt a
városi nyári napközis tábornak.     

Bagdi Edina és 
Sinkovics Boglárka

Zamárdi

Ha az alsós Hunyadisok meghallják ezt a helységnevet, szemöldö-
küket felhúzzák, cinkosan kacsintanak és mosolyra húzódik a szá-
juk. Fõleg, akik már nem elõször jártak arra táborozni. Minden év-
ben jól szórakozunk. Idén sem volt másképp. Ha az idõjárás is ke-
gyeibe fogadja kis csapatunkat, (ami nagy szó a manapság szoká-
sossá váló monszunjellegû napok közepette) rendszerint kivétel nél-
kül rézbõrû indiánként érkezünk haza a Balaton mellett eltöltött 5
nap után. Többé-kevésbé idén is így alakult. A változatos progra-
mokkal teli napok után esténként még sokáig duruzsoltak a gyerkõ-
cök a faházakban (mindenki elképzelheti, aki már járt valaha tábor-
ban), s ennek ellenére reggel frissen kipattantak az ágyból és finy-
nyáskodás nélkül fogyasztották el a helyi konyhán készült finom éte-
leket. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Pancsoló kislány címû dal is-
mert szövege: �Ijjaj úgy élvezem én a strandot� lehetett volna mot-
tója is a tábornak. Azért a fürdésen kívül még szorítottunk némi idõt
a játéktanulásnak, bátorságpróbának, szellemirtásnak, rókavadá-
szatnak stb. Aki ott volt, tudja mirõl van szó és még bõvíteni is tud-

ná az események sorát, aki pedig nem tudja (és alsós Hunyadisnak
mondhatja magát) az jöjjön el jövõre a táborba és próbálja ki. Nem
fogja megbánni!

Tehetséggondozás a Hunyadiban 

Tehetséges az a diák, aki valamilyen területen az átlagot jelentõsen meg-
haladó képességekkel rendelkezik. Renzulli ún. �háromkörös modellje�
szerint a következõ tényezõk interakciója jelenti a tehetséget: átlag fe-
letti képességek, kreativitás, feladatelkötelezettség. Mit tartalmaznak az
egyes tényezõk? Az átlag feletti képességek: magas szintû elvont gon-
dolkodás, jó memória, megfelelõ beszédkészség, a téri viszonyok átlá-
tása, gyors és szelektív információfeldolgozás. A kreativitás: rugalmas
és eredeti gondolkodás, fogékonyság az új és különös, akár irracioná-
lis gondolatokra, kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság. A feladat-
elkötelezettség: elmélyült érdeklõdés, kitartás, nyitottság, önbizalom,
megfelelõ önkritika.
A fogalom meghatározása önmagában kevés, sokkal fontosabb a tehet-
ség azonosítása és fejlesztése. A családi nevelésben a szülõk szerepe
abban van, hogy a gyermekük minél többfajta játéktevékenységet vé-
gezhessen, minél több különbözõ ismeretet szerezzen. A pedagógus
feladata, hogy a lehetõségek tárházát biztosítva rendszeresen figyelem-
mel kövesse a kimagasló diákokat. Az egyes tanulásszervezési mód-
szerekkel, mint a projektmódszer: lehetõvé kell tennünk a szabad felfe-
dezést, a probléma megfogalmazását, az egyéni és társas anyaggyûj-
tést, a különféle megoldások megtalálását, az átgondolt és ellenõrzött
megoldást. 
Az, hogy melyik diákunk miben tehetséges, csak akkor derül ki, ha te-
ret adunk az egyes képességterületek megnyilvánulására. Erre adnak
jó lehetõséget a különbözõ intelligenciaterületeket megmozgató verse-
nyek, vetélkedõk, amelyek megfelelõ intellektuális � mûvészi-erõnléti �
kihívást jelentenek. 
A Hunyadi János Általános Iskolában a kicsiktõl a nagyokig mindenki-
nek jut kihívás, megmérettetési lehetõség: házi, kistérségi, megyei, sõt
országos egyéni és csapatversenyeken mérhetik össze tudásukat diák-
jaink. Eredményeink a 2009/2010. tanévben:

Vighné Bacsó Mónika
igazgató-helyettes

ALSÓ TAGOZAT
VÁROSI VERSENYEK

Városi sportverseny
1. évfolyam csapat II. osztálytanítók
2. évfolyam csapat III. osztálytanítók
3. évfolyam csapat III. osztálytanítók
4. évfolyam csapat II. osztálytanítók

József Attila szavalóverseny
Gerber Gréti 3. a I. Csobolyó Éva
Apró János 4. c I. Ádám Luca
Bedõ Blanka 2. c III. Petõné H. Jolán
Horváth Janka 1. c emléklap Lindner Erzsébet
Kovács Zsófia 1. a emléklap Tóth Ilona
Török Lilla 1. a emléklap Tóth Ilona
Hégely Titusz 2. a emléklap Zimberné Kmetty Ilona
Kenéz Antónia 3. b emléklap Kaltenecker Antalné
Virtics Bettina 4. b emléklap Fábryné Tádics Mária

ÖKO-park rajzpályázat
Bakos Rita 2. b III. Kardos Mária
Fülöp Nóra 2. b III. Kardos Mária
Weisz Léna 2. a oklevél Zimberné Kmetty Ilona
Bakó Péter 4. a I. Kalteneckerné Solymos 

Antónia
Katona Klaudia 3. c különdíj Drahosné Akócsi Ancilla
Kreisz Dorka 3. c II. Drahosné Akócsi Ancilla

Kistestvérem született rajzpályázat
Bényi Dávid 3. c Drahosné Akócsi Ancilla
Kreisz Dorka 3. c Drahosné Akócsi Ancilla
Hadi Petra 4. a különdíj Kalteneckerné Solymos 

Antónia

A víz élõvilága rajzpályázat
Németh Laura 3. c III. Drahosné Akócsi Ancilla
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KÖRZETI (KISTÉRSÉGI) VERSENYEK

Rajzverseny Kiskunlacháza
Kreisz Dorka 3. c különdíj Drahosné Akócsi Ancilla

Mesemondóverseny Taksony
Bedõ Blanka 2. c III. Petõné Honvári Jolán
Hégely Titusz 2. a emléklap Zimberné Kmetty Ilona
Schneider Lili 4. b emléklap Fábryné Tádics Mária
Virtics Bettina 4. b III. Fábryné Tádics Mária

Rajzverseny Taksony
Bácsi Laura 2. a III. Zimberné Kmetty Ilona
Bényi Dávid 3. c III. Drahosné Akócsi Ancilla
Németh Laura 3. c I. és III. Drahosné Akócsi Ancilla

Körzeti nyelvtan-helyesírás Szigetszentmiklós
Bercsényi Gábor 2. a III. Zimberné Kmetty Ilona
Bakos Rita 2. b Kurcsics Mária
Varga Péter 2. c csapatban Petõné Honvári Jolán
Tarcali Kitti 3. a IV. Csobolyó Éva
Kreisz Dorka 3. c IV. Drahosné Akócsi Ancilla
Török Petra 3. b IV. Drahosné Akócsi Ancilla

KOKTÉL Szigethalom
Wágner Tamás 4. c VI. Ádám Luca

Nemzetiségi német vers- és prózamondóverseny
Kenéz Antónia 3. b II. Pálfi Andrea

Matematikaverseny 1�2. évfolyam Szigethalom
Kovács Marcell 1. b XVIII. Sinkó László
Domán Alex 1. c IX. Lindner Erzsébet
Csapi Zsófia 1. a III. Tóth Ilona
Dorogsághy Levente 2. b X. Kurcsics Mária
Kada Norbert 2. c IX. Petõné Honvári Jolán
Virtics Norbert 2. c VII. Petõné Honvári Jolán

