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Mindannyiunk elõtt ismeretes, hogy Önkormányzatunk 2010-ben
a �KMOP-2007-5.2.1/B� számú városközpont rekonstrukció elne-
vezésû pályázat keretében felújította a sok éven át romos álla-
potú Laffert-kúriát (Granáriumot). A Laffert-kúria épülete � a
Nepomuki Szent János-szoborral és a Városháza épületével
együtt � egyike a településen található 3 országosan védett mû-
emléknek. 
Európai unió által támogatott pályázat keretén belül, a Fõ út fal-
tól-falig történõ felújítása és a kapcsolódó projektek, mint például
a Fõtér kialakítása, a templomkert felújítása mellett az addig üre-
sen álló, romokban heverõ, elhanyagolt épület felújítása és hasz-
nosítása volt a cél. A közbeszerzésen nyertes kivitelezõ a kúria
épületszerkezeti felújítását mintegy bruttó 200 millió forintért vál-
lalta, amibõl projektelemenként változó támogatási intenzitással
ugyan, de hozzávetõleg 70-80%-ot a pályázat biztosít, a mara-
dék 20-30%-ot és a kapcsolódó költségeket önkormányzati sa-
ját forrásból kellett elõteremteni. 
A beruházás összköltsége a komplett térburkolatokkal, zöldfelü-
letekkel, térbútorokkal és
berendezési tárgyakkal,
korhû bútorokkal együtt
megközelíti az 500 millió
forintot.
A tervezés és a kivitele-
zés során nagy hang-
súlyt fektettünk az épület
mûemlékvédelmi ható-
sággal egyeztetett ere-
deti barokk megjelené-
sének a helyreállítására,
a feltárható barokk emlé-
kek megmutatására. Kü-
lönös figyelmet kapott a
díszterem kétségbeejtõ
állapotban lévõ barokk
kori falképeinek restaurálása és kivitelezés közben engedélye-
zett rekonstruálása.
Az épület története dokumentumok és konkrét emlékek hiányá-
ban feltételezésekbõl és csekély levéltári adatból álló mozaikként
rakódott össze. Az épület térszerkezetének és barokk kori emlé-
keinek feltárása mûvészettörténeti kutatás eredménye.
Korabeli emlékek szerint a település birtokosa és a templom
kegyura 1716-ra a Laffert-család lett, majd hosszú idõn át a csa-

lád birtokában maradt;
csak 1864-ben váltak
meg tõle.
A család elsõ haraszti
kastélyát valószínûleg
Laffert Ferdinánd Antal
emeltette 1716�1720 kö-
zött. Az épület írásos for-
rások szerint egy régi kö-
zépkori templom helyén,
annak altemplomi részén

áll. A kúriát - melynek térszerkezete inkább udvarház jellegû - a
Laffert-család lakóépületként használta, majd amikor a jelenleg
Polgármesteri Hivatal épületeként funkcionáló második kastélyt

emelték, a korábbi kúria épületet magtárrá alakították. Innen ered
a Granárium elnevezés. Az utóbbi évtizedekben az épület egy ré-
szét lakóházként használták, másik részét szobrász-mûterem-
ként. Az önkormányzat több társtulajdonostól 1998 és 2002 kö-
zött vásárolta meg az in-
gatlant. 
A kivitelezési munkák
2010. márciusában kez-
dõdtek el és 2010. szep-
tember elején fejezõdtek
be. A kivitelezési mun-
kák során � az épület ál-
lapotát tekintve � megál-
lapítást nyert az a sajná-
latos tény, hogy a látszat
nem csal. A bontási munkálatokat követõen derült ki, hogy egyes
tartószerkezetek, szerkezeti elemek még rosszabb állapotban
vannak, mint ahogy azt a feltárások alkalmával feltételezni lehe-
tett. Az épület az évszázados elhanyagoltság nyomait viselte ma-
gán. Az utcai homlokzati oldalon a fellelhetõ lövésnyomok okoz-
ta sérülések csak fokozták ezt a drámai látványt.
A falazat a rekonstrukció elõtt a szigetelés teljes hiánya és a csa-
padékvíz elvezetés hiányossága miatt igen rossz állapotban volt.
A talajból és az esõvízbõl beszívódó, valamint a padlástéri ma-
dárürülék beszivárgásá-
ból származó nedves-
ség okozta sóképzõdés
eltérõen roncsolta a ve-
gyes falazatok anyagát.
A sóképzõdés és a ter-
mészetes kipárolgás saj-
nos jelenleg is tart és a
jelentõs vastagságú fa-
lak kiszáradása termé-
szetes úton � az átned-
vesedés mértékétõl füg-
gõen � évekig is eltart-
hat. Ez a homlokzatokon
jelenleg is látható sókivi-
rágzás formájában jele-
nik meg.
Ennek konkrét oka, hogy
a vegyes (homokkõ-,
mészkõ-, tégla-) falaza-
tok meglévõ rendkívül
nagymértékû víz- és só-
tartalmát növelte, hogy a
tetõszerkezet bontása és kivitelezése épp egy kiugróan csapa-
dékos idõszakra esett. Az elõzetes szakértõi vélemény alapján
hiába készült fel a kivitelezõ a leghatásosabb HIO technológiá-
val, tökéletes (átvágásos) vízszintes falszigeteléssel, ill. WTA
szárítóvakolat alkalmazásával a nedvességtartalom és a só-
kivirágzás csökkentésére, a több éves használat nélküli állapot
és a folyamatos beázások miatt a nedvesség és a fagy a belsõ
terekben és a homlokzati falazat nedvességre érzékeny szaka-
szain is látványos károkat okozott. A nedvességgel telített falak-
ban a vízben oldott sók kiválása jelenleg is folyik, amit fokoz a
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padlástéri � évszázadok alatt felgyülemlett és a kivitelezés so-
rán eltávolított � madárürülékbõl a falazatba jutott szerves anyag,
ill. szennyezõdés. 
A belsõ fûtés elindításával egy intenzív száradási folyamat indult
meg. Ennek eredménye a több helyen jelentkezõ foltosodás és
a vegyes falazatból kiváló kristályosodás.
Az átadás-átvételi eljárás során megállapodás született a kivite-
lezõvel, hogy a várható kiszáradás után, ill. az egyéves garanci-
ális felülvizsgálatot követõen a szükséges javítási, komplett felü-
letképzési munkákat, amennyiben szükséges új vakolat készíté-
sével, saját költségén elvégzi. A generálkivitelezõ a szerzõdés
szerinti jótállási garancián kívül, 12 hónap idõszakra további
plusz garanciát vállalt.
Szerencsére a belsõ terek lefedésére szolgáló téglából készült
teknõ-, donga-, ill. csehsüveg boltozatokat sikerült megmenteni,
statikai megerõsítéssel, valamint a vendégfödémként megépített
vasbeton födémszerke-
zettel tehermentesíteni.
Helyenként ezek a szer-
kezetek látszó boltozat-
ként is megjelenhettek a
belsõ térben. A tervezés
során az eredeti térszerkezet rekonstrukciója volt a cél, amely
maradéktalanul megvalósult. Sikerült az eredeti barokk térsor
helyreállítása, valamint a feltárható barokk kori emlékek megmu-
tatása az utókor számára. 
A kúria utcai traktusának középsõ termében, a díszteremben
18. századi freskó maradványok találhatók. A falképek töredé-
kes állapotban maradtak fenn. Szondázó restaurátori kutatás
során kis falfelületek let-
tek feltárva és a kiter-
jesztett falkutatás során
derült fény arra, hogy az
egész festett falfelület
egy kastély ábrázolást
mutat. Egy barokk kas-
télykert tárul elénk,
mintha a z épület abla-
kából a kert felé néz-
nénk. puttók is mint ker-
ti szobrok jelennek meg
és a díszterem boltoza-
ta égboltként tûnik fel a
falfelületen. Triumfális
motívumok, jelenetek,
mitológiai és allegóri-
kus alakok, copf tárcsa-
sorok, rokokó kartusok
díszítik a termet, geo-
metrikus építészeti, va-
lamint figurális és orna-
mentika ábrázolással.
A mennyezeti felületen festett égbolt látható, szép kék és
rózsaszínes átmenetekkel. A mennyezet és oldalfal határánál
az íves felületen körben, egységes építészeti elemekkel dí-
szített, festett párkány motívum található. A Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal a restaurálási munkák során kérésünkre
engedélyezte nemcsak a megmaradt eredeti felületek restau-
rálását, hanem az egész teremre kiterjedõ rekonstrukciót is,
amelynek plusz költségét saját forrásból vállalta az önkor-
mányzat. Így a díszterem teljes pompájában tárulhat a nagy-
közönség elé.
Jelenleg a próbaüzem és bútorozási munkálatok folynak az
épületben. A korhû, valamint az enteriõrbe illõ bútorok és esz-
közök beszerzése, restaurálása elõre láthatólag 2011. március
végéig tart. Az épület nagyközönség elõtti megnyitását április-
ra tervezzük.

A Laffert-kúria földszint utcafronti traktusán több reprezentatív ki-
alakítású szalon, az udvar felõli oldalon kiállítótér és fogadócsar-
nok, kávézó, a tetõtérben kiállítás és rendezvény céljára alkal-
mas helyiség található. 
Az udvari fõhomlokzathoz kapcsolódóan hatalmas terasz, illetve
szabadtéri színpadot is tartalmazó bekerített, de parkként láto-
gatható zöldfelület került kialakításra.
A kert adottságai lehetõséget adnak hagyományteremtõ nyári
kulturális fesztiválok szervezésére.
A rekonstrukció után az
épületben kiállítások és
szakmai konferenciák
szervezése, a kiállítóte-
rekben kamarahangver-
senyek rendezése, a
Helytörténeti Múzeum ki-
helyezett részlegének
üzemeltetése, könyves-
bolt kialakítása lehetsé-
ges. Rendszeres irodal-
mi estek, könyvbemuta-
tók, dedikálással egybe-
kötött író-olvasó találko-
zók, felolvasóestek szer-
vezésére kerülhet sor.
Mûvészeti találkozók szí-
nesíthetik a kávézó mû-
ködését. A helyi vállalko-
zók igényei alapján üzle-
ti klub mûködtetésére is
lehetõség van. 
A tetõtérben igény sze-
rint helyet kaphat alkalomszerûen egy-egy mûvészeti iskola, il-
letve kézmûves mûhely és játszóház is.
A földszinti szalonok illetve az emeleti terem filmvetítésekre, film-
klub mûködésére, idõszakos fotó és képkiállításokra, a helyi kez-
dõ képzõ- és iparmûvészek bemutatkozására is alkalmas. 
A díszterem hangulatát kihasználva polgári esküvõk, a két világ-
háború közötti magyar esküvõk illetve barokk esküvõk forgató-
könyv szerinti megrendezésének lehetõsége is felmerült. 
Mindezek mellett lehetõség nyílik a kúria épületében önkormány-
zati programok és közösségi rendezvények igény szerinti lebo-
nyolítására is.
Az épület kulturális, illetve közösségi intézményként fog mû-
ködni az átadás után, mely funkció kialakítására és mûködte-
tésére, az épület fenntartására és üzemeltetésére a Képviselõ
Testület felhatalmazása alapján, az Örökségvédõ Ingatlanfenn-
tartó Nonprofit Kft.-vel kezdtük meg a tárgyalásokat.
A tervezett üzemeltetési szerzõdés szerint, a dunaharaszti lako-
sok teljes körûen élvezhetik a szervezett programokat és április-
tól kezdõdõen közösen használhatjuk a felújított épületet.
A megújult Városháza után a Laffert-kúria épülete is városunk

büszkesége lett. 
Nepomuki Szent János � az újonnan
Harasztira települtek védõszentje �
tiszteletére, szintén a Laffert család ál-
lítatott szobrot 1716-ban. Önkormány-
zatunk ebben az évben pályázik a
templomkertben álló, országosan vé-

dett szobor restaurálására.
Reményeink szerint -pozitív
elbírálás esetén- még eb-
ben az évben a szobor meg-
újult állapotában a templom-
kert ékessége lehet.

Novák Anikó
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A tenisz iránt érdeklõdõk régóta ismerik a
nagyszerû magyar teniszezõt, de népsze-
rûsége fõleg olimpiai szereplése óta nõtt
meg Magyarországon. Városunk sport-
szeretõ polgárai külön büszkék lehetnek,
hiszen Gréta haraszti lány, szülei ma is itt
élnek. Édesapja Arn (Aradi) Rudolf maga
is sportember, a DMTK kapusa volt, majd
a szigeti teniszpályán még hetven felett is
ütötte a labdát. Lánya, Gréta 1979-ben
született Budapesten. Dunaharasztin,
majd a családdal Németországban élt és
nevelkedett, vált profi teniszezõvé. Ma-
gyar�német kettõs állampolgár, így koráb-
ban német színekben versenyzett. Pálya-
futása során eddig négy egyéni és négy
páros ITF-tornagyõzelmet szerzett. 2007-
ben a portugáliai Estorilban ünnepelhette
elsõ WTA-tornagyõzelmét. 2008-tól, miu-
tán meghívták a válogatottba, magyar te-
niszezõként gyarapítja hazánk sportsike-
reit. A 2008-as Fed Kupa alkalmával mu-
tatkozott be, ahol Szávay Ágnessel páros-
ban az ötödik helyet szerezték meg cso-
portjukban. Ezt követõen részt vett a pe-
kingi olimpián. Tavaly óta Róma mellett la-
kik, és ott készül a versenyekre.

