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Helytörténeti emlékek: mûterem a kúriában
Városunk büszkesége a megújult Laffert-kúria, melynek történetét a városi közönség
többé-kevésbé ismeri. Szólnunk kell azonban arról a szellemi életrõl is,
mely néhány évtizede ivódott be kitörölhetetlenül az épület falaiba. Ezekrõl az idõkrõl és emlékekrõl
beszélgettünk Lehel Endre grafikussal, városunk alpolgármesterével.
– Mit jelent neked a Granárium?
– A Granárium mindig kedves volt számomra. Óriási öröm a megszépült kúriába jönni, az én szívemhez azonban az 1970-es
években és a 80-as
elején is nagyon közel
állt. Gyakorta jártam
ide többedmagammal
Artner Ottó mûtermébe. Egy fiatalokból álló
csoport bontogatta itt
szárnyát: Tóth Tibor
rajztanár – Tóth Sándor tanár úr testvére –,
Dán Gellért, Eke Józsi,
Somogyi György, akit
azt hiszem, nem kell
bemutatnom a harasztiaknak, vagy a tragikus sorsú Evelei Tibor.
– Érdekes idõszak
lehetett…
– Igen, ez egy nagyon
aktív szakasz volt
mindannyiunk
életében. Én ezt a kort a
hetvenes évek napféJellemzõ pillanat a mûteremben
nyes korszakának nevezem; szinte minden összeállt: adott volt a hely, melynek igazi
szellemisége, illata, zamata volt, a fiatalok csoportja, és Ottónak
az akkori községvezetéssel kialakult, viszonylag jó kapcsolata.
Ez mind inspirálta õt. Ekkor készültek legjobb munkái, kültéri
szobrai, melyek ma is megtalálhatók Mosonmagyaróváron,
Algyõn, Ráckevén, vagy Balatonalmádin. Késõbb persze jött az
árnyékos idõszak is, de errõl nem szívesen beszélnék.
– Ezek egyfajta tanulóévek is voltak?
– Feltétlenül. Artner Ottó – fõleg a mi számunkra – gyakran
szervezett különbözõ esteket. Itt ismerkedtem meg Artner Tivadarral, a neves mûvészettörténésszel, akinek számos cikke,
könyve jelent meg a mûvészetrõl, melyrõl nekünk is tartott kiváló elõadásokat, és korrektúrázta rajzainkat. Emlékszem, Az
Ókor mûvészete címû egyik híres könyvének a kéziratára, melyet itt rendezgetett, Ottó mûtermében. Ahol most a ruhatár van,
ott egy kis lakás
volt leválasztva. Itt
Tetõjavítás
lakott Artner Károly
bonctani grafikus.
Õ nem rendelkezett
olyan jó mûvész
vénával, mint testvére, de kitûnõ grafikus volt, sokat tanultunk tõle.
– Tekinthetjük úgy,
hogy már akkoriban is szellemi
központként mûködött a kúria?
–
Elmondhatjuk,
hogy ez az épület,
amely ma otthont
ad a mûvészeteknek és a kultúrának,
ugyanúgy
adott otthont azokban az idõkben is,
csak másképpen, a
maga
módján.
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Most elegáns bemutatóhely, akkor mûhelyillatú alkotótér volt,
ahol a gondolatok manifesztálódtak, alkotássá váltak. Itt dolgozott Horváth Sándor keramikus, aki késõbb Pécs környékén alkotott; õ készítette a gimnáziumban elhelyezett kerámiafalat.
Eke Józsi falfestménye pedig a mûvelõdési házban látható. A
mûterem szinte állandóan nyitva állt. Élmény volt ide járni, mert
mindig találkozhattunk egy-egy szobrásszal, grafikussal, vagy
egyéb mûvésszel Ottó kortársai közül. Mindig összefújta a szél
ide a hasonló gondolkodásúakat. Hatalmas beszélgetések alakultak ki. Még ma is a szemem elõtt látom a jellemzõ képet: Ottó a kályhán ülve beszélget velünk. A fából készült galéria alatt
mindig frissen fõzött kávé volt, szinte most is érzem a jellegzetes illatát. Még a szemben lévõ egykori lyukkártya-üzem dolgozói is ide jártak
kávézni…
– Voltak közös alkotások is?
– Ottó igyekezett jó
kapcsolatot kialakítani a helyi és környékbeli vezetõkkel, ezáltal több
munkát is szerzett.
Volt, amikor Szigetcsépre vonultunk le
a szüreti fesztiválra,
ahol a színpad- és
terménybemutató
tervezését, installációk készítését végeztük. Kis csoportunk kiállításáról Losonci Miklós is írt a
Pest Megyei Hírlapban. A Temetõ úti
óvoda is ekkor
épült. A község vezetõi
megbíztak
minket, hogy az
Eke József és az általa készített falikép
óvoda egyes falaira
a kultúrházban
képeket
fessünk.
Nagyon szép feladat volt.
– Láthatók még ezek a freskók?
– Ezek sajnos ma már nincsenek meg.
– Milyen emléked fûzõdik még az épülethez? Megfogott-e a
történelmi múlt?
– Érdekes, hogy akkor ez kevésbé számított. Ismertük az épület múltját, zegzugait, de ez abban a szellemi környezetben másodlagos volt. Nem kerestünk kincset, alagutat, minden értéket
a mûvészet megismerése, a gondolkodó együttlét jelentett. Bár
van még egy fontos emlékem, amit említenék: Itt végeztem a
Baktay Errvin Gimnáziumban. Ottó felesége, Piroska volt az
osztályfõnökünk, így az érettségi bankettet is itt, a mûteremben
tartottuk. Zsíros kenyér és hagyma volt a menü. Fantasztikusan sikerült! Soha sem felejtem el, amikor ránk virradt a hajnal:
a vadregényes kert mögött kelt fel a nap, az elsõ sugarakban
ott állt az egész osztály, és fogtuk egymás kezét… Azóta is
minden évben találkozunk, s mintegy tíz éven át itt a mûteremben. Így kötõdünk mindannyian az épülethez és a kerthez, a
mai gyönyörû parkhoz. A felújítás után már az új kávéházban
volt az osztálytalálkozónk, sok év után visszatértünk ide, mint
ahogy a kultúra is visszatért a kúriába, mely remélhetõleg
ugyanolyan otthonává válik a mûvészeti produktumok bemutatásának, mint egykor azok megálmodásához és megalkotásához szolgáló legendás mûteremnek.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Gáll Sándor
Dunaharaszti Hírek – október

Festõverseny Dunaharasztin
Október 1-jén rendeztük meg a Dunaharaszti Mûvészetbarátok
Körének I. festõversenyét, településünk várossá avatásának
évfordulója alkalmából. A meghirdetett idõpontban tizenheten
regisztráltak. Feladatuk: Dunaharaszti természeti és épített környezetének festményen való megörökítése volt. A délutáni zárásra szép számban érkeztek be a munkák: akvarellek, pasztellek, akrilfestmények. Volt, aki több alkotással is készült. Ezek
közül egyet értékelt a zsûri, akinek tagjai helyi mûvészek voltak: Kerekes Anna festõmûvész, Nyári A. Ildikó iparmûvész és
Lehel Endre grafikus személyében. A verseny remek, családias hangulatban telt. A haraszti csapat egy tagja alkotás közben
még arra is szakított idõt és energiát, hogy nagy tálca süteményt süssön versenytársai számára.
Az eredményhirdetésre október 3-án került sor mûvelõdési házunk kiállítótermében. Bánkuti Emese, a Mûvészetbarátok Körének vezetõje köszöntötte a vendégeket, majd Gáll Sándor a
kiállítást megnyitó gondolatai után Lehel Endre, a zsûri elnöke
és Hajdú Zsolt, az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke adta át az okleveleket a díjazott mûkedvelõ mûvészek
számára. Ezt követõen Vörösvári Márton hegedûjátékát élvezhették a vendégek.

A festõverseny résztvevõi

Mind a helyi mûvészetbarátoknak, mind a szervezõknek külön
örömet okozott, hogy a versenyre gyáli, kunszentmiklósi és
taksonyi festõk is jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy a József Attila Mûvelõdési Ház keretein belül mûködõ Mûvészetbarát Kör
egyéves mûködése során átlépve Dunaharaszti határait értékes
térségi kulturális kapcsolattal gazdagította a várost.
A verseny és a kiállítás támogatója az Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Bizottság, a József Attila Mûvelõdési Ház, valamint a Dekor
Európa Kft. volt, nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a nagyszerû rendezvény.
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jelige
„Cintia”
„Gesztenye”
„Cuper”
„Híd”
„Szimba”
„Mata Hariv
„Morgó”
„Dorina”
„Remény”
„Muskátli”
„Cindike”
„Risztike”
„Viola”
„Szamóca”
„Amira”
„Finci”
„Halacska”

név
M. Kaiser Ilona
Lövészné Nagy Erzsébet
Polgárdi Ilona
Wágner Mátyás
Dr. Fertõiné Demjén Gertrúd
Gellér Erzsébet
Kaincz Ferencné
Bánhidi Gáborné
Berecz Károlyné
Borsos László
Desics Erzsébet
Dr. Bán Éva
Gyurcsányiné Spangel Erika
Harsányi-Szilágyi Gabriella
Horváth Lászlóné
Mets György
Wagner Judit

„A létezés öröme” – cicákkal
„Néhány éve – mikor Kettererné Bauer Mónika elõször
mesélt az életébe betoppanó váratlan találkozásról a cicával, és megmutatta a róla készült képeit – javasoltam,
készítsen a találkozásról egy könyvet. Ismerve Mónika
elszántságát, kitartását, sejtettem, hogy elõbb-utóbb elkészül ez a könyv.” – így kezdi Schuszter Gyöngyi ajánlóját Mónika elsõ könyvéhez.
„A létezés öröme” címû könyv a pillanat élvezetére, átélésére, az idõtlenség gyönyörûségére tanít bennünket.
Az állatok: jelen esetben a macskák jelentõsen hozzájárulnak életminõségünk javulásához. A cicák örömet
okoznak, ellazítanak, gyengéddé tesznek, gyógyítják a
lelkünket, erõsítik az emberségünket. Észrevenni, meglátni, megfigyelni, elmerülni, érdeklõdni, gyönyörködni,
segíteni, töprengeni, kitalálni, cselekedni, simogatni,
gondozni, gyógyulni, szeretgetni – ez az emberhez méltó tevékenység.
Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik szívesen merülnek el a szubjektív tapasztalatok mélységeiben, szeretik
az állatokat, cicákat, és vágynak a pillanat idõtlen élvezetére.
A magyar és német nyelvû könyv bemutatójára szeretettel várjuk az érdeklõdõket. A Városi Könyvtárban megvásárolható 1500 Ft-ért.
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2011. OKTÓBER – A HÓNAP MÛVÉSZE
Kettererné Bauer Mónika
Egy történettel szeretnék bemutatkozni.
A hétköznapok olykor zûrzavaros etûdjei elõl
a dunaharaszti holtág vadregényes partjára
menekülve festegettem, akvarelleztem egy
nyári délután. A víz alig hullámzott, szinte tükörsima volt, a fények pedig gyönyörûek. A nap
lassan lebukott, a színek egyre melegebbek lettek.
A sétányon jönnek-mennek fiatalok,
öregek, családok. Egy pici lány biciklivel apja kíséretében közeledik
felém. Megáll. Tekintete fürkészõ,
bátor. Hozzám lép. Kíváncsian néz,
ahogy festek. Beszélgetünk, félbehagyom a képem, kezébe adok egy
ecsetet és egy papírt. Elkezdünk játszani a vízzel és a festékkel, színes
foltokat varázsolunk a papírra... Nagyon tetszik neki.
– Érdemes manapság festéssel foglalkozni? – hangzik el a
kérdés az apukától.
– Igen! – vágom rá rögtön.
– A festés megtanít kreatívan gondolkodni, amit az élet más
területein is kamatoztathat az ember.
Hetekkel késõbb újra összefutunk a Dunánál. A pici leányka,
Zoé kérdõre von, miért nem voltam ott máskor is, mert üres
volt a „Mónika mólója”? Ennél nagyobb kitüntetést nem is kaphattam
volna. Köszönöm.
Olyan nekem a festés, mint egy kikötõ. Ide mindig visszatérek megpihenni. Duna-parti akvarellképeim
híven tükrözik ezt. A festés lendület,
játék a színekkel, a fényekkel. Nem
a tájat, hanem a benyomást adják
vissza.
Remélem, képeim meggyõznek errõl mindenkit, akik eljönnek és megnézik azokat a dunaharaszti Városi
Könyvtár Mini Galériájában.
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Magyarnak lenni számomra
mindig nagy kaland volt
Gróf Nádasdy Borbála nem a grófkisasszonyok szokványos „szürke” hétköznapjait élte. Talán, ha egy másik korban születik. Õ nem
sokáig élvezhette az arisztokratáknak kijáró tiszteletet és megbecsülést. Kalandos életét három kötetben örökítette meg.
Elsõ kötete: Zagolni zabad 18 éves koráig, a második: A szabadság
zaga 30 éves koráig és a harmadik a Maradni zabad 60 éves koráig
követi végig az eseményeket. Hihetetlen akaraterõrõl, pozitív gondolkodásmódról, az élet szeretetérõl és a saját nemzetéhez való ragaszkodásról gyõz meg minket, amellett humorosan, olvasmányosan
ír. A visszaemlékezést családi fényképek is kiegészítik.
Túléli a családja tönkretételét, emelt fõvel veszi tudomásul, hogy
anyja, a grófnõ takarítani kényszerül, õ pedig Honthy Hanna öltöztetõje lesz az „új helyzetnek” köszönhetõen. Az ’56-os forradalom
alatt Budapesten él, szemtanúja az eseményeknek, majd 17 évesen
Ausztriába menekül, nem lévén más kiút. Beilleszkedik az új hazájába, találkozik jószándékú segítõkkel, színmûvészetet tanul, és ünnepelt filmsztár lesz. De mindennek hátat fordít a szerelem miatt, és
Franciaországban telepszik le. Imádott szüleit 8 évig nem látja, ez
és a honvágy okozza számára a mindennapi gondokat. Férje elhagyja, „padlóra” kerül, de ismét talpra áll. Ahogy az egy grófnõhöz illik. Hullamosó, pénztáros egy lemezboltban, pincérnõ… A második
férjével mai napig boldogan él. Szülei is kiköltöznek, de apja, a gróf
belerokkan az emigrációba. Évekig nem mehetnek haza. Amikor
végre hazamehet, már van egy nagyobb meg egy kisebb fia, mindenüket elvették, de ráadásul tönkre is tették a birtokot, a kúriát, ahol
éltek. Mégis találkozik ismerõsökkel. 39 évesen balett-oktató lesz.
Az emigrációban mindig gondot fordított arra, hogy más nemzet
megismerje a magyart a gulyáson túl is. Hihetetlen szenvedéllyel
védte a saját nemzetét. Csodálhatjuk tartásosságát és kitartását, humorérzékét, írásai nyomán bepillantást nyerhetünk egy vérbeli arisztokrata életébe, viselkedésébe, gondolkodásmódjába.
Nádasdy Borbála szavaival: „Magyarnak lenni számomra mindig nagy
kaland volt. Úgy éreztem, ezt szabta rám a sors, így lehetek hasznos
tagja egy közösségnek. Itthon is, és kint is. A küldetés számomra az volt,
hogy a kultúrán keresztül megismertessem más népekkel a Kárpát-medence magyarságát, értékeit, valamint a szabadságharc igazságát. Ez
sokszor nehéz volt, mivel a "mûvelt Nyugaton" gyakran teljes értetlenséggel álltam szemben. Mindig úgy éreztem, hogy a származásom kötelez. Már gyerekkoromban arra tanítottak bennünket, hogy nekünk többet kell nyújtani, mert az õseink iránti tisztelet ezt követeli.”
Könyvei lebilincselõ olvasmányok – nagyszerû karácsonyi ajándék!
– mai nagymamáknak, akik azokban az idõkben töltötték fiatalságukat, azoknak, akik ugyanúgy menekülni kényszerültek, mint õ, és a
fiatalabb nemzedék számára is, mert megismerkedhetnek egy még
„kézzelfogható” korszakkal; Borbála élete és szavai útmutatóként
szolgálhatnak a nehézségek leküzdéséhez.
Személyesen találkozhatunk vele november 14-én, Dunaharasztiban.
Szeretettel várják Önöket a szervezõk, a FiDu Egyesület és a Városi Könyvtár.
Szabó Nóra
a FiDu Egyesület vezetõje
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DUNAHARASzTI REGIONáLIs VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.
Tisztelt Partnereink!
Lakossági zöldhulladék-gyûjtés
Dunaharaszti, 2011. õsz,
reggel 5.30 órától

