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Tisztelt Ünneplõk, kedves Harasztiak!
Százhatvanhárom évvel ezelõtt, ezekben az órákban Petõfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és társaik a pesti utcákat járták, a
Nemzeti dal és a Tizenkét pont
felolvasásával lelkesítették a
fiatalságot. Ez a fiatalság, az
egyetemi ifjúság lobbantotta fel
a forradalom lángját, és ahogy
késõbb, 1956-ban is, csatlakoztak hozzájuk – '48-ban elsõként a Landerer és Heckenast nyomda dolgozói –
a munkások. Délre már teljes volt az egység. A lefoglalt sajtón lázas munkával készültek a röpiratok,
s ekkor a világtörténelemben egyedülálló érdekesség következett be a pesti forradalomban: Katona
Tamás történész, a korszak kiváló ismerõje tette
közzé, hogy a nyomdászok – akik a Nemzeti dalt és
a Tizenkét pontot nyomtatták – jelezték, hogy nekik
ilyenkor ebédidejük van. Így a szónok Irinyi hazaküldte az összegyûlt tömeget, és a forradalom csak
az ebédidõ után, délután három órakor folytatódott
a Nemzeti Múzeumnál. Ekkorra már egész Pest forradalmi lázban égett. Tízezres tömeg gyûlt össze az
esõs idõ ellenére.
Polgári forradalom volt ez, olyan polgári jogokért, mint
a sajtószabadság, a cenzúra eltörlése, vagy az önrendelkezés kivívása. Ez az önrendelkezési jog az
alapja az 1990-ben megvalósult önkormányzatiságnak is. Dunaharaszti fejlõdését követve tudjuk és tapasztalhatjuk e jognak és önállóságnak köszönhetõ
építõ és teremtõerõt. Fontos érték ez számunkra,
meg kell õrizni!
A polgári öntudat, a felelõsséggel járó önállóság követelése 1848 márciusához és a márciusi ifjak nevéhez kötõdik; õk foglalták tizenkét pontba a reformkor
nagyjainak politikai és diplomáciai törekvéseit. Az
egyszerû, célratörõ radikalizmussal megfogalmazott
tizenkét pont – jeles történészünk szavait kölcsönvéve – úgy hatott, mint tizenkét ostorcsapás. Igen, a
márciusi ifjaknak ez a lelkesedése õszinte meggyõzõdésbõl fakadt, mintát adva a mindenkori, elsõsorban mai ifjúság számára. Az õ példaképeik nem
celebek és villalakók voltak, hanem a magyarság hõsei: Hunyadi János, Dobó István, Zrínyi Miklós és Rákóczi Ferenc. Tetteiket nem politikai karriervágy, hanem igazi hazafiság vezérelte. Nem hatalmi pozíciók
megszerzése volt a céljuk, hanem felelõs magyar
kormány és minisztériumok felállítása azok vezetésével, akik a reformkor nemzetépítõ idõszakában már
bizonyították államférfiúi erényeiket.
És megalakult a felelõs magyar kormány, az „óriások kormánya” Batthyány Lajos vezetésével, a kor
legnagyobbjainak összefogásával. Akkoriban is voltak viták – gondoljunk csak Széchenyire és Kossuthra, Eötvösre és Deákra, vagy neves társaikra –, de
a köztük feszülõ ellentétek ellenére együttmûködve,
összefogva, valamennyien valódi államférfiként álltak a haza szolgálatába. Széchenyi, aki ellenezte a
forradalmat, 1848. március 15-én az alábbiakat jegyezte naplójába:
„Ma látom, Magyarország tökéletes felbomlásának
megyen elébe. Hamarosan végem lesz. Az egész úgy
tûnik fel elõttem, mint valami rossz álom! […] Kossuth
a gyúlékony anyagot tûzbe viszi!” Majd néhány sorral
lejjebb ezt írta: „Mi a teendõ? Támogatni kell Batthyány Lajost és Kossuthot! Minden gyûlölséget és ellenszenvet, minden becsvágyat el kell némítani. Nem fogom tévútra vinni õket…”
Március 17-én pedig már a következõ sorok szerepelnek Tasner Antalnak küldött levelében:
„Az én politikám biztos volt… de lassú. Kossuth egy
kártyára tett fel mindent és legalább idáig annyit
nyert a hazának, mint amennyit az én politikám tán
húsz év alatt sem bírhatott volna elõállítani! Ha reakció nem történik, és több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység, több a polgári erény, mint a
dicsvág én biz azt hiszem: lesz még a magyarból valami – s pedig sok!”
E sorok is arra tanítanak, hogy Széchenyi és kortársai
példája ma is erkölcsi útmutatást kell jelentenie minden közéleti szerepet vállaló számára!
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Tisztelt Megemlékezõk!
Magyar sorsszerûség, hogy dicsõséges forradalmainkat fényes gyõzelmek jellemzik, az azt követõ szabadságharcaink viszont rendre elbuknak az ellenünk forduló óriási túlerõvel szemben. Ahogy forradalmainkkal
történelmünk során kivívtuk a világ tiszteletét és elismerését, úgy függetlenségünkért folytatott szabadságküzdelmünkben mindig magunkra maradtunk, megannyiszor cserbenhagyott – sokszor kezdeti biztatások
után is – a fejlett, demokratikus Nyugat. Így történt ez
1849-ben is. A mindenkori nagyhatalmi érdekek felülírták egy kis nemzet szabadságvágyát, önkény és
megtorlás következett. De mindez nem törte meg, hanem inkább erõsítette lelkében a magyarságot és a
nemzettudatot! Ez a nemzettudat hívja ünnepre a mai
napon az ország megannyi településén akár a Nemzeti Múzeumhoz, vagy Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, és messze a nagyvilágban – szétszóratásban – élõ magyarokat. Ma lélekben együtt emlékeznek mindazok, akik magyarnak vallják magukat!
Kedves Harasztiak!
Tekintsünk most vissza szûkebb pátriánkra, az 1848as Harasztira. Mivel történeti emlékek nem maradtak
fenn, nem tudjuk milyenek voltak e forradalmi napok
településünkön, de áttételes források találhatóak. A
Haraszti újjáépítésében jeleskedõ Laffert Ferdinánd
gróf leszármazottai már a reformkorban síkraszálltak
a magyar nyelv hivatalos használatáért, s a Laffert család pesti lakása adott 1847-ben otthont az Ellenzéki
Körnek, mely késõbb a forradalomban és a tizenkét
pont létrehozásában is kiemelkedõ szerepet vállalt.
Laffert báró hõsiesen küzdött Perczel Mór dunántúli
hadjárata során, és az ezredtörténet szerint 14 kardvágást elszenvedve félholtan maradt a csatatéren.
Haraszti földben nyugszik Rajkovits Károly honvéd fõhadnagy, akinek a Váci csatában ágyúgolyó vitte el a
lábát. Rokkantként, fõvárosi tisztviselõként költözött
Harasztira, itt nevelte öt gyermekét tisztességgel.
1899-ben hunyt el, haláláról az akkori Vasárnapi Újság
is megemlékezett. Néhány barátommal együtt, az egykori honvédtiszt – szintén Rajkovits Károlynak nevezett – ükunokája jelenlétében koszorúztuk meg síremlékét a Kegyeleti parkban.
Szólni kell továbbá arról is, hogy a harasztiak 80 nemzetõrt állítottak a forradalom idején. Hogy kik voltak,
hol harcoltak, milyen cselekedeteik voltak, arról nem
maradt fenn dokumentum, de a tény, hogy az akkor
még szinte teljesen németajkú falu nemzetõr alakulatot állított, sokat mond. Azt bizonyítja, hogy a másfél évszázada itt élõ, településünket szorgalmas munkájukkal újjáélesztõ svábok – nyelvük megtartása és
kultúrájuk megõrzése mellett – magyarként álltak
helyt a történelmi idõkben. Nem volt ez egyedi eset
az akkori Magyarországon. Errõl ír nemzeti irodalmunk egyik kiválósága, a bácskai, pontosabban
verseci sváb patikus fia, Herczeg Ferenc A hét sváb
címû regényében:
Egyik szereplõje e szavakat mondja:
„Igen, mi németek vagyunk. Mi németek vagyunk, és
úgy fogunk viselkedni, ahogyan a német becsület kívánja. A becsület pedig azt kívánja, ha békességben
együtt éltünk a magyarokkal, hát együtt álljunk melléjük a veszedelemben is. […] Életem és vagyonom a
császáré, mert õ az én törvényes uram. De a lelkem
Istené, és becstelenséget a császár kedvéért sem követek el!”
Talán így gondolkodtak az akkori harasztiak is…
Tisztelt Ünneplõ közönség!
Fenti gondolatok is azt bizonyítják, hogy 1848 emléke
mindannyiunké, minden magyar közös ünnepe, s állami ünnepeink közül is talán legerõsebben érezteti a
nemzeti összetartozást. Nem csak a sok idõ eltelte és
az esetleges nézetkülönbségek feledésbe merülése
miatt, hanem azért, mert az akkor élt és együttesen
helytállt nemzeti nagyságok és névtelen hõsök példája ezt testesíti meg, és ezt üzeni nekünk, utódoknak.
Ennek az összetartozásnak és összefogásnak az üzenetével kívánok Önöknek a mai napon szép, méltóságteljes ünnepet, és köszönöm meg kitüntetõ figyelmüket!