� Tavaly szép eredményeid voltak, jó
formában játszottál. Számítottál a mos-
tani gyõzelemre?
� Nem számítottam rá, csak annyit tud-
tam, hogy volt mögöttem egy komoly fel-
készülés és hogy jól érzem magam a pá-
lyán.
� Édesapádtól hallottam, hogy nem in-
dult ilyen derûsen a torna, hiszen út-
közben eltûntek a csomagjaid, és csak
a verseny elejére kerültek meg.
� Igen, semmi hír nem volt a csomagok-
ról, szabályszerûen nyomoznom kellett
utánuk. Végül egy ismerõsömet hívtam fel
Amsterdamban, majd e-maileztem neki,
hogy menjen ki a repülõtérre, és nézzen
utána a dolgaimnak. Nagyon kedves volt,
és néhány órás keresés után megtalálta a

poggyászaimat, amelyekrõl már hiányzott
a biléta. Az elsõ meccsemet így a helyszí-
nen vásárolt szerelésben játszottam.
� Még szerencse, hogy ez az incidens
nem nyomta rá a bélyegét a játékodra�
� Ha az ember egy ilyen hosszú túrára in-
dul, a csomagja jelenti neki az otthonát.
Mindenem bennük volt, hiszen tudtam,
hogy közel három hónapig kell távol len-
nem, és ami ezalatt szükséges, azt mind
magammal hoztam. Nagyon kellemetle-
nül érintett, de ennek ellenére egy percre
sem felejtettem el, hogy miért vagyok
Aucklandban.
� Nagyszerû teljesít-
ményt nyújtva nyerted
meg a tornát, de nem
csak játékoddal, hanem
személyiségeddel is el-
varázsoltad a közönsé-
get, rengeteg becenevet
kaptál: Arnie a Terminá-
tor, a Nagy Greta (Greta
the Great), Óriásölõ
(Giant Killer), vagy a ma-
gyar Tornádó. Számodra
melyik a legkedvesebb?
� Nem is tudom, Új-Zélan-
don Arnie-nak neveztek.
Talán a Giant Killer, az Óri-
ásölõ tetszik a legjobban.
� Hamarosan kezdõdik
az Ausztrál Nyílt Tenisz-
bajnokság. Hogyan készülsz, hiszen a
selejtezõkön nem kell részt venned?
� Igen, mert tavalyi eredményeim alapján
fõtáblára kerültem. Ezért az elsõ hetem ki-
esik, de az itteni játékosokkal tudok ké-
szülni, meccset játszani, hogy formában
tartsam magam.
� És amikor nem teniszezel, mivel töl-
töd az idõdet?
� Egyedül vagyok kint, így interneten so-
kat beszélgetek a kedvesemmel, emellett
szeretek a városban sétálgatni, egy-egy
kávét meginni, nézelõdni, vagyis könnyû
kikapcsolódással készülni a mérkõzé-
sekre.
� Az egyik országos lap azt írta, hogy
a szerelem a döntõbe repített. Szüleid-
nél láttam az olaszországi otthonodban
készült képeidet.
A belõlük sugárzó
harmónia is része
a sikernek?
� Természetesen, a
tenisz csak sport, és
ha van az életben
valaki, akivel szeret-
jük egymást, az je-
lenti a legtöbbet�
Talán ezért is tudok
sokkal felszabadul-

tabban játszani. Ráadásul kedvesem is
sportoló (Nemcsik Zsolt olimpiai ezüstér-
mes kardvívó � szerk.), mindent ért, ami
a versenyekkel kapcsolatos, és így a tá-
volból is nagyon sokat tud segíteni. Sok-
szor éjszakákat nem alszik, mert velem
beszél, pedig mellette neki is dolgoznia,
edzenie kell.
� A sajtó azt is világgá kürtölte, hogy
milyen díjazással járt a gyõzelem. So-
kan nem tudják azonban, hogy nincse-
nek nagynevû szponzoraid, nem áll
mögötted nagyszámú stáb, szinte

egyedül szervezed a
versenyeidet és a felké-
szülést.
� Ez így van, már a fel-
készülés is nagyon sok-
ba kerül, az edzõt, kondi-
cionáló edzõt meg kell fi-
zetni, edzõpályát bérelni,
elõteremteni az összes
egyéb költséget, ez mind
az én feladatom. Én
szervezem az utazást,
ami esetemben különö-
sen drága, mert négy
éve trombózis volt a lá-
bamban, ezért az orvo-
sok megtiltották, hogy
hosszú repülõutakon a
turista osztályon utaz-
zak, az elsõ, vagy a biz-

nisz-osztály pedig igen költséges. A torna
alatt a szállás, a megfelelõ étkezés, a
sportszerek karbantartása, ütõhúrozás
megszervezése és finanszírozása mind
rám hárul. Humorosan szólva elmondha-
tom, hogy egy személyben vagyok játé-
kos, sokszor edzõ, utazási iroda és a kí-
séret feladatait is én látom el.
� Mikor találkozhatunk veled itthon,
személyesen is?
� Az ausztrál bajnokság után jövök haza.
Bizakodom, hogy jó sorsolással eredmé-
nyes lesz a melbourne-i verseny; minél
késõbb kell hazaindulnom, annál tovább
jutok el. Nincs számszerûsített elvárás,
hogy milyen helyezést kell elérnem, ját-
szom, és küzdök a legjobb eredményért.
� Itt Dunaharasztin sokan szurkoltak
neked, és nagyon örülnek sikerednek.
Mit üzensz számukra? 
� Köszönöm mindenkinek, aki drukkolt ne-
kem, és végig izgulta a tornát! Sokat je-
lent, ha biztatást kapok otthonról: ha ját-
szom, úgy érzem Magyarországért is küz-
dök. Ez is egy csodálatos hét volt, és re-
mélem, hogy lesz még hasonló élmények-
ben részünk � nekem és haraszti bará-
taimnak, szurkolóimnak egyaránt.

Gáll Sándor

VONALBAN AZ �ÓRIÁSÖLÕ�
Telefonbeszélgetés Arn Gréta teniszezõvel

Hazai szempontból a 2011-es év elsõ nagy nemzetközi sportsikere Arn Gréta nevéhez köthetõ. 
A magyar teniszezõ Új-Zélandon top húszas versenyzõket � Sofia Arvidsson után a korábbi világelsõ Maria

Sarapovát, majd Julia Görgest is � elbúcsúztatva, a döntõben pedig Yanina Wickmayert is legyõzve 
nyerte meg az aucklandi WTA-tornát. A hír bejárta a világsajtót, a magyar médiumokban pedig vezetõ 
helyen szerepelt. A siker nyomán Gréta harminc helyet �repült� elõre a világranglistán, ahol jelenleg 

az 58-ik. Melbourne-i szállodaszobájában sikerült telefonon elérni, és a harasztiak gratulációját továbbítani
a tornagyõztes versenyzõnek.
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A szépség és Dunaharaszti
�avagy Dunaharaszti igazán méltó hely

egy rangos szépségverseny számára

Fiatal, szépséges lányok, nyüzsgés, fények,
csillogó szemek, heves készülõdés, temérdek
érdeklõdõ, profi fellépõ csapat. Ezzel találkoz-
tam, ahogy a helyszínre érkeztem. A verseny-
zõk izgalma és az érdeklõdõk kíváncsisága
melegítette fel Dunaharasztit ezen a meglehe-
tõsen hideg szombati napon.

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnoka adott
méltó otthont a 2011. január 8-án, szombaton délután megren-
dezett Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny Pest me-
gyei döntõjének. A nagy érdeklõdéssel kísért rendezvényen az
elõdöntõ során 17 lány kapott lehetõséget szépsége megmuta-
tására. Különösen figyelemre méltónak bizonyult Ilyés Jenifer,
városunk büszkesége, aki továbbjutott az elõdöntõbõl. Dunaha-
rasztin kívül képviseltették magukat versenyzõk Péteribõl, Mag-
lódról, Nagykovácsiból, Szentendrérõl és Budapestrõl is. 
A fürdõruhás bemutató
elõtt a pódiumon végig-
lépkedtek a szépségek a
kedvenc ruhájukban,
majd estélyi ruhában is.
A verseny része volt az
is, hogy a mûsorvezetõ,
Kautzky Armand Duna-
harasztiról tett fel kérdé-

seket. A zsûrinek, így dr. Szalay László polgármesternek � aki
a zsûri elnöki tisztét is ellátta � nem volt könnyû dolga. Amíg
õk a szigorú pontozási rendszer szerint nekifogtak a verseny-
zõk értékelésének, addig a varázslatos Zséda koncertjét élvez-
hették a jelenlévõk.

Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny
Pest Megyei döntõjének helyezettjei:
I. Szamos Vanda (Nagykovácsi)
II. Góhér Nikoletta (Maglód)
III. Ilyés Dzsenifer (Dunaharaszti)

Dunaharaszti Szépe � Ilyés Jenifer
Gratulálunk a nyerteseknek!

r. k.
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Farsang a Városi Könyvtárban
Mint ismeretes, a vízkereszt napjától hamvazószerdáig terjedõ,
váltakozó hosszúságú idõszak a farsang. Már a középkorban a
zajos mulatság, lakodalom ideje, írja Bálint Sándor néprajzkuta-
tó. A farsanghoz a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb
jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzõbb esemé-
nye a farsangi álarcos, jelmezes komédiázás, amely majdnem
minden tájegység népszokásában elõfordul. A maskarás játék
Magyarországon a 15. század óta kedvelt, és számos formája
fenn maradt a mai napig. Legismertebb ezek közül a busójárás,
a Mohács környéki délszlávok alakoskodó felvonulása. Közössé-
gi helyeken, például a fonóban is folyt farsangi mulatozás. A
maszkkészítés- és viselés egyidõs az emberrel, hiszen az álarc el-
rejt, megváltoztatja az arckifejezést, új egyéniséget kölcsönöz vi-
selõjének. E rejtélyességet adó kellék igazán nélkülözhetetlen a
mókás farsangi vigasságok idején. A legkülönlegesebb álarco-
kat a velencei karneválon mutatják be, melyek olyan mesesze-
rûek, titokzatosak, mint amilyen maga a tündérien szép, adriai
város. Saját kezûleg készített álarcban biztosan tetszést aratunk
majd a farsangi mulatságban, mert minél inkább fantáziadús,
érdekes, különleges vagy egzotikus a maskaránk, annál na-
gyobb a valószínûsége, hogy elrejti viselõje személyiségét; titok
fedi el a személy valódi kilétét. Vár a Könyvtár!

Alkotóktól Luca-napig

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy bemutassam az
Alkotók Dunaharaszti Egyesületének
(ADE) elmúlt évi tevékenységeit.
Egyesületünket Neue Jelena alapítot-
ta, hét éve mûködünk Dunaharaszti-
ban. Jelena � más irányú elfoglaltsá-
ga miatt � lemondott elnöki tisztsé-
gérõl, de azóta is aktívan részt vesz munkánkban. 2010-ben a tagok
engem tiszteltek meg bizalmukkal, hogy vezetõjük legyek. Az egye-
sület fõ tevékenységi köre ingyenes kézmûves foglalkozások és ját-
szóházak szervezése gyermekek részére. Az óvodásoktól a középis-
kolásokig minden korosztályú gyerekkel tudunk foglalkozni, hiszen
van közöttünk óvónõ, tanárnõ, képzett játszóházi vezetõ és kreatív,
alkotni szeretõ nõ is.
Az elmúlt hét év alatt már hagyománnyá váltak a József Attila Mûve-
lõdési Ház és az ADE által közösen szervezett húsvéti és Luca-napi
játszóházaink. Ezenkívül részt vettünk városi, gimnáziumi és más ci-
vil szervezetek programjain is, összesen 18 rendezvényen. Meghívást
kaptunk többek között a baleset-megelõzési napra, tájházi programok-
ra, egy rendhagyó tanévnyitóra és a Duna-parti fõzõversenyekre.
Szeptembertõl nagy feladatra vállalkoztunk. A Baktay Ervin Gimnázium
vezetésének támogatásával az idei tanév kezdete óta kézmûves foglal-
kozásokat tartunk a középiskolások részére.

Az egyesület tagjai közül többen nevelünk ka-
masz gyerekeket, tudjuk, nem könnyû figyel-
müket ebbe az irányba terelni, fõleg a rend-
szeres és aktív részvételt elérni. Eddig négy
alkalommal találkoztunk a diákokkal. �Varr-
tunk� fekete macskát, készítettünk adventi ko-
szorút, majd karácsonyi ajándékokat. Az isko-
la karácsonyfáját együttes munkával díszítet-

tük fel. Számunkra felüdülés volt velük lenni, együtt dolgozni. Köszön-
jük lelkesedésüket, a sok kíváncsi és mulatságos kérdést, a további fog-
lalkozások témájára vonatkozó terveiket, ötleteiket. Olykor, ha nehézsé-
gek és problémák merültek fel, rájuk gondoltunk és arra a sok kicsi gye-
rekre is, akik rendezvényeinken csillogó szemekkel, boldogan alkottak.
Erõt és hitet adtak, hogy érdemes ezt a munkát tovább folytatnunk, sza-
badidejüket kellemes és hasznos idõtöltéssel teljessé tennünk. 
December hónapban sikerült megvalósítani egy régen dédelgetett ál-
munkat. A hagyományos Luca-napi játszóház programjait idén már
további hat civil szervezet és egyesület aktív részvétele is színesítet-
te. December 11-én két órakor felkészülten és sok szeretettel vártuk
a gyerekeket és szüleiket, akik kézmûves foglalkozásokon vehettek
részt az ADE-n kívül a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete és
a Dunaharaszti Foltvarázslók körében. Kvízkérdéseket oldhattak meg
a Nebuló-Tanoda és a Manófalva Óvoda mesés kiállítása mellett. Mé-
zeskalácsot süthettek, és Luca búzát ültethettek a Dunaharaszti Nõ-
egylet segítségével, akik a Luca-napi hagyományokról is meséltek.
A baptista fiatalok bábelõadása és énekeik gondoskodtak a karácso-
nyi hangulatról. Akik megéheztek vagy megszomjaztak, azokat a
Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalmának Kakaóklubja látta vendé-
gül; szendvicset és üdítõt a Környezetbarátoknál találhattak. 
Látogatóink száma megközelítette a 200 fõt. 90 gyermek járta pontgyûj-
tõ kártyájával a termet, hogy végül pontjaikat Brauswetter Ritánál jutalom
arcfestésre válthassák. Volt csokoládéöntés és tombolahúzás is.
Este hat órakor kicsit fáradtan, de boldogan és elégedetten zártuk a
napot, remélve, hogy akik megtiszteltek részvételükkel � kicsik és na-
gyok egyaránt � jól érezték magukat, és máskor is szívesen jönnek
majd rendezvényeinkre.
Ezúton szeretnénk a Luca-napon résztvevõ egyesületek, szervezetek
nevében mindenkit meghívni húsvéti játszóházunkba. Pontos idõpont-
ról a helyi újságból, a TV-bõl, iskolai hirdetményekrõl tájékozódhat-
nak majd.
Kérdéseiket, javaslataikat az alkotokdh@citromail.hu e-mail címre várjuk.
Amennyiben jövedelmük 1%-ával támogatni szeretnék egyesüle-
tünket, hogy gyermekeik a jövõben még több, színvonalas program-
ban vehessenek részt, úgy azt az alábbi bankszámlán megtehetik:
OTP 11742180-20078498. Elõre is köszönjük segítségüket.