November 20. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út
felé haladva) jobb oldala - Vasút utca Móricz Zsigmond utca - Temetõ utca vasúti sín - Bárka utca - Duna-Tisza csatorna - Fõ út közötti terület.
Figyelem! A Fõ úton a zöldhulladékgyûjtést következõ szombaton, november 26-án végezzük.
November 26. szombat
Fõ út - Sport-sziget - Hókony-sor - Bábakalács utca - Paradicsom-sziget - Duna sétány - Duna utca - Alsó Duna sor Ibolya utca - Soroksári út - Fõ út - Károlyi Mihály út - Dr. Pósta Sándor utca Las Torres utca - Csokonai utca - Szondy
György utca - Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Ferenc utca - Eötvös köz - Eötvös Károly utca - Baross utca - Dózsa
György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala közötti terület

November 19. szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felõl az
51-es út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca
- Egry József utca - Paál László utca Zágonyi Károly utca - Zsálya utca Levendula utca - Király köz - Pitypang utca - MÁV alsó utca közötti terület

Dunaharaszti Hírek – október

November 27. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca Kikelet utca - Határ út - Orgona utca Tavasz utca - Határ út - Knézich utca Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé
haladva) bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt, hogy a levelet, a füvet a gyûjtést megelõzõ nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé. Az
ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. Az
ágas-bogas, kihajított fát és a 15
cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el! A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5.30 órakor kezdõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a
zöldhulladék-gyûjtés látható megtörténte után elszórtan zöldhulladék ott maradt, nem vesszük figyelembe.

2011. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend:
Ünnep ideje
október 31. hétfõ
november 1. kedd
december 26. hétfõ

Ünnep neve
Pihenõnap
Mindenszentek
Karácsony

Helyettesítõ napok
október 29. szombat
október 30. vasárnap
december 24. szombat
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Idõsek napja

Köszönjük a támogatását Ruff
István pékmesternek, családtagjainak
és
munkatársainak a
finom, friss péksüteményekért,
valamint Bagdi
Attila hentesmester és családja hozzájárulását a rendezvény színvonalának emeléséhez.
Reméljük, hogy jövõre mindenkivel jó egészségben
ismét találkozhatunk az Idõsek napján.

Az idén is verõfényes napon több mint négyszáz
nyugdíjas jött el a József Attila Mûvelõdési Házba
a hagyományos Idõsek Napja rendezvényre. Dr.
Szalay László polgármester és a képviselõ-testület
tagjai köszöntötték a megjelenteket, köztük a 99
éves Smella Józsefet, és átadták a jelenlevõ ötven
legidõsebbnek az önkormányzat ajándékcsomagját. Korda György és Balázs Klári mûvészek színvonalas mûsorát élvezhették ezután az egybegyûltek. Felléptek az Õszirózsa Nyugdíjas Klub
"Öregfiúk" férfi kórusa és a "Rocky-nagyik"
tánccsoport, igen nagy sikert aratva. Végül Fajta József zenéjére szórakozhattak önfeledten a
nyugdíjasok.
Szép nap volt, minden jelenlévõ nagyon jól
érezte magát, ami õszinte örömöt okozott a
résztvevõknek.

Táborosi Zoltán
igazgató

Meseíró pályázat
2011. szeptember 29-én tartotta a Városi Könyvtár a „Magyar
Népmese Napját”, melyre társszervezetekkel meseíró pályázatot hirdetett.
A különbözõ korcsoportokba
összesen 50 pályázat érkezett.
HUNYOR ÉS BORÓKA NAGY KALANDJA
meseíró pályázat eredményei
Kategóriák:
7 évestõl 10 évesig
1. helyezett: Nagy Tünde
2. helyezett: Kaminski Romina
3. helyezett: Csepregi Fanni
Városi Könyvtár különdíja: Molnár Zita Krisztina
11 évestõl 14 évesig
1. helyezett: Varga Boglárka
2. helyezett: Weinber Luca Sára
3. helyezett: Híves Levente
Városi Könyvtár különdíja: Ficsor Réka Eszter
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének különdíja:
Mátyási Klaudia, Tymofeev Amarillisz
15 évestõl 18 évesig
1. helyezett: Wallner Erzsébet
2. helyezett: Nagy Enikõ
3. helyezett: Fenyvesi Fanni
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A díjazottak okleveleket, a Dunaharaszti Városi Könyvtár, II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárának könyvajándékait, és a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének állatkerti, tropicáriumi családi belépõit, zöld füzeteket, valamint
Szilvási Gabriella képzõmûvészeti alkotását vehették át.
Zsûri: Fodor Árpádné óvodapedagógus-szakértõ – elnök,
Tóth Marianna a könyvtár igazgató-helyettese – tag,
Baldauf Myrtill pedagógus – tag
Drscsákné Kerekes Gabriella DHKE elnök – tag
További valamennyi résztvevõ emléklapot, valamint a Városi
Könyvtár emblémás golyóstollát kapta ajándékba.
A három korcsoport gyõztes meséit az érdeklõdõk a könyvtár
honlapján elolvashatják: www.dhbiblio.hu
Gratulálunk a nyerteseknek!
Terveink szerint hagyományt teremtünk e sikeres kezdeményezésbõl. Jövõ évben már júniusban meghirdetjük a meseíró pályázatot, amelyre szeretettel várjuk a kicsik és nagyok pályázatát is.
Táborosi Zoltánné
igazgató

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – október

Székelyföld Szerelmesei Egyesület IV. közgyûlése Dunaharasztin
A Székelyföld Szerelmesei Egyesület 2010ben alakult, fiatal egyesület. Megalakulásunk
érdekes, mondhatni egyedi jelenség. Az
interneten található barátikör társas felületen
alakult egy Székelyföld szerelmesei nevû csoport magyarországi és székelyföldi tagokkal.
Elhatároztuk, hogy összejövünk, közös kirándulásokat és programokat szervezünk. Tartalmas, mély barátságok szövõdtek, ám a csoport
egy része úgy határozott, hogy egyesületet alapítunk, persze természetesen a barátság megmaradt az egyesületi tagságot nem vállaló barátainkkal. Úgy gondoltuk, hogy szabályozott
keretek között több a lehetõségünk és hatásosabban tudjuk elképzeléseinket megvalósítani.
Egyesületünk céljai között szerepel a székely

és magyar kultúra kölcsönös megismertetése a
székely és magyar emberekkel, a keresztény
értékrend ápolása és megtartása keretében.
Nagyon fontosnak tartjuk a magyar nyelvû oktatás ösztönzését és segítését Székelyföldön.
Magyarországi gyermekeket is szeretnénk
ösztönözni, hogy igényük legyen megismerni
Székelyföldet történelmével, a magyar történelem szerves részével együtt. Ezért szerepel
terveink között, hogy tanulmányi versenyeket
fogunk kiírni iskolák részére, mind idehaza,
mind Gyergyószentmiklóson.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a
Dunaharaszti Szent Cecília Kórussal, hiszen a
helyi tagság (15 fõ) nagy részét a kórustagok
alkotják. A kórustagok lelkében már nem mostani eredetû Székelyföld szeretete, elõször
2004-ben voltunk Gyergyószárhegyen, az ottani egyházi kórus meghívására, ami felejthetetlen szép emlék mindannyiunknak és élõ
kapcsolat most is. Jelenleg tagságunk létszáma 90 fõ, Gyergyószentmiklós, Szigetvár, Dunaharaszti, Kõrösladány, Szeghalom, Szombathely, Vésztõ, Tanakajd adja tagjainkat. Elsõ, mondhatni fontos és nagyszabású megmozdulása tagságunknak egy éve kezdõdött,
amikor is székely elnökhelyettesünk Gáspár
József felhívta a figyelmünket az árvíz sújtotta Háromkútra.
Az interneten megjelent oldalon (erdély ma) lehetett
felajánlásokat tenni
és utalni adományokat ennek a 160
lelket számláló festõi környezetben lévõ kis falu közösségének.
Egyesületünk utalt pénzadományt a károsultaknak, és sokan közülünk személyesen is
küldtek különbözõ összegeket bankszámlájukra. Ez év június végén a Gyergyószentmiklóson megtartott III. közgyûlésünk utáni programunk két napos látogatás volt Háromkúton,
ahol átadtuk a magunkkal vitt tárgyi és pénzadományokat. Szigetvár és Dunaharaszti tagsága kitett magáért, igen szép adományok
gyûltek össze, nem maradt üres hely a bennünDunaharaszti Hírek – október

ket szállító kis buszokban. Dunaharasztiról
Zsigmond Károly, a II. Rákóczi Ferenc általános iskola igazgatója adott három írásvetítõt,
amibõl jutott Böjte Csaba ferences testvér
gyermekotthonának is. Ez a segítségnyújtás
nem egyszeri, hanem folyamatos, tartjuk a
kapcsolatot a kis faluval, figyelemmel kísérjük
sorsukat és ezzel párhuzamosan segítjük a
gyermekotthont is. A gyermekotthon vezetõjének, Csergõ Hajnalkának a szavai: „Mindennek nagyon örülünk, és mindent megköszönünk.”
Jó érzés, hogy sok segítõkész ember van körülöttünk! Dunaharaszti könyvtárosai Tóth
Marianna vezetésével 1400 könyvet gyûjtöttek
össze jegyzék kíséretében, ezt a gyûjteményt
Gyergyószentmiklós könyvtára kap ajándékba. Ezúton is köszönjük Marianna áldozatos
munkáját és a könyvtár dolgozóinak segítségét. Jelenleg keressük a szállítás lehetséges
megoldásait, hogy a könyvek mihamarabb
megérkezhessenek a gyergyói könyvtárba.
A IV. közgyûlésünknek Dunaharaszti adott
otthont (augusztus 26–29), vendégeinket augusztus 26-án pénteken fogadtuk az Univer-

zum Üdülõközpontban. Délután a közgyûlésen megvitattuk az eddig elvégzett feladatokat,
az elkövetkezendõ terveket és elképzeléseket,
a lehetséges megoldásokat és változtatásra váró dolgainkat, majd fesztelen együttlét következett közös vacsorával, zenével és tánccal.
Az elsõ nap programját emelték dunaharaszti
vendégeink színvonalas elõadásai.
Gáll Sándor, a Helytörténeti Emléktár gyûjteménykezelõje nagyon értékes elõadás keretében ismertette meg barátainkkal Dunaharaszti
történetét. Ezt követõen Kettererné Bauer Mónika énekelt különbözõ magyar tájegységekrõl
eredõ népdalokat és imádságos dalokat a végén megénekeltetve a hallgatóságot is, majd
ifj. Bakos Attila a tõle megszokott átéléssel
szavalt, megindítva a hallgatóságot. A vacsora
kezdetekor Rákosi István magyarnóta énekes
adta elõ erre az alkalomra összeállított nótacsokrát, természetesen nagy sikert aratott a mûsor. Minden fellépõ
vastapsot
kapott a hálás közönségtõl.
Az este meglepetése, az egyesület logóját viselõ emeletes torta gyorsan elfogyott a fotózók kattintgatásai
után.
Hajnalba nyúló tánc és beszélgetés után kevés
idõ maradt a pihenésre.
Szombaton reggel indult a csapat Dunaharaszti
kikötõjébe, ahol két hajó várt bennünket. A kirándulás célja Ráckeve volt, és a város nevezetességeinek megtekintése.
Gyönyörû idõ és csodálatos táj kísért utunkon.
A ráckevei hajómalomnál kötöttünk ki, ez volt

az elsõ érdekes és szép látványosság. Székely
barátaink sem tudták, hogy a gyergyói medencébõl való a faanyag, amibõl a malom készült.
Következõ állomásunk a katolikus templom,
majd utána a szerb templom volt. Innen sétáltunk el a Savoyai kastélyhoz, ahol megebédelt
a fáradt társaság. A kastély kapujával szembeni kikötõben várt a két hajó, elindultunk viszsza, várt Dunaharaszti. Maradandó élmény
volt mindannyiunk számára ez a kirándulás.
Kis pihenés után bográcsos (gulyás) vacsora
vette kezdetét. A vacsorát éjszakába nyúló beszélgetés és nótázás követte. Magunk szolgáltattuk a zenét, célunk volt az ismert népdalok
és nóták felelevenítése és ezáltal e dalok megõrzése, hogy ne merüljenek feledésbe. Kiderült, hogy tudtunkon kívül nagyon sok népdalt
ismerünk,
él
bennünk a gyermekkorunk, mikor is ezeket a
gyönyörû dalokat tanultuk.
Vasárnap délelõtt Dunaharaszti Szent István templomában ünnepi szentmise keretében Láng András
plébános úr megáldotta a zászlónkat.
Mise után Dunaharaszti központjával ismerkedett a tagság, majd ebéd után Szigetvár csapatát elbúcsúztattuk, elindultak haza. Székely barátainkkal ezután közös busszal elindultunk
Budapestre, ahol az általuk még nem látott nevezetességeket mutatta be Mannheim Mónika
és Koczka Tamásné Angela.
Értékes ismeretekkel gazdagodtak barátaink,
örömmel
vették ezt a
kirándulást
is, amit már
sajnos a búcsúvacsora
követett,
ahol Láng
András atya is velünk volt. A zene, tánc és beszélgetés most sem maradhatott el.
Hétfõn reggel
összegyûltünk
a faházak elõtt,
de a mosolyunk
már nem volt az
igazi. A búcsúzás mindig szomorú egy kicsit. Mosolyogva ugyan, de
bánatosan integettünk a busz után. Jönnek a
dolgos hétköznapok, Isten adjon erõt a munkánkhoz, hogy eredményesen tudjunk mûködni. Viszontlátásra jövõre, Kõrösladányban.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Hollóssy Imréné
Sz.Sz.E. elnökségi tag
7

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. ausztus 2-i rendkívüli ülésének döntései
Közbeszerzés
becsült értéke

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Mikszáth köz szilárd
burkolattal való kiépítése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a Gép-Liget Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u.
27.) jelöli meg, nettó 5 580 554 Ft + áfa, azaz összesen 6 975 693 Ft
összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.