MEGYEI VERSENYEK

Szövegmanó-szövegértés megyei döntõ
Hégely Titusz 2. a VII. Zimberné Kmetty Ilona
Hajzer Anita 3. b IX. Kaltenecker Antalné
Török Petra 3. b X. Kaltenecker Antalné

Zöldbéka-környezetismeret megyei döntõ
Incze Réka Magdolna 1.c III. Lindner Erzsébet
Bakos Rita 2. b II. Kurcsics Mária
Csapi Zsolt 3. a II. Csobolyó Éva

Méhecske-matematika megyei döntõ
Hégely Titusz 2. a II. Zimberné Kmetty Ilona
Dorogsághy Levente 2. b VI. Kurcsics Mária
Ferancz Norbert 3. b XI. Kaltenecker Antalné
Hajzer Anita 3. b X. Kaltenecker Antalné
Csapi Zsolt 3. a XI. Csobolyó Éva

ORSZÁGOS VERSENYEK

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Csapi Zsolt 3. a XIX. Csobolyó Éva
Csóka Gergõ 3. a LXXIII. Csobolyó Éva

K&H Ez kész pénz! filmkészítés
3. c osztály különdíj Drahosné Akócsi Ancilla

50 000 Ft Korbeli Ferencné

VII. Janikovszky Éva meseíró pályázat
Török Petra 3. b különdíj Kaltenecker Antalné
Incze Orsolya 3. c különdíj Drahosné Akócsi Ancilla

FELSÕ TAGOZAT
VÁROSI VERSENY

Dunaharaszti Városi Szavalóverseny
Jurasevszki Olimpia 8. b II. Ligeti Józsefné
Illyés Jenifer 8. b III. Ligeti Józsefné

Gyermeknapi városi sportverseny
Korbeli Ferenc 6. c I.
Bagosi Viktória 6. c I.
Hartyányi Kevin 6. c I.
Korbeli Enikõ 4. a I.
Mohácsi János 8. b I.
Dori Balázs 6. c I.
Szlekovics Mónika 6. c I.

A víz élõvilága rajzpályázat
Gyöngyösi Dóra 8. b I. Nyári Ildikó
Hunyadi Attila 7. c II. Nyári Ildikó
Vincze Ingrid 8. a III. Nyári Ildikó
Varga Orsolya 6. b különdíj Nyári Ildikó

KÖRZETI/KISTÉRSÉGI VERSENYEK

Taksony Kupa focibajnokság
Zoltai Olivér 8. a III. Csatári Gábor
Horváth József 8. b III. Csatári Gábor
Eõry Tamás 8. a III. Csatári Gábor
Tálas Bence 8. c III. Csatári Gábor
Lakatos Krisztián 8. a III. Csatári Gábor
Lovász Krisztián 8. a III. Csatári Gábor
Fehér Attila 8. a III. Csatári Gábor

Kistérségi regionális idegen nyelvû 
vers- és prózamondó verseny Szigetszentmiklós
Zubor Anna 7. c III. Csicsai Ildikó

Nemzetiségi német körzeti verseny
Nagy Dominik 8. b I. Pálné Wessenhoffer Ágnes
Aranyos Fanni 8. b I. Pálné Wessenhoffer Ágnes
Ujszászi Csaba 8. a I. Pergelné Kaltenecker Anita
Ballabás Dávid 8. a I. Pergelné Kaltenecker Anita

Komplex környezetvédelmi verseny Szigethalom
Kun Szabolcs 5. c IX. Kovácsné Gönde Éva
Selmeczi Balázs 6. b IX. Schottné Márta Melinda
Rohonczi Richárd 6. b IX. Schottné Márta Melinda
Tamás Attila 5. b IX. Schottné Márta Melinda

MEGYEI VERSENYEK

Isaszegi megyei német nemzetiségi verseny
Bagosi Viktória 6. c 7. Pergelné Kaltenecker Anita
Kreisz Dóra 6. c 8. Pergelné Kaltenecker Anita
Pál Kinga 7. c 7. Karlné Purczeld Erika
Kiss Noémi 7. c 8. Karlné Purczeld Erika
Ballabás Dávid 8. a 6. Pergelné Kaltenecker Anita
Ujszászi Csaba 8. a 7. Pergelné Kaltenecker Anita
Zoltai Olivér 8. a 8. Pergelné Kaltenecker Anita

Régiók Fejlesztéséért Egyesület rajzpályázata
Váradi Csilla 5. b I. Nyári Ildikó
Földesi Fanni 5. b II. Nyári Ildikó
Goda István 5. b III. Nyári Ildikó

ORSZÁGOS VERSENYEK

Zrínyi Ilona matematikaverseny
Wágner Tamara 7. c 79. Zrínyi Rozália

London Bridge angol nyelvi tesztverseny
Brünner Bianka 5.c III. Csicsai Ildikó

K&H Ez Kész Pénz! filmkészítés
Annau Armand 5. a Vighné Bacsó Mónika
Kalauz Szilvia 5. a Vighné Bacsó Mónika
Papp Szilvia 5. a Vighné Bacsó Mónika
Virányi Máté 5. a Vighné Bacsó Mónika
Korbeli Ferenc 6. c Korbeli Ferencné
7. c teljes osztály Nyári Ildikó
8. a teljes osztály Korbeli Ferencné
8. b teljes osztály Korbeli Ferencné
8. c teljes osztály Korbeli Ferencné
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Dunaharaszti város lakosságának szociális ellátása

2005-ben átfogó felmérés készült a város la-
kosságának egészségi állapotáról, melynek
megfogalmazott célja a város egészségügyi
ellátórendszerének átalakítása oly módon,
hogy minden, a településünkön élõ lakos
helyben, illetve minél közelebbi helyen hozzá-
férhessen a lehetséges legmagasabb szintû
egészségügyi ellátáshoz és ezáltal tovább ja-
vuljon a település lakosságának egészség-
ügyi állapota.
Ezt megalapozza a lakosság egészségügyi
állapotának, korösszetételének, természetes
gyarapodásának-fogyásának, születéskor vár-
ható életkorának, a csecsemõhalálozásnak, a
haláloki struktúrának, a vezetõ halálokoknak, a
megbetegedési viszonyoknak, stb. felmérése.
A stratégia által érintett területek, ezek sze-
mélyi és tárgyi feltételei, valamint a távolabbi
célok megvalósításához szükséges személyi
és tárgyi feltételek az alábbiak: 
� háziorvosi szolgálat
� gyermekorvosi szolgálat
� védõnõi szolgálat
� fizikoterápia
� kislabor
� EKG-belgyógyászat
� sürgõsségi betegellátás (ügyelet)
� terhes tanácsadás � nõgyógyászat
� iskolaorvosi ellátás
� foglalkozás-egészségügyi ellátás
� gyógyszertári ellátás
� szakorvosi ellátások.