Szegediné Fábián Ildikó
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete elnöke
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Könyvbemutató
Megjelent dr. Helméczy Mátyás legújabb
könyve �Hiteles történelem bélyegeken és
pénzeken� címmel, melyet 2010. december 9-
én 18 órakor nagysikerû, vetítéssel egybekötött
könyvbemutató keretében ismertetett meg az
érdeklõdõkkel a Városi Könyvtárban.
A szerzõ az elõszóban így ajánlja mûvét az ol-
vasóknak:
�Ön olyan könyvet vesz kézbe, melyben izgal-
masan, érdekesen, érthetõen és gazdag illuszt-
rációval mutatom be a Ferenc József-i, a tria-
noni és a Horthy-korszakot. Sok újdonságot és
talán meglepõ állítást is talál e könyvben, mert
a pártállami idõkkel szemben a teljes igazságot
igyekszem leírni. Munkám nem politikatörténet,
nem pártharcok-

ról szól, hanem nemzettörténet.
Újszerû megoldással felhaszná-
lom a bélyegeket és a mindenko-
ri pénzeket is. Bemutatom a ma-
gyar bélyegek történetét, hogy
ezen keresztül jobban megvilá-
gíthassam hazánk történelmét.�
A könyv a Dunaharaszti Városi Könyvtárban megvásárolható
2900 Ft-ért!

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Angol teaház

2010. december 9-én tartottuk iskolánk-
ban az angol karácsonyi összejövetelt az
5�8. évfolyamon. Minden osztályból szép
számmal képviseltették magukat a diákok.
Mindenki egy angol különlegességet ho-
zott magával. A �cracker� nevû szaloncu-
kor kinézetû csomagba kis ajándékot,
édességet és üdvözlõ lapot mellékeltek.
Hazamenetelkor húzhattak ezekbõl egyet,
így mindenki �crackerrel� jött és azzal is 
távozott, ami mindenkinek kedves megle-
petést jelentett.

A gyerekek elõadtak két kis jelenetet, sok-
sok karácsonyi játékot játszottunk. Ezekkel
párhuzamosan minden évfolyamon 2-2
diák a folyosókra készített karácsonyi pla-
kátok között �szaladgált�, keresve az ezek-
hez összeállított 20 pontos kérdõív vála-
szait. Ez által sokat megtudhattak a külön-
bözõ nemzetek karácsonyi szokásairól.
Zenés része is volt a programnak. Néhá-
nyan énekeltek és Verpeléti Rita 5. a osz-
tályos tanuló karácsonyi dalokat furulyázott.
A gyerekek és mi pedagógusok is, sok-
sok finom süteménnyel érkeztünk. Fõz-
tünk teát is, hogy ezzel még kellemeseb-
bé tegyük az összejövetelt.
Játékkal, dallal, igazi karácsonyi hangulat-
ban telt a délután.

Jól éreztük magunkat, jövõre ismét összejö-
vünk, hogy amúgy �angolosan� megünne-
peljük a karácsonyt.

Némethné Hunya Gabriella
és Solti Réka, angoltanárok

Látogatás a Természettudományi
Múzeumban

A hatodik évfolyam úgy döntött, hogy a de-
cember egyik esõs, borús délutánját a Ter-
mészettudományi Múzeumban tölti. Ez a
kirándulás nem csak szórakoztató volt, de
ismereteink is gyarapodtak.
Elõször a �mesék kertjébe� kalauzoltak el
bennünket. Itt Magyarország õshonos növé-
nyeit és állatait láthattuk kiállítva, annyira
élethûen, mintha épp a Bakonyban járnánk.
Néhány lépés után már hazánk vízi élõvilá-
gának lényeit csodálhattuk. Az ember is itt
élt már több ezer éve harmóniában a termé-
szettel, s hogy hogyan, azt a múzeum egy
másik szögletében mutatták meg nekünk.
Nézelõdtünk, hallgattuk az elõadásokat, de
aztán mi következtünk! Csoportokra oszlot-
tunk és önálló kutatómunkával egy három-
oldalas kérdõívet töltöttünk ki. Fényt derí-
tettünk a meggyvágó, a csuszka és a kor-
morán minden titkára. Utánanéztünk mik is
azok a sárkánykövek, mirõl szól Szent
László mondája, és hogy melyik növényt
nevezték el Csaba királyfiról.
Az idõ gyorsan elröpült, sok látnivaló kima-
radt, ezért úgy döntöttünk, hogy még visz-
szalátogatunk.

Nagy Laura, Tóth Dóra, 
Fejes Anna, 6. b osztály

Terematlétika Dömsödön

2010. december 10-én rendezték meg
Dömsödön a terematlétika versenyt felsõ
tagozatosak számára.

Betegségek miatt, csak az 1997-ben szü-
letettekkel tudtunk kiállni. Nagy erõt pró-
báló versenyszámokban kellett küzdeni a
gyerekeknek! 
Versenyszámok: � hoppi ugrás (ez 5 ug-
rás egymás után helybõl)
� 3 kg-os medicinlabda dobás hátrafelé
� 30 m-es síkfutás
� 800 m-es síkfutás
A lányok az igazán szép II. helyet érték
el 9 csapat közül. 
Csapattagok: 7. a Balázs Patrícia, Ko-
csis Barbara, Lichtner Dorina; 7. b Me-
leghegyi Laura, Rózsa Stefanie; 8. a Ba-
kó Benedikta
A fiúk a helyiek szomorúságára, maga-
san nyerték a versenyt szintén 9 csapat
közül, azaz I. helyezettek lettek! 
Csapattagok: 7. a Boldog Balázs, Mil-
csevics Márk, Nagy Martin, Pohlmüller
Dániel, Simon-Balla István; 7. b Boros
Márk, Szûcs Benett
Az egyéni összetett versenyben: I. Bo-
ros Márk, III. Simon-Balla István helye-
zést ért el!

Gratulálunk tanulóinknak!
Köszönet a szülõknek, akik az utaztatás-
ban segítettek! 

Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ

Köszönetnyilvánítás
Ruhaosztást / ruhaátvételt tartunk:  február 4-én és 11-én (pénteki
napokon) 16.30-tól 18 óráig a Fõ út 73-ban. (Szent István Fõplébánia,
Fõ út 71., mellett) Az érdeklõdõket szeretettel várjuk, szerény összeget
elfogadunk, amelyet a még szegényebbeknek juttatunk el.
Köszönjük: a Gyógyforrás Gyógyszertárnak a felajánlott sok, finom
teát és C-vitamint, a NOE Dunaharaszti Csoportjának a sós-
tengervíz-párásítót és az édesítõszert, valamint a Tesco és Vögele áru-
házaknak a térítésmentes reklámtáskát! Köszönjük mindazoknak,
akik a Kerkai parkban rendezett adventi jótékonysági vásárra (novem-
ber 28. és december 19.) meghívtak, és akik ott megtiszteltek vásárlá-
sukkal! Segítettek, hogy segíthessünk, így karácsonyi ajándékot tud-
tunk adni nehéz körülmények között élõknek. Mi a Katolikus Egy-
ház hivatalos segélyszervezetének (Caritas Hungarica � Magyar Kato-
likus Karitász) helyi, dunaharaszti önkéntesei vagyunk. Korra, nemre,
felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, az evangélium szellemében
próbálunk segíteni a szegényeken, hasonlóan Jézushoz.
Kérjük a mesterembereket, hogy ha szakmunkájukkal � ingyen � segí-
teni tudnának a rászorulókon, szíveskedjenek nekünk jelezni ezt, mi pe-
dig szívesen továbbítjuk jószándékukat � természetesen csak � a nél-
külözõk felé.
Ha valakinek van feleslegessé vált, de mûködõ,  automata mosógépe,
mert a régit újra cserélte kérjük, hogy jelezzen nekünk, mert egy nagy-
családnak igen nagy szüksége lenne rá. Köszönjük! Használt hûtõszek-
rény és fotelágy keresi gazdáját, a �ruhaosztáson� lehet érdeklõdni. 
Elérhetõségeink: karitasz.dh@freemail.hu, telefonszámunk a szerkesz-
tõségben elkérhetõ.

Szent Erzsébet Karitász Csoport
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Apró kezek színvonalas munkái

A péntek a hunyadis napköziseknek nem
csupán azt jelenti, hogy délután a táskák-
ban maradnak a tankönyvek, hanem sok
izgalmas, érdekes program lehetõségét is
magában rejti a hét utolsó munkanapja.
Kéthetente egy méhkas nyüzsgésével ve-
tekszik az alsós
napközisek vala-
mennyi tanterme, a
folyosó és az udvar
is. Ilyenkor ugyanis
a napközis tanító
nénik szabadon vá-
lasztható programokat szerveznek forgó-
színpad-szerûen a nebulóknak, amelye-
ken érdeklõdésüknek, vérmérsékletüknek
megfelelõen vehetnek részt a kisdiákok.
November 26-án sem volt ez másként. Az
udvaron a játékos vetélkedõ résztvevõi
bíztatták egymást, a termek egyikében
terményképeket készítettek nagy gond-
dal, a másikban tûvel-cérnával varázsol-
tak szebbnél-szebb mintákat a textilre. A
3. csoport termében izgatottan találgatták,
mire fogjuk használni a csempét, üveget,
nyomdafestéket. Amikor kiderült, hogy

monotípiát készítünk,
elõször meglepetten
néztek, ám amikor
megértették a techni-
ka lényegét és még
mintadarabot is láttak,
izgatott tervezésbe
kezdtek. A témavá-
lasztást Drégely Lász-
ló: Mese és Békaének

címû verseivel könnyítettük meg.
Sinkovics Boglárka tanító néni is segített
abban, hogy mindenkinek jusson a maga
választotta színû festékbõl, és bíztatása is
pozitívan befolyásolta a munka alakulá-
sát. A kész mûvek láttán a gyerkõcök ma-
guk is meglepõdtek azon, hogy milyen
szép alkotásokat hoztak létre. Három jól
sikerült munka bemutatásával szeretnénk
kedvet csinálni a további munkához.
Ahhoz, hogy ezt a technikát is kipróbál-
hassuk, kellett egy anyuka, Csornai Ka-

ta, aki az elejtett megjegyzésekre is fi-
gyelve � miszerint speciális festékkel le-
het csak monotípiázni � hamarosan egy
hatalmas adag nyomdafesték-maradék-
kal állított be az iskolába. A festéket ez-
úton köszönjük meg Horváth Gergely of-
szet üzletágvezetõnek (Doba Kft.). A ma-
radékból több liter festéket nyertünk, 17
színben, ami évekre biztosítja a lehetõ-
séget ahhoz, hogy több, sajátos festék-
igényû technikát kipróbálhassunk.

A december az ünnep-
várás jegyében telik.
Ehhez igazítottuk az
1. c osztályos napközi-
sekkel az utolsó dél-
utánra szervezett
programunkat, a kará-
csonyi asztali díszek
készítését. Meglepõen
nagy volt az érdeklõ-

dés � 54 apró kéz tett-vett izgatottan a
mákgubók, magyal-, és fenyõágak, diók,
szalagok, gyertyák közt, figyelve az erre
az alkalomra meghívott szakképzett virág-
kötõ-berendezõ, dísznövénykertész, Kiss
Alexandra útmutatásaira, aki nagy türe-
lemmel segített az ötletelésben, a rögzí-
tésben, szorgosan kötötte a masnikat, és
adott tanácsot a különlegesebb megol-
dásra vágyóknak. Mindemellett arra is
szakított idõt, hogy a fényképezõgéppel
megörökítse a gyerekek munkáit is. Kö-
szönjük a kellemes délutánt, a karácsonyi
hangulatot, a jó tanácsokat, az otthoni ün-
nepi készülõdéskor is hasznos tippeket. 
A gyerekek büszkén mutatták kezük mun-
káját az értük érkezõ szülõknek. Bizonyá-
ra sok karácsonyi vacsoraasztalt ékesítve
fogják emelni majd az ünnep fényét ezek
a szép díszek. 
Szeretnék még köszönetet mondani Gyu-
riczáné Faragó Szilvia és Farkas Anikó
anyukáknak, akik a segítségünkre voltak
abban, hogy végül minden a helyére ke-
rüljön.
Az alábbi fotókkal kívánok mindenkinek
békés, kellemes karácsonyt és boldog új
esztendõt:

Óvári F. Rita

Házi sakkverseny a Hunyadiban

A sakkverseny már hagyománnyá vált is-
kolánkban. A diákok körében népszerû ez
a sport, ezért a Mûvészeti és Sport Mun-
kaközösség vezetõje, Nyári A. Ildikó az
idei tanévben is felkérte Schubert Gyulát
a DMTK Sakkszakosztály vezetõjét, hogy
az elõzõ évekhez hasonlóan segítsen a
sakkverseny lebonyolításában.
November 17-én tizenöt felsõs és egy al-
só tagozatos tanuló részvételével, Csa-
tári Gábor tanár segítségével és Schu-
bert Gyula vezetésével kezdetét vette a
verseny, mely az egész délutánt betöltöt-
te. Szoros küzdelemben született meg
az eredmény: elsõ helyen Pataki Nor-
bert 7. b osztályos tanuló végzett, má-
sodik Márkus Barnabás elsõ osztályos
(!) tanuló lett, a harmadik hely Trubin Ri-
chárd 8. b osztályos tanulónak jutott. A
helyezettek érem- és könyvjutalomban
részesültek. Minden résztvevõ a szak-
osztályvezetõ � aki maga is tapasztalt,
sikeres versenyzõ � biztató szavai kísé-
retében távozott a versenyrõl. Gratulá-
lunk a nyerteseknek, és köszönjük Gyu-
la bácsi segítségét! Várjuk a jövõ évi baj-
nokságot!

Tapintható történelem

A Hunyadisok sikeresen vettek részt egy
Zámolyon rendezett, országos képzõmû-
vészeti, történelmi és irodalmi pályázaton,
melynek témája a II. világháború volt.
A képzõmûvészeti kiállítás 2010 januárjá-
ban nyílt meg és késõ õsszel zárult. A lá-
togatók szavazatai alapján hirdették ki az
eredményt.
A Hunyadis diákok az általuk készített
grafikákkal szép helyezéseket értek el.
A II. korcsoportban elsõ lett Árva Do-
rottya, második helyen Gyöngyösi Dó-
ra végzett. A III. korcsoportban egy volt
diákunk, Szabó Zsófia ért el elsõ helye-
zést. Mindhárom pályázaton nyertes,
volt hunyadis, jelenleg egy mûvészeti
szakközépiskola növendéke. Büszkék
vagyunk rájuk!