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat –, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ
lépése az ügyfélbarát és szolgáltató
állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablakok:
Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)
és a
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata
2030 Érd, Budai út 7/b.
II. emelete 217.
(a Polgármesteri Hivatallal
szemben)
Nyitva tartás:
munkanapokon 8–20 óráig
A Kormányablak
– széles körû tájékoztatást nyújt arról,
hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
– felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.
A Kormányablakban többek között
– ügyfélkaput létesíthet,
– egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
– tájékoztatást kaphat terhességi
gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a
magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,
– megismerheti ingatlanok adatait
nem hiteles tulajdoni lap másolat és
térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a honlapon:
www.kormanyablak.hu
Viszontlátásra a Kormányablakban!

ujsag@dunaharaszti.hu
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Húsvéti kézmûvesfoglalkozás
Isten a világba rendet teremtett. Az esztendõ a legkerekebb idõegység,
s a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg. Ezt
a rendet a Nap járása idézi elõ, s ez határozza meg az ember életét és
munkáját is. A régi ember, együtt élve a természettel, jól tudta ezt. Az
esztendõt kerek egésznek érezte, ezt mutatja egy õsi, találós versike is:
„Kerek
istenfája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás
arra.”
A kerek istenfája az esztendõ, tizenkét ága a tizenkét hónap, ötvenkét virága az ötvenkét hét, a három aranyalma pedig a három nagy
ünnepet jelenti: a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt.
A tavasz évszaka a természet újjászületésének ideje, a megújult élet
kezdete. Húsvét vasárnap a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni vasárnapon van, az idén április 24-én. A tojás az életnek, az
újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból új élet kél, éppen
úgy támad föl Krisztus is sírjából. A húsvéti tojás Krisztus feltámadására emlékeztet, mint mondják, amint a kiscsirke áttöri a tojás falát és világra jön, úgy támad föl Jézus is a sírjából, piros színe pedig
Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. Bálint Sándor néprajztudós kutatásai szerint a húsvétot megelõzõ nagyböjtben
a tojást összegyûjtötték – nem fogyasztották el, hiszen böjtöltek –, pirosra festették, és aztán húsvétkor nagy örömmel osztották szét ajándékként gyermekeknek, szomszédoknak, rokonoknak.
A tojásfestés hagyományát – ismeretterjesztõ könyvek és ügyes kezek segítségével – szeretnénk a Városi Könyvtárban újjáéleszteni a
soron következõ kézmûves-foglalkozáson.

2011. MÁRCIUS – A HÓNAP MÛVÉSZEI
az „Üvegvarázs” Üvegfestõ Stúdió alkotói

2005. óta alkotunk a Csili Mûvelõdési Központban Homoki Anikó üvegmûvész vezetésével.
2006-ban mutatkoztunk be elõször Dunaharasztin, a Városi
Könyvtár Minigalériájában, ez már a második alkalommal, hogy
a dunaharasztiaknak megmutathatjuk alkotásainkat. Az elsõ bemutatkozás óta több önálló kiállításunk volt Csepelen, Pesterzsébeten és a Hotel Flamenco szállodában Budapesten.
Úgy hisszük, hogy szakmailag is sokat fejlõdtünk, és megtanultunk közös munkákat is készíteni, pl.: Szent Erzsébet szárnyasoltárt. Nem csak képeket, hanem használati tárgyakat és dísztárgyakat is szívesen készítünk. Pályázaton indulunk, újabb technikákkal
kísérletezünk, és tematikailag is próbálkozunk új lehetõségekkel.
Szívesen veszünk részt közösségi munkákban. Nyaranta alkotó táborban dolgozunk, ahol újabb szép alkotások készülnek, és még
a barátságok is jobban elmélyülnek. Néhány új taggal is bõvült
csoportunk.
Homoki Anikó, Fekete Józsefné, Kemenczés Zsuzsa, Godánné Ta-

Dunaharaszti Hírek – március

mási Ibolya, Iványi Erzsébet, dr. Sturcz Zoltánné, Hörcsökiné Szabó Júlia, Kassainé Botykai Éva és Wolf Zsuzsa várja szeretettel az
érdeklõdõket 1 hónapig legszebb alkotásaikkal a Városi Könyvtár
Minigalériájában rendezett kiállításán.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Sajtóhiba

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA:

A Dunahaarszti Hírek februári számának
hátsó borító oldalán „Az én kertem” fotópályázat eredményhirdetésében felcseréltük Szilágyi Alice és Koncz Tünde elsõ helyezettek fotóit, valamint Bálint Tünde és dr. Dán Gellértné harmadik helyezettek fotóit. A fotók készítõinek neve és
a helyezése az alábbi módon helyes.
Az érintettektõl elnézést kérünk!

16794601-1-13
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
VÁROSI KÖNYVTÁR
és József Attila Mûvelõdési Ház
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.

Szilágyi Alice

Bálint Tünde

Koncz Tünde

Dunaharaszti Hírek – március

Dr. Dán Gellértné

ujsag@dunaharaszti.hu
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DUNAHARASzTI REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.
LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS
Dunaharaszti, 2011. tavasz, reggel 5.30 órától
2011. április 2. 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 u. – Zsálya u. – Levendula
u. – Király köz – Pitypang u. – MÁV alsó utca közötti terület
2011. április 3. 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 zöldhulladék-gyûjtést következõ szombaton, április 9-én végezzük.
2011. április 9. szombat
Fõ út – Sport-sziget – Hókony-sor – Paradicsom-sziget – Duna sétány – Duna utca – Alsó Duna sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fõ
út – Károlyi Mihály út – dr. Pósta Sándor utca – Las Torres utca –
Csokonai utca – Szondy György utca – Kõrösi Csoma Sándor utca –
Móra Ferenc utca – Eötvös köz – Eötvös Károly utca – Baross utca
– Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület
2011. április 10. 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
március 14. hétfõ
március 15. kedd
április 25. hétfõ
június 13. hétfõ
október 31. hétfõ
november 1. kedd
december 26. hétfõ

Ünnep neve
Pihenõnap
Nemzeti Ünnep
Húsvét
Pünkösd
Pihenõnap
Mindenszentek
Karácsony

Helyettesítõ napok
március 12. szombat
március 13. vasárnap
április 23. szombat
június 11. szombat
október 29. szombat
október 30. vasárnap
december 24. szombat

Tisztelt Fogyasztóink!
A heti rendszerességgel történõ zöldhulladék-gyûjtés szolgáltatásunkat 2011. április 18. és 2011. október 10. között kínáljuk, szüneteltetni nem lehet.
A szállítás megadott címrõl történik, ezért nem kell tartani attól, hogy
mások eltulajdonítják a zsákot és vele a befizetett szállítási díjat is.
Ha valakinek eltûnik, vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az
ügyfélszolgálaton 372 Ft/db + 25% áfa = 465 Ft/db áron pótoljuk.
2011. április 25-e (Húsvéthétfõ) helyett 2011. április 26-án kedden
reggel lesz a zöldhulladék-gyûjtés. Illetve 2011. június 13-a (Pünkösdhétfõ) helyett 2011. június 14-én kedden reggel lesz a zöldhulladék-gyûjtés.
Húsvét és Pünkösdhétfõ kivételével a szállítás minden hétfõn reggel 5 órakor kezdõdik, a kollégák kiöntik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visszateszik. Kérem a zsákokat
elõzõ nap este tegyék az ingatlanok elé. A tavalyi zsákok használhatók. A zsákok kifordítva könnyen száradnak, 160 l-esek.
A szolgáltatás idõközben történõ lemondását, szüneteltetését nem
tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új elõfizetõként
csatlakozik a hátralévõ hetekre idõarányos díjat számlázunk ki. A zsák
az ügyfélszolgálaton vehetõ át az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje
alatt: a zsák átvételekor a szállítási címet rögzíteni kell.
Hétfõ
8–20 óra
Szerda 12–16 óra
Péntek 9–12 óra
Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (buszforduló)

ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS 2011. 04. 18.–2011. 10. 10.
Zsák (mûanyag, felirat: DHRV Kft. zöldhulladékgyûjtés) ára: 372 Ft
+ 25% áfa = 465 Ft/db
Egy háztartás/vállalkozás
zöldhulladék elszállítási
költsége 6 hónapra:
1 zsák
2 zsák
3 zsák
4 zsák
5 zsák

Kedvezmény: %

Nettó ár

Bruttó ár

0%
5%
5%
5%
10%

6 972
13 245
19 870
26 490
31 374

8 715
16 555
24 840
33 110
39 218

Szolgáltatás igénylése: ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálati telefon,
e-mail: ugyfelszolgalat@dhrv.hu, viktor.modis@dhrv.hu
Zsák forgalmazása: ügyfélszolgálat
Fizetés: rendesen fizetõ, csekk, átutalás
Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fûzött elvárásait. Ha
észrevétele, javaslata, kifogása van, jelezze a viktor.modis@dhrv.hu
elektronikus levélcímen.
Módis Viktor
hulladékgazdálkodási ágazatvezetõ
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Útépítések, uszoda, költségvetés