Mi adja meg az aktualitását, hogy a város
szociális ellátásával kapcsolatban megpró-
báljak valamilyen, a lakosság részére össze-
foglaló és érthetõ tájékoztatást adni?
A Szociális és Egészségügyi Bizottság össze-
fogva az érintett intézményvezetõkkel és a
Polgármesteri Hivatal szakembereivel, évek
óta dolgozik azon, hogy a város Képviselõ-
testülete elé, egy kiérlelt számokkal és hatás-
vizsgálatokkal alátámasztott, az egészség-
ügyi stratégiához hasonló szociális �szolgál-
tatás-tervezési koncepciót� terjesszen. Ez a
jogszabályok igen sûrû változásai miatt nagy
nehézségbe ütközött, de végül is a törvényi
elõírásoknak megfelelõen elkészült (mintegy
45 oldal).
A Képviselõ-testület �Dunaharaszti Város
Önkormányzatának Szociális Szolgálta-
tás-tervezési Koncepcióját�, mely a város
rászoruló lakosai részére biztosítandó felada-
tok meghatározása érdekében készült, 2010.
06. 28-i testületi ülésén elfogadta. Ez a kon-
cepció tartalmazza a lakosság számát és ösz-
szetételét, az ellátási kötelezettség jelenlegi
helyzetét településünkön, a szolgáltatások
mûködési kereteit, az egyes csoportok ellátá-
sának biztosítását, azaz tartalmazza részlete-
sen, mindenre kiterjedõen a város szociális
ellátásának jelenlegi helyzetét és az e téren,
az Önkormányzat által nyújtott szociális szol-
gáltatásokat. Ezek az adatok határozzák
meg, hogy településünkön milyen szociális
szolgáltatást köteles biztosítani a szociálisan
rászoruló lakosok részére a város önkor-
mányzata. Ezt igyekszem kivonatosan, kö-
zérthetõen az újságolvasóknak összefoglalni.
A helyi önkormányzatok feladatait és hatás-
köreit tekintve a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény a mérvadó, amely
alapján a helyi önkormányzat feladata � töb-
bek között � a szociális ellátásról, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való
gondoskodás.
Ezt egészítik ki a szociális törvényben rögzí-
tettek (1993. évi III. törvény), amelyek megha-
tározzák, hogy a települési önkormányzat la-
kossági létszámtól függõen, milyen ellátást kö-
teles biztosítani. Minden 2000 fõnél nagyobb

településen, azaz városunkban is, szociális
szolgáltatás-tervezési koncepciót kell készíte-
ni, és annak alapján kötelezõ biztosítani:
� étkeztetést,
� házi segítségnyújtást,
� családsegítést,
� idõsek nappali ellátását.
Kikre vonatkozik mindez? A település lako-
saira, a településen életvitelszerûen tartózko-
dó hajléktalanokra.
Az önkormányzat az ellátandó feladatot
végezheti:
� önfenntartóként,
� társulásos alapon közös fenntartással,
� szerzõdéses alapon.

Min keresztül biztosítja az Önkormányzat
a szociális feladatok ellátását, szociális cé-
lú támogatásait?

I. Az Önkormányzat rendeletén keresztül biz-
tosított szociális támogatások:
1. Szociális támogatások köre:

Dunaharaszti város az ellátások rend-
szerét a szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló többször módo-
sított 28/2003. (XI. 25.) számú rendelet
keretében szabályozza (a rendelet az
önkormányzat honlapján megtekinthetõ).
Ide tartozik:
a) Pénzbeni ellátás:

� idõskorúak járadéka
� lakásfenntartási támogatás
� ápolási díj
� átmeneti segély
� rendszeres szociális segély
� temetési segély
� rendkívüli gyermekvédelmi támo-

gatás
b) Természetbeni ellátás:

� köztemetés
� közgyógyellátási igazolvány
� gyógyászati segédeszköz támogatás
� krízis támogatás
� szemétszállítási díjkedvezmény

2. Az Önkormányzat költségvetési rendele-
tén keresztül biztosított pénzbeni és ter-
mészetbeni szociális támogatások:
� elsõ lakáshoz jutó fiatalok otthonterem-

tési támogatása
� Peter Cerny Alapítvány (koraszülöttek

szállítása � gyógyítása) támogatása
� �Beszélj velem� Óvoda Alapítvány (sa-

játos nevelési igényû gyermekek) tá-
mogatása

� Vöröskereszt támogatása
� óvodások-bölcsõdések karácsonyi ün-

nepe
� alanyi jogú védõoltás (HPV-

méhnyakrák ellen) biztosítása
� óvodások iskolakezdés elõtti látás-,

hallás- és mozgásszervi szakorvosi
szûrõvizsgálatának biztosítása

� rászoruló gyermekek számára táboro-
zás, kirándulás, szabadidõs progra-
mok, nyári napközi, nyári étkeztetés
stb. biztosítása

� úszásoktatás támogatása
� méltányossági alapú gyermekétkezte-

tés kiterjesztése
� tankönyv-támogatás stb.

A szociális alapú támogatások természetesen
jövedelemfüggõek, a rászoruló személyek
kezdeményezésére, kérelem alapján történik
meg odaítélésük. Részletes információval a
Polgármesteri Hivatal (Fõ út 152.) 9. szobá-
jában ügyfélfogadási idõben személyesen, il-
letve a 06-24-504-424-es telefonszámon
szolgálnak munkatársaink.

II. Személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások:

A) Szociális alapszolgáltatások:
Önkormányzatunk számára törvény által
kötelezõ:
� étkeztetés
� házi segítségnyújtás
� idõsek nappali ellátása
Nem kötelezõ, de településünkön bizto-
sított:
� jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Ezen szolgáltatások a Területi Gondozá-
si Központon keresztül vehetõk igénybe
(2330 Dunaharaszti, Battyhány u. 2.)

B) Idõsek átmeneti gondozóházi elhelye-
zése:
Ez sem kötelezõ, de mi biztosítjuk 3 fõ
ellátását az Erõspusztai Ökumenikus
Szeretetszolgálatnál szerzõdéses ala-
pon.

C) Bölcsõdei ellátás
D) Családsegítés

Gyermekjóléti szolgáltatás
Elérhetõ: 2330 Dunaharaszti, Andrássy
u. 14.
A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyer-
mekek nappali ellátása körébe tartozó
bölcsõdei ellátás a gyermekvédelmi tör-
vény hatálya alá tartozik.

E) Szakosított ellátási forma:
Településünkön az országos átlag felet-
ti számban a tartós ellátási formák közül
a szakosított intézmények majdnem
mindegyike megtalálható � nem önkor-
mányzati finanszírozásban és nem köte-
lezõen.
1) Fogyatékosok bentlakásos intézmé-

nye (Bárka Alapítvány Otthona)
2) Idõsek tartós bentlakásos otthona

(Szent Erzsébet Idõsek Otthona)
3) Pszichiátriai betegek és idõsek tartós

bentlakásos otthona (Orchidea Gon-
dozó Otthon)

4) Szenvedélybetegek tartós bentlaká-
sos otthona a rehabilitáció idejére
(EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Ott-
hon)

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy
Dunaharaszti Város Önkormányzata az or-
szágos átlagot meghaladó fokon és színvo-
nalon megszervezett, jól mûködõ szociális
ellátórendszert alakított ki, melynek mind
személyi, mind anyagi, mind tárgyi feltétele-
it biztosítja, a törvényben elõírtaknál na-
gyobb mértékben, különös tekintettel a
gyermekekre, az idõsekre és a rászoruló
családokra. Megállapítható, hogy városunk-
ban a szociálisan rászorulók támogatása
széleskörûen biztosított, az országos átlag-
hoz képest jobbnak mondható. Ezt jól szem-
lélteti az a tény, hogy 2009-hez képest a vá-
ros idei költségvetése 10%-kal magasabb
összeget irányoz elõ szociális támogatások-
ra, annak ellenére, hogy az elmúlt évek kü-
lönösen nehezek voltak az önkormányzatok
számára.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság jól
szabályozott, költségvetési eszközökkel meg-
felelõen ellátott struktúrát hagy a választások
után felálló képviselõ-testületre és a munkát
folytató szakbizottságra.

Remélem sikerült kellõ tájékoztatást adnom
városunk szociális támogatási rendszerérõl
városunk lakosai számára.