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Óvd az egészséged!

Ezzel a címmel hirdettük meg Gyöngyi né-
nivel az alsó tagozatos tanulóink körében
azt a játékos vetélkedõt, melynek célja nem
csupán az volt, hogy sorolják föl az egész-
séges életforma ismérveit, mondják el, mi-
ért fontos a testedzés, a rendszeres fogmo-
sás, a sok zöldség és gyümölcs fogyasztá-
sa, hiszen ezt õk nagyon ügyesen elmond-
ják, szinte �fújják�.
Aztán másnap felkelnek, és sokan közülük
már iskolába jövet kezdik rombolni az
egészségüket azzal, hogy reggeli gyanánt
egy-két csomag csipszet megesznek.
Ezért a legfontosabb feladatunknak azt tar-
tottuk a szervezésénél, a feladatok összeál-

lításánál, hogy a
program végére
történjen meg ben-
nük, de legalábbis
induljon el egy
olyan szemlélet-
mód váltás, mely
valódi, pozitív vál-
tozásokat eredmé-
nyez majd az élet-
vitelükben.
A közkedvelt ke-

resztrejtvény, a puzzle, a gyümölcskóstoló
mellett segítségül hívtuk pl. a drámapedagó-
giát és más módszereket, alkalmat adtunk
arra, hogy a különféle játékokon keresztül
beleélhessék magukat a beteg, az orvos, a

szülõ szerepébe, s maguk hozhassanak
döntéseket. Pedagógusként vagy akár
dietetikust játszva szembesüljenek a problé-
mákkal, gondolkodjanak a megoldásokon.
Rendkívül jó érzés volt, hogy minden feladat
nagyon nagy izgalommal és lelkesedéssel
töltötte el az egészen kicsiktõl a legnagyob-
bakig a gyermekeket, hogy mindig nagyon
várták a soron következõ játékot.
Bízunk benne, hogy játékos vetélkedõnk al-
kalmával a tanulóink sok ismeretet szerez-
tek, amelyeket saját maguk hasznosítani
tudnak majd, és ismeretségi körükben is to-
vább tudnak adni. Ha ez így lesz, akkor ren-
dezvényünk a kitûzött célját elérte.

Humicskó Zsuzsanna
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ASHIHARA KARATE EURÓPA BAJNOK  
LETT PIACSIK ZSÓFIA

2010. december 10�12. között került megrendezésre
Lettország fõvárosában Rigában az ifjúsági és junior
Ashihara Karate Európa Bajnokság. 8 ország 170 ver-
senyzõje vett részt a megmérettetésen. 

Magyarországot a Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület két ver-
senyzõje, Piacsik Zsófia és Farkas Dávid képviselte, mindketten ju-
nior korcsoportban, valamint egy bírót is delegáltunk.
Hónapok óta keményen edzettek a versenyzõink, hogy megállják he-
lyüket az erõs nemzetközi mezõnyben. A felkészülésük jól sikerült. 
December 10-én érkeztünk meg Rigába. A regisztráció és mérlege-
lés után megkaptuk a sorsolást. Zsófinak lett és román ellenfelei, Dá-
vidnak orosz és dán ellenfelei voltak.
December 11-én reggel kezdõdött a verseny a megnyitóval. A hatal-
mas orosz, román, lett és dán csapatok után következtek a kisebb
csapatok, köztük Magyarország.
A megnyitó után azonnal Dávid kezdte a küzdelmeket. Orosz ellen-
felei ellen Dávid nagyon szépen helyt állt, harciasan küzdött, a küz-
delmek teljesen kiegyenlítettek
voltak.  Azonban az orosz ver-
senyzõk által egy jó idõben indí-
tott és betalált fejrúgás miatt Dá-
vid nem nyerte meg a küzdelme-
ket. A dán versenyzõ Dávid ellen
feladta a küzdelmet, azonban ez
nem volt elég ahhoz hogy a dön-
tõbe jusson. Dávid így a negye-
dik helyen végzett. Nagyon szép
teljesítmény elsõ nemzetközi
versenyén.
Zsófi ellenfelei, fõként a lett lányok több mint 10�15 kilóval nehe-
zebbek voltak.
Ennek ellenére a mi lányunk fölényesen nyerte mindegyik küzdel-
mét. A román lány volt az egyetlen, akivel kiegyenlített volt a küz-
delem, azonban a küzdelem vége elõtt
5 másodperccel Zsófi egy gyönyörû
fejrúgással három pontot szerzett, így
egyértelmûen nyerte ezt a küzdelmét
is, s ezzel Európa-bajnok lett. Na-
gyon jó érzés volt hallgatni a magyar
himnuszt.
A verseny után este, vacsora és buli
következett, majd december 12-én
utaztunk haza.
Köszönjük dr. Szalay László polgár-
mester úr és a Dunaharaszti Önkor-
mányzat, valamint a Dunavarsányi
Polgárõr Egyesület, Viktor Endre Úr
(dunavarsányi vállalkozó), Vankó Bé-
la Úr (VB Fox Dunavarsány) és dr.
Erdey Katalin (Fogdinasztia Kft.) tá-
mogatását.
Külön köszönet Drenovits Zsuzsannának (Szeráf 2000 Bt), aki a ver-
senyzõk pszichológiai felkészítését végezte. 
A Magyar Ashihara Karate Közhasznú Szövetség évzáró évértéke-
lõ bankettjén elismerésben részesítette egyesületünk 8 kiemelkedõ
versenyzõjét, akik 2010. évben minden versenyen elsõ helyezést ér-
tek el. Díjazásban részesült: gyermek kategóriában Csurka Gergõ,
Király Zsófia, Takács Balázs, Schwarczenberger Klaudia, junior
kategóriában Piacsik Zsófia, Piacsik András, felnõtt kategóriában
pedig Cseh-Szakál Tímea és Lacházi János.
A Magyar Karate Szakszövetség 2010. december 15-én tartotta ju-
talmazással egybekötött évadzáró ünnepélyét, melyen minden kara-
te stílusból a legkiemelkedõbb nemzetközi versenyeket nyert spor-
tolók kaptak díjazást. Egyesületünk három versenyzõje részesült
tárgyjutalomban 2010. évi nemzetközi versenyeredményei alapján,
õk Piacsik Zsófia, Piacsik András és Cseh-Szakál Tímea.
Úgy gondolom, hogy a fenti sikereket figyelembe véve, valamint
egyesületünk egész éves eredményeit nézve, nagyon szép évet zár-
tunk.
2011-ben is várjuk az Ashihara Karate iránt érdeklõdõ sportolni vá-
gyó fiatalokat és idõsebbeket is. Edzéseinket továbbra is a Hunyadi
János Általános Iskola felsõ tagozatának tornatermében tartjuk ked-
den és csütörtökön 17.30�20.00 óra közötti idõben. Telefon: 70-942-
3550. Web: www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu 

MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!

Csurkáné Döcsakovszky Mária vezetõedzõ,
Csurka László edzõ

Dunaharaszti Kempo éves értékelése
Üdvözlök mindenkit! A 2009-es évnél sokáig úgy hittem, hogy nem
tudunk jobb eredményt elérni. 2010-ben kevesebb versenyen in-
dultunk el, összesen 13 megmérettetésen vettünk részt. Ebböl
1 Világbajnokság, 1 Kempo Európa-kupa, 1 K-3.
Nagydöntõ: 3 profi gála, 6 Utánpótlás Országos Kempo Verseny,
1 Országos Kempo Verseny!
Eredményeink MEGELÕZTÉK a tavaji eredményeinket!
1 világbajnoki cím, 1 abszolút K-3 bajnoki cím, 3 kempo
Európa-kupa gyõzelem, 1 profi MMA.
Gyõzelmek: 4 felnõtt K-3, emellett országos és utánpótlás verse-
nyeken elért 22 aranyérem, 11 ezüstérem, 5 bronzérem, és 3
harcmûvészeti bemutató!
Csapatunk legeredményesebbjei:
Felföldi Szabolcs (1 világbajnoki cím, 1 profi MMA gyõzelem,
1 kempo európa kupa gyõzelem, 1 kempo fegyveres formagya-
korlat aranyérem.)
Szombat Patrik (8 országos kempo, K-3, pitbull superfight arany-
érem, világbajnokságon 8. helyezett, 2 ezüstérem.)
Bagdi Tamás (1 K-3 abszlút bajnoki cím, 1 kempo európa kupa
gyõzelem, 2 profi gyõztes K-3 mérkõzés.)
Hamodi Omár (4 kempo utánpótlás, K-3 aranyérem, 2 ezüst-
érem.)
Gyimesi Márk (4 kempo utánpótlás és K-3 aranyérem, 1 ezüst-
érem, 1 bronzérem.)
Jáki Zoltán (1 kempo országos, 3 kempo utánpótlás aranyérem.)

Köszönjük támogatóinknak, hogy mellettünk álltak 2010-ben:
Télapók boltja (Höhts Zsolt), Bajusz Presszó (Drajkó László).

Kívánok mindenkinek NAGYON BOLDOG, KÖNYEBB ÉS
EREDMÉNYESEBB ÚJ ESZTENDÕT!

Felföldi �hegylakó� Szabolcs

Kempósaink taroltak, 
Felföldi Szabolcs ismét gyõzött Ózdon!
Október 24-én Szegeden rendezték meg a Magyar Kempo Szövet-
ség által rendezett Délvidék kupát. A rangos eseményen egyedül
a Dunaharaszti csapat állított ki fullkontaktban minden súlycsoport-
ban versenyzõt. A verseny rangját mutatja, hogy szegedi profi ket-
recharcosok is indultak a versenyen. Felföldi Szabolcs bemutatta
tudását fegyveres formagyakorlatban, a legjobb nemzetközileg
jegyzett magyar ketrecharcos megnyerte a fegyveres divíziót!

Eredmények:
Felföldi Szabolcs: fegyveres formagyakorlat 1. hely
Jáki Zoltán: full kontakt 1. hely
Szombat Patrik: full kontakt 1. hely
Bogárdi Zsolt: full kontakt 2. hely
Bogárdi Péter: full kontakt 2. hely
Dávid Péter: kick-box-judo-jitsu 3. hely

November 20-án Ózdon harcoltak a pitbullok. A 13 parázs mér-
kõzésbõl 5 mérkõzés Dunaharaszti érdekeltségû volt.
A szereplés szenzációs volt, 5 mérkõzés, 5 gyõzelem, ebbõl 2 idõ
elõtt fejezõdött be! Felföldi Szabolcs is ringbe lépett, az ózdi ket-
recharcos Besztercei Móriczot gyõzte le az elsõ menetben hátsó
fojtással.

Eredményeink:
Gyimesi Márk: K-3 pontozásos gyõzelem
Szombat Patrik: K-1 pontozásos gyõzelem
Bagó Attila: K-3 (két mérkõzés) 1. pontozásos, 2. ko gyõzelem
Felföldi Szabolcs: MMA (ketrecharc) feladásos gyõzelem

Eltelt egy újabb év, jöhet a várva várt pihenés, de mi természete-
sen nem pihenünk. A mi sikerünk titka nem más mint edzeni, edze-
ni és mégtöbbet edzeni! Mikor más pihen mi edzünk! Tesszük a
dolgunkat: küzdünk és gyõzünk. Értünk, magunkért, mindannyiun-
kért. Akinek felkeltette a legkeményebb küzdõsport az érdeklõdé-
sét, ki akarja próbálni magát, vagy esetleg egy visszafogottabb
edzésmetodikájú tréningekre vágyik, azt szeretettel várjuk.
Pitbull Kempo Sport edzõterem: Dunaharaszti, Fõ út 47.
(Felföldi-Gumi). Tel:06-30-9902-354,  06-24-460-164

Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag békés boldog új
esztendõt!

Dunaharaszti Kempo Sport
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2010. december 13-án megtartott ülése

Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között történtek-
rõl az alábbiak szerint:
1. A rendkívüli csapadékra jóváhagyott elõirányzat feladatai elvégzés-

re kerültek.
2. A Paradicsom-szigetre vezetõ út kátyúzása megtörtént.
3. Elkészült a belsõ úthálózat gréderezése hengeres tömörítéssel.
4. Folyamatosak a kátyúzások, a padkanyesések, a KRESZ táblák pótlása.
5. Képviselõk által kért KRESZ táblák szintén kihelyezésre kerültek.
6. A közútkezelõ az egyeztetett hóeltakarítási terv szerint felkészült a

város útjainak hóeltakarítására és síkosság mentesítésre.
7. A városban a karácsonyi díszvilágítás kihelyezésre került.

Sürgõsségi elõterjesztés

Szent István Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme

121/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete � Láng András esperes
plébános úr által a Szent István Római Katolikus Egyházközösség nevé-
ben beterjesztett kérelemben foglaltakat méltányolva � a Szent István Ró-
mai Katolikus Plébánia részére összesen 1 120 000 Ft összegû mûködé-
si célú támogatást hagy jóvá a plébániatemplom épületének tetõzetén ki-
alakult károk elhárítására. A támogatást két ütemben biztosítja, így 2010.
évben 560 000 Ft, 2011. évben 560 000 Ft kifizetését hagyja jóvá. 
A támogatás elsõ része 2010. december hónapban kifizethetõ. A 2010.
évi támogatás felhasználásáról 2011. január 31-ig  el kell számolni. 
A 2011. évi támogatás 2011. február hónapban kifizethetõ azzal a ki-
kötéssel, hogy a munkálatokat legkésõbb 2011. április 30-ig el kell vé-
gezni és a támogatás összegével 2011. május 31-ig el kell számolni. 
A 2010. évi támogatás fedezete az Önkormányzat 2010. évi költségve-
tésérõl szóló 2/2010. (II.23.) rendelet általános tartaléka. A 2011. évi
támogatás fedezetét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésben köte-
lezettségek között tervezni kell.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 15.

Napirendi pontok

1. Döntés közbeszerzési eljárások eredményérõl

122/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2010/134. lapszámában megjelent, a �Dunaharaszti város zöldte-
rületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása� tárgyában
közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének a Zöld Korona Garden
Parkfenntartó és Parképítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Szõlõhegy u.
16.) jelöli meg, nettó 51 976 479 Ft/év + áfa összegben. A Képviselõ-
testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vál-
lalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

123/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a �Takarítás� tárgyá-
ban közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének a TOP CLEANING
Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33. ép.) 13 190 717 Ft + áfa ösz-
szegben jelöli meg. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert
a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. január 31.