Közmeghallgatást tartott a képviselõ-testület
Megtelt a József Attila Mûvelõdési Ház nagyterme a közmeghallgatás kezdetekor, 17 órakor.
Dr. Szalay László polgármester,
az esemény szónoka köszöntötte
az érdeklõdõket és a képviselõtestület tagjait.
Dr. Szalay László polgármester
visszatekintett az elmúlt év uniós
támogatással megvalósult beruházásaira, majd arról beszélt, hogy
az idei évben is megragadunk
minden pályázati lehetõséget.
Példaként a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola felújítását említette. Ezt követõen felvázolta a
város anyagi helyzetét, amely továbbra is stabil, a bevételek és a kiadások kiegyensúlyozottak, így továbbra is nyílik mód beruházásokra, fejlesztésekre.
Az önkormányzat továbbra is maradéktalanul eleget tesz kötelezõ
feladatainak (óvodai, iskolai nevelés biztosítása, közutak, köztisztaság,
köztemetõ, közvilágítás, egészséges ivóvíz, stb.), és ellátja önként vállalt feladatait is, miközben jelentõs összeget fordít a sport és a civil szervezetek támogatására. A beruházások terén: az idei évben jelentõs csapadékvíz-elvezetési feladatok oldódnak meg, elkészülnek a Tesco áruház mögötti városi uszoda kiviteli tervei,
és folytatódik az utak építése is, szigorúan betartva a képviselõ-testület által meghatározott sorrendet. Erre hitelbõl lesz
lehetõség. A város hitelképes, kedvezõ kamatozású, hosszú
lejáratú hitelekbõl tudja fedezni az idei útépítések mintegy
300 millió forintra becsült költségeit.
A polgármester beszámolója után a megjelent érdeklõdõk
hozzászólásaira került sor. Kolozsvári Lajosné a Bercsényi
utca megépítését hiányolta, mondván, hogy erre ígéret volt.
Dr. Szalay László: erre az utcára is pályáztunk, de nem
nyertünk, legkésõbb jövõre saját erõbõl megépítjük. Egy Pitypang utcai lakó a Máv-Alsó fejlesztését kérte számon. A megoldás a belterületbe csatolás, az utcák kialakítása, ez sokszor az ott lakók miatt hiúsul meg. Somogyi Szilvia a Bezerédi utcából vízelvezetési problémára
és a szennyvíz-átemelõ hibájára hívta fel a figyelmet. Ideiglenesen húztunk oda egy árkot, az átemelõt megnézzük.
Néhány felszólaló köszönetét fejezte ki a Fõ út elkészülte miatt, de jelezték, hogy sokan nem takarítják el a havat a járdákról. Ezt a közterület-felügyelõk ellenõrzik, a közmunkások pedig az elhagyott házak
elõtt elvégzik a munkát. Egy hozzászóló kétségbe vonta az ivóvíz megfelelõ minõségét. Bíró Vencel, a DHRV Kft. ügyvezetõje elmondta,
hogy az elmúlt évben 56 alkalommal ellenõriztették laboratóriumban
a vízminõséget, mindig megfelelõ volt. Kérdés érkezett a ligeti szakrendelõvel kapcsolatban. A tulajdonos cég nem építi, mert idõközben
megváltoztak a gyógyszertár-alapítás szabályai, és nem kapnak engedélyt patikanyitásra.
Horváth Sándor a Nagy Lajos utcából jelezte, hogy a Hév-állomásnál
nem volt jó ötlet a buszmegálló áthelyezése, szavazás idején pedig gondot jelent neki,
hogy a Knézich
utcai óvodába kell
mennie. Rákérdezett a Bezeréditelepre tervezett
angol nyelvû iskolára is. Felrótta,
hogy a 70 éven felüliek alanyi jogú
szemétdíj-mentességét megszüntették. A buszmegálló áthelyezésétõl nem lehetett eltekinteni, mivel a Fõ út felújítása uniós projekt, és a tervezõ így döntött. A választókerületeket jogszabály
alapján jelölte ki a jegyzõ, ha nehezen közlekedik a kérdezõ, kimegy
hozzá a szavazóbizottság két tagja és otthonában szavazhat. Az angol
Dunaharaszti Hírek – március

iskola magántulajdonú fejlesztés, egyelõre nem épít, a területet rendben tartja. A különféle kedvezmények már csak rászorultsági alapon
adhatóak.
Kovács Ágnes a járdákat hiányolta a Bezerédi és a Nádor teleprõl. A
Nevelési Tanácsadó rugalmatlanul ad idõpontot, a bölcsõde kicsi, a kutyatulajdonosok nem szedik össze a piszkot. A járdák valóban sok helyen hiányoznak, az önkormányzat építeni fog és támogatja az önerõs
építést. A Nevelési Tanácsadó túlterhelt. A bölcsõdét másfél évvel ezelõtt fejlesztettük, de a jelenlegi helyen már tovább nem bõvíthetõ.
Csillag Miklós a focipályán található faház és az edzõpálya
állapotára hívta fel a figyelmet. Mindkettõ rendbe lesz hozva, a végsõ megoldás az új sportcentrum lesz.
Papp Nándor a Domb utcából köszönetet mondott, Fülöp
Zsolt a Nyárfa utcából viszont panasszal élt az utca állapota miatt. A Nyárfa utca is meg lesz építve, sorrend szerint.
Egy hozzászóló az „ófalu” megváltozott forgalmi rendjére
hívta fel a figyelmet, és óvott attól, hogy az uszoda megépítése csõdbe vigye a várost. A sárrázók nem teszik egyenrangúvá az útkeresztezõdést. Az uszodánál zöldenergiát fogunk alkalmazni, esetleg kedvezményes bérleteket adunk a környékbeli cégek dolgozóinak, sokféle lehetõség van.
Lerner Zoltán a Thököly utcából jelezte, hogy Taksonyban a lakosok is
hozzájárultak az útépítésekhez. A padkák nincsenek takarítva, kevés a
közterület-felügyelõ. Mi nem vezetjük be a taksonyi példát, ez nem lenne igazságos. A közterület-felügyelõk nagyon sokat dolgoznak, de
minden utcába nem állíthatunk közülünk egyet.

Horváth Sándor korábbi képviselõ (nem azonos a korábban szólóval)
nem értette, miért vett új autót az önkormányzat a polgármesternek.
Nincs rendben a Kós K. utcai átjáró, az A4-es csatorna, elhibázott a
Knézich utcai óvoda belsõ bõvítése, mert nincs természetes fény. Az autót a polgármester maga vette (hitelbõl), a korábbi kocsit az önkormányzat eladja. A4-es csatorna nincs a városban. Az óvoda bõvítésének a szülõk nagyon örültek, több fény nem is lehetne, mivel az aulában alakították ki az új csoportszobákat, így felülrõl árad a fény. Inkább az árnyékolás okoz problémát. A tisztiorvos engedélye is megvan, természetesen.
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projekteknek szigorú határidejük van, amit ha nem tartunk be, elbukjuk a támogatást. A szemetet mindkét oldalról elviszik, de nem biztos,
hogy ugyanazon a napon, a baleset nem emiatt történt. Felháborító,
hogy a hozzászóló világnézeti vagy vallási alapon különböztet meg embereket; a szobor és a templomkert közös sikerünk, ami összehozta a
különféle embereket. A polgármester – mint mondta – maga is rendõrtiszt volt 15 évig, a bûnözõket nem azért fogják el, mert valaki közbenjárt. Valóban kevés a rendõr, ezt jelezni is fogja Hoffman Pálnak és a
segítségét fogja kérni. (Bemutatta egyben a jelenlévõ Kántor Gerzsont,
a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság új vezetõjét.)

A Hajnal utca megépítése is felvetõdött, Kálmán István a Dembinszki
utcából pedig egyes családok állattartási és kábelégetési szokásaira panaszkodott. Kimegyünk, megnézzük.
Almási Imre szerint a Szigeti lejáró pocsék lett, a Fõ út már most reped.
A Szent István-szobor avatásán sok volt a kommunista, ateista. A szemetet nem szállítják el mindkét oldalról, ezért ütöttek el valakit a Dózsa
Gy. úton (át kellett tolnia a kukát a másik oldalra). A feleségét fényes
nappal kirabolták, a rendõrök azután fogták el a tetteseket, hogy Hoffman
Pál országgyûlési képviselõ „intézkedett”. Egyébként kevés a rendõr. Jó,
hogy nem épül az Egészségház, mert csúnya lenne. Németh Károly környezetvédelmi ügyintézõt viszont megdicsérte, mert közbenjárt néhány
fa megmaradásáért a Vörösmarty utca építése idején.
A Szigeti lejáró kialakításánál a kerekesszékesekre és a babakocsit toló kismamákra is gondolni kellett, ez szigorú uniós elõírás, és helyénvaló is. A növényzet sokat fog javítani az összképen. A Fõ utat megnézzük, ha kell, érvényesítjük a garanciát, ahogy a Laffert-kúria vizesedése esetében is. Nem azért siettettük tavaly a beruházások befejezését, mert a választások miatt volt ez fontos, hanem azért, mert az uniós

A Klauzál utcából jelezték, hogy leázik a menetrend a buszmegállókban. Daróczi Pál azt javasolta a képviselõ-testületnek, hogy útépítésre
mindenképpen teremtse elõ a szükséges forrásokat. Volt olyan képviselõ, aki a kampányában 1 milliárd forint megszerzését ígérte az uszoda
céljára, ha megválasztják. Képviselõ lett, várjuk az ígéret teljesítését,
mondta.
Az utolsó hozzászólás elhangzása után, nyolc óra körül, a polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