Dr. Kovács György
önkormányzati képviselõ,

a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke
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Pest Megye Önkormányzata
a

Pest Megyei Területi Családügyi Tanács 
közremûködésével

Magyarországon elsõként 2009-ben a társadalom számára 
mintaértékûen mûködõ családok részére pályázati úton el-

nyerhetõ díjat alapított 

�Az év családja Pest megyében� címmel.

�Az év családja Pest megyében� díj 2010-ben is olyan Pest megyé-
ben élõ családnak adományozható, akik mindennapi életükkel, mun-
kálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagja-
ik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal példát mutatnak a me-
gyében élõk számára. A családok jelölésében a Pest megyei telepü-
lési önkormányzatok, intézmények, Pest megyében élõ magánsze-
mélyek, társadalmi szervezetek, egyházak vehetnek részt. 

Kérjük, hogy amennyiben a környezetében ismer olyan családot,
amely méltó lehet az elismerésre, írja meg nekünk és javasolja �Az
év családja Pest megyében� kitüntetõ címre.

A javaslattétel esetén, kérjük, feltétlenül írja meg a javaslattevõ cí-
mét, elérhetõségét is. A javasolt család címének, elérhetõségének
megadása mellett kérjük, feltétlenül küldje meg részünkre a család
tagjainak nevét és életkorát (gyermekek, közelben élõ nagyszülõk,
rokonok), valamint csatolja a család életének, tevékenységének rö-
vid (max. 2 db A/4 oldalas) összefoglaló jellegû bemutatását tartal-
mazó leírását is.

A javaslatokat október 23-ig Pest Megye Önkormányzatának Hi-
vatalához címezve (1052 Budapest, Városház u. 7. [postacím: 1364
Budapest, Pf.: 112]) postai úton lehet eljuttatni. A borítékra fel-
tétlenül írják rá: �Az év családja Pest megyében!� Bõvebb fel-
világosítás Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában a Szociális
és Egészségügyi Irodán kapható a 06-1/485-6864-es telefonszámon.

A díjazottnak Pest Megye Önkormányzata az elismerés mellé
300 000 Ft pénzjutalmat, oklevelet, valamint egy hetes nyaralási le-
hetõséget Pest megye Önkormányzatának fonyódligeti üdülõjében
adományoz.

A díj odaítélésérõl Pest Megye Közgyûlése novemberi ülésén dönt,
a díjat Pest Megye Közgyûlésének decemberi ülésén, a Közgyûlés
elnöke, dr. Szûcs Lajos adja át. 

Bízunk abban, hogy kitüntetõ cím odaítélésével sikerül olyan csa-
ládot találnunk, akik méltók az elismerésre és követendõ példát je-
lentenek a megye lakossága számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 
könyvelési feladatai  ellátására

A DV Kft. a Dunaharaszti Önkormányzat 100%-os tulajdonú társa-
sága, jegyzett tõkéje 378 mFt, saját tõkéje 531 mFt, mérleg fõössze-
ge 756 mFt, a 2009-ben elért árbevétele meghaladta a 84 mFt-ot. 

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az
alábbi követelményeknek:
� végzettség, kamarai tagság vagy névjegyzék
� szakmai gyakorlat
� referencia 2 hasonló nagyságrendû (árbevételû) vagy nagyobb tár-

saságnál végzett munka

A könyvelési munka keretein belül, a társaság státusára tekintettel
(egyszemélyes, közpénzekkel gazdálkodó), az alábbi feladatokat kell
ellátni:
� folyószámla könyvelés (kb. 850�900 tétel/év)
� fõkönyvi könyvelés 
� havi bérszámfejtés (4 fõ havonta, 2 fõ negyedévente)
� havi és éves adóbevallások elkészítése
� bizonylatok, számlák kiállítása
� havi adatszolgáltatások küldése az APEH, egészségbizt., magán

nyugdíjbizt. pénztárak felé
� folyamatos feldolgozás és adatszolgáltatás az ügyvezetés részére
� statisztikák, jelentések elkészítése a KSH, a kereskedelmi és ipar

stb. kamarák számára
� mérleg és eredmény kimutatás elkészítése
� képviselet az adóhatóságoknál
� kapcsolattartás a társaság könyvvizsgálójával
� állandó személyes kapcsolattartás, egyeztetés az ügyvezetõvel a

társaság székhelyén (heti 1-1,5 óra; cím: Dunaharaszti, Fõ út 152.)
� könyveléssel, számvitellel kapcsolatos gazdasági tanácsadás

Ajánlattétel határideje: 2010. szeptember 30. 12 óra
A pályázatok leadásának helye: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
További információ: Hargitai Péter 06-24/504-445

Az elbírálás szempontjai:
� a szolgáltatás minõségére vonatkozó referenciák és garanciák

(megbízhatóság, pontosság, biztonság, kulturáltság),
� díjazásra vonatkozó igény

Az elbírálás módja: a kiíró az összességében legelõnyösebb ajánla-
tot tevõ pályázót nyilvánítja gyõztesnek.

A szerzõdés megkötésének határideje: 2010. október 31.

A könyvelés megkezdésének határnapja: 2011. január 1.

LAKÁSOK 
ENERGETIKAI MMINÕSÍTÉSE,

ááttaallaakkííttáássaa,, 
mmeeggúújjuullóó eenneerrggiiaa hhaasszznnoossííttáássaa.. 

BBeekkeerrüüllééss-mmeeggttaakkaarrííttááss sszzáámmííttáássaa
sszzáámmííttóóggééppeess ooppttiimmaalliizzáállóó mmooddeelllleezzéésssseell..

PPáállyyáázzaattíírrááss..
TTeell..:: ++3366 2200//996677-99227755
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Kedves Zoltán!

Meg lettem említve egy általad írt élénk szí-
nû szórólapon azzal a sajnálatos ténnyel
kapcsolatban, hogy jelöltetek ellen negatív
kampányt folytatott egy azóta már leleple-
zett személy. Megjelent az elektronikus
sajtóban is, hogy a rendõrség bravúros
gyorsasággal tetten érte az elkövetõt, aki-
nek a sértett jelölt keresztényi cselekedet-
ként azonnal meg is bocsátott. Azután el-
ment a rendõrségre, és a bûnbocsánatot
elnyert tettest feljelentette. Azt is írod, hogy
a felbújtó nem lett azonosítva, sugallva ez-
zel, hogy valamelyik szemben álló jelölt le-
het az esemény mögött. Azóta kiderült,
hogy az incidens régi személyes ellentét-
bõl fakad, amit a helyi Fidesz vezetõje az
egyik honlapon meg is erõsített, leírva,
hogy nem kell keresni politikai okokat az
eset mögött.
Szórólapodon viszont ezt az esetet ügye-
sen összevontad a nevemmel, felemlítve,
hogy SZDSZ-es múltam ellenére hogyan
is támogathatnak a lokálpatrióták.
Szerinted egy párt tagja nem lehet lokál-
patrióta? Ha így gondolod, az nagy baj,
mert városunkat nem Fideszesek, Emesz-
pések, Szadeszesek lakják, hanem hosz-
szabb-rövidebb ideje itt élõ harasztiak. 
De ha már SZDSZ-nél tartunk, elmondom,
hogy igen, én vállalom SZDSZ-es múlta-
mat, ez nem titok. És jól emlékszem min-
denre. Emlékszem, együtt voltunk SZDSZ-
esek Bucskó Mariann ma Fideszes képvi-