2. Tájékoztató Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetése végrehajtásáról 3/4 éves idõszakra vonatkozóan

124/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja Dunaha-

raszti Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
� háromnegyed éves idõszakra vonatkozó � tájékoztatót.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló
2/2010. (II. 23.) rendelet módosítása

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2010. (XII. 14.) rendelete

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotja az Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/2010. (II. 23.) rendelet mó-
dosításáról szóló rendeletét.

4. DMTK Labdarúgó Szakosztály vezetõjének támogatási ké-
relme

125/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete � a DMTK Labdarú-
gó Szakosztály vezetõje által beterjesztett kérelemben foglaltakat mél-
tányolva � a DMTK Labdarúgó Szakosztály részére 5 000 000 Ft ösz-
szegû, mûködési célú támogatást hagy jóvá. 
A támogatás fedezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szó-
ló 2/2010. (II. 23.) rendelet általános tartaléka.
A támogatást a Szakosztály gazdálkodásában kialakult átmeneti nehéz
helyzet áthidalására, lejárt tartozások kiegyenlítésére kell fordítani és a
támogatás felhasználásáról 2011. január 15-ig el kell számolni. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 15.

5. A 2011. évi út- és csapadékvíz tervezési elõirányzat biz-
tosítása

126/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal ar-
ra, hogy a 2011. évi út- és csapadékvíz-elvezetés tervezéséhez szükséges
15 000 000 Ft elõirányzatot a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 15.

6. Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszol-
gáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó kü-
lönféle díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
15/2010. (XII. 14.) rendelete

Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások
és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak 

megállapításáról 

Egységes szerkezetben

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzat-
okról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított jog-
körében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §, a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §
(3) bekezdése, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tör-
vény 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az Önkormányzat illetékességi területén törté-
nõ közszolgáltatási díjak meghatározása, valamint a 2011. évi költ-
ségvetés elõirányzatait elõkészítõ számítások megalapozásának elõse-
gítése.
2. § A rendelet hatálya a helyi tömegközlekedést lebonyolító társaság
által beszedett díjakat kivéve, kiterjed valamennyi az Önkormányzat ál-
tal megállapított díjra, beleértve a Dunaharaszti Regionális Városüzemel-
tetési Kft.-t (továbbiakban: DHRV Kft.) megilletõ közszolgáltatási díjakat.
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II. A díjak meghatározása

3. § (1) A DHRV Kft. által végzett közszolgáltatások esetén az 1. szá-
mú mellékletben szereplõ díjtételeket kell alkalmazni.
(2) Közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz díjak estén a há-
lózatfejlesztési hozzájárulás a 10 méteren belüli bekötés költségeit tar-
talmazza, talajvízszint süllyesztés, burkolatbontás, sajtolás nélkül, leg-
feljebb 1,5 méter gerincmélységig.
(3) Közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjak esetén háló-
zatfejlesztési hozzájárulás a 10 méteren belüli bekötés költségeit tartal-
mazza, talajvízszint süllyesztés, burkolatbontás, sajtolás nélkül, legfel-
jebb 2 méter gerincmélységig.
(4) Kommunális szilárd hulladék díj elszállítási kedvezmény csak szo-
ciális rászorultság alapján állapítható meg!
(5) A kommunális szilárd hulladék szállítás szolgáltatási díjának fi-
zetéséhez 2011. január 1-tõl a kedvezmények és a megállapítás alap-
jául szolgáló jövedelemhatárok a következõk:

Önálló háztartásban élõ öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjban részesülõ
Jövedelem határ Támogatás százalékos mértéke
Egyedül álló esetén
Nyugdíj minimum 150%-a és 200%-a között 50%
Nyugdíj minimum 150%-a alatt 75%
Két vagy több fõ esetén
Nyugdíj minimum 100%-a és 150%-a között 50%
Nyugdíj minimum 100%-a alatt 75%

(6) A támogatás megállapítása a jövedelemigazolások becsatolásá-
val, kérelemre indul, melyet a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Irodáján lehet benyújtani.

4. § Egyéb díjak és normatív költségtérítés díja:
(1) MÁV Alsó területén kisfeszültségû hálózatról történõ csatlakozás
közmûfejlesztési hozzájárulása (lakossági) nettó 170 000 Ft.
(2) Újhegyi dûlõ villamosításánál fizetendõ közmûfejlesztési hozzájá-
rulás (lakossági) nettó 150 Ft/m2/csatlakozott ingatlan.
(3) Személygépkocsi parkoló létesítési kötelezettség pénzben történõ
megváltása � a (4) bekezdésben foglalt Fõ úti ingatlanok kivételével �
személyautó parkolóállásonként nettó 300 000 Ft.
(4) Személygépkocsi parkoló létesítési kötelezettség pénzben történõ
megváltása a Fõ úton (a parkolók részleges pályázati forrásból történõ
megvalósulására tekintettel) � a páros házszámozású oldalon a Fõ út 50.
sz., 4251/1 hrsz.-ú ingatlantól a Fõ út 210. sz., 968 hrsz-ú ingatlanig,
valamint a páratlan házszámozású oldalon a Fõ út 1/a., 5252 hrsz.-ú in-
gatlantól a Fõ út 113. sz., 5311 hrsz.-ú ingatlanig � személyautó parko-
lóállásonként nettó 150 000 Ft.

5. § (1) A temetkezési szolgáltatás (szertartások térítési díjai és sírhe-
lyek térítési díjai) esetén alkalmazandó díjtételeket a 2. számú mellék-
let tartalmazza:
(2) A sírboltok megváltási ideje: 60 év
A sírhelyek megváltási ideje: 25 év
Az urnafülkék és urnasírok megváltási ideje: 10 év
(3) A DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. által értékesítendõ
örök urnafülkék térítési díjait a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Piaci tevékenység térítési díjait, amelyek:
� Piaci helypénzek meghatározása,
� Elektromos csatlakozás használati díja,
� Az árusító asztalok bérleti díja,
� Napi parkolási díjak meghatározása (kijelölt parkolóban)
a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Adott helyre történõ egyösszegû befizetés esetén az elõre megváltott
hely más részére át nem ruházható, a bérleti díj vissza nem kérhetõ.
(3) Mozgáskorlátozottak és hadigondozottak parkolási díj fizetése nél-
kül vehetik igénybe a kijelölt parkolót.

7. § A közterület rendeltetéstõl eltérõ célú használatának díjai:
1.) Építési munkával kapcsolatos építõanyagok, állványok, segédeszkö-

zök közterületi tárolása után fizetendõ térítési díjak,
2.) Vendéglátó-ipari egység közterületen elhelyezkedõ része után fize-

tendõ térítési díj,
3.) Közterületi hirdetõoszlop, hirdetõtábla, cég- és címtáblák, fényrek-

lám, vitrin, plakát, falragasz és egyéb reklámfelirat elhelyezése után
fizetendõ térítési díjak

az 5. számú mellékletben kerülnek meghatározásra.

8. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a 6. sz. melléklet
tartalmazza.

9. § �Dunaharaszti Hírek� címû önkormányzati lap hirdetési díjait a 7.
számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az intézményi étkezési térítési díjakat a Képviselõ-testület a
8. számú mellékletben határozza meg.
(2) Az étkezési térítési díjak fizetése készpénz-átutalási megbízással,
utólagos elszámolással történik. 
(3)A térítési díjak összegébõl � törvényben szabályozott esetekben � 50%,
illetve 100% kedvezményt kell biztosítani. A kedvezmény igénybevétel-
ének jogosultságát a szolgáltatás igénybevételének helyén kell igazolni.

11. § A Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizeten-
dõ térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség a 9. számú melléklet sze-
rint kerül jóváhagyásra.

12. § (1) A Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdési Ház térítési dí-
jait a 10. és 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Óradíjas tételeknél a megkezdett óra egész órának minõsül.
(3) A bálok idõtartama 20 órától 04 óráig tart, az ezen felüli idõt üzle-
ti óradíjjal kell fizetni.
(4) A báli és a szilveszteri báli belépõdíj alapszolgáltatást tartalmaz,
többletszolgáltatással � annak függvényében � emelkedik.
(5) Az önköltségi alapú díjtételekre jogosultak köre az Oktatási, Mûve-
lõdési és Sport Bizottság által � a Képviselõ-testülettõl kapott � átruhá-
zott hatáskörben kerül meghatározásra.

13. § A Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó által alkalmazott ellátási dí-
jak a 12. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

14. § (1) A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola he-
lyiség bérleti díjait a 13. számú mellékletben hagyja jóvá.
(2) Elektromos csatlakozás használati díja: minden megkezdett 100 W
igénybevétel esetén 120 Ft/óra + áfa.

15. § (1) Általános Iskolák terembérleti díjai a 14. számú, a 15. számú
és a 16. számú mellékletekben kerülnek jóváhagyásra.
(2) Elektromos csatlakozás használati díja: minden megkezdett 100 W
igénybevétel esetén 120 Ft/óra + áfa.

III. Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejû-
leg hatályát veszti az Önkormányzat illetékességi területén végzett köz-
szolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle dí-
jak megállapításáról szóló 17/2009. (XII. 22.) számú rendelet.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2011. január 1-tõl kell alkalmazni.
(3) Felhatalmazást kap az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság arra,
hogy az Önkormányzat intézményi helyiségeinek bérbeadása során a bér-
bevevõ kérelmére � egyedi elbírálás alapján, indokolt esetben � a helyi-
ségek bérbeadási díjtételeinek megfizetésétõl részben vagy egészben el-
tekinthet, oly módon hogy az engedmény közvetett támogatásként kerül
elszámolásra. A közvetett támogatásként felhasználható elõirányzat mér-
tékét az Önkormányzat � adott évi � költségvetési rendelete tartalmazza. 
(4) A Dunaharaszti Kislabor és a fiziotherápiás humán egészségügyi
szolgáltatásért díjat fizetni nem kell, mivel az egészségügyi szolgálta-
tást csak beutaló ellenében, kizárólag dunaharaszti állandó lakosok ve-
hetik igénybe.
(5) Felhatalmazást kapnak az oktatási intézmények vezetõi arra, hogy
az adott oktatási intézményekben mûködõ büfé ellátás helyiségeinek
bérleti díját egyénileg, minimálisan � az önköltség-számításon alapuló
� teljes önköltség mértéke szerinti díjért adják bérbe.
(6) Felhatalmazást kap a Jegyzõ arra, hogy a közbeszerzési eljárások
során értékesített pályázati dokumentáció értékét egyedi közvetlen ön-
költség számítás alapján megállapítsa.

Dr. Szalay László sk. Pethõ Zoltán sk.
polgármester jegyzõ

Záradék: A rendelet kihirdetve 2010. december 14-én.
Dunaharaszti, 2010. december 14. Pethõ Zoltán sk., jegyzõ

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2010. december 20-án.
Dunaharaszti, 2010. december 20. Pethõ Zoltán sk., jegyzõ
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1. számú melléklet

DHRV Kft. 2011. évi közszolgáltatási árai
(A 2003. október 1-jén létrejött 

közszolgáltatási szerzõdések rendelkezései alapján.)

Ivóvízdíj

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

Lakossági és intézményi vízdíj 310 Ft/m3 + áfa
Ipari és közületi vízdíj 365 Ft/m3 + áfa
Vizbázisfejlesztés közület 
(növekmény több, mint 0,45 m3/nap) 224 000 Ft/m3/nap + áfa

Vizbázisfejlesztés közület 
(növekmény 0/0,45 m3/nap) 111 000 Ft/lakás + áfa
Vizbázisfejlesztés lakosság önálló 
lakásonként 100 000 Ft/lakás + áfa

Hálózatfejlesztési hozzájárulás mininimum 270 000 Ft/m3/nap + áfa
Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum 
lakás céljára 120 000 Ft/lakás + áfa

Lakosság hálózatfejlesztési hozzájárulása 
minimum lakás estén 120 000 Ft/lakás + áfa

Szennyvízdíj

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

Kommunális lakossági és 
intézményi csatornadíj 280 Ft/m3 + áfa

Kommunális közületi 10 m3/nap 
alatti csatornadíj 595 Ft/m3 + áfa

Szippantott szennyvíz fogadási díj 1 390 Ft/m3 + áfa
Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás 
(növekmény több, mint 0,45 m3/nap) 200 000 Ft/m3/nap + áfa

Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás 
(növekmény 0/0,45 m3/nap) 100 000 Ft/ingatlan + áfa

Tisztítótelepfejlesztési hozzájárulás 
lakás céljára 90 000 Ft/lakás + áfa

Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum 335 000 Ft/m3 /nap+ áfa
Hálózatfejlesztési hozzájárulás 
minimum lakás céljára 150 000 Ft/lakás + áfa

Kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

60/120 literes hulladékgyüjtõ edény 1 804 Ft/ingatlan/hó + áfa

240 literes hulladékgyüjtõ edény 3 464 Ft/ingatlan/hó + áfa

Önkormányzati intézmények 3 552 Ft/alkalom/m3 + áfa

Vállalkozások, vállalatok 3 800 Ft/alkalom/m3 + áfa

60 literes DHRV feliratú zsák 280 Ft/alkalom/db + áfa

120 literes DHRV feliratú zsák 520 Ft/alkalom/db + áfa

2. számú melléklet

Városi Köztemetõ tevékenységével kapcsolatos díjak 2011. évre
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 

20/2005. (XI. 29.) rendelet alapján.