Közbeszerzés tárgya

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti
Arany János utca burkolat-szélesítési, megerõsítési és vízelvezetési
munkái, valamint a Paradicsom-szigeti bekötõ út felületi zárása”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a Hidrográd
Víz- és Közmûépítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 79.)
jelöli meg, nettó 38 943 430 Ft + áfa, azaz összesen 48 679 288 Ft öszszegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.

Irodaszerek, papírok beszerzése

6 900 000 Ft + áfa

Tonerek beszerzése

5 800 000 Ft + áfa

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „A3 jelû belvíz-csatorna rekonstrukciós munkái és az A3-7 belvíz-csatorna építési
munkái” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a
3BÓKA Bt.-t jelöli meg, nettó 32 545 065 Ft + áfa, azaz összesen
40 681 331 Ft összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére. A Bíráló Bizottság döntési javaslatát a Képviselõ-testület elfogadja.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Egyes vízelvezetõ árkok építése, felújítása, fejlesztése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a RIDE IN Kft.-t jelöli meg, nettó 29 760 932 Ft
+ áfa, azaz összesen 37 201 165 Ft összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási
szerzõdés megkötésére. A Bíráló Bizottság döntési javaslatát a Képviselõ-testület elfogadja.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti, Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái, I. ütem” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a RoLaBu Kft.-t (1173 Budapest, Ferihegyi út 51.) jelöli meg, nettó 9 876 396 Ft + áfa, azaz öszszesen 12 345 495 Ft összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a
Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Hosszú távú hitel
felvétele” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a
Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) jelöli meg
3 havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 1,527%
értékben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert az új 10 csoportos Dunaharaszti Bölcsõde tervezésére –
amely a dunaharaszti, 7759. hrsz.-ú ingatlanon épülne fel – vonatkozó
közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására 4 000 000 Ft +
áfa keretösszegben, melyre az Önkormányzat 5/2011. (III. 1.) sz. költségvetésérõl szóló rendeletének 2. g sz. melléklete II./2. tételén jóváhagyott elõirányzat biztosítja a fedezetet.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete módosítja a 33/2011.
(III. 28.) sz. Kt. határozatát, és 2011. évre a következõ módosított közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:
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Városi élelmezéshez kapcsolódó
nyersanyag beszerzés

96 000 000 Ft + áfa

Felhalmozási célú hitelfelvétel költsége
A-3 belvízcsatorna áteresz hidak bontása,
építése és egyéb munkái

175 887 000 Ft
32 560 000 Ft + áfa

Útépítések

80 000 000 Ft + áfa

Csapadékvíz elvezetési rendszerek építése

60 000 000 Ft + áfa

Étkezési utalvány és sulicsekk beszerzése

44 000 000 Ft + áfa

Temetõ utcai MÁV gyalogosátjáró építése
és közterületi járdaépítés

20 000 000 Ft + áfa

Egyéb csapadékvíz elvezetési munkák

29 840 000 Ft + áfa

Dunaharaszti intézményi kiskarbantartása,
festése, nyílászáró cseréje
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
lezárult és lezáruló ÚMFT projektjeinek
auditja és dokumentálása és a Dunaharaszti
Város fejlesztési stratégiájának projektés forrásorientált aktualizálása
Tervezés – Hétszínvirág Óvoda

72 000 000 Ft + áfa

25 000 000 Ft + áfa

4 000 000 Ft + áfa

Orgona, Akácfa,
Bercsényi utcák útépítése

78 848 000 Ft + áfa

Lónyai és Kinizsi utcák útépítése

64 936 800 Ft + áfa

Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési
munkái, I. ütem

34 994 000 Ft + áfa

Mikszáth köz útépítése

6 400 000 Ft + áfa

Arany János utca burkolat-szélesítési,
megerõsítési, vízelvezetési és a Paradicsom 39 040 000 Ft + áfa
szigeti bekötõ út felületzárási munkái
Tervezés – Városi Bölcsõde

4 000 000 Ft + áfa

Tervezés – II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

8 000 000 Ft + áfa

Közbeszerzési eljárás
típusa
Közösségi rezsim
szerinti eljárás
Közösségi rezsim
szerinti, nyílt eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû,
hirdetményes, eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû,
hirdetmény nélküli
eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás

Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. december 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Szabályozási
Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a 017/49 hrsz.-ú
ingatlant gazdasági célú építési telekként belterületbe csatolja azzal,
hogy a belterületbe csatolással és a más célú hasznosítás engedélyeztetésével felmerülõ költségeket az ingatlan tulajdonosa viseli.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi oktatási-nevelési intézmények módosító okiratait, valamint egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapító okiratait jóváhagyja:
1. Mese Óvoda
2. Hunyadi János Általános Iskola
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
5. Baktay Ervin Gimnázium
6. Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
7. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 4.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – október

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az óvodai férõhelyeket
2011/2012. és 2012/2013. nevelési-oktatási évekre a „Manófalva Óvoda” Közhasznú Nonprofit Kft. segítségével oldja meg. A két nevelésioktatási évre a szolgáltatási szerzõdést köt. Az ellátásért fizetendõ díj
13 500 000 Ft/nevelési-oktatási év.
A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére 4 500 000 Ft-ot erre a feladatra elkülönít.
Továbbá a Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. évben 13 500 000 Ft-ot, 2013. évben pedig 9 000 000 Ft-ot az óvodai szolgáltatás díjára az Önkormányzat költségvetésébe betervez.
Képviselõ-testület egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási szerzõdés aláírásával egyidejûleg négy havi díjat egy összegben átutal a Szolgáltató „Manófalva Óvoda” Közhasznú Nonprofit Kft. részére, ezt követõen pedig havonta utólag, számla ellenében fizeti a szolgáltatási díjat.
Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 1.

változások 2011. május 24. napján bejegyzést nyertek a cégjegyzékbe. A szerzõdõ felek egyetértésben rögzítik továbbá, hogy a Szolgáltató cégének az 1.) pontban említett közszolgáltatási szerzõdésükben, illetve annak kiegészítésében feltüntetett egyéb adataiban
változás nem történt.
3.) A szerzõdõ felek megállapodnak, hogy a jelen szerzõdésmódosításuk – a Szolgáltató cégnevének és székhelyének a 2. pontban rögzített megváltozásán kívül – az 1. pontban említett közszolgáltatási szerzõdésüket, illetve annak kiegészítését egyebekben nem érinti, így azok valamennyi egyéb rendelkezése továbbra is változatlan
marad.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Weekendbus Közlekedési Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdését az alábbiak szerint
módosítja.

Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 31.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Dunaharasztiban autóbusszal végzendõ menetrend szerinti
helyi járatos személyszállítás ellátása tárgyában
amely létrejött egyrészrõl
DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.,
mint ellátásért felelõs (a továbbiakban: Ellátásért felelõs)
másrészrõl a (korábbi cégnevén és székhelyén)
WEEKENDBUS KÖZLEKEDÉSI ZRT.
székhelye: 1143 Budapest, Szobránc utca 20. III. em. 5.,
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között az alulírott helyen és idõben, a következõ feltételek szerint:
1.) Dunaharasztiban, 2007. május 18. napján a szerzõdõ felek közszolgáltatási szerzõdést kötöttek egymással, a Dunaharasztiban autóbusszal végzendõ menetrend szerinti helyi járatos személyszállítás
ellátása tárgyában. E közszolgáltatási szerzõdést a szerzõdõ felek
Dunaharasztiban, 2011. március 10. napján kiegészítették (I. számú
Kiegészítés).
2.) A felek – a cégnyilvántartás adatainak ellenõrzése alapján – egyetértésben megállapítják, hogy a Szolgáltató cégének elnevezése 2011.
május 20. napján „VO-LAN KAR Közlekedési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság” cégnévre változott, továbbá egyidejûleg a
székhelye „1104 Budapest, Mádi u. 28-38”. szám lett, amely adat-

Dunaharaszti, 2011. július 12.
VO-LAN KAR
Közlekedési Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság
képviseli:
Hermann Istvánné
vezérigazgató

Dunaharaszti Város
Önkormányzata
képviseli:
Dr. Szalay László polgármester,
Pethõ Zoltán jegyzõ

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja Budapest
Fõváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselõ-testületének kezdeményezését, miszerint a Ráckevei-Soroksári Duna-ág által
érintett települések országgyûlési képviselõinél, az Országgyûlés FIDESZ Frakciójánál, valamint Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárnál kéri az RSD projekt keretében a Délpesti Szennyvíztisztító szennyvizének a nagy Dunába történõ átvezetését, valamint a Ráckevei-Soroksári Duna-ág mederkotrását.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. augusztus 5.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete Gellai Imre és Gellainé
Mannheim Mária kérelmének nem ad helyt és a 045/4 hrsz.-ú közterület mint Gellainé Mannheim Mária édesapjának, néhai Mannheim Jakab jogutódjainak tulajdonába nem adja vissza.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Értesítési határidõ: 2011. augusztus 10.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete Gellai Imre és Gellainé
Mannheim Mária kérelmének nem ad helyt és a COLAS ÚT Zrt.
Dunaharaszti Aszfaltkeverõ Üzemének mûködésébõl eredõ környezeti
hatásokért a kérelemben nem meghatározott ingatlanaikra az Önkormányzat semmilyen kártérítést nem fizet.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Értesítési határidõ: 2011. augusztus 10.

MEGVALÓSUL AZ RSD ÜDÜLÕTERÜLETI CSATORNÁZÁS!
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a
Ráckevei-Soroksári Duna-ág mentén, 14
település üdülõterületén megvalósul a
part menti ingatlanok csatornázása, mivel az érintettek több, mint kétharmada
támogatja a RSD Parti Sáv projektet. Ennek következtében 2011. szeptember 2án megalakult az RSD Víziközmû Társulat! Az elmúlt 20 év legnagyobb lépése
ez környezetünk megóvása érdekében!
Köszönjük a támogató nyilatkozatokat és
a meghatalmazottak lelkes, kitartó szervezõ munkáját! Hamarosan postai úton
kézhez kapja minden érintett ingatlantulajdonos a RSD Víziközmû Társulat Alakuló Taggyûlésének határozatát.
A KEOP 2009-2.2.1. komplex vízvédelmi
beruházások - felszíni víztestek elnevezésû pályázati konstrukció keretén belül
az RSD projekt 4 eleme közül a Parti Sáv
projekt elsõként nyerte el az Unió támo-

Dunaharaszti Hírek – október

gatását. A projekt megvalósításához 3,7
milliárd forint támogatás lehívására van
lehetõség, mely a teljes beruházás 70%át fedezi. Egyedülálló ez a projekt mind
a térségben, mind országszerte, mivel a
hagyományos szennyvíz fejlesztések pályázati kiírása, csak belterületi fejlesztéseket támogat! Ez az elsõ eset, hogy Európai Uniós támogatással, üdülõterületek
csatornázására kerülhet sor! Szeptember 2-án a Víziközmû Társulat megalakításával, elhárult az akadály az elõl, hogy
a Támogatási Szerzõdést megkössük az
Európai Unióval. Az ünnepélyes aláírásra októberben kerül sor.
Következõ lépésként az RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás kiírja a kivitelezésre vonatkozó mérnöki, projekt menedzsment és kommunikációs közbeszerzési pályázatokat. A beérkezõ pályázatok elbírálása után kerülnek kivá-

lasztásra a beruházásban résztvevõ vállalkozások. A megvalósítás pontos idõtervérõl ezután fogjuk tudni tájékoztatni
a lakosságot.
Örömünkre szolgál, hogy a RáckeveiSoroksári Duna-ág mentén pihenõ üdülõtulajdonosok közül egyre többen érzik
fontosnak természetes környezetük védelmét és a Duna vízminõségének megóvását! Köszönjük felelõsségteljes hozzáállásukat.
A Víziközmû Társulatot érintõ valamint a
beruházás elõrehaladásáról szóló friss
hírekért látogassa rendszeresen a
www.rsdpartisav.hu honlapot!
Regisztráljon hírlevélért az
info@rsdpartisav.hu mail címen!
Kreisz László
az RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás elnöke

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. szeptember 26-i ülésének döntései
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal,
a 2012. költségvetési évre vonatkozóan a DMTK pályázati önrészére
12 500 000 Ft összegben, melyet létesítmények mûködtetése, versenysport és utánpótlás nevelés céljára lehet felhasználni. Ez a pályázati önrész beépül a DMTK 2012. évi költségvetési támogatásába.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. február 28.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharasztiban
található 7759 hrsz. telekre 6+4 csoportos bölcsõde tervezése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás 1. helyezettjének az Átrium
Építési Iroda Bt.-t (1172 Budapest, Jászkisér u. 59.) jelöli meg, nettó
2 000 000 Ft + áfa, azaz összesen 2 500 000 Ft összegben. 2. helyezettjének Atelierarchitects Építészeti Kft.-t (1048 Budapest, Hajló u.
41.) jelöli meg, nettó 2 850 000 Ft + áfa, azaz összesen 3 562 500 Ft
összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az 5/2011. (III. 1.) rendelet 2/g melléklet II/2. tételén szereplõ „Uszoda tervezése” 80 000 000
Ft összegû elõirányzatából 6 000 000 Ft-ot átcsoportosít a Temetõ utcai vasúti átjáró építésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti Temetõ
utcai vasúti átjáró építése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás
nyertesének a Hidrográd Víz- és Közmûépítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 79.) jelöli meg, nettó 24 496 950 Ft + áfa, azaz összesen 30 621 188 Ft összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 31.

Közbeszerzés
becsült értéke

Közbeszerzés tárgya
Városi élelmezéshez kapcsolódó
nyersanyag beszerzés

96 000 000 Ft + áfa

Felhalmozási célú hitelfelvétel költsége
A-3 belvízcsatorna áteresz hidak bontása,
építése és egyéb munkái

175 887 000 Ft
32 560 000 Ft + áfa

Irodaszerek, papírok beszerzése

6 900 000 Ft + áfa

Tonerek beszerzése

5 800 000 Ft + áfa

Útépítések

80 000 000 Ft + áfa

Csapadékvíz elvezetési rendszerek építése

60 000 000 Ft + áfa

Étkezési utalvány és sulicsekk beszerzése

44 000 000 Ft + áfa

Temetõ utcai MÁV gyalogosátjáró építése
24 800 000 Ft + áfa
és közterületi járdaépítés
Egyéb csapadékvíz elvezetési munkák

29 840 000 Ft + áfa

Dunaharaszti intézményi kiskarbantartása, 66 745 355 Ft + áfa
festése, nyílászáró cseréje
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
lezárult és lezáruló ÚMFT projektjeinek
auditja és dokumentálása és a Dunaharaszti 25 000 000 Ft + áfa
Város fejlesztési stratégiájának projektés forrásorientált aktualizálása

Közbeszerzési eljárás
típusa
Közösségi rezsim
szerinti eljárás
Közösségi rezsim
szerinti, nyílt eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetményes,
eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû,
hirdetmény
nélküli eljárás

Tervezés – Városi Bölcsõde

4 000 000 Ft + áfa

Tervezés – II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

8 000 000 Ft + áfa

Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû,
hirdetmény nélküli
eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás
Egyszerû, hirdetmény
nélküli eljárás

52 000 000 Ft + áfa

Tervpályázat

Orgona, Akácfa, Bercsényi utcák útépítése

78 848 000 Ft + áfa

Lónyai és Kinizsi utcák útépítése

64 936 800 Ft + áfa

Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési
munkái, I. ütem

9 876 396 Ft + áfa

Mikszáth köz útépítése

6 400 000 Ft + áfa

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Különféle élelmiszertermékek beszerzése” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás
nyertesének az
1. rész – baromfi termékek – tekintetében a Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalatot (1095 Budapest, Soroksári út 58.) jelöli
meg, nettó 8 461 770 Ft + áfa, azaz összesen: 10 577 213 Ft összegben. Második helyezettnek pedig az Uniexport Trade Kft. és
Gasztro Miskolc Kft. közös ajánlattevõket (1145 Budapest, Amerikai út 77. fsz. 2.) jelöli meg nettó 9 305 792 Ft + áfa, azaz összesen: 11 632 240 Ft összegben.
2. rész – mirelit zöldség és gyümölcs, halrúd – tekintetében az Uniexport
Trade Kft. és Gasztro Miskolc Kft. közös ajánlattevõket (1145 Budapest, Amerikai út 77. fsz. 2.) jelöli meg, nettó 8 386 289 Ft + áfa,
azaz összesen: 10 482 861 Ft összegben.
3. rész – szárazáruk – tekintetében az Uniexport Trade Kft.-t és
Gasztro Miskolc Kft.-t (1145 Budapest, Amerikai út 77. fsz. 2.) jelöli meg, nettó 20 038 811 Ft + áfa, azaz összesen: 25 048 514 Ft
összegben. Második helyezettnek pedig a Natur-Rost Kft.-t (1211
Budapest, Farönk u. 1.) jelöli meg nettó 21 244 006 Ft + áfa, azaz
összesen: 26 555 008 Ft összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõkkel való vállalkozási szerzõdések megkötésére.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 31.

Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. december 31.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert a „Városi Uszoda és Sportközpont létrehozása” tárgyú tervpályázati közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására, és egyben a
közbeszerzési ütemterv kiegészítésére nevezett eljárás tekintetében.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. március 31.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az 5/2011. (III. 1.) számú költségvetési rendelet 2/g melléklet II/2. tételén szereplõ „Uszoda
tervezése” 80 000 000 Ft összegû elõirányzatából 3 783 485 Ft-ot átcsoportosít a 2/g melléklet III/22. tételéhez.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 1.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete módosítja a 33/2011.
(III. 28.) sz. Kt. határozatát, és 2011. évre a következõ módosított közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja – a
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 17. §-a rendelkezéseinek megfelelõen – a megszüntetett vízügyi szakképzés feleslegessé vált tárgyi esz-
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Arany János utca burkolat-szélesítési,
megerõsítési, vízelvezetési és a Paradicsom
szigeti bekötõ út felületzárási munkái

Városi Uszoda és Sportközpont tervezése

39 040 000 Ft + áfa

Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
jóváhagyja
Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves idõszakra vonatkozó beszámolóját.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III. 1.) rendelet módosításáról szóló rendeletét. (A rendelet szövege a jegyzõkönyv 2. számú melléklete)

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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közeinek átadását a TISZK részét képezõ olyan iskolának, ahol a fejlesztéssel érintett szakmacsoport vagy szakma képzését folytatják. Ennek szellemében a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének átadott, az elõterjesztésben kimutatott eszközök
(7 db tétel) átadását jóváhagyja és egyben engedélyezi e tételek levonását az elszámolás során.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az elõterjesztésben,
annak mellékleteként szereplõ – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 18.
§-a és 19. §-a rendelkezéseinek megfelelõen összeállított – elszámolást
jóváhagyja, és ezzel egyidejûleg hozzájárul az elszámolásban kimutatott 7 136 485 Ft visszafizetéséhez.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az átutalás teljesítésére a hivatkozott jogszabályban elõírt határidõben és módon.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dunaharaszti Rendõrõrs 4 fõvel történõ állománybõvítése következtében, 2011. augusztus
1-tõl ellátható többletfeladatokhoz anyagi támogatást nyújt, amelynek
keretében a Rendõrõrs 2011. évi költségvetésébe 1 000 000 pótelõirányzatot engedélyez az általános tartalék terhére. A pótelõirányzat összegébõl személyi jellegû kifizetésekre 700 000 Ft, üzemanyag vásárlásra
140 000 Ft, egyszeri eszközbeszerzésekre 160 000 Ft fordítható.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a pótelõirányzat összegének átvezetésérõl és az elõirányzat felhasználásáról intézkedjék.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló módosított 1997. évi
LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Dunaharaszti településszerkezeti tervérõl szóló 9/2007. (I.
29.) Ök. számú határozatot jelen határozat 1. számú mellékletét képezõ a Településszerkezeti terv szöveges munkarészének módosításai, a
2. számú mellékletét képezõ Dunaharaszti településszerkezeti tervének módosítása a Mindszenty József utca – Kossuth Lajos utca - Erzsébet utca – Fõ út által határolt területen c. tervlap, a 3. számú mellékletét képezõ Dunaharaszti településszerkezeti tervének módosítása

az 51. számú út menti szervizút területének módosítása a Némedi út
– Pál László út közötti szakaszon c. tervlap, valamint a 4. számú mellékletét képezõ Dunaharaszti közúthálózat fejlesztési javaslata c. tervlap szerint módosítja.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 27.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
megalkotja
Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 2/2004. (I. 27.) Ök. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét.
(A rendelet szövege a jegyzõkönyv 3. számú melléklete.)
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotja a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 9/2011. (IV. 27.) számú helyi rendelet módosításáról szóló rendeletét. (A rendelet szövege a jegyzõkönyv 4. számú melléklete.)
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint intézményfenntartó a 2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula u. 14. sz. alatti telephelyen
2012. január 1-jétõl szervezetileg önállóan mûködõ Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálatot hoz létre.
Felelõs:
Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. október 1.
Beszámolók elfogadása:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Területi Gondozási
Központ 2010. évrõl szóló beszámolóját elfogadta.
A Mezõgazdasági tanácsnok 2011. I. félévi beszámolóját a Képviselõtestület elfogadta.
A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2011.
I. féléves beszámolóját a Képviselõ-testület elfogadta.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját a 2011. félévében
felhasznált szociális célú támogatásokról, a Képviselõ-testület elfogadta.
A Pénzügyi Bizottság beszámolóját a 2011. I. félévben végzett munkájáról a Képviselõ-testület elfogadta.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Ismét Orfûn!
Mint már 15 éve minden nyáron, idén is
megrendezésre került Orfûn a sporttábor.
40 bátor gyermek részesült mindabban,
amit a megújult tábor nyújtott. Mitõl is lett
újszerû ez a tábor?
Az újdonság – a lányok legnagyobb örömére – abban is rejlett, hogy a csupán
egyetlen lányszobára 3 faháznyi fiú jutott.
Mindenki örömére pedig a hagyományos
edzések helyett sokkal nagyobb hangsúlyt
fektettek a szervezõk a csapatépítõ játékokra, versenyekre. Tehát a szokásos
sportjátékok mellett idén megjelentek a lo-

gikai játékok is, ahol a csapatoknak egy
emberként kellett gondolkodniuk, és stratégiát építeniük.
Új erõpróbát és élményeket nyújtott a nagyobbak számára a nagytúrával egybekötött éjszakai túra, melyen a szokásokhoz
hûen – hiába minden térkép – eltévedt a
csapat. Míg a nagyok, azaz az ún. „kõkemény vídiacsávók” útjukat járták, a kisebbek sem lustálkodtak, hiszen egy másik
útvonalon bár, de rajtuk is kifogott a térkép és a jó példát követvén néhány kilométerrel õk is többet sétáltak a kelleténél.
A túrán szerzett vízhólyagokra legjobb
gyógyír az Orfûi Aquapark csúszda- és

élményparkja volt. Itt kétszer is jártunk
a 10 nap alatt, így a felnõttek igencsak
elfáradtak, hiszen ki más lehetne a legjobb ellenfél egy vízi birkózásnál, mint a
nevelõk? Megfelelõ felkészítõ tréning
volt ez a gyerekek számára is az elkövetkezõ napokban megrendezett olimpiához.
Ezen a tábori olimpián minden csapatnak lehetõsége nyílt arra, hogy az addig
egyéni versenyeken szerzett pontok
alapján felállt sorrenden változtasson,
és átvegye a vezetést. Ezzel a lehetõséggel élt is egy-egy csapat és így megtapasztalhattuk, hogy mit eredményezhet a szorgalom, az akarat és az összetartás. Így végül igen meglepõ eredmények születtek.
A sok izgalom után utolsó elõtti este egy
táncos bulin lazulhatott mindenki. Volt ott
retro zene, modern zene, karaoke és még
sok más. A hangulat tehát fergeteges volt
nemcsak ezen az estén, hanem a tábor
egész ideje alatt, és sok élménnyel és
ajándékkal gazdagodhatott minden résztvevõ.
Czompa Fanny, Cserepes Cecília
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
A Hunyadi János Általános Iskola
kitüntetett diákjai
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestületének Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizottsága pályázatot írt ki „Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázat 2011” címmel. A pályázók tanulmányi és versenyeredményeit
együttesen mérlegelve ítélte oda a bizottság városi szinten 8 tanulónak az ösztöndíjat a 2011/2012. tanévre vonatkozóan.
A Hunyadi János Általános Iskolából 5
tanuló részesül 10 hónapon keresztül
havi 5000 Ft ösztöndíj-támogatásban.
Dr. Szalay László polgármester úr, valamint Hajdú Zsolt képviselõ úr, az OMS
Bizottság elnöke, ünnepélyes keretek
között 2011. szeptember 26-án a képviselõ-testületi ülésen adta át a díjazott tanulóknak az elismerõ oklevelet.
Díjazottjaink: Török Petra 5. b, Kovács
Valentina 5. c, Szennai Csenge 6. c,
Ficsór Réka Eszter 7. c, Patai Bálint 8.
b osztályos tanulók.
Gratulálok tanulóinknak, szüleiknek és
kollegáimnak az eredményes munkához!
Karlné Purczeld Erika
igazgató

Mesenap-örömnap
Nagy öröm érte iskolánkat szeptember 29én, a népmese napján! A Hunyadi János
Általános Iskola diákjai összesen 15 pálya-

munkával indultak a Városi Könyvtár, a
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által kiírt pályázaton. A versengõ tanulóknak a „Hunyor és Boróka nagy kalandja” címû mesét kellett folytatniuk. A 11–14
éves korosztályban Varga Boglárka 6. b
osztályos tanulónk I. helyezést ért el,
Ficsór Réka Eszter 7. c osztályos diákunk pedig különdíjat kapott.
Olvassák el Boglárka meserészletét!
– Hiszen vannak jók és rosszak is. Talán,
ha szövetkeznénk a jó emberekkel, sikerülne rávenni a rossz embereket arra,
hogy ne szennyezzék a környezetüket.
– Na igen, csak az a baj, hogy mi nem tudunk az emberek nyelvén – mondta Hunyor.
– Nekem van egy ötletem! – kiáltott fel Boróka.
– Jó lenne, ha gyorsan mondanád, mert
fel kell ébreszteni az árvácskákat is.
– Jó, jó, már mondom is! Mi lenne, ha jeleket hagynánk nekik?
– Jó, ez jó lesz, de most keltsük fel az árvácskákat, majd utána beszélünk errõl a
dologról.
Odamentek az árvácskákhoz.
– Ébredjetek, kedves árvácskák! – mondták nekik.
– Az árvácskák felébredtek, de azt mondták:
– Mi nem szeretnénk ilyen piszkos parkot
nézni, inkább alszunk tovább! – és valóban visszaaludtak.
– Szerintem – mondta Boróka – szólni kel-

lene Verbénának, a tündérnek, aki megtanította Vilit, a verebet is írni és olvasni,
hogy segítsen nekünk.
– Rendben van – mondta Hunyor. – De
hogy hívjuk ide? – kérdezte.
– Egyszerû, csak azt kell kiáltani: CSIPCSIRIP!
– Akkor kiáltsunk együtt! – és elkiáltották
magukat: CSIP-CSIRIP!
Abban a pillanatban megjelent Verbéna a
csodatévõ spray-vel.
– Mit akartok, kedveskéim? – kérdezte
Verbéna.
– Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy ne szemeteljenek.
– Ennél mi sem könnyebb – mondta Verbéna az öreg tündér. – Itt hagyok nektek
egy-egy csodatévõ spray-t, és ha valaki
eldob egy csokipapírt stb. és ráfújtok,
majd meglátjátok, mi történik. Sziasztok! –
mondta Verbéna és eltûnt, csak némi csillagpor jelezte, hogy itt járt.
Másnap délben Hunyor és Boróka, amikor látták, hogy egy-egy ember szemetel, ráfújtak az eldobott szemétre a Verbénától kapott csodaspray-vel, és a szemét azonnal visszaugrott az ember kezébe. Az emberek megdöbbentek, de
megértették, hogy nem szabad szemetelni.
Ti se szemeteljetek, mert ha a közelben
van Hunyor és Boróka, könnyen lehet,
hogy a szemét visszapattan a kezetekbe!
Vighné Bacsó Mónika

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Erdei iskola Tarjánban
Megkezdõdött az új tanév, s vele együtt eljött az újabb erdei iskola ideje is. 2011.
szeptember 12-én, ragyogó napsütésben
szálltunk fel a buszra, s vágtunk bele az
újabb kalandokba. Iskolánk két hetedik osztályának 41 diákja indult ismét együtt útnak
immár Salgótarján felé. A vidám út után izgatottan szálltunk le úti célunknál, a Tarjáni
Gyermektáborban.
Egy gyönyörû helyen lévõ, felújított kõépületben szálltunk meg, melyhez többek között egy hatalmas parkosított kert és fenyõerdõ is tartozott. Ez ideális hely volt az erdei iskolai programok közötti és utáni szabadidõnk kellemes eltöltéséhez, melyet ki is
használtunk. Nem csoda, hogy a tábor végére a két osztály teljesen összeforrt, nagyon jó kis közösség alakult ki. Változatos
és érdekes programokon vettünk részt, melyek olykor komolyan próbára tették kitartásunkat, akaraterõnket és a lábizmainkat. Ellátogattunk Eresztvénybe, a Madárparkba,
majd innen hegyi túrát tettünk a salgói várhoz, ahol megismerkedtünk annak történetével, s a környék sajátosságaival. Diafilmet
néztünk meg Salgótarjánról, elõkészítve a
másnapi erõpróbát. Gyalogtúra keretében
ismerkedtünk meg Salgótarján nevezetességeivel, ellátogatva a Bányamúzeumba,
ahol védõruhát és sisakot ragadva még az
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egykori tárnákba is lejutottunk. Nagyon sok
érdekességet tanultunk a régebben itt élõk
életérõl és a bányászatról. Ismereteinket
mélyítette a Nógrádi Történeti Múzeumban
tett kitérõnk is, hiszen itt a térség történelmébe pillanthattunk be, valamint egy játékkiállítás keretében ennek a tájnak a játékaival is megismerkedhettünk. Kipróbáltuk a
helyi vendéglõk ételkínálatát is, hogy erõt
gyûjtsünk a perzselõ napon való visszaútra. Készítettünk madáretetõket, kezünket
nem kímélve lelkesen csavaroztuk össze az
elemeket, s segítettünk egymásnak. Ellátogattunk a térség hulladéklerakójába, ahol
megismerkedtünk a hulladékátvétellel, feldolgozással, tárolással és a szelektív hulladékok újrahasznosításával. Tájpróbán vettünk részt a Kercseg-laposon, melynek során a csapatoknak feladatlapokat kellett ki-

tölteniük, majd a közeli forrásnál hûsítettük
magunkat. Voltunk a közeli csillagvizsgálóban is esti megfigyelésen, bár pont azon az
egy estén volt felhõs az ég, s így a mozgó
kupola mellett csak kevesen tudtak belenézni a távcsõbe, mégis sok újat tudtunk
meg az égitestekrõl, csillagképekrõl.
Az elcsigázott, éhes csapatunkat mindig bõséges és húsban gazdag meleg étel várta
a táborban, így hamar új erõre kaptunk.
Nem maradhatott el a számháború, a bátorságpróba és a tábortûz melletti szalonnasütés sem. A lábaink megérezték a sok kilométert, így kerültük a fölösleges mozgást,
nem volt erõnk focizni, tollasozni sem. Annál több erõ maradt estére, éjszakára, amikor ment a barátkozás, pókerezés, kártyázás és közben a forró tea kortyolgatása.
Hamar elszállt a négy nap, melyet eredményhirdetéssel, a szobatisztasági verseny
értékelésével és tábori versek írásával zártunk. Ebéd után búcsút vettünk a tábortól,
majd fáradtan, de jókedvûen szálltunk fel a
buszra és intettünk búcsút ennek a szép
helynek. Hazafelé megálltunk Taron, ahol
az iskolánk névadójának, Kõrösi Csoma
Sándornak emlékére felállított sztupát néztük meg. Végül egy kis közös fagyizás után
Dunaharaszti felé vettük az irányt. Mindanynyian nagyon jól éreztük magunkat, s rengeteg élménnyel és sok új baráttal gazdagodva tértünk haza.
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Erdei iskola a Szelidi-tónál