Sváb gálamûsor és bál Dunaharasztiban

Az egész csak egy elvégzendõ feladatnak indult, amelyet germanisztika szakos
hallgatóként ebben a szemeszterben teljesítenem kell. Tehát „kívülállóként” csöppentem bele ebbe a rendezvénybe, illetve KÖZÖSSÉGBE. Igen, szándékosan írtam az elõbbi szót csupa nagybetûvel!
2011. január 29-én egy nagyon összeszokott társasággal találkozhattam, akik egy
különösen hangulatos délutánnal és estével örvendeztették meg a publikumot,
így engem is.
A rendezvény elsõ részében a Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesület Dunaharaszti (NIHD) táncosai mutatták be immár hagyományosnak nevezhetõ évadnyitó mûsorukat. A magyar néphagyomány elkötelezett híveként igen érdekes
volt látni számomra, hogyan õrzik táncaikat, dalaikat a hazánkban élõ német ki-
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sebbség tagjai. [...] Magával ragadó volt az az
élmény, ahogy a pöttöm táncosoktól kezdve az idõsebbekig mindenki lelkesen ropta a
színpadon. Felemelõ
érzés volt látni, hogy a
német nemzetiség tagjai milyen lelkesedéssel ápolják hagyományaikat, és tanítják erre
a felnövekvõ nemzedéket is!
A mûsor után a nézõtér
kiürült, ez azonban korántsem jelentette a
nap végét! Az egyesület tagjai sürögtekforogtak, hogy az esti bálra ünnepi díszbe öltöztessék a termet. Emellett többségüknek még arra is volt ideje és energiája, hogy maskarát öltsön a jó hangulat fokozása érdekében. A jól szervezett
munka eredményét a vendégsereg már
8 órakor láthatta. Farsangi forgatag és a
fánk ínycsiklandó illata fogadta a szórakozni vágyókat. A zenérõl és a fergeteges hangulatról a Hungária együttes,
akarom mondani a pilisvörösvári „Die
Mondschein Kapelle” gondoskodott. Alig
hittem a szememnek, ahogyan egyre
csak gyülekeztek a jelmezesek! Jó példával szolgált a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetõje, Wágner László is,
aki erre az estére kalóz álruhát öltött. Összesen 134 maskarás produkcióra szavazhatott a nagyérdemû az est folyamán

árusított cédulákon. Emellett aki próbára
kívánta tenni a szerencséjét, az tombolát is vásárolhatott az egyesület tagjaitól.
A táncparketten egy tût sem lehetett volna elejteni, így az is sejthette, hogy egy
tánccsoport rendezvényén van, aki esetleg nem tudott róla. Ha valahol, akkor itt
megjelent a multikulturális összefogás!
Elég, ha csak megemlítem a seriff és
Kleopátra vagy Obelix és a háremhölgy
kettõsét. Az állatvilág is békét kötött erre az éjszakára, amikor a macska táncba vitte az egeret, Ursula nõvér pedig a
mókust vizsgálta meg néhány tánclépés
közepette. A tombolatárgyak sorsolása
után került sor a jelmezverseny eredményhirdetésére, ahol a gyõzelmet – a
vérbeli Cowboy, Ursula és Teknõc Ernõ
valamint a Télanyó elõtt – a Hupikék
Törpikék csoportja hódította el. Kékségük elbûvölte a szavazókat. A jutalmuk,
ahogy a többi dobogósnak is, egy gyönyörû torta volt, ami után még Hami is
megnyalta a tíz ujját!
Összességében elmondhatom, hogy
örülök, amiért a véletlen – és egy picit az
egyetem is – Dunaharasztiba vezetett,
mert egy nagyon kellemes délutánt és
estét töltöttem el a Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesület tagjai között,
akik összetartásból és talpraesettségbõl
jelesre vizsgáztak, ezzel példát mutathatnak minden hasonló közösségnek.
Munkájukhoz további sok sikert és kitartást kívánok!
Sülye Klára
Törökszentmiklós
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Óriási siker a farsangi bál

Az idei évben a Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesület Dunaharaszti
(NIHD) a Heimatland Harast Alapítvány
(Tájház) közremûködésével január 29-én
tartotta immár hagyománnyá vált farsangi
maszkabálját. A két szervezet a tavalyi év
folyamán döntött úgy, hogy szeretne egy
újdonsággal elõrukkolni és egyben hagyományt teremteni: szervezzünk jelmezes
bált! Ennek oly nagy sikere lett, hogy az
idei évre ez már elvárássá vált. Egyes
résztvevõk már a bál alatt a jövõ évi jelmezüket tervezték.

A mulatozást a NIHD hagyományos táncbemutatója elõzte meg, ahol az egyesület
tánccsoportjai léptek fel. A néptáncbemutatón öt korosztály mutathatta meg két-két
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koreográfiával tudását. Legifjabb táncosainkként a 3 éves Kun Bettina és a 4 éves
Kroh Péter mutatkoztak be igen nagy sikerrel.
A délutáni mûsor középpontjában ezúttal
az Örökifjú tánccsoport állt, akik az idei évben ünneplik fennállásuk 10. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból a legifjabbaktól egyegy szál rózsát, és egy fényképekbõl álló
mozaikképet kaptunk, melyek sokunk szemébe a meghatottság könnyeit csalták. Az
igazi nagy ünneplésre 2012-ben kerül
majd sor, amikor az egyesület fennállásának 20. évfordulójáról
emlékezünk meg. A
program zárásaként
sor került a Bis Bald címû koreográfia bemutatására is, melyet három csoport közösen
adott elõ.
A táncos délután befejezésével a közönség
elindult átöltözni, de a
NIHD lelkes tagjaira
ekkor várt a következõ
nagy feladat. A táncosok berendezték a termet, farsangi díszbe
öltöztették az asztalokat. Most kellett nekikészülni a forró farsangi meglepetésnek is, hiszen az esti bálban
felszolgált több mint ötszáz darab farsangi fánk elkészítéséhez közel öt órára volt
szükség. Hálás köszönet érte a két igencsak ügyeskezû szakácsnõknek: Németh
Istvánné Terinek és
Németh
Jánosné
Áginak, valamint a
tûzmesternek Németh
Lajosnak.
Este nyolckor aztán a
vendégek elkezdték
benépesíteni a termet.
9 órára a bálozók
csaknem
teljesen
megtöltötték a mûvelõdési házat, a jelmezek
száma 130 felett volt.
Természetesen ennél
többen viseltek maskarát, hiszen sokan a

csoportos beöltözés mellett döntöttek. A
megjelentek között ott volt többek között
Ursula és Teknõc Ernõ a küldönc, a Hupikék törpikék, indiánok, Piroska és a Vadász, Öregnéne és Öregapó. Több kalózzal, ördöggel és angyallal találkozhattunk.
A gyerekek között a sláger természetesen
a Pókember és Superman volt, de tiszteletét tette maga Darth Vader is – igaz csak
120 cm-es verzióban.
Az Örökifjú tánccsoport ezúttal is egy kis
meglepetés elõadással kedveskedett a
bálozóknak: a készülõ Dunaharaszti
Macskák címû musicalbõl adtak elõ egy
kisebb részletet. A 13 macska mellõl természetesen az egerek sem maradhattak
el.
A talpalávalót a pilisvörösvári Die
Mondschein Kapelle szolgáltatta, akik a
buli elejétõl a végéig fergeteges hangulatot teremtettek a közönségnek. Lelkesen
készültek õk is a jelmezbálra, hiszen beöltöztek Hungária együttesnek – néha nehéz is volt eldönteni, hogy most ki is játszik a színpadon.
Az éjfél eljöttével természetesen a tombola sem maradhatott el, amire sok-sok
kedves támogatónktól kaptunk felajánlást, akiknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani: Karl és társa Kft., Kisduna
Étterem, Minitex Kft., Rozál vegyesbolt, Kati dekor kuckó, Bezerédi ABC,
Ger-Ker '98 Kft., AAS Kaputechnika,
Marcella Cukrászda, Gulyás István
képkeretezõ, Textilbarlang, Tilly Zoltán órás, Artúr Autójavító Bt., Szappanos Zoltán kerámia, Fa-zon Bútor, Dobos Szilvia AVON, Pierrot Szépségstúdió, Commode Nõi Divatszalon, Zöld
Korona Kft., Wolf Éva fodrászat, Rita
kozmetika, Zenner Kft., Palyaga Zoltán
mezõgazdasági
bolt,
Mannheim
Squash Klub, Farkas Zsolt – Inforoad
Kft., Majsa Alexandra mûkörömépítõ,
RELAX szépségstúdió, Tóth Ilona manikûrös.
Aki ott volt, egy fantasztikus hangulatú,
színes forgataggal teli bálban gyûjtött élményekkel térhetett haza. Aki nem jött el,
jövõre bepótolhatja! A délutáni fellépésekrõl és a bálról a www.nihd.hu oldalon rengeteg fényképet tekinthetnek meg a kedves érdeklõdõk.
Papp Ágnes
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. február 28-án megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között történtekrõl az alábbiak szerint:

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

1. A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (KEHI) átfogó ellenõrzést
végzett a Hivatalnál a Hunyadi János Általános Iskola pályázati bõvítése kapcsán. Ellenõrzésre került a közbeszereztetés,
a kivitelezés, az építési napló és a tervdokumentáció, a pénzügyi elszámolások és minden egyes tételes kifizetés. Az ellenõrzés záró jegyzõkönyve elkészült, minden kifogástalan
volt az építkezéssel, a közbeszereztetéssel és az elszámolási eljárással kapcsolatban.
2. A közmeghallgatáson feltett kérdések közül 2 érinti a költségvetést. Az egyik az A3/7-es csatornán lévõ átkelõhelyek
korlátainak pótlása, illetve kiépítése. A másik a Bezerédi utcai
vízelvezetés mûszaki megvalósítása. Mindkettõ szerepel a
2011. évi költségvetésben, melynek elfogadását követõen rövid határidõvel sor kerülhet a megvalósításokra.
3. Jogszabályi elõírás alapján a jegyzõ éves munkájának teljesítményértékelését a polgármester végzi. A teljesítményértékelés elkészült, a Jegyzõ úr 2010. évre vonatkozó munkájának minõsítése megtörtént.
4. Fényes István képviselõ úr javaslatára a kóbor kutyák befogására kötött szerzõdés úgy lett módosítva, hogy hétvégén is díjmentesen szállítsák el a kutyákat a magánházaktól.
5. A Sport-szigeti parkerdõ területén megkezdõdött a fák – balesetek megelõzését szolgáló – gallyazása.
6. Díszkivilágítást kapott a Szent István Római Katolikus Templom tornya is.