1) Szertartások térítési díjai:

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

Szociális temetés 112 300 Ft + áfa

Szerény (kellékeiben) temetés 153 300 Ft + áfa

Átlagos temetés 187 000 Ft + áfa

Hamvasztásos temetés (normál idõ) 136 500 Ft + áfa

Temetõ fenntartási díj 16 800 Ft/szertartás + áfa

2) Sírhelyek térítési díjai:

Sírhely díjak 2011. évi nettó térítési díj

Sírbolt (1�6 koporsó) 130 000 Ft + áfa

Sírbolt (6�12 koporsó) 256 000 Ft + áfa

Egyes sírhely (út melletti) 9500 Ft + áfa

Egyes sírhely (belsõ sorban) 7000 Ft + áfa

Kettes sírhely (út melletti) 18 000 Ft + áfa

Kettes sírhely (belsõ sorban) 13 500 Ft + áfa

Gyermek sírhely 3000 Ft + áfa

Urnafülke 8000 Ft + áfa

Urnafülke dupla 16 500 Ft + áfa

Urnasír (út melletti) 6500 Ft + áfa

Urnasír (belsõ sorban) 5000 Ft + áfa

3. számú melléklet

DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 
2011. évi térítési díjai

Urnafülkék 2011. évi nettó térítési díj
Alsó sor � fehér márvány 52 000 Ft + áfa
Alsó sor � vörös gránit 60 000 Ft + áfa
Fehér márvány (kivéve alsó sor) 56 000 Ft + áfa
Vörös gránit (kivéve alsó sor) 64 000 Ft + áfa
Kiemelt urnasírhely (fekete márvány) 96 000 Ft + áfa

4. számú melléklet

Piaci térítési díjak 2011. évben
A piactartás rendjérõl szóló 7/1997. (III. 24.) rendelet alapján

Piaci helypénzek meghatározása
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,

illetve adóköteles tevékenység)

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj
� személyautó az árusítás helye mellett, és 250 Ft/szgk. és
� utánfutó az árusítás helye mellett utánfutó/nap + áfa
� teherautó, traktor, pótkocsi 1�6 t-ig 1000 Ft/db/nap + áfa
� sátrak, széthajtható állvány (puska) 540 Ft/fm/nap + áfa
� nem szabvány eszközrõl való árusítás 800 Ft/fm/nap + áfa

Elektromos csatlakozás használati díja

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

� büfékocsiból és sátorból árusító 1500 Ft/vendéglátósok

� hûtõs büfékocsiból történõ húsárusítás
árusítóhely/nap + áfa

Az árusító asztalok bérleti díja
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,

illetve adóköteles tevékenység)

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

� bérleti díj gépkocsibeállással 43 000 Ft/asztal/év + áfa

� bérleti díj gépkocsibeállás nélkül 38 000 Ft/asztal/év+ áfa

� az árusító asztalok napidíja 
a bérleti díjon felül 550 Ft/asztal/nap+ áfa

� az árusító asztalok napi díja 
eseti árusítás esetén 1700 Ft/asztal/nap+ áfa

Napi parkolási díjak meghatározása (kijelölt parkolóban) 

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

� személyautók 67 Ft + áfa

� autóbusz, teherautó, traktor, pótkocsi 1�6 t-ig 667 Ft + áfa
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Illemhely használat

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

WC használati díja 75 Ft + áfa

5. számú melléklet

Közterület-használati díjak 2011. évre
A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésrõl szóló 

10/2005. (V. 31.) rendelet alapján
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,

illetve adóköteles tevékenység)

Megnevezés 2011. évi nettó térítési díj

Építési munkával kapcsolatos építõanyagok, 
állványok, segédeszközök közterületi 500 Ft/m2/hó + áfa
tárolása után fizetendõ térítési díjak

Közterületen elhelyezkedõ kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari egység 2000 Ft/m2/hó + áfa

Állandó kereskedelmi, ill. vendéglátó-ipari
egység közterületen elhelyezkedõ része 3000 Ft/m2/hó + áfa

Alkalmi árusítás díja (max 5 napig) 1600 Ft/m2/nap + áfa

Alkalmi hirdetések (pl. cirkuszi tábla) 15 000 Ft/alkalom/hét + áfa

Gépjármûrõl történõ árusítás (rendszeres) 550 Ft/gépjármû/nap + áfa

Gépjármûrõl történõ árusítás (alkalmi) 10 000 Ft/alkalom + áfa

Hirdetõoszlop, hirdetõtábla, cég- és 
címtáblák, fényreklám, vitrin, plakát, 
falragasz és egyéb reklámfelirat 700 Ft/0,5 m2/hó + áfa

elhelyezése 2 m2-ig

Minden további megkezdett négyzetméter 2500 Ft/hó + áfa

Mozgó jármûvel történõ hangos hirdetés, 
közlemények közzététele 7000 Ft/nap + áfa

Filmforgatás, ill. helyi események 
közvetítése esetén (kivéve helyi televízió) 50 000 Ft/nap + áfa

6. számú melléklet

Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke

Lakás típusa 2011. évi térítési díj

Összkomfortos lakás 540 Ft/m2/hó + áfa

Komfortos lakás 390 Ft/m2/hó + áfa

Félkomfortos lakás 210 Ft/m2/hó + áfa

Komfort nélküli lakás 110 Ft/m2/hó + áfa

Melléképületek � garázs, nyári konyha, 
szerszámkamra, pince, stb. 90 Ft/m2/hó + áfa
hasznos alapterület alapján

Önálló ingatlan esetén az 500 m2

feletti beépítetlen földterület után 35 Ft/m2/hó + áfa

Nem lakás céljára szolgáló helyiség Képviselõ-testület 
egyedi döntése szerint

Haszonbérlet (mezõgazdasági célú mûvelés) 35 Ft/m2/év + áfa

7. számú melléklet

�Dunaharaszti Hírek� címû önkormányzati lap hirdetési díjai

Hirdetési felület Fekete-fehér Színes 
mérete (2011. évi nettó díjak) (2011. évi nettó díjak)

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

8. számú melléklet

Intézményi térítési díjak
A személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátások térítési díjáról

szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. alapján

Igénybevevõk 2011. évi nettó térítési díj (+ áfa)
Reggeli Ebéd Uzsonna Összesen

Bölcsõdei ellátottak 75 Ft 195 Ft 58 Ft 328 Ft/nap

Óvodai ellátottak 68 Ft 204 Ft 68 Ft 340 Ft/nap
Általános iskola, 
Dunaharaszti Alapfokú 68 Ft 221 Ft 68 Ft 357 Ft/napMûvészetoktatási 
Intézmény tanulói

Középiskola tanulói 227 Ft

Közalkalmazottak 391 Ft

Vendégek 592 Ft

9. számú melléklet

Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény díjak 2011. évre
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

115. §-a, 116. §-a és 117. §-a alapján

Minõsítés Térítési díjfizetési kötelezettség félév/fõ/Ft
6�18 éves korig 18�22 éves korig 22 év felett

Új beiratkozó 7 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft
Jeles 6 000 Ft 13 000 Ft 17 000 Ft
Jó 7 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft
Közepes 8 000 Ft 17 000 Ft 23 000 Ft
Elégséges 9 000 Ft 19 000 Ft 26 000 Ft
Óvodai elõképzõ 5 000 Ft

10. számú melléklet

VÁROSI KÖNYVTÁR
Térítési díjak 2011. évben

Jogszabályi felhatalmazások:
1. 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérõl és a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
2. Dunaharaszti Városi Könyvtár Használati Szabályzata
3. Intézményi Alapító Okirat

Könyv és folyóirat kölcsönzése

Megnevezés 2011. évi díjak (bruttó)
Helyben használat és kölcsönzés ingyenes
Beiratkozás 1000 Ft/fõ/365 nap
Kedvezményes beiratkozás (16 éven felüli 
diákok, 70 év alatti nyugdíjasok, pedagógusok) 500 Ft/365 nap

Könyvtári tagság 16 éven aluliak, 
70 év felettiek, közgyûjteményi dolgozók ingyenes

Késedelmi díj a kölcsönzési határnap 
lejárta után 3 Ft/nap/db

Késedelmi felszólító 3 Ft/nap/db
Igazgató felszólító (3 felszólító után) 1500 Ft
Nyelvlecke CD lemez kölcsönzési díja 100 Ft/db/nap
Elveszett olvasójegy pótlása 200 Ft/db
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége 600 Ft/könyv
Könyvtárközi kölcsönzés késedelmi díja 1200 Ft/könyv

VHS � DVD � CD � CD ROM � hangoskönyv kölcsönzése

Megnevezés 2011. évi díjak (bruttó)

Beiratkozás (14 éven felülieknek) 1000 Ft/fõ/365 nap

VHS kölcsönzési díja 100 Ft/1-2-3 nap/cím
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Megnevezés 2011. évi díjak (bruttó)
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap kölcsönzési díjjal 
lejárta után megegyezõ
DVD kölcsönzési díja
Gyermek és ifjúsági filmek 200 Ft/1-2-3 nap/cím
Egyéb filmek 300 Ft/1-2-3 nap/cím
Premier filmek 500 Ft/1-2-3 nap/cím
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap kölcsönzési díjjal 
lejárta után megegyezõ
CD lemez kezelési díja 300 Ft/3-4-5 nap/db
Dupla CD lemez 600 Ft/3-4-5 nap/db
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap kölcsönzési díjjal 
lejárta után megegyezõ
CD ROM és multimédiás lemezek kezelési díja 200 Ft/hét/db
CD ROM és multimédiás lemezek ingyenes
helyben használata
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap kölcsönzési díjjal 
lejárta után megegyezõ
Hangos-könyvek kezelési díja ingyenes/1 hónap
Késedelmi díj a kölcsönzési határnap 150 Ft/hét/cím
lejárta után
Elveszett kölcsönzõjegy pótlása 200 Ft/db

Egyéb könyvtári szolgáltatások

Megnevezés 2011. évi díjak 
(bruttó)

Számítógép használat ingyenes
Internet használat 5 Ft/perc
Fénymásolás A/4 fekete-fehér 20 Ft/oldal
Fénymásolás A/3 fekete-fehér 40 Ft/oldal
Fénymásolás A/4 színes 180 Ft/oldal
Fénymásolás A/3 színes 360 Ft/oldal
A/4 fekete-fehér szövegnyomtatás 50 Ft/oldal
A/4 színes szövegnyomtatás 100 Ft/oldal
A/4 ff kép nyomtatása (50% képtartalom felett) 100 Ft/oldal
A/4 színes kép nyomtatása (50% képtartalom felett) 200 Ft/oldal
A/3 fekete-fehér szövegnyomtatás 100 Ft/oldal
A/3 színes szövegnyomtatás 200 Ft/oldal
A/3 ff kép nyomtatása (50% képtartalom felett) 200 Ft/oldal
A/3 színes kép nyomtatása (50% képtartalom felett) 400 Ft/oldal
Faxfogadás 50 Ft/lap
Faxküldés 24-es körzeten belül 250 Ft/lap
Faxküldés 24-es körzeten kívül 300 Ft/lap
Spirálos iratfûzés 150 lapig 300 Ft/db
Spirálos iratfûzés 300 lapig 500 Ft/db
Szkennelés 100 Ft/oldal
Írható CD lemez ára 100 Ft/db
Laminálás A/4-es 200 Ft/db
Laminálás A/3-as 400 Ft/db

Egyéb értékesítés Alaptevékenység 
(bruttó)

Állományból leselejtezett könyvek 150 Ft/db

Állományból leselejtezett színes folyóiratok 100 Ft/db

Állományból leselejtezett idegen nyelvû folyóiratok 200 Ft/db

Állományból leselejtezett VHS filmkazetták 100 Ft/db

Helytörténeti dokumentumok értékesítése Alaptevékenység
Dunaharaszti térkép 400 Ft/db
Dunaharaszti képeslap 50 Ft/db
Dunaharaszti falinaptár 800 Ft/db

Könyvtárhasználó által megtérített követelés Alaptevékenység

Elveszített, illetve megrongált mindenkori újbóli
könyvtári dokumentum beszerzési ár

11. számú melléklet

JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ
Térítési díjak 2011. évben

Jogszabályi felhatalmazások:
1. 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérõl és a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
2. 25/2000. (XII. 18.) Ök. rendelet a helyi közmûvelõdésrõl
3. Intézményi Alapító Okirat

(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)

Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes

Bérleti díjak Mennyiségi Kedvezményes Alap-
egység díj (+áfa) díj

(+áfa)

Nagyterem Ft/óra 6 500 Ft 8 500 Ft 

Klubterem I. és II. Ft/óra 3 000 Ft 4 000 Ft 

Tanterem Ft/óra 2 000 Ft 3 000 Ft 

Kiállítóterem 10 000 Ft/hét 4.000 Ft/óra
vagy 3 000 Ft/óra 

Modellezõ mûhely 
(kizárólagos használattal) 18 000 Ft/hó

Tálalóhelység Ft/alkalom 30 000 Ft 40 000 Ft 

Vásár nagytermben 

(9 órától 14 óráig) Ft/alkalom 15 000 Ft

Termék bemutató Ft/óra 6 000 Ft 

Bál rendezése I. Ft/alkalom 150 000 Ft 

Bál rendezése II. 
(ingyenes vendéglátással) Ft/alkalom 180 000 Ft

Esküvõi rendezvény I. Ft/alkalom 150 000 Ft 

Esküvõi rendezvény II.
(parti szervizes) Ft/alkalom 170 000 Ft

Jegybevételek

Gyermekelõadás I. ingyenes

Gyermekelõadás II. Ft/fõ 240 Ft 

Gyermekelõadás III. Ft/fõ 480 Ft 

Ismeretterjesztõ elõadás ingyenes

Mûsoros elõadás I. ingyenes

Mûsoros elõadás II. Ft/fõ 320 Ft 

Mûsoros elõadás III. Ft/fõ 640 Ft 

Színházi elõadás I. ingyenes

Színházi elõadás II. Ft/fõ 640 Ft 

Színházi elõadás III. Ft/fõ 960 Ft 

Szakköri díj I. Ft/fõ 480 Ft 

Szakköri díj II. Ft/fõ 640 Ft 

Klubtagsági díj Ft/fõ 480 Ft 

Báli belépõdíj I. Ft/fõ 1 600 Ft 2 800 Ft 

Báli belépõdíj II. Ft/fõ 3 200 Ft 5 600 Ft 

Egyéb szolgáltatás

Teríték használati  díja I. Ft/fõ 320 Ft 400 Ft 

Teríték használati díja II. Ft/fõ 160 Ft 200 Ft 

Teríték használati díja III. Ft/fõ 40 Ft 64 Ft 

Székhuzat használati díja Ft/db 200 Ft 240 Ft 

Hangtechnika használati díja Ft/óra 2 800 Ft 4 000 Ft 

Büfé helyiség bérleti díja I. 154 Ft/fõ 
+ inflációs ráta

Büfé helyiség bérleti díja II. 77,-Ft/fõ 
+ inflációs ráta

Eladott 
Jegyértékesítõ szolgáltatás belépõjegyek

árának 2%-a
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12. számú melléklet

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó díjai 2011. évben
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. §-a, 116. §-a 

és 117. §-a alapján

Megnevezés Alaptevékenység 
Ft/óra (+áfa)

Gyógypedagógiai vizsgálat és ellátás 
(együttmûködési megállapodás alapján) 3 200 Ft + áfa