selõvel. Emlékszem, Almási Imre Fideszes
jelöltre, hogy milyen lelkes támogatója volt
Kuncze Gábornak. Ezt nagy nyilvánosság
elõtt is megerõsítette. És emlékszem, hogy
Szomor Endre, a Fidesz jelöltje a kilencve-
nes években még Opánszki Józsefet se-
gítette az SZDSZ-ben. És emlékszem,
hogy az általam is igen tisztelt Bereczki
doktor is SZDSZ-es színekben ült két cik-
luson át Dunaharaszti képviselõ-testületé-
ben. Ha esetükben ez nem okoz problé-
mát, és a Fidesz listájának meghatározó
tagjai lettek, miért bûn az én esetemben?
Csak nem a sokat emlegetett kettõs mér-
ce szerint ítélkeztek?
Én nem váltottam pártot, nem váltottam po-
litikai nézetet, annak ellenére, hogy a nagy-
politikában sok minden nekem sem tet-
szett és most sem tetszik. Megmaradtam
aktív helyi lakosnak, úgy, mint akkor, ami-
kor még nem voltam képviselõ, és saját
pénzünkön, a szabadidõnkben megala-
pítottuk és mûködtettük a polgárõrséget.
Én akkor is próbáltam a község, majd a vá-
ros életét a magam módján segíteni. És mi
akkor nem osztályoztuk, ki milyen párt tag-
ja, milyenek a politikai nézetei, tettük a dol-
gunkat a közös célunk érdekében. Mind-
annyian, MSZP-sek, MDF-esek, kisgaz-
dák, SZDSZ-esek. Fidesz akkor itt még
nem is létezett. Nem volt köztünk ellentét,
ismertük egymást, tiszteletben tartottuk és
elfogadtuk a másik világnézetét, és együtt
dolgoztunk békességben. 
Én most is megmaradtam ilyennek, felvál-

lalok minden támogatást, ha azzal meg-
tisztelnek. Ha azt nem világnézeti, hanem
helyi kötõdésem és eddigi közéleti mûkö-
désem alapján kapom. És erre büszke va-
gyok, akár nyerek a választáson, akár
nem. Mert ha csak pártoskodást várnának
el tõlem, nem is jelöltetném magam, mert
pártkatonának alkalmatlan vagyok, általá-
ban a magam feje, és az igazságérzetem
után megyek. Akik eddig megkerestek,
hogy valamiben segítsek nekik, azok ezt
pontosan tudják. 
Levelemmel írásaidat szerettem volna ki-
egészíteni a valóság bemutatásával.

Lokálpatrióta üdvözlettel:

Fényes István

Négy évvel ezelõtt, a helyhatósági válasz-
tásokat követõen azzal keresett meg a kép-
viselõ-testület ellenzéki csoportjának új ve-
zetõje, hogy alakítsak frakciót velük közö-
sen, hogy a testületben megszoríthassuk
az akkor ismét gyõzelmet aratott polgár-
mestert, dr. Szalay Lászlót. Mint független
jelölt azt kérdeztem tõle, hogy ha elfoga-
dom a felkérést, milyen elképzelésekkel ál-
lunk neki a következõ 4 éves munkának.
Mik a terveik, milyen javaslataik vannak?
Szomorúan kellett tudomásul vennem,
hogy az elképzelés mindösszesen a pol-
gármester �megszorításában� (akkor nem
ezt a szót használta ugyan) merülne ki és
a városunk érdekében tehetõ és teendõ lé-
pésekrõl nem is eshetett szó. Én akkor sem
és azóta sem fogadom el ezt a fajta �poli-
tizálást�. A politika számomra nem valami,
vagy valaki ellen, hanem a Dunaharasz-
tiért, a városlakók érdekében végzett mun-
kát jelenti. Ma is hittel vallom, hogy a váro-
si politizálásnak nem lehet más célja!
Mint sokan tudják rólam én gyerekkorom
óta ebben a városban (akkor még falu) élek
és a megválasztásommal egyetlen célom
volt, városunk és szûkebb lakókörnyeze-
tünk fejlesztésének, fejlõdésének elõsegí-
tése. 
Mint minden 4. esztendõben hamarosan
eljön az a pillanat, amikor választóink érté-
kelik, hogy mi mindent tettünk választott

képviselõikként az elmúlt idõszakban.
Büszkén vállalom az elmúlt 8 évet és örü-
lök, hogy városunk valóban abba az irány-
ba haladt ami szívünknek kedves és jó lát-
ni azt a hatalmas fejlõdést, aminek ered-
ményeit mindennapjainkban is megtapasz-
taljuk.
Úgy vélem, jómagam is sokat tettem azért,
hogy városunkban jelentõs részben meg-
újultak a közintézmények, iskolák és óvo-
dák. Örömmel látni a kialakított parkokban
sétáló embereket, a játszótereken üldögé-
lõ szülõket és az önfeledten szórakozó
gyerekeket. Jó érzés, hogy a választókerü-
letemben ilyen sok fiatal lakik többnyire
gyerekekkel, hiszen a következõ generáci-
ót látom, akik tovább viszik ennek a telepü-
lésnek a jó hírét, szereznek számunkra el-
ismerést a világban. A sok új aszfaltburko-
latú utca, aminek környezetét láthatóan
szorgos kezek tartanak rendben, eltörölve
még az emlékét is a korábbi poros, gödrös
állapotnak. Tudom, látom, hogy a helyi tö-
megközlekedést mennyien veszik igénybe,
bár a megállóban várakozva sokukkal be-
széltem arról is, hogy mit és hogyan kelle-
ne, lehetne még javítani. 
Tisztelt Választópolgárok!
Arra kérem Önöket, hogy amikor értékelik
majd a testületet, a polgármestert és annak
munkáját, jusson eszükbe, hogy lássák
meg azt a sok jót is, ami az elmúlt idõszak-

ban történt. Tekintsenek úgy szeretet váro-
sunkra, mintha egy hosszú útról térnének
haza és csodálkozzanak rá mindarra szép-
re, ami változott, épült, készült az elmúlt
években. Ha Önök úgy döntenek, hogy a
következõ testületben is lesz feladatom, ak-
kor én biztosan a veszekedés, a politikai tor-
zsalkodás helyett azon fogok munkálkodni,
hogy a térségben kiemelkedõen fejlõdõ
Dunaharaszti továbbra is az élen járjon.
A politika nekem a várost jelenti!

Horváth Jenõ
önkormányzati képviselõ
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Napirendi pontok

� Önálló képviselõi indítvány
� Döntés közbeszerzési eljárás eredményé-

rõl.
� Díjrendelet módosítása és helyiségbérleti

megállapodás-tervezet jóváhagyása
� Aktualizált ÖMIP elfogadása
� Belterületbe csatolások
� Önálló képviselõi indítvány

93/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Dunaharaszti Domb utca és Tompa
Mihály utca keresztezõdésében a vízelveze-
tés kiépítésének megvalósítására kötelezett-
séget vállal a 2011. évi költségvetési rende-
letében.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. február 28.

94/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Közbeszerzési Értesítõ 2010/83 lap-
számában megjelent �Járdafelújítások�
tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás
nyertesének 43 186 940 Ft nettó ajánlati
áron a Hidrográd Kft-t jelöli meg. A Képvise-
lõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a
nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szer-
zõdés megkötésére.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. szeptember 30.

Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének

10/2010. (VIII. 27.) rendelete

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete megalkotja az önkormányzat illetékes-
ségi területén végzett közszolgáltatások és

a költségvetés elõirányzatait megalapozó
különféle díjak megállapításáról szóló rende-
let módosításáról szóló rendeletét.