Íme egy versike:
Kerekerdõ közepén,
Salgói vár tetején,
40 diák ballagott,
Izomlázat kaphatott,
Esténként pihentünk
Lábdagadással küszködtünk
Éjjel látogattunk hegyeket
Sikongattunk eleget
És véget ért a móka mára,
Haza kéne menni már ma.
Vásárhelyi Gabriella és
Weinber Róbertné osztályfõnökök

Styrassic Park
Hagyomány iskolánkban, hogy évente kétszer kirándulást szervezünk Ausztriába. Május 7-én újra útnak indultunk, ezúttal a néhány éve létesült Styrassic Parkot látogattuk
meg. A téma inkább a kisebbeket érdekli,
ezért most a 3. és 4. osztályosok tartottak
velünk. Íme néhány gondolat a gyerekektõl:

„Sok programban vettünk részt. Életnagyságú dinókat láthattunk. Volt egy bizonyos
„élõ show”, ahol egy dinó ijesztgette a park
látogatóit. Mikor megjelent, félelmetes üvöltést hallatott és a föld füstölni kezdett. 3D
mozifilm vetítésére is elmentünk. A film természetesen német nyelvû volt. A címe pedig: Utazás a Föld közepére. Ez is, mint
minden más nagyon izgalmas volt. Az ajándékok vásárlásakor bevethettük német
nyelvtudásunkat is. Nagyon jól éreztük magunkat, és már nagyon várjuk a jövõ évi utazást.”
Mátyási Klaudia
„A dinópark nagyon tetszett az egész osztálynak. Volt ott sok õslény; növényevõk, valamint ragadozók is. Volt olyan dinó, amely
lézerrel mûködött, mégpedig ha beleléptél
a lézerbe, a dinó mozgatta a farkát és üvöltött is. Fagyit is ettünk és volt egy hatalmas
ugrálóvár. Lehetett venni dinós pólót, kis
plüs dinókat és volt egy kötélhinta is. Dinó
moziztunk 3D-ben.”
Weinber Péter
„A parkban elõször a kiállított élõlényeket
néztük meg csoportokban. Majd egy kis
szabadidõnk volt, kipróbálhattuk a felállított
ugrálóvárat és a körhintát is. Azután egy filmet néztünk meg 3D-ben. Egy Dino-showt
is láthattunk egy „kitörõ” vulkánnal. Mindeközben egy fagyit is elnyaltunk. Mindenki
nagyon jól érezte magát, ezért ajánlom,
hogy más is nézze meg a Dino Parkot. Elõre is jó szórakozást kívánok!”
Szakács Adrienn
Köszönjük a szervezést Zsédel Andrea tanárnõnek!
Komáromi Katalin
Dunaharaszti Hírek – október

A 2011-es tanévet a hagyományos erdei iskolai héttel kezdte a 6. a. és b. osztály, 52
tanulóval.
A foglalkozások tartalmilag kapcsolódtak a
6. évfolyam természetismeret tantárgyhoz,
hisz egy tó-túra keretében megismerkedhettünk a Szelidi-tó életközösségével, megtapogattuk, megkóstoltuk a part menti cserjék termését. Megfigyeltük a rókakotorék
bejáratát és a környék furcsamód egyetlen
kiskócsag egyedét.
Vízmintát gyûjtöttünk a tóból, melyet egyszerû laborvizsgálat követett; lakmuszpapír
segítségével a víz kémhatását értékeltük.
Felfedeztük a rét világát a Páskom bejárásával, számunkra már ismert és ismeretlen
növényeket határoztunk meg.
Honismereti program keretében kenyeret
sütöttünk, de elõtte megismerhettük a korabeli eszközöket, kenyérsütési módokat, recepteket. A kemencét a gyerekek segítettek
befûteni, majd befalták a meleg kolbásszal
töltött cipókat. A kirándulás Bakód-pusztára
nagy élmény volt, a lelkünket is kirázó lovas
kocsikkal zötykölõdtünk oda. Útközben õshonos magyar állatokkal ismerkedtünk,
majd egy lenyûgözõ lovasbemutatót láthattunk.
A tábor szakmai részét vetélkedõvel zártuk,
a kérdések az eltöltött hét megfigyeléseire,
tapasztalataira épültek.
Persze egyéb érdekes program színesítette a hetet, volt bátorságpróba, számháború, sportvetélkedõk, majd egy szalonnasütéssel egybekötött tábortûz zárta a mozgalmas erdei tábort.
Remélem, a gyerekek, a tanárok és nem
utolsósorban a szülõk megelégedésére telt
el ez a pár nap; ha igen, jövõre sem hagyjuk ki!
Sier Tamásné Andi néni,
Tóth Pálné Erika néni

Nyelvi tábor Obervellachban
Nagyszerû lehetõség nyílt a haraszti diákok
részére. Egy ausztriai nyelvi táborban vehettünk részt. Ezt az utat már régóta vártuk,
számoltuk a heteket, a napokat, míg vasárnap reggel el is indultunk. Nagy útnak néztünk elébe, de nem unatkoztunk, hiszen tanáraink és a gyönyörû tájak lekötötték figyelmünket. Az úton különbözõ játékos feladatokat, információkat kaptunk. A tanárok
összeállítottak nekünk egy mappát, amiben
minden napra volt egy feladatsor az adott
nap eseményeivel kapcsolatosan. Ezen kívül voltak még keresztrejtvények, térképek
Karintiáról.
Szállásunk a Lázár bácsi által vezetett
„Gasthaus zum Groppensteinerfall” ifjúsági
szálló volt. Amint megérkeztünk, megkaptuk a szobáinkat. Azután elindultunk egy
„rövidebb túrára” és megnéztük a
Groppensteinerfallt.
Minden délelõtt német nyelvû oktatáson

vettünk részt, azután színes feladatokat oldottunk meg a város fõutcáján. A feladat
végrehajtása után buszra szálltunk és részt
vettünk különbözõ programokon.
Hétfõn a Mölltaler Gletscher felé vettük
utunkat. Ezután a Raggaschlucht vízesését szemléltük. A vízesés gyönyörû volt. A
sziklafalra erõsített rámpákon haladtunk,
miközben mellettünk a víz csobogott.
Kedden a Großglocknerhez vezetett utunk.
Ez Ausztria legmagasabb csúcsa. Miután
megmásztuk az emelkedõket gyönyörû
szép kilátás tárult elénk. Nem csak a magas hegyek és a természet kápráztatott el,
de itt húzódik egy gleccser is, ami télen kedvelt hely a síelõk számára. Megnéztük az itt
található Swarovski kiállítást is, ami szintén
érdekes volt.

Szerdán a Märchenwandermeilét jártuk végig. Sajnos, a busz nem tudott felvinni, sétálni pedig túl sokáig tartott volna, ezért egy
traktorhoz kötött kocsival mentünk fel. Ám
miután a traktoros fogatról leszálltunk, még
mindig elég sokat kellett sétálni. Viszont a
végén a függõhíd nagyon jó volt. Néhányan
kipróbálták „Hexenritt”-utazást is. Miután
végeztünk itt, megálltunk Gmünd városában és megtekintettük a Porsche múzeumot. Egy kis városnézés után azonban már
indultunk is vissza a szállásra.
Csütörtöki programunkat a Milsstätter Seen kezdtük egy kis hajókázással. A hajózás
nagyon kellemes volt, bár egy kicsit meleg
volt. Ezután Seebodenbe mentünk, ahol a
bonsai kiállítást látogattuk meg. Majd bekukkantottunk a Sommeregg várban található kínzó múzeumba. Ezek után Spittalba
mentünk, ahol egy vasútmodell kiállítást láttunk. Itt maketteken ábrázolták a különféle
vasútvonalakat. Ezt is érdekesnek találtuk.
Pénteken a Dreiländereckhez mentünk,
ahol libegõvel mentünk fel 1600 m magasra. Itt találkozik Szlovénia, Olaszország és
Ausztria. Ezután megnéztük a Wurzelparkot, ahol fából kifaragott állatokat láthattunk.
Végül bementünk a Feld am See-ben kialakított vadasparkba. Megnézhettünk háromféle kiállítást (élõ és preparált folyami és
tengeri halak, Afrika állatai, Észak-Amerika
állatai). Ezenkívül sokféle alpesi és háziállatot láttunk és simogattunk.
A hét során rengeteg élményben volt részünk. A kísérõink (Andi néni, Panni néni,
Andi néni és Kati néni) igyekeztek minden
érdekességet, látnivalót megmutatni nekünk és ez sikerült. Szerintünk mindannyian állíthatjuk, hogy remek, élménydús hetünk volt! Reméljük, jövõre is itt lehetünk!
a táborozó diákok a Hunyadiból és a
Kõrösibõl
Köszönet a támogatóinknak: a Szent Dorottya Gyógyszertárnak az egészségügyi
csomagért; Berkes Krisztinának, aki a
gyönyörû mézeskalácsokat készítette;
Szakács Tamásnak és családjának a
zöldség-gyümölcs szállítmányért!! Köszönjük!
a gyerekek és kísérõk nevében:
Komáromi Katalin

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Mesemondó és népdaléneklõ
versenyen jártunk a szomszédban
200 éve született Kriza János, Erdõvidék
népdalainak, balladáinak, népmeséinek
lelkes gyûjtõje, Nagyajta híres szülötte.
Ebbõl az alkalomból, valamint Nagyajta és
Alsónémedi testvérkapcsolatának huszadik évfordulójára, a szomszéd községben
a 40 éves „új” iskolaépületét ünneplõ Széchenyi István Általános Iskola Kriza János
Mesemondó és népdaléneklõ versenyt
hirdetett a saját és a környékbeli iskolák
tanulóinak. Szeptember 23-án a
gimnáziumból négy
diákunk vett részt
ezen a versenyen,
szépen szerepeltek. Bakos Attila
hetedikes tanulónk
az énekversenyen
különdíjat kapott,
Kolba Gergely mesemondó nyolcadikos diákunk kategóriájában elsõ helyezett lett. Gratulálunk a helyezést elérteknek, és köszönjük Csatlós Klára Laura és Szentpétery Anna fellépését is.

Mesék bûvös száma: a hetedik
Elõttem az asztalon a 777 magyar népmese címû vaskos, 799 oldalas, iskolai
könyvtári kötetünk, benne sok hétfejû sárkánnyal,
hetedhét
országra
szóló
lakodalommal… Mi ilyen nagy számnál
még nem tartunk, de a hetediket, vagyis
hetedik mesés napunkat a Baktayban
idén is megtartottuk! Minden osztályból
mesehõsöknek öltöztek be diákjaink: itt
járt a furfangos székely fia, a három királykisasszony, két Csillagszemû juhász, maga Mátyás király, két Lúdas Matyi Döbrögi
urammal, Hófehérke, Holle anyó, két Piroska és a farkas. A tévés „mesékbõl”
megelevenedett Vuk, néhány Hupikék

Törpike, Babi néni, valamint Superman és
Batman - talán, mint „korszellemek”... Kora délelõtt e népes csapattal átvonultunk
a közeli Napsugár Óvodába. Nagyon kedvesen fogadtak, jó és érdekes volt látni a
nagy gimiseink után a sok kíváncsi tekintetû apróságot!
Kolba Gergely itt is elmondta azt a mesét,
amivel nyert az alsónémedi mesenapon,
Szentpétery Anna szép énekével szinte
tapintható csendet varázsolt.
Visszatérve a gimnáziumba, teremrõl teremre látogattak a mesehõsök. Az osztályok feladata a megelevenedett mesefigurák felismerése volt. Közben Kolbely Gergõ az iskolarádión keresztül ismét elmondta Az asszony és az ördög történetét.
Este a híradóban örömmel hallottam,
hogy „a Médiaunió idén Mesélj mindennap! címmel indítja el az ország egyik legnagyobb médiafelületen futó társadalmi
célú kampányát. Az idei kampány a gyerekek kompetenciafejlesztésérõl, a szülõgyerek kapcsolatról szól, de ennél többrõl
van szó. A kampány rámutat arra is, hogy
a mese útravaló, a jövõ társadalmát neveli, s így meghatározó szerepe van az
egész társadalom jövõjének szempontjából is. Mert amilyen embereket nevelünk,
olyan lesz a jövõnk”.
A mesekönyvek mellé ajánlom a következõ
internetes oldalakat is: http://napocska.hu/
Mediaunio-Meseljmindennap-kampany,
www.meseljmindennap.hu.
A kerekerdõk mellett így válhat teljesebbé
a mi XXI. századi világunk! Aki nem hiszi,
járjon utána!
Tolnainé Korcz Ilona
a Baktay Ervin Gimnázium
könyvtárostanára

Baktays jelvény
a csomakõrösi kopjafán
2009-ben fogant gondolatom, vágyam teljesülhetett az idén: eljuthattam a Kovászna melletti kis faluba, Kõrösi Csoma Sándor szülõhelyére.
Még 2009 tavaszán olvastam az