18. életévét betöltötte, oktatási intézmény 
esti tagozatán tanul 3 200 Ft + áfa

Szakvélemény alapján heti 2 órát meghaladó ellátás 3 200 Ft + áfa
Szakvélemény készítés (Gyámhivatali 
együttmûködési megállapodás alapján) 8 000 Ft + áfa

Szupervízió (Gyámhivatali együttmûködési 
megállapodás alapján) 8 000 Ft + áfa

Oktatási Intézmények részére SNI gyermek 
speciális ellátása 3 100 Ft + áfa

13. számú melléklet

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola 
díjai 2011. évben

(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,
illetve adóköteles tevékenység)

Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes

Megnevezés Mennyiségi Kevezmé- Alap-
egység nyes díj díj 

Nagyterem Ft/óra 3 000 Ft 4 800 Ft 
Klub/mûszaki terem Ft/óra 1 950 Ft 5 400 Ft 
Tanterem Ft/óra 1 600 Ft 3 200 Ft 
Kulturális kiállítás Ft/hét 5 400 Ft 
Tornaterem Ft/óra 3 800 Ft 4 800 Ft 

14. számú melléklet

Hunyadi János Általános Iskola bérleti díjai 2011. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,

illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes

Megnevezés Mennyiségi Kevezmé- Alap-
egység nyes díj díj

Tanterem Ft/óra 1 600 Ft 3 200 Ft 
Klub/mûszaki terem 
(kiskereskedelmi tevékenység) Ft/nap 11 800 Ft

Klub/mûszaki terem 
(kulturális  kiállítás) Ft/hét 5 400 Ft 

Tornaszoba Ft/óra 2 000 Ft 2 800 Ft 
Tornaterem Ft/óra 3 800 Ft 4 800 Ft 
Sportpálya öltözõ használattal Ft/óra 3 800 Ft 4 800 Ft 

15. számú melléklet

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bérleti díjai 2011. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,

illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes

Megnevezés Mennyiségi Kevezmé- Alap-
egység nyes díj díj

Tanterem Ft/óra 1 600 Ft 3 200 Ft 
Klub/mûszaki terem 
(kiskereskedelmi tevékenység) Ft/nap 11 800 Ft 
Tornaterem Ft/óra 3 800 Ft 4 800 Ft 
Sportpálya öltözõ használattal Ft/óra 1 000 Ft 2 000 Ft 
Ebédlõ helyiség Ft/alkalom 30 000 Ft 
Kis sportpálya Ft/óra 1 000 Ft 1 800 Ft 

16. számú melléklet

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola bérleti díjai 2011. évben
(Törvényi felhatalmazás alapján az adózó választása szerint adómentes,

illetve adóköteles tevékenység)
Az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA mentes

Megnevezés Mennyiségi Kevezmé- Alap-
egység nyes díj díj

Tanterem Ft/óra 1 600 Ft 3 200 Ft 
Klub/mûszaki terem 
(kiskereskedelmi tevékenység) Ft/nap 11 800 Ft

Klub/mûszaki terem 
(kiskereskedelmi tevékenység) Ft/hét 5 400 Ft 

Tornaterem Ft/óra 3 800 Ft 4 800 Ft 
Sportpálya öltözõ használattal Ft/óra 3 800 Ft 4 800 Ft 
Tornacsarnok (fél pálya) Ft/óra 4 300 Ft 
Tornacsarnok Ft/óra 7 500 Ft 8 500 Ft

Napirendi pontok folytatása

7. 2011. évi költségvetési koncepció

127/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja az Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában felvázolt irányelveket
és elrendeli ezen elvek, valamint a szakbizottságok csatolt véleménye
szerinti 2011. évi költségvetés elsõ olvasat formájú összeállítását.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. január 7.

8. Dunaharaszti, Laffert-kúria felújított mûemléki épület üze-
meltetése

128/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul a Laffert-
kúria mûemléki épület üzemeltetésének átruházásához azzal a feltétel-
lel, hogy az Önkormányzat éves szinten maximum 2 500 000 Ft + áfa
hozzájárulást fizet. A Képviselõ-testület egyben felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy tárgyalásokat folytasson az üzemeltetési szerzõdés meg-
kötése tárgyában, és a szerzõdéstervezetet készítse elõ képviselõ-testü-
leti megvitatásra.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. január 15.

9. Duna Camping bérbeadása 

129/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. január 1-tõl,
2014. december 31-ig határozott idõre bérbe adja, a tulajdonában lévõ
Duna Campinget (Dh. 6304 és 6305 hrsz.), a DV Dunaharaszti Vagyon-
gazdálkodási Kft.-nek, (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., kép-
viseli: Hargitai Péter ügyvezetõ), 100 000 Ft/hó bérleti díj ellenében.
A bérleti díj minden évben január 1-tõl a hivatalos inflációs rátával meg-
emelésre kerül.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szer-
zõdést megkösse.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

10. Nomád Camping bérbeadása

130/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, a tulajdonában lé-
võ, Dh. 6429�6431, és 6445�6449 hrsz.-ú (Nomád kemping) ingat-
lanaira, 2011. január 1-tõl 2014. december 31-ig határozott idejû bér-
leti szerzõdést köt, a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft.-vel
(székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., képviseli: Hargitai Péter
ügyvezetõ) bruttó 82 000 Ft/hó, azaz nyolcvankettõezer Ft/hó, bér-
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leti díj megállapításával. A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a március 1.�október 31. közötti idõszak (8 hónap) bérleti dí-
ja � a Sport sziget közterületei egy részének tisztántartásával � le-
dolgozásra kerüljön.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szer-
zõdést megkösse.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

11. DHRV Kft. Felügyelõ Bizottságba tagok delegálása

131/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a DHRV Kft. Felügye-
lõ Bizottságába delegált 2 tag - Horváth Jenõ és Kiss János - megbíza-
tását 2010. december 31-el visszavonja.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

132/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a DHRV Kft. Felügye-
lõ Bizottságába határozott idõtartamra, 2011. január 1-tõl 2014. decem-
ber 31-ig Horváth Jenõ képviselõt elnöknek, Hajdu Zsolt képviselõt tag-
nak delegálja.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

12. 2011. évi szúnyoggyérítés elõkészítése

133/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi szúnyog-
gyérítési munkákat a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormány-
zati Társulás keretein belül kívánja megvalósítani.
A Képviselõ-testület 2011. évi költségvetésében a településére esõ szú-
nyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan 1 000 000 Ft összegben kö-
telezettséget vállal (légi � 60 ha/5 alkalom, földi � 60 ha/5 alkalom).
Felkéri a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társu-
lást, hogy a szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárást haladék-
talanul indítsa el.
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a költségek csökkentése érdekében ke-
resse a támogatási lehetõséget.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vo-
natkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra vonatkozó területi
adatok közlésére.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

13. DV Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjainak megválasztása

134/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a DV Kft. Felügyelõ
Bizottságába határozott idõtartamra, 2011. január 1-tõl 2014. december
31-ig Drscsákné Kerekes Gabriella, Mannheim Lénárd és Fényes István
képviselõket megválasztja. A Felügyelõ Bizottság elnöke bruttó
50 000 Ft/hó, tagjai pedig bruttó 35 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül-
nek feladataik ellátásáért.
A Képviselõ-testület megbízza a DV Kft. ügyvezetõjét, hogy az Alapí-
tó Okirat módosításáról és a Cégbírósági bejegyzésrõl intézkedjen.
Felelõs: Hargitai Péter DV Kft ügyvezetõ
Határidõ: 2010. december 31.

14. Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás
Alapító Okiratának módosítása és a Társulás bõvítése

135/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Sziget-
halom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Ok-
iratot.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 15.

136/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja Halásztelek
Önkormányzatának csatlakozását a Szigethalom és Környéke Intéz-
ményfenntartó Társuláshoz. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 31.

15. Csatlakozás a �Fõvárosi Agglomeráció Önkormányzati
Társulás�-hoz (FAÖT)

137/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete csatlakozik a Fõváro-
si Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz (FAÖT).
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzõt a Megállapodás aláírá-
sára.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2010. december 30.

16. 2011. I. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és
napirendi pontjai

138/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

2011. január 24.
� 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet
� Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság beszámolója
� Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
� Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

2011. február 14. � 17.00 óra
� Közmeghallgatás

2011. február 28.
� 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
� 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása
� Teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok meghatározása

2011. március 28.
� Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
� Dunaharaszti Rendõrõrs beszámolója a 2010. évben végzett munká-

járól
� Kisduna TV beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról
� DMTK beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról
� 2011. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
� A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola mûködteté-

sével kapcsolatos nyilatkozat

2011. április 26. (kedd)
� Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról, a 2010. évi

zárszámadási rendelet megalkotása
� Társadalmi szervezetek 2011. évi támogatása
� Gyámhivatal, valamint Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat be-

számolójának elfogadása
� Beszámoló a 2010. évi belsõ ellenõrzésrõl
� Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
� Pénzügyi Bizottság beszámolója

2011. május 30.
� DV Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
� DHRV Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
� Kitüntetõ díjak esetleges adományozása

2011. június 27.
� Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
� 2011. II. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és napirendi

pontjai
� 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

17. Dr. Szalay László polgármester 2010. évi jutalmazása

139/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010-es költségveté-
si évben elért eredmények elismeréseként dr. Szalay László polgármes-
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük, hogy az 51/1999.(XII.25) BM rendelettel módosí-
tott 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3�7. §-a értelmében elõírt
kötelezõ kéményseprõ ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat � a települési Önkormányzat közigazgatási hatá-
rain belül � 2011. január 6-tól�2011. június 30-ig látják el a
Magyar Kémény Kft. dolgozói. 
A társaság dolgozói névre szóló, arcképes kitûzõkkel rendel-
keznek.

tert 6 havi illetményének megfelelõ mértékû jutalomban részesíti, mely-
nek összege nettó 2 036 271 Ft.
A kifizetés a 2011. évi költségvetés terhére történik.
Felelõs: Fényes István a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környe-

zetvédelmi Bizottság elnöke
Határidõ: 2010. december 31.

Döntés közbeszerzési eljárások eredményérõl címû 1. szá-
mú napirendi ponthoz tartozó határozat:

140/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a �Képzés� tárgyú
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a �KMOP-2007-
5.2.1/B � Pest megyei településközpontok fejlesztése � Integrált telepü-
lésfejlesztés Pest megyében � címû pályázathoz kapcsolódóan a képzé-
si tárgyú új közbeszerzési eljárás megindítására. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. január 31.

Közúti balesetet szenvedett
személyeket keresek kártalanítás céljából.

http://balesetert.freewb.hu/

Januári adózási határidõk
Január 12., szerda
A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi jövedelem-
adó elõleget vagy magát a levont személyi jövedelemadót, valamint a já-
rulékokat: az egészségbiztosítási és munkaerõpiaci, a nyugdíjjárulékot, a
fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási já-
rulékot, az egészségügyi hozzájárulást, az EKHO-t, a START-kártyák va-
lamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20% járulékot.  
A fenti kötelezettségekrõl a foglalkoztató a 1008-as, az egyéni vállalko-
zó saját magáról a 1058-as számú bevalláson adja be az adatokat, ki-
zárólag elektronikus formában. 

Január 20., csütörtök
Esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a havi ÁFA befizetése és be-
vallása, a havi kötelezettségekrõl a 1001-es bevallás benyújtása, a fo-
gyasztói árkiegészítés és a költségvetési támogatás igénylése a 1011-
es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén
meghatározott adóalanyok 1086-os számú bevallásának benyújtása.  

Január 31., hétfõ
Eddig kell a munkáltatóknak, kifizetõknek kiadni (postára adni) a magán-
személyeknek a kifizetett jövedelmekrõl és a levonásokról szóló, 2010.
évi adóbevalláshoz szükséges igazolásokat, és szintén eddig tehet a ma-
gánszemély nyilatkozatot a munkáltatójának, hogy önbevallás helyett
munkáltatói adómegállapítást kér.

Februári adózási határidõk
Február 14., hétfõ
A kifizetõ, munkáltató eddig vallja be és fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont személyi jövedelem-
adót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási és
munkaerõpiaci-, a nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási já-
rulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az EKHO-t, a START-
kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/11/20% járulékot.  Az egyé-
ni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig vallja be és
fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. (1158 és 1108)

Február 15., kedd
A magánszemély február 15-ig kérheti az egyszerûsített adóbevalláshoz
az adóhatóság közremûködését a bevallási csomagban megtalálható,
vagy az internetrõl letölthetõ Nyilatkozat-on. A határidõ jogvesztõ, ezt kö-
vetõen már csak önadózás keretében lehet eleget tenni a bevallási kö-
telezettségének.

Február 21., hétfõ
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termék-
díj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása,
havi áfa befizetése és bevallása, 1101-es havi bevallás benyújtása, fo-
gyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, a televízió-
készülék üzembentartási díjának befizetése, az Európai Közösségbõl tör-
ténõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve
az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem mi-
nõsülõ új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal
nem rendelkezõk bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkáltatójától az
adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató ezt vállalja, akkor e na-
pig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a mun-
káltató felé átadnia.

Február 25., péntek
E nap az esedékessége az áfás magánszemélyek és a tételes költség-
elszámolást alkalmazó mezõgazdasági termelõk 2010-es adóbevallásá-
nak a 1053-as számú bevalláson, továbbá az egyéni vállalkozók vállal-
kozói adóbevallásának ugyanezen a nyomtatványon. 
Az egyszerûsített vállalkozói adó (EVA) alanya, ha egyéni vállalkozó vagy
nem kettõs könyvvitelt vezetõ Bt., Kkt., a 1043-as számú EVA bevallá-
sát is eddig teszi meg. Február 25-ig kell az éves bevallást (1001) és az
éves áfa bevallást (1065) is benyújtani. 
Az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adó-
zó adatszolgáltatást ad.