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
3/2011. (III. 1.)
számú rendelete

Sürgõsségi elõterjesztés
Kossuth L. u. 11. sz. alatti lakásra vonatkozó elõvásárlási jog
gyakorlása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a dh. 3851
hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Kossuth L. u. 11. szám
alatti, lakóház udvar megnevezésû ingatlanban lévõ, Somogyi
Béla és Somogyi Béláné 65/1038–65/1038 tulajdonát képezõ
ingatlanrészre vonatkozóan elõvásárlási jogával nem kíván élni. A lakás Gyöngyösi Mátyásné részére történõ értékesítéséhez hozzájárul.

Napirendi pontok
1. Döntés a közbeszerzési eljárások eredményérõl
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Irodaszerek
beszerzése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a PBS Hungária Kft.-t jelölte meg, nettó 6 900 000 Ft +
áfa, azaz összesen 8 625 000 Ft összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való
vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Étkezési
utalvány és sulicsekk beszerzése” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének a Sodexo Pass Hungária Kft.-t
jelölte meg. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti
Város Önkormányzatának lezárult és lezáruló ÚMFT projektjeinek auditja, és dokumentálása és a Dunaharaszti Város fejlesztési stratégiájának projekt- és forrásorientált aktualizálása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a Corex
Projekt Fejlesztési Kft.-t jelöli meg, nettó 24 400 000 Ft + áfa, azaz összesen 30 500 000 Ft összegben. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/2010. (II. 23.)
rendelet módosításáról szóló rendeletét.
3. Dunaharaszti Önkormányzat az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról szóló 15/2010. (XII. 14.) számú rendeletének módosítása
Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdése értelmében, melyet egy közelmúltbeli módosítás iktatott be, „A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidõn kívül
történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékû díjat
kell fizetni.”
Anyakönyvi események díjtételei 2011-ben
Megnevezés

2011. évi
fizetendõ díj

áfa

Munkaidõben hivatali helyiségben
megtartott anyakönyvi esemény

díjmentes

–

Munkaidõben hivatali helyiségen
kívül megtartott anyakönyvi esemény
rendkívüli körülmény miatt

díjmentes

–

Munkaidõn kívül hivatali helyiségben
5000 Ft/esemény
megtartott anyakönyvi esemény

áfamentes

Munkaidõn kívül külsõ helyszínen
megtartott anyakönyvi esemény

áfamentes

8000 Ft/esemény

4. Az Önkormányzat tulajdonában lévõ KNC-099 forgalmi
rendszámú OPEL VECTRA személygépkocsi értékesítése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 9/2005.
(V. 31.) számú rendeletének 28. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a KNC-099 forgalmi rendszámú,
WOLOZCF6971055453 alvázszámú OPEL Vectra Cosmo személygépkocsit bruttó 2 300 000 Ft-os vételáron értékesíti a
legjobb vételi ajánlatot adó vevõnek. A Képviselõ-testület egyben felhatalmazta a Polgármestert az adásvételi szerzõdés
aláírására.
5. Szerzõdés-hosszabbítás idõs emberek átmeneti elhelyezésének biztosítására
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. évre is
szerzõdést köt 3, önmagát ellátni részben nem képes, szociálisan rászoruló személy átmeneti elhelyezésére a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Erõspusztai Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal.
6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezet jóváhagyása
A képviselõi indítványok megvitatása és megszavazása után a
Képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló rendeletet.
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Elsõként Fényes István képviselõ indítványáról szavazott a
testület.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testület elfogadta Fényes István képviselõ módosító indítványát 400 millió Ft hitel felvételérõl, melybõl 300 millió Ft hitel útépítésre fordítható, 100 millió Ft hitel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az iskola felújítására.
Knapp Tibor képviselõ módosító indítványával a Képviselõtestület egyetértett.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
Knapp Tibor képviselõ módosító indítványát arról, hogy a
Dunaharaszti 1273/79 hrsz.-ú 400m2 nagyságú ingatlanon játszótér épüljön abban az esetben, ha a megvalósításhoz szükséges
összeg a 2010. évi pénzmaradványból rendelkezésre áll.
Pékó Zoltán képviselõ 1. sz. módosító indítványát a testület
nem fogadta el.
Képviselõ-testület nem fogadja el Pékó Zoltán azon módosító indítványát, amelyben az általa megjelölt általános és céltartalék elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot a Polgármester hatáskörébõl a Képviselõ-testület hatáskörébe javasolja átruházni.
Pékó Zoltán képviselõ 2. sz. módosító indítványával a Képviselõ-testület egyetértett.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja Pékó
Zoltán képviselõ módosító indítványát a Jegyzõ úr javaslatának
figyelembevételével, így a csatornatisztításra 2 millió Ft, a csapadékvíz-elvezetõ szakaszok megnyitására pedig 5 millió Ft kerül be a költségvetésbe.
7. Beszámoló az Építészeti-mûszaki Tervtanács mûködésérõl
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a helyi Építészeti-mûszaki Tervtanács mûködésérõl szóló beszámolót.
8. A helyi Építészeti-mûszaki Tervtanács mûködésérõl szóló
rendelet módosítása
Mivel a 2004. év CXL számú a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és az 193/2009.
(IX. 15.) számú az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló Kormányrendelet 2011. január
1-jén módosult: az ügyintézési határidõ számítása munkanapokról naptári nappá változott, ezért szükségessé vált a tervtanács
mûködésérõl szóló rendelet szinkronizálása, módosítása.
9. Teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok meghatározása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok esetében a teljesítmény-követelmények alapját képezõ célokat a következõkben határozza
meg:
I. Átfogó célok:
1. A Polgármesteri Hivatalban és ezek belsõ szervezeti egységeinél (mint pl. az Okmányiroda, a Gyámhivatal és a Hivatal
szervezeti egységei, irodái), tovább kell erõsíteni a szolgáltatói jelleget, alkalmazni kell az ügyfélbarát igazgatás eszközeit és módszereit.
Tovább kell javítani a belsõ szervezeti egységek közötti kommunikációt. Az Okmányirodánál tovább kell mûködtetni az
elektronikus ügyfélszolgálatot, az ügyfelek tehermentesítése
céljából.
Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési célú feladatellátáshoz
más külsõ források is bevonhatók legyenek – pályázatok –,
ezáltal a hitelszükséglet minimális legyen.
2. Különös figyelmet kell fordítani a városi honlap folyamatos karbantartására, az új információk, események közzétételére.
3. Tökéletesíteni kell az önkormányzati gazdálkodási folyamatokba integrált intézményi gazdálkodást.
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására.
Dunaharaszti Hírek – március

5. A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítására, a vagyonpolitikai irányelvekben foglaltak érvényre juttatására.
6. Az akadálymentesítés folyamatának további megvalósítása
minden fejlesztési célú beruházás esetén.
II. Ágazati célok:
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen:
– Feltárni és megelõzni a szabálytalan építkezéseket és a
tervtanács segítségével megelõzni és kiszûrni a szakszerûtlen tervezéseket. A városkép javítása céljából is minõsíteni
kell az építési terveket.
– A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint
egyéb eszközökkel (beruházások, fejlesztések, stb.) a város környezeti állapotának javítását elõsegíteni, a városlakók egészséges életkörülményeinek környezeti feltételeit
biztosítani.
– A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti
információkról.
– Illegális külterületi szemétlerakás felderítése, intézkedés a
begyûjtésrõl, annak kezelése, parlagfû-mentesítés, parkkarbantartás, rongálási károk helyreállítása, játszóterek felülvizsgálata, karbantartása.
2. Igazgatás, okmányirodai és közoktatási területen:
– Továbbra is segíteni kell a helyi és megyei Vöröskereszt tevékenységét, a tüdõszûréssel kapcsolatos feladatok ellátását, a méhnyak-rákot okozó humanpapilloma vírus (HPV) elleni védõoltás megszervezését.
– Elõ kell készíteni az ISO audit - tanúsítvány felülvizsgálatát.
– Az Okmányirodánál továbbra is minimalizálni kell az ügyintézési várakozási idõt.
– Nagy figyelmet kell fordítani az esélyegyenlõség megvalósítására a nevelési-oktatási intézményekben.
3. Pénzügyi-számviteli és adóhatósági területen:
– Az önkormányzat mûködéséhez szükséges pénzeszközök
hatékony felhasználása céljából:
a.) a költségvetési elõirányzatok felhasználási ütemtervét
és a likviditási tervet el kell készíteni.
b.) a pénzügyi gazdálkodás során törekvés a pénzügyi
egyensúly megtartására és arra, hogy mind több elõirányzat tekintetében lehetõleg naprakész könyvelési
nyilvántartások álljanak rendelkezésre;
c.) az iparûzési adóbevételek biztonságos beszedése érdekében körültekintõen kell átvenni és a helyi ONKADO
rendszerbe visszaintegrálni a NAV-tól érkezett adózással kapcsolatos adatokat; egyben minden helyi adónemben és gépjármûadóban fokozott figyelmet kell fordítani
az adózásból kimaradt adózók, adótárgyak felderítésére
és a hátralékok beszedésére.
III. Eseti célkitûzések
1. A 2011. évi népszámlálás igazgatási és ügyrendi feladatok kifogástalan ellátása.
2. A katasztrófa-védelmi, polgári védelmi nyilvántartások, mozgósítási tervek elkészítése, tûzvédelmi és munkavédelmi szabályzatok folyamatos aktualizálása.
3. Továbbra is törekedni kell a pályázati úton elnyerhetõ központi
és Európai Uniós források felhasználásában rejlõ lehetõségekre.
Felelõs:
Pethõ Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2011. december 31.
10. A Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány
megszüntetése a közfeladatok hatékonyabb módon történõ ellátása érdekében
1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint alapító
megállapítja, hogy a Dunaharaszti Település Fejlesztésére
Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak
megvalósítása közalapítványi formában nem hatékony.
2. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete alapító a
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kérelmet
nyújt be a Pest Megyei Bírósághoz a Pk. 1.Pk.62.080/1992.
számon, 61990/1992. szám alatt nyilvántartott Dunaharaszti
Település Fejlesztésére Közalapítvány nemperes eljárásban
történõ megszüntetése iránt, mivel az alapító okiratban meg-
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határozott közfeladat ellátása más módon, illetve más szervezeti keretben, Dunaharaszti Város Önkormányzata tevékenysége során hatékonyabban megvalósítható.
3. A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megszûnõ Közalapítvány kuratóriumi Elnökét a határozatban foglaltakról értesítse.
4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete alapító felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy a határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelõen új kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévõ ügyeket rendezze, a
tartós jogviszonyok megszûnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete alapító felkéri a megszûnõ Közalapítvány kuratóriumi Elnökét, hogy készítse el a Közalapítvány 2010. év és a 2011. év eltelt idõszakára vonatkozó beszámolóját, és közhasznúsági jelentését, és
azt terjessze az alapítói jogokat gyakorló Képviselõ-testület
elé.
6. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete alapító a
Közalapítvány megszûnése esetén a 2006. évi LXV. törvény
1. § (5) bekezdése értelmében köteles a megszûnt Közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése után – a megszûnt
Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni. A megszûnt Közalapítvány vagyonának ilyen célú felhasználásáról az alapító külön
határozatban fog rendelkezni.
7. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megköszöni
a Közalapítvány Elnökének, a kuratóriumi tagoknak, a Felügyelõ Bizottság Elnökének, tagjainak és a Titkárnak a Városért és a Közalapítványért végzett tevékenységét.
8. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri dr.
Szalay László polgármestert, hogy a Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, intézkedjen
a kérelem bírósághoz történõ megküldése érdekében, és a
nyilvánosságot helyi sajtó útján, illetve az Önkormányzat portálján keresztül tájékoztassa.
Felelõs:
1–4. és 7–9. pontok tekintetében dr. Szalay László
polgármester
5–6. pontok tekintetében Sándor István, a Kuratórium
elnöke
Határidõ: 2011. március 1.
11. Szigetszentmiklósi
megbízása