Erdély.ma honlap híradását arról, hogy a
kovásznai Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület a csomakõrösi emlékház kertjében kopjafákat állított azon tudósok tiszteletére, akik sokat tettek a
„messzeségek vándora” munkásságának
közkinccsé tételéért. Így dr. Debreczy
Sándor, Duka Tivadar, Marczell Péter, Jakabos Ödön, Csetri Elek emlékfája mellett
ott áll iskolánk névadójának, Baktay Ervinnek a kopjafája is. Két évvel ezelõtt még
volt lehetõségem elmondani mindezt
Aditinek, Baktay Ervin idén tavasszal elhunyt özvegyének is, ígéretet téve, ha arra járunk, fölkeressük a kopjafát.
Alsónémedi, ahol lakunk, 20 éve ápol testvérkapcsolatot a székelyföldi Nagyajtával.
Ez az erdõvidéki település idén ünnepelte
fennállásának 800. évfordulóját, valamint
híres szülöttének, a népmese- és népdalgyûjtõ Kriza Jánosnak 200. születésnapját.
Az egészhetes ünnepségsorozatra volt hivatalos Alsónémedi küldöttsége is.
Az itteni szervezõ, Jobbágy Ilona tanárnõ
jóvoltából úgy szervezték az egyik kirándulást, hogy a Szent Anna-tó felé menet kitérõt tettünk Zágonba (Mikes Kelemen szülõhelyére) és Csomakõrösre is, hogy megkoszorúzhassuk kopjafáikat.
A „Legyen testvére
magyar a magyarnak. Alsónémedi
Nagyközség és a
dunaharaszti
Baktay Ervin Gimnázium” szalagfeliratú, iskolánk jelvényével kiegészített
koszorúnkat
helyeztük el névadónk kopjafáján, miután röviden megismertettük a némediekkel Baktay életútját,
munkásságát.
Nagy öröm volt számomra, hogy teljesíthettem Aditinek tett ígéretemet.
Tolnainé Korcz Ilona,
a Baktay Ervin Gimnázium
könyvtárostanára

Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése
Dunaharaszti Város Önkormányzatának intézményi
energiaracionalizálási programja 2004-ben kezdõdött. Elõször a német szénsegély pályázattal, majd
az I. Széchenyi tervvel és késõbb más lehetõségekkel élve valósítottuk meg a rövid és középtávú energiaracionalizálási programunkat.
E programok keretében készültek el intézményeinkben a nyílászáró cserék, az utólagos hõszigetelések
és a fûtési rendszerek korszerûsítései. Ezek eredményeként ma intézményeinkben 50%-kal kevesebb
gáz fogy és 2000 tonna széndioxid kibocsátásától
szabadítottuk meg városunkat.
Újabb fejezet indult el idén, amikor az európai uniós
KEOP-5.3.0/B-09-2010-0099. jelû pályázaton, 60%os uniós támogatást nyertünk a Napsugár Óvoda
energetikai fejlesztésére, megújuló energia rendszer
beépítésével. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
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után a kivitelezés megkezdõdött. A munkát 2 ütemre bontottuk annak érdekében, hogy az Óvoda zavartalanul mûködhessen. Az elsõ ütem október végén
zárul. Ez alatt az épület teljes külsõ hõszigetelést kap
és kicseréljük a külsõ nyílászárókat is.
A második ütemben 2012 nyarán helyükre kerülnek a
napelemes rendszerek, megújul a fûtési- és a melegvíz-hálózat. A napelemek áramot termelnek, a felesleget visszatáplálják az ELMÛ hálózatába. Emellett besegítenek a fûtési- és melegvíz-hálózatba is. Reményeink szerint a Napsugár Óvoda éves villanyszámlája
nulla forint lesz. Fenti munkák mellé az Önkormányzat az épület külsõ és belsõ felújítását is tervezi önerõbõl. Az Új Széchenyi Terv lehetõségeit kihasználva érdemes ezen az úton haladni.
Smidt József Tamás
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Hírek – október

Maroknyi székely… tengernyi szeretet!

Az idei piráni tábor teljesen más volt, mint a
többi: nem csak azért, mert számomra az utolsó volt, és sok jó barátomtól kellett búcsút vennem lehet, hogy örökre, de azért is, mert a
Baktay együtt képviselte hazánkat a csíksomlyói Szent István Otthonnal, ahonnan három,
Csaba testvér által kiválasztott diáklány kapott
meghívást e jeles eseményre.
2011. 09. 15., Budapest. A Hargita IC idõben
érkezik, már messzirõl észreveszem a lányokat,
hatalmas hátizsákok árnyékában, melyeket,
mint késõbb megtudjuk, fõleg a székelyruha
duzzaszt, az nem tud meglapulni, annyi helyet
foglal, mint amennyire pont szüksége van!
Knapp Tibor, (Tibi bácsi), a Hõsök Terére röpít
bennünket, és elkezdõdik a városnézés: türelemmel, szeretettel magyaráz a lányoknak, egy
történelem óra, a Nemzeti Vágta elõkészületeivel tarkítva és egy kis kényeztetés is, fagyival
és frissen facsart limonádéval. Esteledik, a Várban folytatjuk sétánkat, a lányok ámulnak-bámulnak, „ilyen szépet még sosem láttam”,
mondja Marika és szeme könnybe lábad, „ha
ezt majd otthon elmeséljük…”, és folytatni már
nem tudja, akkora a meghatottság! Doina és
Zselyke a hidakat és a gyönyörûen kivilágított
Parlamentet nézik: „olyan az egész, mint egy
tájkép!” A lányok fáradtak és éhesek, Harasztiba megyünk, a Kis Duna étterembe, vacsorázni. „Még soha nem voltam vendéglõben”, jegyzi meg Doina, és csodálkozva néz körül.
Zselykének viszont volt „szerencséje” napi 16
órát gályázni, igen pici bérért egy vendéglõben,
de nem panaszként említi, csupán örült, hogy
pár dolgot meg tudott venni magának.
2011. 09. 16., Dunaharaszti. A lányok a délelõttöt a Baktayban töltik, néhány órámra elkísérnek, találkoznak diákokkal, kollégákkal és az
igazgató úrral, irulva-pirulva interjút adnak a helyi tévének, és a székely ima után megebédelnek a menzán. Evés után szintén imával köszönik meg a napi betevõt, majd megjelenik Tibi
bácsi, és délutáni programra viszi õket: egy kis
vásárlás, egy kis foci, egy kis sütögetés, sok beszélgetés és vidámság. Este pakolunk, szendvicseket gyártunk az útra, és éjfél elõtt egy órával

a két csapat, baktaysok (Bogica, Olcsi és Tündi) és somlyóiak (Doina, Marika és Zselyke),
beülnek a sulibuszba, gondosan vigyázva, hogy
„ne vegyüljenek”! Mézes Tibor gondnok, sofõr,
mindenes, de legfõképpen segítõkész barát,
egész éjjel vezet. Csend van, csak a lányok suttogását hallani olykor-olykor: Bogica Olcsival,
Marika Zselykével oszt meg „fontos titkokat”,
Tündi a sötét éjszakába mereng, Doináról nem
tudni: alszik-e vagy imádkozik, csendben van,
mint mindig, csak néha érzem simogató kezét a
homlokomon, hajamon: ilyen õ, szüksége van az
érintésre, hogy elmondja azt, amit szavakkal
nem bír. Reggel hétkor már a szlovén tengerparton vagyunk: a víz meleg, a levegõ még hûvös,
de úszunk egy jót: öröm látni a lányok örömét,
ahogy alámerülnek kagylót keresni, kacagnak,
pancsolnak, igaz, még szigorúan két csapatban… de már nem sokáig. Délután a buszon, mikor a szállás felé megyünk, tartok egy kis „útbaigazítást” ami hasznosnak bizonyul: este, a
vacsoránál, ima után látom, hogy hat leánykám
van, nem kétszer három!
2011. 09. 17., Piran. A tábor, mint mindig, vasárnap este kezdõdik a nemzeti eledelek kiállításával, és elfogyasztásával: a menza asztalai
roskadásig tele szalámikkal, sajtokkal, kolbászokkal és sonkákkal, édességgel és savanyúsággal, még pörkölt és töltött káposzta is van,
minden küldöttség: szlovén, osztrák, finn, makedón, román, máltai, horvát, szerb, lengyel, kitesz magáért, és büszkén mutatja be finomságait! Ez a nagytalálkozások pillanata is, eltelt egy
év, újból itt vagyunk, boldogan üdvözöljük egymást, együtt a csapat!
A hét munkával telik, a program szoros, délelõtt
„mûhelymunka”, kerekasztal-beszélgetések a
tábor idei témájával kapcsolatosan (integráció,
hátrányos helyzetû gyerekek), délben két óra pihenés, délután iskolák bemutatkozása, este felkészülés és próbák a pénteki záró elõadásra. A
hangulat remek, gyermekeink nagyon jól szerepelnek, szép a népviseletük, a dalaik és táncaik, és mindenki megdicséri udvariasságukat,
kultúrált viselkedésüket: a magyar küldöttségnek presztízse van a piráni táborban! Szerdán
délután megérkezik Sziráki György igazgató úr
is azért, hogy intézményvezetõként, felvegye a
kapcsolatot a piráni iskola vezetõségével, és
hogy a jövõbeli közremûködésrõl tárgyaljon. A
szervezõk, Tatjana, Mojka és Dominko, folyamatosan Böjte Csaba iránt érdeklõdnek, hisz Õ
a tábor idei díszvendége, szeretnék tudni, hogy
jön-e, és ha igen, mikor? A záróünnepség elõtti napon megjön sajnos a nemleges válasz. Azért
így, az utolsó pillanatban, mert Csaba testvér
mindvégig reménykedett, hogy személyesen

köszönheti meg a piráni tábornak és szervezõinek a neki ítélt tavalyi Béke Díjat. Kapunk viszont tõle egy csodálatos köszönõlevelet és egy
meghívót Csíksomlyóra, melyet nagy gyorsan
lefordítok angolra, és Zselyke gyönyörûen felolvas a záró rendezvényen. És vége. Waltraud,
az osztrák delegáció egyik kísérõ tanára zokogva öleli magához Doinát, Bernd, a másik tanár,
Böjte Csaba címét és elérhetõségét kéri tõlem,
jövõre szeretne Csaba gyermekei közül néhányat Ausztriában táboroztatni, Tatjánát megkérem, üljön be a kocsijába, és menjen, Zlatka sírva nyújt át egy általa préselt üveg olívaolajat,
Elena, a montenegrói down kóros kislánytól kapok két cuppanós puszit és egy nagy ölelést.
Lánykáim a hegy tetején fényképeszkednek, hátuk mögött a piráni háztetõk és a csodálatosan
kék Adria.
Isten veled, Pirán!
Visszafelé a hangulat a buszban teljesen más,
mint egy héttel ezelõtt: a lányok „vegyesen” ülnek, énekelnek, bohóckodnak, nevetnek, és tervezik a közel jövõt, „holnap reggel megyünk a
haraszti piacra és fagyizni is?” meg a távolabbit is: „ugye eljöttök nyáron egy hétre hozzánk?”. Délután Tibi bácsi elviszi a lányokat
usb-t vásárolni, beszélgetni, késõbb pedig
Bogica látogat meg minket a szüleivel, hoznak
a lányoknak egy nagy bõrönd szebbnél-szebb
ruhát (nagyrészét mintha Doinára szabták volna!), útravalót, sütit, gyümölcsöt, elhangzik a
régi Székely Himnusz is, megbeszélik, hogy a
csíksomlyói búcsún találkoznak. Az est gyászos
hangulatát csak a csomagolás töri meg egy kicsit, és az, hogy Feri bácsi a lányokat sorba egy
konyhaszékre ülteti és megszárítja a hajukat.
Zselyke nem beszél, Marika maga elé néz,
Doina hozzám bújik. Zselyke megszólal: „Nem
akarok hazamenni!”. „Én sem!”, mondja Marika. Doinától kapok egy puszit.
2011. 09. 25., 06.40, Budapest, Keleti pályaudvar. Nem sokat látok a vonatból. Õk sem a
peronból. Csak a kerekek kattogását halljuk.
Bucskó Marianna
Baktay Ervin Gimnázium

Egy cserekapcsolat utóélete…
A 2010–11-es tanévben a Baktay Ervin Gimnázium
tanulójaként februárban Finnországban tölthettem
egy hetet. A vendéglátóim már akkor mondták,
hogy szeretnék megismerni Magyarországot, a családomat. Májusban nagy örömmel fogadtam
Leena-t, aki ismét megemlítette, hogy szívesen vakációzna a családjával Budapesten. Akkor nem
gondoltam, hogy még a nyáron találkozunk.
Július végén kaptam Leena-tól egy emailt, amiben
leírta, hogy augusztusban egy hetet töltenek el
Budapesten. Megkérdezte, lennék-e az „idegenvezetõjük”. Természetesen igent mondtam. Segítettem a családnak a szállodafoglalásban,
az autókölcsönzésben. Közben lázasan tanulmányozni kezdtem Budapest történetét, nevezetességeit, persze mindezt angol nyelven.
Megterveztem a napi programokat is.
Augusztus elsõ hetét töltötte itt a család: szülõk és a három lány Lotte, Laura és Leena. Igyekeztem megmutatni, hogy milyen szép város a mi fõvárosunk. Megismerhették a Várat, a Margitszigetet, a Városligetet, sétahajóztunk a Dunán. A szerdai napot Dunaharasztin töltöttük, mert szerették volna megismerni a mi városunkat is. Délelõtt a
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piacon jártunk – ez a program májusban is sikert
aratott a finn gyerekek körében. Majd édesanyám várt bennünket ebéddel. Sokáig beszélgettünk, Leena szüleit érdekelte az itteni élet. Késõ délután megmutattam városunk nevezetességeit is. Azt mondták, jó lehet ebben a gondozott,
rendezett kisvárosban élni. Azzal búcsúztak a szüleimtõl, hogy szeretettel várnak minket jövõre
Finnországban.
A szombati búcsúzásnál azt mondták, hogy ez
volt az egyik legemlékezetesebb vakációjuk, nagyon örültek, hogy
megismerhették Budapestet. Remélték, hogy majd az egész országot
megismerhetik, kérdezték, hogy ebben is lennék-e a segítségükre. Lehet erre nemet mondani?
Számomra is élményekkel teli volt a Hirvonen családdal töltött egy
hét. Újra felfedeztem én is Budapest szépségét. Az angol nyelvvizsgám, érettségim szempontjából nagyon hasznos volt a velük töltött
idõ, hiszen lehetõségem volt a nyelvgyakorlásra. A családdal azóta is
tartjuk a kapcsolatot, nagyon örülök, hogy egy iskolai cserekapcsolatból barátság alakult ki.
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DMTK hírek

Halászléfõzõ verseny 2011.