95/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola 4 tantermét és egy irodahelyiségét a
tanév szorgalmi idõszakában heti két alka-
lommal délután 14 órától 18 óráig idõtartam-
okban a Sok-oldal Alapítvány (Dunaharasz-
ti, Erzsébet u. 34.), mint az Égbelátó Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény fenntartója
részére 2010. szeptember 1-tõl öt évre bér-
be adja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a megállapodás megkötésére. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester 
Határidõ: azonnal

96/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az aktualizált �Dunaharaszti Város Ön-
kormányzatának Közoktatási Minõségirányí-
tási Programja� dokumentumot elfogadja. A
dokumentum 2010. szeptember 1-tõl hatály-
ba lép.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. szeptember 1.

97/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete megbízza a Polgármestert, hogy a vá-
ros Szabályozási Tervével és Helyi Építési
Szabályzatával összhangban a 0145/1,
0146/1, 4, 5, 8, 9, 10, 0165 hrsz-ú önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanokat is érintõ te-
lekcsoport újraosztást az 5-1300/2010 szá-
mon záradékolt vázrajz szerint engedélyez-
tesse, majd a változás ingatlan nyilvántartá-
si bejegyzéséhez szükséges szerzõdést az
abban érdekelt Kisduna Szövetkezettel kös-
se meg. A Képviselõ-testület a telekcsoport
újraosztással létrehozandó 0146/5 hrsz-ú in-
gatlant a városi temetõ bõvítése céljára, a
0146/6 hrsz-ú ingatlant pedig a Munkácsy ut-
ca folytatásaként belterületbe csatolja. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. október 30.

98/2010 (VIII. 26.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete megbízza a Polgármestert, hogy a
2011. évi költségvetés tervezéséhez vizsgál-
tassa meg a 088/1 hrsz-ú önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanon és az ezt kiegészítõ
szomszédos ingatlanon a közérdeket legjob-
ban szolgáló közpark létesítésének jogi, mû-
szaki lehetõségét és ezek költségigényét. A
2011. évi költségvetési koncepció elfogadá-
sáig az Önkormányzat a 088/1 hrsz-ú ingat-
lanán nem járul hozzá földmunka, vagy a nö-
vényzetet érintõ munka végzéséhez, továb-
bá az ilyen munkákat ugyanezen idõig a
szomszédos 088/2 hrsz-ú ingatlanon sem
tartja kívánatosnak.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. november 30.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2010. augusztus 26-án megtartott rendkívüli ülése

GÖRDESZKA PÁLYA HASZNÁLATI SZABÁLYOK

A pályát az veheti igénybe, aki az alábbi szabá-
lyokat magára nézve érvényesnek tekinti és be-
tartja. A szabályok megszegése a pályáról való ki-
tiltást eredményezheti.
1. A pályát mindenki csak a saját felelõsségére,

mások testi épségére való tekintettel használ-
hatja. 14 év alatti gyermek a pályán csak fel-
nõtt korú személy jelenlétében tartózkodhat.

2. Mindenki saját képességeinek megfelelõen és
rendeltetésszerûen használhatja a parkot, fo-
kozottan figyelve a saját, és mások testi ép-
ségére is.

3. A pálya csak gördeszkával, görkorcsolyával
és BMX kerékpárral használható. A kerékpár-
ok használatakor a fémkilépõket le kell sze-
relni, vagy védõvel kell ellátni. Bármilyen más
kerekes eszköz (Roller, egyéb kerékpár)
használata a pálya területén tilos!

4. Védõfelszerelés (Fej-, könyök-, csukló és térdvédõ) használata kötelezõ. Szem-
üveg viselése csak szorító fejpánttal együtt engedélyezett.

5. A pálya felszíne vizes állapotban csúszik, ezért esõben, hóban a használata szi-
gorúan tilos!

6. A pályán kizárólag a pályát használó sportolók tartózkodhatnak. A nézõk az er-
re a célra kialakított ülõhelyeket vehetik igénybe. Kutyát vagy egyéb állatot a pá-
lya területére behozni nem szabad.

7. A pályán szigorúan tilos a vandalizmus minden formája (Szemetelés, graffiti, tag-
elés, matricázás), vagy bármilyen másokat sértõ vagy veszélyeztetõ magatartás.
Tilos továbbá alkohol vagy drog hatása alatt a pályát használni. Ezen pont meg-
szegése, a pályáról való azonnali és végleges kizárást vonja maga után!

8. A pálya csak akkor használható, ha azon legalább 2 személy jelen van, egyszer-
re pedig legfeljebb 15 személy használhatja.

9. A pályán más elemeket, ugratókat vagy tárgyakat elhelyezni tilos!
10. Az üzemeltetõ (Dunaharaszti Önkormányzat) semmilyen felelõsséget nem vállal

a gördeszka pálya használata által bekövetkezett sérülésekért vagy balesetekért.
11. A pálya használata elõtt a használó köteles meggyõzõdni a pálya épségérõl.

Amennyiben bármilyen állapotváltozást tapasztal, arról köteles értesíteni az üze-
meltetõt, és a hibára felhívni a többi sportoló figyelmét is. Csak ép pályán sza-
bad sportolni!

A pálya üzemeltetõje: Dunaharaszti Önkormányzat / Telefon: 06-24/504-412
Nyitvatartás: Május 1.�Augusztus 31. 8�21 óráig

Szeptember 1.�Április 30. 8�19 óráig
Baleset esetén a legközelebbi ügyelet: Dunaharaszti, Damjanich u.
Mentõk: 104 � Központi segélyhívó: 112

Sérülésmentes és örömteli sportolást kívánunk!
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Asztalitenisz hírek
Nyári tábor: 

10 héten át összesen 961 fõ!

Augusztus 2.
CSB edzõmérkõzésen:
DMTK�Vecsés II. 9:9
Radvánszki (4) Sós (3) és a párosok (2)

Augusztus 14�15.
Dunaegyháza 2 napos versenyen:
I. Kis T.
II. Pató A. és Ladsmann A.
III. Sós T.
Sós�Csík két elsõ helyezés

Augusztus 19.
CSB edzõmérkõzésen:
Százhalombatta�DMTK 11:7
Radvánszki (4), Sós T. (1) és a két páros (2)

Augusztus 21.
Városi verseny (90 éves a DMTK)
47 fõ a 6 kategóriában
1�5. oszt. tanulók: I. Boros E., II. Lehel S.
6�8. oszt. tanulók: I. Török A. ,II. Maro-

si P., III. Marosi R.
Nõi: I. Török A., II. Török E., III. Marosi R.
Férfi: I. Randvánszki, II. Kis T., III. Sós T.
�Jo-Ba-Vk�: I. Kiss T., II. Landsmann, III.

Takács L.
Páros: I. Kis�Landsmann
II. Sós�Radvánszki
III. Kiss�Tombor 

Augusztus 24.
Maglód CSB edzõmérkõzésen:
Vecsés II.�DMTK 4:14
Sós (4), Kis (4), Kasler (4), Dr. Gyergyai (2)

Augusztus 28.
2010�2011. évi bajnokság 
1. forduló (CSB)
DMTK�Gödöllõ IV. 12:6
Sós (4), Kasler (4), Kis (2), Dr. Gyergyai (1)

és a Sós�Kis páros (1)

Csík Miklós
edzõ, szakosztály vezetõ

Tudatosabb tévézés
Digitális televíziózással kevesebb idõt tölthetünk a té-
véképernyõ elõtt, több idõ maradhat a családra,
sportra, gyerekekre és közben a kedvenc mûsorról, fo-
cimeccsrõl sem kell lemondanunk.