Rendõrkapitányság

vezetõjének

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatta
dr. Kántor Géza Gerzson rendõr alezredes 2011. augusztus 1-jétõl történõ kinevezését a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõi feladatainak ellátására.
12. Képviselõ-testületi határozatok módosítása
Pethõ Zoltán jegyzõ az elõterjesztéssel kapcsolatban elmondja,
hogy minden bizottsági és képviselõ-testületi ülés jegyzõkönyvét
a felettes hatóság részére megküldi a Hivatal. Gondot okozott a
választáskor, hogy mikor van a választásnak eredménye, mikor
van jogi eredménye, mikor teszik le az esküt a képviselõk, vagy
az alpolgármesterek a Képviselõ-testület elõtt és hogyan kell a
határnapokat számítani. Volt ugyan elõzetes útmutatás, de pon-

tosan ezekre vonatkozóan nem. Mivel ez nem pontosan került
meghatározásra a határozatokban, ezért kapott a Hivatal korrekcióra felhívást. Tulajdonképpen a határnapokat szükséges módosítani, illetve a Polgármester úr illetménye esetében a kötelezõ nyelvpótlékot is tartalmazni kell az illetményének, ez került be
a határozati javaslatba. A jutalomnál pedig idõarányos megosztásra hívták fel a figyelmet, tehát az elsõ 9 hónapra és a fennmaradó 3 hónapra arányosan javasolták megosztani a Polgármester úrnak megítélt jutalmat. Ez a módosítás került most ide
a Képviselõ-testület elé, melyrõl jelen jegyzõkönyv megküldésével tájékoztatjuk a Pest megyei Kormányhivatalt.
A Képviselõ-testület a módosító határozatokat egyhangúlag elfogadta.
13. Fellebbezés elbírálása ebtenyészet létesítése iránti eljárásban
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kakas Tímea
(2330 Dunaharaszti, Petõfi u. 90.) ebtenyészet létesítése iránti kérelmében lefolytatandó eljárást, melynek célja a Polgármester
9937-5/2010. számú megszüntetõ végzése elleni fellebbezés elbírálása, a 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján, a Képviselõ-testületnek az állattartásról szóló 2/2002.
(II. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati Rendelet módosításáról rendelkezõ késõbbi döntése meghozataláig felfüggeszti.
Az ügyfél eme nyilatkozata szerint, a Ket. 42. § (3) és (6) bekezdéseinek rendelkezése értelmében, a Képviselõ-testület egészével kapcsolatban esetleg felmerülõ kizárási ok miatt, hatóságként
az ügy elintézésében nem vehetne részt a Képviselõ-testület.
Az ügyfél e bejelentése azonban az okok megjelölésének hiányában, konkrét kizárási indítványnak nem tekinthetõ, ezért e
tárgyban további intézkedésre nem volt szükség.
Ilyen konkrét kizárási indítvány elbírálására pedig a Képviselõtestületnek nem is lenne hatásköre, mivel a Ket. 43. § (5) bekezdése erre a felügyeleti szerv vezetõjének biztosít hatáskört.
A Ket. 43. § (4) bekezdése alapján ugyanis e kizárási okot a felügyeleti szerv vezetõjének kell bejelenteni.
A Képviselõ-testület ezért felhívja a kérelmezõ figyelmét, hogy a
Képviselõ-testület ellen, általa vélelmezett esetleges konkrét kizárási okot – a Ket. vonatkozó szabályai szerint – az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ Pest Megyei Kormányhivatalnak (1052 Budapest, Városház utca 7.) jelentse be.
14. Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010.
évi munkájáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
Kisdunáért Önkormányzati Társulás elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi mûködésérõl szóló beszámolóját és megállapítja, hogy a Társulás céljainak megvalósítása érdekében 2010. évben hatékonyan mûködött.
15. Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1. sz. melléklet szerinti Módosító Társulási Megállapodást és a módosítások átvezetését tartalmazó, 2. sz. melléklet szerinti egységes
szerkezetû Társulási Megállapodást elfogadja.

Vendégek Radlettbõl!
Szeretettel meghívunk minden kedves zenerajongót egy rendkívüli eseményre!
A leendõ testvérvárosunk (Radlett, Anglia) nõi kórusa, a „Singing Circle”, Hellen Lappert vezényletével
2011. április 15-én, 18 órakor tartja bemutatkozó elõadását
a dunaharaszti Mûvelõdési Házban!
Közremûködnek: a dunaharaszti Német Önkormányzat kórusa, a Baktay Ervin Gimnázium énekkara,
valamint a helyi Zeneiskola tanítványai.
Mindenkit nagy szeretettel várunk:
Dunaharaszti Város Önkormányzata
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
a városban mûködõ civil szervezetek számára
A pályázat címe: Önszervezõdõ szervezetek támogatása.
A pályázat célja: A Dunaharasztin élõ vagy dolgozó állampolgárok önszervezõdõ közösségeinek az önkormányzati feladatok megvalósítása,
a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelõdése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészségi állapotának megõrzése és javítása érdekében végzett tevékenység támogatása.
A pályázaton felosztható maximum összeg: 9 600 000 Ft, melyet
Dunaharaszti város költségvetése biztosít.
A pályázaton részt vehetnek: Azok a bíróság által bejegyzett civil
szervezetek, egyesületek, szövetségek, amelyek az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy
Dunaharaszti székhellyel alszervezetet mûködtetnek, valamint azok
a helyi közösségek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be
Dunaharaszti város közéletében.
Nem pályázhatnak: Vállalkozói szervezetek, politikai pártok, kisebbségi önkormányzatok, alapítványok, valamint azok, akik a korábban
felvett támogatással határidõben nem számoltak el, illetve azok, akiknek köztartozásuk, valamint lejárt határidejû pályázati kötelezettségük
van, csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiánytalanul kitöltött nyomtatványon lehet. A pályázati nyomtatvány beszerezhetõ a Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatalban a pályázatkezelõnél, valamint letölthetõk
a www.dunaharaszti.hu/hivatal_palyazatok honlapról:
– Pályázati nyomtatvány
– Beszámoló adatlap
A pályázatot benyújtásának módja: személyesen a pályázatkezelõnél.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. április 1. (péntek) 12 óra.
Helye: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. 10. szoba

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
2011. március 31-én 18 órakor

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tartunk a Dunaharaszti József Attila
Mûvelõdési Házban.
A fórum témája:
1. Lakó- és középületek, társasházak energetikai korszerûsítése,
felújítása:
– Pályázati lehetõségek
– Támogatott hitelprogramok
– Lakás-elõtakarékosság
– NAMAHO program
2. Lakossági CHF alapú jelzáloghitelek kezelése
Meghívott szakértõ: Nagy Pál Sebestyén, okleveles gépészmérnök,
bankmenedzsment szakértõ, az NP Consult, Energetikai Korszerûsítés és Finanszírozás Tanácsadó Kft. részérõl.