A felnõtt csapat eredményei:
1. forduló Dunaharaszti MTK–Tisza Volán SC 1-1
A bajnokság elsõ fordulójában a szegedi Tisza Volánt fogadtuk hazai
pályán. Sokáig vezettünk Kovács Márton találatával, ám a hajrában egy
szabadrúgás góllal egyenlítettek a vendégek, így meg kellett elégednünk az egy ponttal.
PMK 2. forduló Szigetszentmárton–DMTK 0-12
Könnyed sikert arattunk a Pest Megyei Kupa második körében Szigetszentmártonban. Gólszerzõink: Dobesch Bálint 2, Varga Csaba 2, Patkó György 2, Wágner András Gusztáv 2, Dabasi Károly, Kovacsik Tibor, Szemán Lajos, Mészáros Dániel.
2. forduló Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK 1-1
Az Alföld-csoport második játéknapján Gyulára utazott az együttes.
Jobban kezdtünk, mint a hazaiak és Ughy Márk pontos fejesével az
elõnyt is megszereztük. Szemán Lajos kiállítása miatt hatvan percet kellett emberhátrányban játszanunk, és egy szerencsés lövéssel egalizált
a Gyula.
3. forduló Dunaharaszti MTK–Monor SE 4-0
Egy héttel késõbb a Monort fogadtuk és nem adtunk kegyelmet ellenfelünknek. Patkó György elõbb fejjel, majd tizenegyesbõl volt eredményes. Lázár Szabolcs egy szöglet utáni kavarodás végén zörgette meg
a hálót, míg a 78. percben Pató György volt újra pontos, így kialakult
a 4-0-s végeredmény.
PMK 3. forduló Kiskunlacháza–Dunaharaszti MTK 0-12
A Pest Megyei Kupa harmadik körében a Kiskunlacházát ütöttük ki. Gólszerzõink: Szemán Lajos 3, Varga Csaba 3, Dobesch Bálint 2, Kovacsik
Tibor, Patkó György, Ughy Márk, Szappanos Péter. A következõ fordulóban a Diósddal mérhetjük majd össze tudásunkat 2012. április 4-én.
4. forduló Szolnoki MÁV FC II–Dunaharaszti 0-2
Szeptember 10-én a Szolnok otthonában lépett pályára a Dunaharaszti.
Az egész mérkõzést kézben tartotta a csapat, és az elsõ félidõben
Dobesch Bálint révén vezetéshez is jutottunk. A második játékrészben
Ughy Márk révén sikerült megduplázni góljaink számát, így magabiztosan gyûjtöttük be a három pontot.
A DMTK II eredményei:
PMK 1. forduló Szigetcsép SE–Dunaharaszti MTK II 7-3 (Gólszerzõk:
Trikkál Zsolt, Hegyes Zoltán, Kaltenecker Tamás)
1. forduló Farmos SE-Dunaharaszti MTK II 0-3 (Gólszerzõk: Balogh Zsolt
2, Varga Gábor)
A DMTK U19 eredményei:
2. forduló Tápiószecsõ FC–Dunaharaszti MTK 3-3 (Gólszerzõ: Bajzáth
Martin 3)
3. forduló Dunaharaszti MTK–Dunakeszi Vasutas 0-3
4. forduló Jánoshida SE–Dunahraszti MTK 0-2 (Gólszerzõk: Farkas Tamás, Kardos József Tamás)
A DMTK U17 eredményei:
2. forduló Tápiószecsõ FC–Dunaharaszti MTK 7-1 (Gólszerzõ: Kovács Richárd öngól)
3. forduló Dunaharaszti MTK–Dunakeszi Vautas 7-1 (Gólszerzõk: Pavlisz
Patrik 2, Jenei Áron 2, Spaczér Tamás 2, Bábik Dominik )
4. forduló Jánoshida SE–Dunaharaszti MTK 1-1 (Gólszerzõ: Erdélyi Rudolf)
A DMTK U15 eredményei:
1. forduló Bugyi SE-Dunaharaszti MTK 0-4 (Gólszerzõk: Pavlisz Patrik 2,
Milcsevics Márk, Raj Márk)

FELHÍVÁS!
Felhívjuk minden 1993-ban – különös tekintettel a 2003as, valamint 2004-es születésû gyermek – és azután
született Dunaharasztin és a környezõ településeken
élõ gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat,
akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést
szakképzett edzõink biztosítják! Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti,
Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy telefonon/e-mailben:
06-24-657-683, dunaharasztimtk@gmail.com.
Csapó László
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Két éve született meg a gondolat, jó lenne valami magyaros ételt, szabadtéren, bográcsban készíteni, fõzõ versenyt hirdetni. Egy éve fergeteges partit rendeztünk, az idei évben pedig folytattuk a most már hagyományosnak nevezhetõ versenyt. Azt tervezgettük anno, milyen étel
lenne a legalkalmasabb a kültéri fõzéshez, érdekes módon közfelkiáltással a halászlére esett a választás! Magyarországon, sajnálatos módon
a halételek fogyasztása jóformán a karácsonyi ünnepek környékére korlátozódik. Európában, sajnos sereghajtók vagyunk a halfogyasztásban.
Pedig de jó is lenne, ha hetente legalább kétszer halétel kerülne az asztalunkra! Úgy tûnik most akaratunkon kívül is népszerûsítettük ezt a
tradicionális magyar ételt.
A szeptember közepén a szokatlanul kedvezõ idõjárás, a szinte nyáriasan meleg idõ 11 csapatot vonzott a Duna Campingbe, ahol nyolc órától foglalhatták el helyüket.
Nevezetesen az alábbi társaságok: Aquarius, Baráti Társaság BT.,
Bölcsisek csapata, Csoki BT., Dunaharaszti Nõegylet, Haraszti Bevándorlók, Dunaharaszti Polgárõrség Lokálpatrióták Dunaharaszti,
Mahalacska, TEA Egyesület, Tüzépker és Daruspeciál.
A tûz körül a nagy melegben megizzadtak a csapattagok, némelyek az
összetartozást szimbolizáló pólóban, mások ötletes kiegészítõkben (a
Bölcsisek csapata partedliben) mások a hõségre való tekintettel félmeztelenül álltak a bográcsok mellett – még mielõtt rosszra gondolnának –
természetesen férfiakról volt szó! Egyes társaságok nem csak a versenyre fõztek. Sült még szalonna, keszeg, mások lecsót készítettek – szóval
isteni finom illatok szálltak a levegõben. Délután kettõ órára kellett befejezni a fõzést, hogy ezután a szigorú zsûri elkezdhesse munkáját. Az
idén is dr. Szalay László polgármester úr és Bakó István – aki profi vendéglátós – voltak a zsûri elnökei, továbbá minden csapat delegált egy
fõt az ízítészek közé. Meg kell mondjam, nem volt könnyû dolguk!
A tizenegy tálban az asztalon felsorakoztatott gõzölgõ halászlé látványa
szívmelengetõ volt, hát még az íze! A vándorserleget ebben az évben,
bármennyire szerették volna, a tavalyi gyõztesek nem tudták megtartani. A dicsõség ezúttal a Tüzépker és Daruspecial csapatot illette meg.
Percekig tartó tapsvihar, éljenzés, kurjongatás, baráti ölelés volt a ráadás jutalmuk. Második helyezet a Lokálpatrióták csapata lett, õk tavaly is másodikok lettek, hármadik helyezést három csapat ért el a
Dunaharaszti Bevándorlók, Mahalacska, és a Baráti Társaság BT. Különdíjat kapott a Bölcsisek csapata.
Egyébként a gondos szervezõk mindenkire gondoltak, ajándékokkal jutalmazták az összes jelenlévõ csapatot. Rengeteg segítséget kaptunk az
idén is. Elsõsorban az Önkormányzat sietett a segítségünkre, amit megköszönünk.
Szeretnénk még köszönetet mondani dr. Szalay László polgármester úrnak, aki védnöke volt az eseménynek, Bakó István úrnak, aki elvállalta a zsûri elnöki feladatot, Mannheim Lénárd úrnak az asztalokért, padokért, a Polgárõrségnek a sátrakért, Szabó Lajosnak és Szappanos Tibornak a sátrak asztalok felállításáért, Vázsonyi Gábornak a Csoki BT.
fõzõmesterének a finom borért és minden résztvevõnek az együtt töltött szép napért, ami megfizethetetlen!
A borongós õszi vagy hideg téli napokon kutassunk az emlékeink között és gondoljunk arra milyen fergeteges napot töltöttünk együtt, ismerõsök és ismeretlenek, akikkel ha összetalálkozunk bárhol a városban,
most már ismerõsként üdvözölhessük egymást – á, igen, emlékszem, te
is részt vettél a halászléfõzõ partin!
Dunaharaszti Nõegylet
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KÜZDELMEK ÉJSZAKÁJA 6 KETRECHARC DUNAHARASZTIN
Vége a nyárnak, bár mi egy percet nem pihentünk. A
júniust végig versenyeztük, júliusban két idõpontban
edzõmeccseink voltak, edzõtáborok és augusztusi
edzõtáborok, no meg iszonytató edzésmunkák követték egymást.
Szeptember 10-én Dunaharasztiban sporttörténelmet
írtunk. A környéken még nem volt ilyen fajta küzdelmi
verseny, egyesületünk KETRECHARCOT rendezett. A
11
profi
mérkõzés
2
szabályrendszerében
Dunaharaszti érdekeltségû mérkõzések is voltak.
Hamodi Omár: végig ment a nagy iramú ütközet,
Omár mindvégig irányította a meccset, a 3. menetben
még egy óriási csípõdobásra is futotta erejébõl. Pontozással gyõzött.
Szombat Patrik: kemény állásos-földharcos hirig (1.
menet) után még jobban felpörgették a publikumot.
Leginkább földharcos jelenetek, vérzõ felrepedt arcok,
és iszonyú biztatás jellemezte a meccset. A közönség
itt drukkolt a leghangosabban. A végén sajnos Patrik egy hajszállal, pontozással alulmaradt.
Besztercei Móricz: ózdi versenyzõnkrõl már hallottak minden bizonnyal, a fõmérkõzést
kellett volna nyomnia, ám meglepetésünkre Ernesto Gonzales nevû ellenfele a mérlegelésnél közölte hogy nem bunyózik, és haza ment! A jövõben teszünk róla hogy ez az
ember komolyabb megmérettetéshez ne juthasson! Móricznak a beugró 17 éves, nála
8 kilóval könnyebb Turai Zoltánt simán egy karfeszítéssel legyõzte. Külön felhívtuk a közönség figyelmét Zolira, hogy milyen bátran csinálta azt, amit csinált.
Besztercei Rajmund: szintén hozzánk tartozó ózdi harcos horvát ellenfelét a 2. menetben kiütötte. Nagyon szépen bunyózott tanítványunk, aki ha pontosabban üt, elõbb is
befejezhette volna az ütközetet.
Egyszóval a teltházas rendezvény rettentõen jól sikeredett, sokan eljöttek nekünk szurkolni, amit a versenyzõk parázs küzdelmekkel hálált meg!
Várjuk tanítványok jelentkezését!
Cím: Dunaharaszti, Fõ út 47. (a Felföldi-Guminál) Pitbull-Kempo-Sport Edzõterem.
Tel.: 06-30-990-2354, 06-24/460-164.
Akik nélkül nem sikerülhetett volna: Dunaharaszti Önkormányzat (dr. Szalay László), Zsolt bolt.hu online közért (Höhts Zsolt), Sárvári Security (Ignác Zsolt),
Snowfox-Ihle Kft., Kisduna Panzió, Adrenalin, Székely
Budo Sport, Kisduna TV, Xlsport.hu.
Felföldi „hegylakó” Szabolcs

Indul a fûtési szezon!
Október közepével az õsz hamar beköszönt. Azt tapasztalhatjuk, hogy a hõmérséklet
10–15 fokkal is eshet, melyet az emberi szervezet nehezen visel el, ezért többen már a
hónap elején befûtenek, kezdetét veszi a fûtési szezon! Az õszi párás, ködös „nehéz”
levegõ nem engedi a szállófüstöt a magasba, így közvetlenül lélegezhetjük be!
A környezetet nem kímélve a nyár folyamán felhalmozott mûanyag és egyéb éghetõ hulladékoktól próbálunk megszabadulni vegyes tüzelésû kazánjainkba, kályháikba, esetleg
szabadtéren elégetve! Az azonnal érezhetõ kellemetlen szag és füst mellett nem is sejtjük, hogy milyen károkat okozunk saját és embertársaik egészségében, ami nem akkor
és abban a pillanatban okoz komoly egészségkárosodást, hanem alattomosan, hosszú
évek múlva! Vajon miért nõ a tüdõrákosok száma? Talán az általunk elégetett tüzelõanyag, szemét elégetésében is kell keresnünk az okokat! A levegõben található
szennyezõanyagok, szmogot és savas esõket okozhatnak, légúti és egyéb megbetegedéseket idézhetnek elõ, károsítják az élõlényeket védelmezõ ózonréteget, így hozzájárulva a klímaváltozáshoz is. A légszennyezõ anyagok különösen károsak a kisgyermekekre és az idõskorúakra.
Egy felnõtt 10 000–20 000 liter levegõt lélegzik be naponta, kb. 7–14 litert percenként!
Helyi rendeletünk szerint: „A kerti zöld hulladékot lehetõleg komposztálni kell!”
Dunaharaszti város közigazgatási területén kizárólag száraz állapotú növényi hulladék elégetésére van lehetõség, mindennemû egyéb hulladék égetése szigorúan
TILOS!
„A száraz állapotú növényi hulladék elégetése pénteki napon 17 és 21 óra között
történhet!”
Kérünk mindenkit, hogy a fûtési szezon indulásakor legyen tekintettel saját maga
és környezete egészségére!
Drscsákné Kerekes Gabriella
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Tájékoztatás a
Szigetszentmiklós Szakorvosi
Szakrendelõintézetrõl
Címe: 2310 Szigetszentmiklós,
Viola u.1.
Telefon: (06) 24-406-010;
(06) 24-406-012; (06) 24-406-014;
(06) 24-404-079; (06) 24-404-080
Titkárság: (06) 24 406 009
Központi e-mail: szszri@vnet.hu
Belgyógyászat beutaló köteles
Bõr-és nemibeteggondozó nem beutaló köteles
Diabetológia beutaló köteles
Fogászat nem beutaló köteles
Foglalkozás Egészségügy nem beutaló köteles
Fül-orr-gégészet nem beutaló köteles
Gasztroenterológia beutaló köteles
Gyógytorna beutaló köteles
Ideggondozó (Pszichiátria) nem beutaló
köteles
Ideggyógyászat beutaló köteles
Iskolaegészségügy nem beutaló köteles
Jogosítvány nem beutaló köteles
Kardiológia beutaló köteles
Laboratórium beutaló köteles
Mammográfia beutaló köteles
Nõgyógyászat nem beutaló köteles
Nõgyógyászat – Dunaharaszti rendelõ nem
beutaló köteles
Ortopédia beutaló köteles
Pulmonológia beutaló köteles
Reumatológia beutaló köteles
Röntgen beutaló köteles
Sebészet nem beutaló köteles
Sportorvos nem beutaló köteles
Szemészet nem beutaló köteles
Tüdõgondozó – Ráckeve nem beutaló köteles
Ultrahang beutaló köteles
Urológia nem beutaló köteles
– A szakrendelõ hétköznap 7 és 18 óra között fogad betegeket. Az egyes részlegek
rendelési idejét az adott szakrendelésnél
lehet megtalálni.
– A TAJ-számot tartalmazó Hatósági Igazolvány felmutatásával a gyógyító-megelõzõ ellátások térítésmentesek
– A társadalombiztosítás által nem finanszírozott ellátásokért, illetve a TAJszámmal nem rendelkezõ betegek ellátásáért fizetendõ térítési díjról az egyes
szakrendeléseken kaphat tájékoztatást
– A betegeknek az egyes szakrendelésen,
illetve visszarendelt betegeknek a visszarendelés szerint kell jelentkezniük
BETEGEK ELLÁTÁSA
– A betegeket érkezési sorrendben illetve
az elõjegyzésben kiadott idõpontban látjuk el. Elsõbbséget élveznek a mentõvel
érkezõ, illetve életveszélyes állapotban
lévõ betegek. Minden szakrendelésen lehetõség van elõjegyzési idõpontot kérni.
LABORATÓRIUMI LELETEK KIADÁSA
– A laboratóriumi leleteket a laboratóriumban, annak mûködési ideje alatt személyesen lehet átvenni, illetve a hatályos
jogszabályok alapján kiállított meghatalmazás útján.
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Íjászélet Dunaharasztiban
Íjászélet Dunaharasztiban? Van ilyen? ... Igen,
nem is akármilyen!
Ha lenne egy fentihez hasonló beszélgetés, az
biztosan így zajlana le.
Sokan már biztosan tudják, hogy városunkban
mûködik egy íjász egyesület, a Haraszti Íjász
Club. Biztos vagyok abban is, hogy a tisztelt
olvasók közül páran már jártak is nálunk, edzéseinken, nyíltnapjainkon. Azok számára, akik
még nem ismernek bennünket, vagy érdeklõdnek irántunk, írtam egy rövid bemutatkozást
klubunkról, mely egyben beszámoló is eddigi
tevékenységeinkrõl.
Egyesületünk születése idén januárra tehetõ,
mikor is egy lelkes kezdeményezõ (Marlok
Károly) felhívására néhány helybéli íjász öszszejött, hogy együtt gyakoroljon a Sport-szigeten. Már ekkor látszott, hogy nem lesz rossz
ez a társaság. Annak érdekében, hogy további
íjászokat toborozzunk, és hogy másokhoz is
eljuttassuk a hírét alakuló egyesületünknek,
szerveztünk egy nyílt napot március 14-ére. A
változékony tavaszi idõjárás ellenére meglepõen sokan jöttek el, s ez lendületet adott nekünk.
Az újabb tagokkal kibõvült társaság április 2án kikiáltotta az egyesület megalakulását a Duna jegén. Persze ez nem így volt, de a történelembe biztosan e nemes helyszín vonul majd
be. Létszámunk növekedett, helyet kellett találnunk, ahol biztonságosan edzhetünk, és ehhez megfelelõ terület is rendelkezésre áll. Ez a
hely a Sport-szigeten, a volt Vasudvar területe
lett, amit városunk rendelkezésünkre bocsátott. A területen közös erõvel elvégzett takarítás, átalakítás és rendezés után a hely már úgy
nézett ki akár egy golfpálya. Na jó, ha nem is
golfpálya, de legalább, mint egy telek, melynek gazdája van. Meghívást kaptunk a
dunaharaszti Családi Majálisra, ahol ismét közel szerettük volna vinni az íjászatot az emberekhez, bár ezt az idõjárás másképpen gondolta, és szûnni nem akaró esõt zúdított ránk. Látva kitartásunkat, az égiek megszántak bennünket és abbamaradt az égi áldás. A rossz idõ rányomta bélyegét a napra, de az a kevés érdeklõdõ, aki kilátogatott, az egyéb más program
mellett, nálunk is jól szórakozhatott.
Miután a terület megszépült elérkezettnek láttuk az idejét egy újabb nyíltnapnak, amelyet
már a pályánkon tartottunk meg. Erre június
13-án, Pünkösd napján kerítettünk sort. A tavaszi alkalomhoz hasonlóan, most is sok gyerek, szülõ, és környékbeli íjász jött el hozzánk,
és mérte össze tudását kis házi versenyünkön.
Sok látogatóval zártuk ezt a napot is, jelezvén,
hogy van itt helye az íjászatnak.
Meghívást kaptunk a Karitász napközis táborába is, ahol július 22-én jártunk, és szerveztünk egy jó hangulatú íjászatot a táborlakó gyerekek számára. A gyerekek részérõl a lelkesedés kifogyhatatlan, ha nem jár le az idõnk, ak-