NAV Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatósága
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2010. évében, valamikor nyár elején, összejött néhány ember, hogy a
helyi önkormányzati választásokon képviselõként elinduljon. Nem az
egyéni célok vezérelték õket, a gondolataik voltak azonosak, éppen ezért
nem akarták magukat sem jobbra, sem balra elkötelezni. Nem pártok-
ban gondolkodtak, hanem tettekben. Érezték, hogy van bennük tenni
akarás, lendület, energia, hogy környezetüket szebbé tegyék, a környe-
zetükhöz tartozó személyek gondolkodását nyitottabbá tegyék.
A választás nem úgy sikerült, ahogy õk szerették volna, de a tenni aka-
rásukat bizonyítja, hogy a társaság nem esett össze. Heti rendszeresség-
gel összejöttek, és megvitatták a környezetükben elõforduló eseménye-
ket. Ebbe az alakuló társaságba csöppentem bele magam is.
A kis társaságunk hétrõl hétre bõvült, már nem lehetett egymásnál kony-
hában, nappaliban találkozgatni. Ezzel egyidõben megérett a társaság,
hogy összejöveteleiket formába kellene rendezni, szervezettebbé kelle-
ne tenni, így született meg az egyesület gondolata. A TEnni Akarunk
Dunaharasztiért, azaz a TEA egyesület hivatalosan november vége fe-
lé kezdte meg mûködését. Ekkor már több Harasztin élõ lakos hallott a
csapatról, ismerte néhányukat. Nem kellett sokat gondolkodni azon, mi
is legyen az egyesületünk elsõ, igazán komoly feladata.
2010 októberében, köszönhetõen a Dunaharaszti Önkormányzat éve-
kig tartó, áldozatos munkájának, elkészült a Fõ út felújítása. Nem túl-
zó azt állítani, hogy a felújítás remekül sikerült, a városnak nagy szük-
sége volt már erre a rekonstrukcióra. Persze, aki dolgozik, az hibáz-
hat is. A felújítás ideje alatt több megkeresést kapott az egyesület, il-
letve az egyesületünk tagjai, hogy egy-egy út építése során keletke-
zett hibának, tévedésnek nézzen utána, esetleg szóljon az Önkormány-
zat illetékes osztályának.
Úgy gondolta a TEA egyesület vezetõsége, hogy ha már belefogunk va-
lamibe, azt teljes egészében megpróbáljuk megvizsgálni, nem csak
egyes hibáknak nézünk utána, hanem az egész Fõ út építését végigjár-
juk. Decemberben napokig tartott, míg a felújítás során érintett lakók-
hoz, üzletekbe bekopogtunk, a tulajdonosokkal, lakókkal, vállalkozók-
kal megbeszéltük az észrevételeiket. Ezeket a gondolatokat fotóztuk és
jegyzõkönyveztük, majd a munka végén ezt formába rendeztük, ki-
nyomtattuk, beköttettük.
2011. január 10. hétfõi napra nyílt egyesületi gyûlést szerveztünk, ami-
re tisztelettel meghívtuk Dr. Szalay László polgármestert, a helyi lako-
sokból álló civil egyesületek vezetõit, valamint minden embert, akit ér-
dekel egyesületünk mûködése, felépítése, valamint a Fõ út hibajegyzé-
kének elkészített anyaga.
A gyûlésen mintegy 50-en voltunk jelen. Nagyon köszönjük dr. Szalay
László polgármester jelenlétét, és az egyesülethez való hozzáállását. Mi-
közben átvette tõlünk a hibajegyzéket, biztosított bennünket arról, hogy
nem támadásnak veszi mûködésünket, átlátta, hogy egyesületünk iga-
zán hatékony léte, csak az önkormányzattal való szoros együttmûködés-
sel lehet eredményes és sikeres. Ott az összejövetelen egy nagyon ba-
rátságos hangulatú �kerekasztal� beszélgetés alakult ki a jelenlévõk kö-
zött. A hallgatók kérdéseket tettek fel az egyesület vezetõségének az
egyesület szabályzatával, programjával, belépési lehetõségekkel kap-
csolatban, polgármesterünk felé pedig a várossal kapcsolatos jelen és
jövõ iránti kérdések hangoztak el, amire reméljük, mindenki érdemben
megfelelõ választ kapott.
A jó hangulatú, nyilvános találkozó mintegy 3 órán keresztül tartott. 
Szeretnénk, ha ezt rendszeresíteni tudnánk, ha az önkormányzattól ha-
sonló partneri kapcsolatot érezhetnénk, mint amit most átéltünk.
Egyesületünk a nem is távoli jövõben néhány fontos lépést tûzött ki ma-
ga elé, ezek közül néhányat felsorolnék:
� Haraszti környékén található illegális szemétlerakó helyeket kívánjuk

megszüntetni.
� Játszóterek fa játékait évente kétszer lekezelni.
� Rendszeres színházi elõadásokat, tömegsportokat, családi megmoz-

dulásokat, kulturális, történelmi és politikai elõadások szervezése.

Várunk minden, egyesületünk programjaival egyetértõ lakost soraink-
ba, szeretnénk, ha csapatunk évrõl évre bõvülhetne, ha a havonkénti
gyûléseink egyre nagyobb taglétszámmal mûködhetnének.
Jelentkezni lehet a 06-30/469-9207 telefonszámon, vagy a
teaegyesület@gmail.hu emailcímen.

Találkozunk a következõ egyesületi gyûlésen: 2011. február 07-én
18 órai kezdettel a Fõ úti Kék-Duna Üzlezházban! (Ezt követõen
március 7-én.)

Janák Farkas, TEA Egyesület

Groupama Garancia Biztosító megnyitotta irodáját Dunaharasz-
ti Okmányirodájában. Ingyenes tanácsadás, versenyképes szolgál-
tatások, teljes körû ügyintézés. Az alábbi szolgáltatásokkal állunk
a rendelkezésükre díjmentesen: nyugdíj tervezés, biztosítások kö-
tése, lakás-takarék pénztár, megtakarítások, befektetések, már
euróban is, pénzügyi tanácsadás. Érdeklõdni lehet az Okmány-
irodában és telefonon: 06-30-247-4141, 06-30-291-9539

Szeretné biztosításának 1/12-ét visszakapni?
Most érdemes élet- vagy lakásbiztosítást kötni, hiszen a 2011.
január 7. és 2011. február 20. között kötött, az akcióban részt ve-
võ szerzõdések esetében az elsõ éves díj egy tizenkettedének meg-
felelõ díjkedvezményt jóváírjuk szerzõdésén! 
Érdeklõdni lehet telefonon: 06-30-247-4141, 06-30-291-9539

Bemutatkozik a Dunaharaszti 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

2010. október 3. napján
lehetõséget kaptunk a
Dunaharasztiban élõ,
lengyel identitással
rendelkezõ választó-
polgároktól, hogy meg-
alakíthassuk kisebbsé-
gi önkormányzatunkat.
Az  ünnepélyes alakuló
ülésünkön már kifejtet-
tük, hogy komoly mun-
kával kívánjuk a lakos-

ság szeretetét és odafigyelését kivívni. Ennek érdekében szinte azon-
nal munkához fogtunk, és felvettük a kapcsolatot a helyi óvodákkal.
Nagy sikerrel lezajlott � 2010. december 10. napján � a �Lengyel
Karácsony� címû rendezvényünk, amely során bemutatkozhattunk a
gyerekek elõtt is. A Százszorszép Óvoda �lakói� nagy lelkesedéssel fo-
gadtak bennünket.
Küldetésünknek valljuk önkormányzatunk mûködésének néhány
alapelvét, amely közül kiemelném a hagyományos �Lengyel�Magyar
Barátság�-ot, a társadalmi szolidaritás kérdéskörét, valamint a társa-
dalmi esélyegyenlõség problémáit. Az óhaza és Magyarország közös
kulturális kincsekkel rendelkezik, amelyet ápolni és óvni kell az idõ
múlásával szemben, hiszen kötelességünk ezeket átadni a következõ
nemzedéknek is. Hiszem és vallom, hogy csak a kultúra, az egymás-
ra való odafigyelés segíthet bennünket abban, hogy sikeresen átvé-
szelje a magyar társadalom  azokat a nehéz éveket, amelyek még elõt-
tünk állnak a 2008-as gazdasági krízis következtében.
Ehhez szeretnénk mi is hatékonyan hozzájárulni és az Önök min-
dennapjait szebbé, tartalmasabbá tenni.
Sikerekben gazdag 2011-es esztendõt kívánunk minden kedves ol-
vasónak!

Polónyiné Dalmadi Ágnes
Dunaharaszti Lengyel

Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A Dunaharaszti Lengyel Kisebbség
képviseletében megkeresték óvo-
dánkat.
Versekkel, ajándékokkal, gyümölcs-
csel, édességgel kedveskedtek gyer-
mekeinknek. 
Ezt a kellemes délelõttöt szeretnénk
megköszönni a Százszorszép Tag-
óvoda dolgozói és gyermekei nevé-
ben.

Pércsi Józsefné
vezetõ helyettes
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SZÜLÕI ÍGÉRET
Egy nagyon régi közmondás úgy szól, hogy �ÍGÉRET SZÉP SZÓ, HA MEGTARTJÁK ÚGY JÓ�,
tehát kezdjük az elején.
Kisfiunkkal a DUNAHARSZTI DARAZSAK SE. foci csapat tagjaként 2010. december 18-án ko-
rán reggel autóba ültünk és elindultunk Tatabányára, a 2 napos XIII. IMI SZUSE Karácsonyi
Gyermek Labdarúgó Gálára, ahol a Dunaharaszti Darazsak elsõ alkalommal vett részt. Termé-
szetesen az úton másról sem folyt a beszélgetés, mint az elõttünk álló feladatról. Próbáltuk kis-
fiunk izgalmát feloldani és megértetni vele, hogy egy olyan rangos tornán ahol a 2003-as kor-
osztályban 14 csapat vesz részt, (többek között az FTC, UTE, Kecskemét, Székesfehérvár, Ta-
tabánya), a sportszerû játék, a foci öröme és a tisztességes helytállás a fontos. Csak jöttek to-
vább a kérdések: Mi lesz, ha nem sikerül nyerni�, mi lesz ha�? És ekkor megígértük, hogy
amennyiben az elsõ három hely valamelyikén végez a csapat � ami óriási eredmény lenne egy
�újonc egyesületnek� a nagy múltú egyesületek között � akkor írunk egy cikket a Dunaharaszti
Hírekben, hogy ne csak a lelkes és odaadó szülõk, edzõk és segítõik valamint a meccseken
résztvevõk éljék át a sikert, hanem a csapatnak otthont adó dunaharaszti lakosok is megismer-
jék mindezt.
Ezen kis összefoglalóból bizonyára kitalálták, hogy mi történt. A gyerekek nagy kitartással és
odaadással küzdöttek, és bebizonyították, hogy a jó edzõi irányítással és szülõi támogatással
a sok edzés meghozza gyümölcsét. A kis csapatunk MEGNYERTE, és VERETLENÜL zárta a tor-
nát.

Elért eredmények a 2003-as U7 korosztályban:
SELEJTEZÕK: 
Budatétény�Dh. DARAZSAK 1�2; UTE�Dh. DARAZSAK 0�6; Fõnix Gold FC�Dh. DARAZSAK 2�5.

DÖNTÕK: 
FTC�Dh. DARAZSAK 1�1, hétméteresekkel 2�4; Zoltek SE�Dh. DARAZSAK 0�4;
Budatétény�Dh. DARAZSAK 1�2.

VÉGEREDMÉNY:
I. DUNAHARASZTI DARAZSAK SE
II. BUDATÉTÉNY SE
III. ZOLTEK SE
És ha mindez nem lenne elég akkor következett a hab a tortán, kisfiunk KOLOZSVÁRI LAJOS
TAMÁS átvehette a torna legjobb játékosának járó kupát.
GRATULÁLUNK a csapatnak, az edzõknek, a szülõknek az elért nagyszerû eredményhez.

A BÜSZKE SZÜLÕK

Megyesi László; Jobbágy Tamás

Bugovics Ádám; Szabó Péter; Horváth Patrik; 
Kolozsvári Lajos Tamás; Õz Zalán; Slavoczky Gergõ

Manheim Gergõ; Molnár Botond

Selejtezõkben a csapatot erõsítette még Kun Norbert is.

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 1 .  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. december hónapban
elhunytak neve és életkora

Bittó Jánosné élt 80 évet
Csajka József élt 88 évet
Horváth László élt 56 évet
Janó Péter élt 80 évet
Kaltenecker Ferencné élt 71 évet
Kreisz Pál élt 57 évet
Lacza Sándorné élt 92 évet
Leéb Ferencné élt 72 évet
Lõrinc Andrásné élt 89 évet
Meleg Istvánné élt 81 évet
Papp Jánosné élt 77 évet
Rácz Zoltán élt 36 évet
Simon István élt 87 évet
Szekszárdi Lászlóné élt 84 évet
Vajda Eszter élt 4 hónapot
Varga Lászlóné élt 84 évet
Vízi Ferenc  András élt 63 évet

2010. decemberi újszülöttek
Bálint Dániel 12. 09.
Bitó Fruzsina 12. 04.
Bucsi Julianna 12. 25.
Ciml Júlia Róza 12. 31.
Fuchs Liza 12. 03.
Görögh Szófia 12. 22.
Jakab Mózes 12. 29.
Jencs Balázs 12. 29.
Kertész Márk 12. 09.
Kiss Kornélia 12. 13.
Kovács Benjamin Máté 12. 02.
Kovács Emília 12. 02.
Kozma Szabolcs 12. 16.
Kurhéjja Lola 12. 17.
Madarász Villõ 12. 13.
Moticska Áron 12. 07.
Panyik Olivér 12. 19.
Selyem Sára Luca 12. 04.
Szabó Hanna Nóra 12. 21.
Szabó Molli 12. 22.
Szilágyi Levente 12. 14.
Takács Péter 12. 30.
Tóbiás Dániel 12. 26.

Földeáki Miklós 2011. 01. 11.

Kolozsvári Lajos Tamás
a torna legjobb játékosa







Mikulás járt a Kisduna Étteremben
Idén is meglátogat-
ta a Mikulás a gye-
rekeket és szüleiket
a Kisduna Étterem-
ben. December 
3-án 16 órától gyü-
lekezetek az óvodá-
sok a vendéglõ
kerthelységében. 
A Mikulás az össze-
gyûlt, több mint
száz kicsinek aján-
dékcsomagot 
hozott, az étterem
forró csokoládéval,
teával, kakaós 
kaláccsal és sült
gesztenyével, a fel-
nõtteknek forralt
borral kedveske-
dett. A Kisduna
Étterem-Panzió és
a Mikulás megkö-
szöni a támogatást
városunk Önkor-
mányzatának,
Witzing Józsefnek,
Sumakker Péter-
nek, Boros István-
nak, a DHRV Kft.-
nek, a FEC-Épker
Kft.-nek és a Bristol
Solution Kft.-nek.
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Mikulás járt a Kisduna Étteremben





Dunaharaszti télen