Áprilisi adózási határidõk
Április 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató eddig vallja be és fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az
egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci- és a nyugdíjjárulékot, a
fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az EKHO-t, a START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20 % járulékot. Az egyéni vállalkozó és
a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg
az egészségügyi szolgáltatási járulékot (1158 és 1108).
A biztosított õstermelõk is a 1158-as számú adóbevallást adják
be elektronikus úton a negyedévente fizetendõ járulékaikról.
Az egyéni vállalkozó április 12-ig fizeti be az elõleget, akár az
általános szabályok szerint, akár átalányadóval adózik. Az
evás vállalkozások is most fizetik be a negyedéves elõleget.

Pályázatkezelõ: Baldauf Myrtill

Április 15., péntek

Döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról: a 2011. április 26-i
képviselõ-testületi ülésen.

Az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 11A88-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

A pályázathoz szükséges információ a pályázatkezelõnél igényelhetõ:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, Baldauf Myrtill pályázatkezelõ
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. Telefon: 06-24/504-419
Ügyfélfogadás: hétfõ: 13–18 óráig, szerda: 8–12, 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

KÖSZÖNET AZ ADÓ 1%-ÁÉRT
Köszönjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogatta a Dunaharaszti Aprajafalva,
a bölcsõdés gyerekekért alapítványt.
A befolyt összeg: 362 403 Ft
A támogatásból udvari játékokat, házikót, mászókát,
csúszdát, motorokat, kerti gyermekszékeket vásároltunk.
Kérjük továbbiakban is segítse alapítványunkat.

Dunaharaszti Aprajafalva,
a bölcsõdés gyerekekért alapítvány
Adószám: 18712713-1-13

Dunaharaszti Hírek – március

Április 20., szerda
Havi és negyedéves társasági adóelõleg, környezetvédelmi
termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi és negyedéves áfa befizetése és bevallása, 1101-es havi és negyedéves bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése,
a televíziókészülék üzemben tartási díjának befizetése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott
adóalanyok bevallásának, illetve az Európai Közösség más
tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem
rendelkezõk bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató
ezt vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia.
Április 20-ig küldi ki az adóhatóság az egyszerûsített adóbevalláshoz a 1053E elnevezésû ajánlatot mindazoknak, akik
ezt február 15-ig kérték. Ha az adózó a megkapott adóhatósági ajánlatot a jövedelmeirõl szóló kifizetõi igazolásokkal
egyezõnek ítéli és aláírva visszaküldi, ezzel teljesíti a bevallás benyújtási kötelezettségét.
NAV Közép-magyarországi Regionális
Adó Fõigazgatósága

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Diáknap a Baktayban
Az iskolai élet a tudás és a mûveltség
megszerzése mellett megannyi örömet,
jókedvet és szórakozást kínál. Gondolok
itt a diákok számára fárasztó, dolgozatoktól mentes napokra, amikor még az ébredés is könnyebb.
Ennek reményében (hosszas készülõdés
után) iskolánk idén is megrendezte a várva várt diáknapot, ezúttal február 25-én,
pénteken. Izgatottan készült erre tanár s
diák egyaránt.

Ezen a napon a megszokottnál sokkal
hangosabb volt a Baktay Ervin Gimnázium. A programok reggel 9 órakor indultak. A gyülekezés azonban már 8 órakor
megkezdõdött a tornateremben. Sziráki
György igazgató úr egy kellemes megnyitóval alapozta meg a késõbbi hangulatot.
Iskolánk diákjai és dolgozói vidáman hallgatták iskolánk vezetõjének fiatalkori élményeit. Majd elhangzott az a mondat,

amelyre már mindannyian vártunk:
„A diáknapot ezennel megnyitom.”
A nap további részét mindenki a szabadon
választott programon tölthette. A versenylázban égõ diákok különféle játékokban mérhették össze ügyességüket. Felsorolni is nehéz, annyi lehetõség közül választhattak:
Activity, Beugró, Honfoglaló, Sakk, Pingpong, Mûveltségi vetélkedõ (irodalom, zene,
történelem, képzõmûvészet, természettudomány), Tanár-diák röplabda meccs.

Aki csak kellemes idõtöltésre vágyott,
meglátogathatta az ásványkiállítást, ahol
meseszép kincsekre lelhetett. Emellett régi érmék is színesítették a látnivalót.
Iskolánk ügyes diákjai még kémiai kísérletekkel is elkápráztattak minket. A tanulók pedig feszülten figyeltek minden egyes
lépést.
Az idén egy különleges programmal is készült rajz szakos kolléganõnk. Árnyrajzok
készültek az osztályok segítségével. Ez
mindenki számára új élmény volt.

A programok alatt teaház várta a szomjazó, pihenésre vágyó résztvevõket. Itt
azonban nem csak teakülönlegességeket
kóstolhattunk meg, hanem megtudhattuk
jövõnket is iskolánk egyik tanárától. A jóslás persze inkább a vidámságról, humorról szólt.
S akiben még mindig maradt energia,
részt vehetett a délutáni teaházon is,
amely tánccal, karaokéval, táncszõnyeggel és jelmezes farsangi felvonulással tette teljessé ezt a napot.
Úgy érzem, az ilyen programok szükségesek ahhoz, hogy tanár és diák közelebb
kerüljön egymáshoz, valamint segít kizökkenni a hétköznapok szürke egyhangúságából.
Reményeim szerint, mindenki számára
feltöltõdés volt ez a nap, s így újult erõvel
vághatunk neki a tanév további részének!
Sikeres tanévet kívánok mindenkinek!
Szabó Szilvia
DÖK-vezetõ

1 és 90 évesek
Újszülöttet köszöntöttünk!
A 2011-es év elején, egy rövid idõre,
városunk neve több helyütt felbukkant
a médiában. Szép és örömteli eseményt visszhangoztak a csatornák:
Dunaharasztin született az év elsõ babája! Aztán kiderült, hogy a „képzeletbeli dobogó” legfelsõ fokára más került fel, de persze ez semmit sem csökkentett a hír valódi lényegén: boldog,
fiatal pár hozhatta haza dunaharaszti otthonába elsõszülött leányát, Hannát.
Régi hagyománya van, hogy a január 1-jén, éjfél után nem sokkal világra
jött piciket megkülönböztetett figyelem övezi. Én is felkaptam a fejem a
hírre, s miután egyik ismerõsöm még levélben is felhívta a figyelmemet rá,
elhatároztam, felkutatom a családot. Némi „nyomozás” és telefonálás után
célhoz értem, s engedélyt kértem a látogatáshoz, természetesen tiszteletben
tartva a 6 hetes várakozást (bár késõbb megtudtam, ma már ezt nem veszik
annyira komolyan).
Az Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizottság támogatását hátunk mögött tudva – Kücsön Sándor képviselõtársammal együtt – a város képviselõ-testülete, hivatala, de úgy gondolom, minden lakója nevében köszöntöttük február 22-én virággal és ajándékunkkal Kõberling Hannát és szüleit. Rövid
ottlétünk alatt is családi harmóniát és kiegyensúlyozott légkört éreztünk a
kályhában lobogó tûz melegénél. A büszke apuka boldogan csitítgatta leánykáját, míg az anyuka napirendjükrõl mesélt, amelynek központi szereplõje természetesen a pici Hanna.
Mi most innen is, ismételten azt kívánjuk: Isten éltesse sokáig egészségben, békében, boldogságban e kicsiny leányt és szüleit!
Hajdú Zsolt, képviselõ
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Boldog Születésnapot
Felköszöntöttük a 90 éves
Schivampl Gáspárné, Kati nénit, aki lányával és vejével nagyon kedvesen fogadott bennünket. Elmondta,
nagyon szerencsésnek érzi
magát, amiért ilyen magas
kort élhetett meg. Kati néninek jó egészséget és még
sok boldog évet kívánunk.
Felköszöntöttük Láng
Józsefet, városunk 90
éves polgárát.
Józsi bácsi nagyon jó
egészségnek örvend,
még egyszer kívánunk
neki nyugodt hosszú
életet.

Felköszöntöttük Sábián Ferencné, Juliska nénit, aki március 8-án töltötte be
90. életévét. Isten éltesse sokáig, jó
egészségben.
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
TAN-TAN
az új tevékenység
A Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatán a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül
kidolgozásra és bevezetésre került egy új tevékenység, a tanulás tanítása.
Azért tartjuk fontosnak ezt a tevékenységet,
mivel tudjuk, hogy magyar oktatásügyben a
felsõ tagozat nagy változást, mondhatni zökkenõt jelent a tanításban. Alapvetõen megváltozik a tanár-diák viszony, megnõnek a követelmények, még inkább felduzzad a tananyag,
háttérbe szorul a képességfejlesztés. Az új tanulási formák elsajátításában a gyerekek fokozott segítségre szorulnak, és ha ezt elmulasztjuk, a mulasztás látványosan jelentkezik
a romló érdemjegyekben és a tanulási kedv
elveszítésében. Ezért ötödiktõl és nyolcadikig
érdemes idõt fordítani a tanulás tanulására és
tanítására.
A Nemzeti Alaptanterv a tanulást a kiemelten
fejlesztendõ területek közé sorolja, vagyis
szakjától függetlenül minden pedagógusnak
dolga a tanulás tanítása. A tanulási képességek fejlesztésére minden iskolatípusban és
minden életkorban különös gondot kell fordítani, mert olyan általános eszköztudást ad,
amely minden tantárgy eredményes tanításának, a tanulók sikerességének nélkülözhetetlen feltétele.
A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a viszonyulásformának a megtanítása, amelyek bármely
tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A
tanulásmódszertan ezen felül a tanulási részképességek – figyelem, beszéd, emlékezés,
olvasás, gondolkodás, önmûvelés – fejlesztéséhez is teret biztosít. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy a tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek. Célunk a gyerekek egyéni tanulási
kultúrájának felépítése, annak a szokásrendnek, munkarendnek, napirendnek a megtalálása, amely sikeres teljesítményekhez vezet.
A Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatos pedagógusai akkreditált tanári továbbképzésen sajátították el a tanulásmódszertan
tanítását.
Ebben a tanévben egy héten keresztül minden nap 45 percet a tanuláshoz való viszonnyal, a tanuláshoz szükséges képességekkel foglalkozunk, minden évfolyamon egy
területet kiemelve sok játékkal, gyakorlattal tapasztaltatjuk meg a tanulókkal a tanulási jó tanácsok fontosságát, hasznát. A tanulás tanítása minden tárgy tanulásához szükséges,
ezért minden tantárgy tanításával és azok minden témájával összefügg. Az egész tanév folyamán meg kell próbálni a diákok érdeklõdését, érdekeltségét, tanulási kedvét folyamatosan fenntartani, alapképességeik fejlõdéséhez idõt és teret teremteni, jó szokásaikban,
tanulási módszereikben megerõsíteni õket. A
kapcsolat tehát a tanulásmódszertan és más
tárgyak között elsõsorban módszertani. A tanulás tanításával elkezdõdik a gyerekek átgondolt fejlesztése, ezt kell továbbvinni a tantárgyi tanítás során.
A folyamatos szóbeli értékelés mellett félévenDunaharaszti Hírek – március