Szigethalmon járt a háromszoros Blackpool bajnok!

kor talán haza sem engedtek volna bennünket.
Tagjaink közül sokan rendszeresen járnak íjászversenyekre, az ország egész területén, ahol kategóriájukban szép eredményeket értek el öregbítve egyesületünk és városunk hírnevét. Az eddigi versenyek alatt, hogy csak a dobogós helyezéseket említsük meg: 14 elsõ, 7 második, 6
harmadik helyet sikerült megszerezni.
Büszkék vagyunk, hogy tagjaink között tudhatjuk a 2011-es Történelmi Országos Bajnokság felnõtt férfi longbow kategóriájának második helyezettjét is.
Megragadom továbbá az alkalmat, hogy beszámoljak a XX. Megmérettetés a Vándorzászlóért elnevezésû versenyrõl, melyen egyesületünk egy emberként vett részt. Ez a nevezetes verseny 2011. szeptember 3-án, Hetényegyházán volt, tétje a Vándorzászló, és egyben
a következõ megmérettetés rendezési joga. A
versenynek két része van, egy egyéni verseny
és egy csapatverseny. A csapatversenyen az
egyesületek 5-5, egyéniben legtöbb pontot
szerzett versenyzõje indulhatott. Lelkesedésünket mutatja, hogy a Haraszti Íjász Club 15
fõvel képviseltette magát. Ekkora létszámmal
más egyesület nem vett részt a versenyen. A
pálya, a célok változatosak voltak. A hangulat
kiváló, lelkesedésünk töretlen! Egyéni versenyen jól teljesítettünk, a csapatversenyre két
csapatot is delegálni tudtunk. Végül a vándorzászlót nem mi hoztuk el, de különbözõ egyéni kategóriákban két elsõ, két második, és egy
harmadik helyezést szereztünk. Az összesített
csapatversenyen hetedik és ötödik helyezéseket értünk el, ami tekintve a 10 induló csapatot, és azt, hogy a tagságunk java része kezdõnek mondható, kiváló eredmény. Kellemes napot töltöttünk el, jó társaságban, és mindenkinek a tudtára adtuk, hogy az elkövetkezendõ
versenyeken Haraszti nyilaitól tartaniuk kell!
Az egyesület körüli eseményeket, élménybeszámolóinkat a versenyekrõl, közösségi életünkrõl rendszeresen közzé tesszük weboldalunkon, ahol az érdeklõdõ részletesebb betekintést nyerhet az egyesület életébe. Nem titkolt
reményünk az is, hogy ez által kedvet tudunk
csinálni az íjászathoz, és edzéseinken, rendezvényeinken vendégül – késõbb, esetleg tagjaink sorában – láthatjuk a tisztelt olvasót is.
Haraszti Íjász Club
http://haraszti-ic.blog.hu/

Büszkeséggel tölt el minket, hogy Matej
Krajcera háromszoros Blackpool táncbajnok
ellátogatott hozzánk, segítve ezzel Egyesületünk munkáját és a növendékek fejlõdését. Minden táncosunkra óriási hatással voltak az órák, pozitív és felejthetetlen élménynyel lettek gazdagabbak. Bátran kijelenthetjük, hogy egy ilyen volumenû táncostól és
nagytudású trénertõl tanulni, páratlan lehetõség és nagyszerû élmény. Akikkel foglalkozott, egy lépcsõfokkal közelebb kerültek céljaik eléréséhez. A Dance Land TSE további
célokat tûzött ki maga elé. Szeretnénk
Matejt rendszeresen hívni. Örömünkre szolgál, hogy már október végén újból megtisztel minket és tovább folytatódhat a közös
munka, aminek még csak az elején járnak
növendékeink. Matej nagyon örült, hogy lehetõsége nyílt betekintenie Egyesületünk
életébe és a megkezdett munkánkba. Elmondása szerint a gyerekek nagyon jó úton
haladnak, szép technikával és jól táncolnak,
valamint a hely és a napi gyakorlási lehetõség pont ideális nekik a fejlõdésükhöz. Természetesen jó tanácsokkal és iránymutatással is segítségünkre volt. Mi (Illés Andrea és
Császár Péter) az Egyesület vezetõi, 2005
óta tanulunk Matejtõl, a világ egyik legjobb
és legnagyobb tudású táncosától, illetve
most már trénerétõl. Matej, számtalanszor
volt hazájának, Szlovéniának bajnoka, így
EB és VB döntõs is lehetett. Blackpoolban
rendezik a világ legnagyobb versenyét, ahol
több mint 1 héten át többszáz páros indul
egy-egy kategóriában. Itt, nem delegált párok versenyeznek – mint az EB-n vagy a VBn hanem a világ összes kontinensérõl érkeznek jobbnál jobb párok, hogy megküzdhessenek. Aki itt nyerni tud, az gyakorlatilag a
világ legjobb táncos párja címet nyeri el. Ez
a verseny egy presztízs, mindenki
Blackpoolban szeretne bajnok lenni.
Matejnak ez háromszor sikerült, junior, ifjúsági és felnõtt korosztályban! Bõvebben:
www.dancelandtse.hu

Illés Andrea és Császár Péter

ÁLLÁSHIRDETÉS
Külföldi tulajdonú, építõanyag-kereskedelmi,
dunaharaszti telephelyû cég
keres RAKTÁROS munkatársat.
Feltételek:
– középfokú végzettség
– minimum 3 éves raktárosi gyakorlat
– targoncavezetõi-engedély
Elõny:
– Magas-emelésû targonca-vezetõi engedély
Jelentkezés a marton.gabriella@aco.hu e-mail címen
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Dunaharaszti Hírek – október

Bûnmegelõzési tanácsok kegyeleti napokra
Közeleg a Mindenszentek és a Halottak Napja,
amikor a temetõkben meglátogatjuk elhunyt
szeretteinket.
Sajnos, a temetõket nem mindenki lelkiismereti vagy kegyeleti okokból látogatja. A korábbi
évek adatai azt mutatják, hogy ezekben a napokban a temetõk közvetlen környezetében
gyakrabban fordul elõ gépjármûlopás- és feltörés, kerékpárlopás, alakalmi, illetve zseblopás,
továbbá megnõ az esélye a lakástulajdonos távollétét kihasználó betöréses lopásoknak.
Otthonaik elhagyását követõen, kérjük önöket,
hogy:
– Ne felejtsék el bezárni az ablakokat (kamra,
fürdõszoba, pince, mosdó, WC) ajtókat!
– Amennyiben van, aktiválja a biztonságtechnikai eszközöket.
– Távolléte idejére kapcsolja ki a csengõt, hogy
a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenõrizhetõ.
– Akár rövidebb (1-2 nap) távolmaradás esetén
is kérje meg rokonait, megbízható szomszédját, hogy nézzenek rá lakására.
– Figyeljünk egymás és szomszédjaink értékeire, valamint közvetlen lakókörnyezetünkre.
Közlekedés során:
– A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevõk lehetõség szerint használják a pályaudvari érték- és csomagmegõrzõket.
– Fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra és irataikra, azokat soha ne hagyják felügyelet nélkül!
Gépjármûlopások- és feltörések megelõzésével
kapcsolatosan:
– Mielõtt a személygépjármûvét elhagyja –
még akkor is, ha rövid idõre marad távol –,
gyõzõdjön meg arról, hogy a gépjármûve ajtaja, ablakai be vannak-e zárva!
– Az indítókulcsot tartsák maguknál!
– Amennyiben lehetõség van rá, parkoljanak az
arra kijelölt õrzött parkolóban. Az esti órákban válasszanak olyan helyet, ahol jó a közvilágítás, illetõleg a parkoló átlátható.
– Semmilyen értéktárgyat, okmányt, táskát ne
hagyjanak látható helyen a gépjármûben.
– Mielõtt elindulnak a jármûvel, vizsgálja meg,
hogy a jármû zárszerkezete és az ablakai érintetlenek-e, vannak-e azon látható külsérelmi
nyomok. Amennyiben vannak, azonnal értesítse hatóságunkat, hívja a 112 segélyhívó
számot.
– A biztonság érdekében alkalmazzanak mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biz-

tonsági rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését szakmûhelyben végeztessék el.
Néhány jó tanács az alkalmi lopások megelõzésével kapcsolatosan:
– Jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpárjaikat, mivel a gyalogos forgalomnak viszszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!
– Jegyezzék fel kerékpárjaik azonosításra alkalmas jellemzõit, ismertetõ jegyeit (típus, vázszám, méret, szín, felszerelések, sérülések
stb.).
Gravírozással, illetve az egyre elterjedtebb,
ún. mikropontos jelölési rendszer alkalmazásával egyedi azonosító jelekkel is elláthatják
kerékpárjaikat.
– Használjanak legalább két, jó minõségû erõs
zárat! A lakat (zár) lehetõleg olyan legyen,
amely a vázat és a kereket is átéri! A kerék és
a váz legyen mindig együtt, egy stabil tárgyhoz (pl. fa, kerékpártartó, korlát stb.) rögzítve.
– Soha ne hagyják õrizetlenül táskájukat miközben a kegyeleti helyet, illetve környezetét
rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a konténerhez mennek is!
– Ha az alkalmi lopást észlelik, lehetõség szerint ne szálljanak szembe a tolvajjal, mert általában többen vannak, és erõszakosan reagálhatnak! Hívjanak segítséget, értesítsék a
rendõrséget!
– Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték,
sürgõsen cseréljenek zárat, ha pedig a bankkártyájuk tûnt el, azt azonnal tiltsák le.
Hogy a zseblopások kockázatát jelentõsen csökkentse, fogadja meg a következõ ajánlásainkat:
– Pénztárcájukat, bankkártyájukat tegyék biztonságos helyre, a ruházatuk belsõ lehetõleg
zárható zsebébe, a kézitáska belsõ részébe,
ahol nagyobb biztonságban vannak.
– Ne tartsanak maguknál sok készpénzt, lehetõleg bankkártyával fizessenek!
– A bankkártyát és annak PIN kódját soha ne
tartsák egy helyen, pénzfelvétel esetén ügyeljenek arra, hogy idegen személy ne láthassa
a beütött kódot, valamint azt se, hogy mennyi
pénzt vett fel.
– Mobiltelefonjukat ne viseljék látható helyen.
NE ADJON ESÉLYT
AZ ELKÖVETÕKNEK!
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály

Ruhaosztás és ruhaátvétel

lesz október 14-én, november 4-én, 11-én, 18-án és december 2-án (pénteki napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út 73-ban, a karitász-boltban. Az elvitt ruhanemûért
szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel várja a Szent Erzsébet Karitász
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

Dunaharaszti Hírek – október

Dunaharaszti Városi Köztemetõ
halottak napja körüli
nyitvatartási rendje:
2011. október 29-én (szombaton):
2011. október 30-án (vasárnap):
2011. október 31-én (hétfõn):
2011. november 1-jén (kedden):

8–20 óráig
8–20 óráig
8–20 óráig
8–20 óráig

A fenti idõpontokban
a Temetõirodán ügyelet lesz!
Temetõiroda telefonszáma:

06-24/470-332

2011. szeptember hónapban
elhunytak neve és életkora
Balogh Istvánné
Boda Józsefné
Brodár Ignácné
Dr. Király Istvánné
Gieszer György
Kovács Jánosné
Muszil Miklós
Nuszer Ede
Orbán Ferenc
Pápai Andrásné
Schmögner László
Szabóné Cserba Mária
Szikora Györgyné
Takács Imréné
Wágner Jakabné

élt 85 évet
élt 84 évet
élt 88 évet
élt 69 évet
élt 62 évet
élt 86 évet
élt 74 évet
élt 86 évet
élt 68 évet
élt 64 évet
élt 65 évet
élt 66 évet
élt 83 évet
élt 84 évet
élt 84 évet

KÖSZÖNET
A VÉRADÓKNAK!
Örömmel jelentjük,
hogy szeptember 22-én,
a véradáson 98 fõ jelent meg
(ez eddig rekord),
közülük 75-en adhattak vért,
és ami a legörvendetesebb,
21 fõ új véradó volt!
Büszkeséggel tölti el
mindez nemcsak
a Vöröskereszt munkatársait,
de Dunaharaszti város vezetõit is!
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nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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