A magyarok 2010 áprilisában napi 4 és fél órát töl-
töttek a TV elõtt. �A szolgáltatónak van felelõssége
abban, hogy ha az emberek ennyi ideig nézik a tele-
víziót, akkor azt »okosan tegyék«. Egyelõre még so-
kan nem ismerik pontosan, mire képes az IPTV és a
digitális adás.� � mondta Fejes Tibor az Invitel Zrt.
lakossági üzletág igazgatója.
A digitális adás, a rendkívül gyorsan fejlõdõ IPTV
technológia lehetõvé teszi, hogy tudatosabban néz-
hessünk TV-t. A kizárólag digitálisan elérhetõ funk-
ciókkal nem kell a mûsorhoz igazítani a napi idõ-
beosztást. Akár egy idõben és akár több mûsort is
fel lehet venni és sok csatornán 72 órára visszame-
nõleg visszanézhetõk a korábbi mûsorok. A felvett
mûsorokat, pedig bármikor több megszakítással, sa-
ját idõbeosztásunk szerint nézhetjük meg és át is
pörgethetjük a reklámokat, így spórolva akár 20�30
percet is a tévézésen. A gyermekeket is jobban véd-
hetjük, ha IPTV-re fizetünk elõ, hiszen bármilyen
adót, vagy akár a korhatáros filmeket is le lehet til-
tatni és csak az általunk adott kód beütése után le-
het megnézni.
2012 digitális átállás
A 2012-re tervezett digitális átállás után végleg meg-
szûnik az analóg sugárzás és a legtöbb adót már csak
digitálisan lehet majd fogni. A nézõk választhatnak,
hogy vagy vásárolnak egy dekódert, amely egy ki-
sebb antennával kiegészítve alkalmassá teszi televí-
ziójukat a digitális adás fogására, vagy elõfizetnek
kábel-, mûholdas vagy IPTV szolgáltatásra. Az
elõbbi esetben egyszeri, jelenleg 15�20 ezer forin-
tos kiadással kell számolni, az utóbbi lehetõségnél

pedig havidíjat kell fizetni. 
Az IPTV (internet protocol
television) leegyszerûsítve
azt jelenti, hogy az adás az
internetes technológiát hasz-
nálva (MPEG4 tömörítésben) jut
el az elõfizetõkhöz, de a klasszikus ér-
telemben vett �internethez� semmilyen köze nincs.
Az IPTV a telefonkábelen át érkezik a lakásokba és
egy beltéri egység (set top box) alakítja át a jelet TV
képernyõre. Ez a technológia alkalmas a digitális te-
levíziózás minden elõnyének kihasználására, de jóval
több funkcióval is rendelkezik és rendelkezhet majd,
mint a kábelen fogható digitális adások. 
Az IPTV sem drágább
Sokan úgy gondolják, hogy az IPTV technológia drá-
gább, mint a kábel TV. Pedig a szolgáltatás általában
nem drágább, mint egy �normál� kábeles elõfizetés. A
nemzetközi trendek, pedig azt mutatják, hogy az IPTV
lesz a �jövõ televíziója�, mert interaktív kommuniká-
cióra is alkalmas és a technológia gyorsan, könnyen
fejleszthetõ, jelenleg is ez fejlõdik a leggyorsabban.
Érdemes váltani és csomagban elõfizetni
Nemcsak azért érdemes IPTV-re váltani, mert a szám-
talan új funkcióval okosabban tévézhetünk, hanem
azért is, mert egy új elõfizetéssel akár spórolhatunk
is. Lehetõség van például arra, hogy egy csomagban
fizessünk elõ az internet, telefon és TV szolgáltatás-
ra (Invitel Trió), vagy ugyanerre kiegészítve
mobilinternet szolgáltatással. Ezen felül szeptember-
ben egyedülálló lehetõséget biztosítunk azoknak, akik
kedvet kaptak az IPTV kipróbálásához és nagyon
kedvezõ áron, mindössze 1490 forintos havidíjért kí-
náljuk ezt a prémium szolgáltatást. Részletekért érde-
mes betérni a legközelebbi Telepontba, vagy hívni a
1288-as számot � mondta el Fejes Tibor, az Invitel la-
kossági üzletágának vezetõje.

2010. augusztusi újszülöttek

Bodnár Gábor Kristóf 08. 13
Bujtor Rita 08. 01
Gábor Richárd Szebasztián 08. 05
Jámbor Nóra 08. 16
Kanizsár Nóra 08. 18
Kelemen Bertalan 08. 13
Kemény Andor 08. 15
Kovács Krisztián 08. 10
Kovács Márton 08. 09
Leimeter Roland 08. 29
Magyar Bence 08. 02
Megyesi Enikõ 08. 13
Papp Dávid 08. 19
Pénzes Liliána 08. 20

Sárkány Máté 08. 10
Tímár Ákos 08. 05
Torda Pilisi Enikõ 08. 24
Tóth Málna Anita 08. 24
Varga Benjamin 08. 19
Weinber Máté 08. 26
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2 0 1 0 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

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

2010. július hónapban
elhunytak neve és életkora

Ambrus Istvánné élt 82 évet
Balogh Jánosné élt 83 évet
Dr. Schubert Andrásné élt 85 évet
Kékedi Attila élt 68 évet
Mészáros Jánosné élt 80 évet
Nagy Mihályné élt 81 évet
Oldi Jánosné élt 80 évet
Stefkó Ernõ élt 60 évet
Szûcs Dániel élt 84 évet
Wagenbach Jánosné élt 83 évet
Wandracsek Tiborné élt 43 évet
Zwick István élt 71 évet

2010. augusztus hónapban
elhunytak neve és életkora

Antalik Bertalan élt 47 évet
Búzás Istvánné élt 83 évet
Dabrovszky László élt 64 évet
Göbölyös Gábor élt 77 évet
Gudmann Ferenc élt 77 évet
Leéb Pál élt 76 évet
Mannheim György élt 76 évet
Nagy Zoltánné élt 73 évet
Németh Jánosné élt 87 évet
Németh Lászlóné élt 88 évet
Oberfrank Mátyás élt 70 évet
özv. Ferenc Gézáné élt 90 évet
Pocsai Sándor élt 67 évet
Szabó Gyula élt 69 évet
Tóth János élt 81 évet
Vancsik József élt 78 évet
Viczián Pálné élt 86 évet
Zoltay Lászlóné élt 75 évet
Zsiga Ferencné élt 82 évet

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, 

akik 2010. szeptember 8-án 
Vancsik Józsefet 

elkísérték utolsó útjára 
és részvétüket nyilvánították.

Vancsik Józsefné és családja

A Fõplébánia mellett (Fõ út 73.)
ruhaosztást/ruhaátvételt tartunk:

szeptember 17-én; október 1-jén, 8-án, 15-én,
november 5-én, 12-én, 19-én (pénteki napokon) 

16.30�18 óráig.

Az elvitt ruháért szerény összeget kérünk, 
amit a legszegényebbek javára fordítunk. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szent Erzsébet Karitász

Szeptemberi adózási határidõk
Szeptember 13., hétfõ:
� A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korked-
vezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerûsített közte-
herviselési hozzájárulás (EKHO), a START-járulékok, az egyszerûsített foglalkoztatás köz-
terhének, valamint a háztartási munka regisztrációs díjának befizetése

� Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 1058-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által be-
nyújtandó 1008-as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a
1008E, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl,
bejelentendõ adatairól szólnak

Szeptember 15., szerda:
� Az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgálta-
tása

Szeptember 20., hétfõ:
� A társasági adó havi adóelõlegének befizetése 
� Az áfa, a játékadó bevallása és befizetése
� A 1001-es számú havi bevallás benyújtása 
� A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése

Októberi adózási határidõk
Október 12., kedd:
� A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korked-
vezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerûsített közte-
herviselési hozzájárulás (EKHO), a START-járulékok, az egyszerûsített foglalkoztatás köz-
terhének, valamint a háztartási munka regisztrációs díjának befizetése

� Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 1058-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által be-
nyújtandó 1008-as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a
1008E, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl,
bejelentendõ adatairól szólnak

Október 15., péntek:
� Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgál-
tatása

Október 20., szerda:
� A társasági adó havi és negyedéves adóelõlegének befizetése 
� A 1001-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása (benne a kulturális járulék, az
innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás)
� A havi és negyedéves áfa, a játékadó bevallása és befizetése
� A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése

Október 30., péntek:
� A környezetterhelési díj elõlegének befizetése a 1050 nyomtatványon

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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Bõvíti magyarországi tevékenységét a Halton
Beltéri klímarendszerek és tartozékok gyártásával egészíti ki magyarországi tevékenysé-
gét a Halton. A cég Dunaharasztiba teszi át székhelyét, ugyanakkor bõvíti a már meglé-
võ légszûrõgyártás kapacitását is. A befektetés növeli a Halton versenyképességét a kö-
zép- és kelet-európai régióban.
Fejleszti magyarországi tevékenységét és új telephelyre, a Budapesttõl mintegy 19 km-re
levõ Dunaharasztiba költözik a Halton. Az új, 4700 m2-es termelõüzem lehetõvé teszi az
eddigi légszûrõgyártás kapacitás növelését és ezen túl klímatechnikai termékek gyártásá-
nak beindítását is. Regionális adminisztrációs és értékesítési iroda is létesül itt. 
A légtechnikai szabályzó elemek bizonyos szegmensek (irodaházak, szállodák, egészség-
ügyi intézmények, bevásárló- és szórakoztató központok, repülõterek és ipari gyártó cé-
gek) részére történõ gyártása mellett a vállalat a közép- és kelet-európai régió ügyfelei
számára személyre szabott beltéri légtechnikai megoldásokat, gyorsabb kiszolgálást kí-
nál majd � állítja Tomasz Palka, a Halton Indoors üzletág regionális igazgatója.
A légtechnikai termékek iránt érdeklõdõk ezentúl a Halton saját értékesítési csapatához
és az Innovent Kft. munkatársaihoz egyaránt fordulhatnak segítségért. A szervezeti vál-
tozásoktól függetlenül a Halton folytatja együttmûködését az Innovent Kft.-vel.
Új termékek bevezetése és az értékesítési csapat bõvítése ügyfeleink gyorsabb és hatéko-
nyabb kiszolgálását teszi lehetõvé. A fejlesztés eredményeként a Halton vezetõ légtech-
nikai beszállítóként jelenik meg a piacon � mondja Tuomas Qvick, a Halton Clean Air
ügyvezetõ igazgatója.
A közelmúltban bõvítette tevékenységét a cégcsoport Ázsiában és Skandináviában is.
Finnországban felvásárolta a központi porszívó rendszereket gyártó Puzair Oy-t és az ázsi-
ai piac növekvõ keresletéhez igazodva terjeszkedett Kínában és Malajziában is. Ugyan-
csak a közelmúltban létesített beltéri légtechnikai termékek értékesítésével foglalkozó iro-
dákat a közel-keleti régióban.

Kérdéseivel keressen bennünket:

Szirmay-Kalos Margit
Halton Kft.
Tel.: +36 29 551 013
E-mail: margit.szirmay-kalos@halton.com

Tuomas Qvick Tomasz Palka
Halton Clean Air üzletág Halton Indoors üzletág
Tel.: +358 40 755 4444 +48 601 426 426
E-mail: tuomas.qvick@halton.com E-mail: tomasz.palka@halton.com 

A Halton cégcsoport

A Halton csoport beltéri légtechnikai termékeket és rendszereket fejleszt, gyárt és forgal-
maz. Öt üzletágat foglal magában. A Halton Indoors középületek, a Halton Foodservice
professzionális konyhák és éttermek részére nyújt beltéri klímatechnikai megoldásokat.
A hajók és offshore létesítmények légkezelésével a Halton Marine foglalkozik. A Halton
Clean Air középületek, ipari gyártó cégek és lakóházak részére gyárt levegõszûrõket. A
Halton Solutions üzletág a megfelelõ beltéri légkezelés megvalósítására kínál megoldá-
sokat. Az 1969-ben alapított cégcsoport ma 23 országban van jelen, éves árbevétele 148
millió EUR.
Halton a világhálón: www.halton.com

A Halton cégcsoport a Millenium Prize � a világ egyik legjelentõsebb innovációs díja �
támogató partnere. A díjjal olyan találmányokat jutalmaznak, melyek jelentõs mértékben
javítják az életminõséget, pozitívan befolyásolják mindennapi életünket és jó közérzetün-
ket.

Bõvebb információ: www.milleniumprize.fi

Dunaharasztiban lévõ telephelyünkre keresünk heti 40 órás munkakörbe
GÉPKEZELÕKET. A munkakör betöltéséhez legalább alapfokú angol nyelvtudás

szükséges, �B� kategóriás és targoncavezetõi jogosítvány elõny. 
Keresünk továbbá ÖSSZESZERELÕ munkatársakat, szintén heti 40 órás munkakörbe.

Varrónõi végzettség és/vagy munkatapasztalat, �B� kategóriás és/vagy
targoncavezetõi jogosítvány elõny. Kérjük, hogy amennyiben hirdetésünk

felkeltette érdeklõdését, küldje el önéletrajzát a
brigitta.gyorgy@halton.com címre. 

Kérdés esetén hívja a 06-20-951-4681 számot.
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Méltó módon ünnepelt Dunaharaszti városa augusz-
tus 20-án. Az ünnepi szentmisén és az azt követõ
szoboravatáson, majd a piactéri rendezvényeken is
nagy tömegben jelentek meg az érdeklõdõk.
Az ünnepi szentmisén Pásztor Gyõzõ kanonok, ke-
rületi esperes méltatta Szent István  király érdeme-
it. Áttekintette a hatalmas életmûvet, majd rámuta-
tott azokra a veszélyekre, amelyek a magyarságot és
a katolikus hitet fenyegetik napjainkban. A kenyér-
szentelésen nagy számban vettek részt a haraszti hí-
vek, ezt követõen pedig teljesen megtelt a felújított
templomkert. Dr. Szalay László polgármester ünne-
pi beszédében rámutatott, Szent István király alakja,
emlékezete ezer éve köti össze a világ magyarságát.
Keménysége, határozottsága mellett a szent király
könyörületességét emelte ki, mely õszinte keresz-
tény hitébõl fakadt. Dr. Szalay László hangsúlyozta,
nem véletlen az, hogy Dunaharaszti népe egy évszá-
zaddal korábban Szent István királynak szentelte

templomát, ez a ma nemzedékeit is kötelezi, ennek
a kötelezettségnek teszünk eleget, amikor szobrot
állítunk nagy uralkodónk tiszteletére.
Ezt követõen az önkormányzat képviselõ-testüle-
tének tagjai leleplezték a város és az egyházközség
által állíttatott gyönyörû Szent István - szobrot. R.
Törley Mária szobrászmûvész, a mû alkotója megha-
tottságtól sem mentes beszédében felvázolta azt a
koncepciót, ami alapján megformálta a szent király
alakját. N. Tóth Ágnes mûvészettörténész szaksze-
rû jellemzést adott Dunaharaszti legújabb büszkesé-
gérõl.
A szobrot megáldotta Pásztor Gyõzõ esperes, kano-
nok és Láng András plébános. Az ünnep fényét
emelte Ferencz Éva énekmûvész csodálatos elõadá-
sa, melynek során csángó szent énekek hangzottak
el. Az ünnepség során fellépett a Szent Cecília kó-
rus is, a zenei kíséretet a Haraster Dorfmusik zene-
kar biztosította.

Szoboravatás