ként szöveges, írásbeli értékelõt írunk. Ebben elemezzük a gyerekek munkáját, hogyan
dolgoztak, mire jutottak, milyen produktumokat készítettek, hogyan fejlõdtek képességeik,
hogyan feleltek meg az elõre ismertetett követelményeknek, milyen további tennivalók szükségesek ahhoz, hogy fejlõdésük jó irányba haladjon.

ECDL bizonyítvány a Hunyadiban
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában régóta kiemelt terület az informatika. Ennek köszönhetõen ECDL vizsgaközpont is mûködik
az iskolában, így Dunaharaszti diákjai helyben
vizsgát tehetnek.
Mi az az ECDL?
Az ECDL bizonyítvány jártasságot feltételez
az informatika világában. Az ECDL egy európai számítógép-használói jogosítvány, amit
bárhol Európában elfogadnak. Mindenhol azonos követelményeknek kell megfelelnie felnõttnek-gyereknek egyaránt. Az ECDL vizsga
7 modulból áll. A modulok vizsgái közül négyet
az általános iskola végéig letehetnek a gyerekek. Ezek az operációs rendszert, a Word szövegszerkesztõ programot, a PowerPoint prezentáció készítõt és az Internet és kommunikáció területét érintõ ismeretekbõl állnak.
Az idei tanévben közel 40 diák részvételével
ECDL felkészítõ szakkör indult a Hunyadiban.
A negyven diák fele nyolcadik osztályos tanuló, a másik fele pedig hetedik osztályos tanuló. Célunk, hogy a gyerekek az általános iskolai tanulmányaik befejezéséig letegyék a négy
informatikai vizsgát és felkészülten induljanak
a középiskolába. Kapcsolódik ez egy másik
célhoz is, a digitális kompetencia fejlesztéséhez. A mai diákoknak elengedhetetlenül szükséges az informatikai jártasság akár a továbbtanulásnál, de a mindennapi életben is. Gondoljunk csak arra, hogy mennyivel megkönnyíti az információhoz való hozzájutást az, ha valaki elboldogul az internet világában. Nem kell
például már reggel kimenni a vasútállomásra,
mert az interneten meg tudja nézni a menetrendet, de álláskeresésnél is sokkal gyorsabban és könnyebben boldogul valaki, ha ért a
számítógéphez. A világhálón televíziót is nézhetünk, saját honlapot szerkeszthetünk, beszélgethetünk a barátainkkal, a távol élõ nagyszülõkkel, elõadásokat készíthetünk. Diákjaink tanulmányaik során is jól hasznosítják számítógépes ismereteiket. Más tantárgyakból is
kiselõadást készítenek, filmeket gyártanak,
képeket szerkesztenek, leveleket írnak, táblázatokat, névjegykártyát, meghívókat, rajzokat
készítenek. December hónapban például
pénzkészítési versenyt hirdettünk a Hunyadiban. Minden diák a számítógép segítségével
tervezhette meg a suli pénzét. Hunyadi Forintot, Hunyadi Koronát, Hunyadi Dollárt. Több
tucat színes és kreatív sulipénzt terveztek a
gyerekek. A farsangi témahét keretében kiállításra kerültek a legjobban sikerült mûvek és
nyertesek saját pénzükkel fizethettek a suli büfében.
Az informatika-oktatás kiemelt terület a város
mindhárom általános iskolájában. Ezért a

Kõrösi és a Rákóczi Iskolával együttmûködésben összehangoltuk az informatika oktatást,
példa erre az ECDL vizsga, vagy a minden évben megrendezett informatikai találkozó, amit
a 8. évfolyamosoknak tartunk a városban. A
gyerekek motiválása érdekében egyéb területeken is keressük az együttmûködés lehetõségét.
Az idei tanévben 34 Hunyadis jól felkészülten,
de izgatottan vett részt a megmérettetésen.
Büszkeséggel tölt el, hogy a gyerekek 97%-a
eredménnyel bizonyította operációs rendszerekben való jártasságát.
Minden diákunk nevében tisztelettel köszönöm Ekéné Abuczki Marianna és Sárospatakiné Major Márta kolleganõk szakértelmét,
kedvességét és biztató szavait, amivel a gyerekeket segítették a vizsgadrukk leküzdésében.
Gratulálok diákjaimnak! Megérte a sok-sok befektetett energia! Nagyon ügyesek vagytok! És
a tanév hátralévõ idõszakában még több gyakorlásra számíthattok!
Korbeli Ferencné
(Csilla néni)
Duna-parti mesék a Hunyadiban
Az Alkotómûvészek és Mûvészetbarátok Ráckevei Egyesülete mûvészeti pályázatot hirdetett a Kis Duna-menti általános iskolások számára, „Duna-parti mesék” címen. A képzõmûvészeti és irodalmi alkotásoknak hangulatukban, motívumaikban tükrözniük kellett vidékünk sajátosságait, bemutatva a táj jellegzetességeit, szépségeit. A Hunyadi János Általános Iskola számos kis mûvésszel büszkélkedhet. Már az alsó tagozaton is sok tehetséges diákunk vesz részt eredményesen különbözõ rajzpályázatokon. A felsõ tagozaton Nyári A. Ildikó mûvész-rajztanárunk folytatja az alsó tagozatos tanító nénik által megkezdett
munkát. Ezen a pályázaton ötödik-hatodik
osztályos diákjaink indultak. A Hunyadisok tizenhárom irodalmi, (mese, vers) huszonhét
képzõmûvészeti (grafika, festmény) alkotást
mérettettek meg a pályázaton.
Az eredményhirdetésre Ráckevén, szép ünnepi mûsor kíséretében 2010. december 10-én
került sor. Az irodalmi pályázaton összesen öt
tanuló munkáját díjazták. Nem volt külön elsõ,
második, harmadik helyezett. A szakértõ zsûri
úgy döntött, hogy nem tesz különbséget az alkotások között, öt egyenértékû díjat oszt szét.
Nagyon örülünk, hogy Korbeli Enikõ (5. a) és
Smikli Nóra (6. c) munkája is elnyerte a zsûri
elismerését. Enikõ és Nóri mese kategóriában
indult. Szép meséiket a Dunaharaszti Hírek következõ számaiban közzétesszük.
A képzõmûvészeti pályázaton egy tanulónk,
Torontáli Emese (5. a) ért el remek eredményt az 5-6. osztályos korcsoportban. Emese a nagyon elõkelõ II. helyet szerezte meg
festményével.
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek és a
résztvevõknek egyaránt. Büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy tanulóink elnyerték az alkotómûvészek elismerését. Köszönjük Nyári Ildikó néni szakértelmét, segítségét és lelkesedését, amivel minden nap támogatja a Hunyadisokat.
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Rákóczi-hét a Rákócziban
A 2011-es év elsõ közös iskolai ünnepén
– január 22-én –, a magyar kultúra napján, nyitottuk meg az 54 tablóból álló, Rákóczi életét bemutató kiállításunkat.

Dragschitz Xavér 6. osztályos tanulónk kisfilmjét, amely összefoglalta és szellemesen
felidézte az elmúlt hét sokoldalú élményeit.
Varga Józsefné és Gregus Márta

Színház az egész világ!

A tárlat 13 európai országból összegyûjtött képekkel, szövegekkel, térképekkel
mutatta be Rákóczi életútját. A kiállítás
anyagát a Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület (MEVE) lelkes tagjai gyûjtötték össze. Tablóik 2003 óta közel 50 városban voltak láthatóak: elsõként
a Budai Várban, majd számos kül- és belföldi kiállító teremben.

A mi kiállításunk annyiban volt rendhagyó,
hogy a tematikus csoportokban kitett tablókat diákjaink mutatták be, ill. az ismertetésen túl jellemzõ irodalmi szemelvényekkel hozták közelebb a 300 évvel ezelõtti
világot. 28 tanulónk „tárlatvezetett”, és iskolánk összes tanulója 3.-tól 8. osztályig
végighallgatta az ismertetõ szövegeket.
A tanulók „korhû” ruhában óráról órára színesebb, játékosabb, szellemesebb módon meséltek a tablókról.

A rákóczis diákokon kívül lehetõséget biztosítottunk városunk többi iskolája diákjainak és a szülõknek is, hogy végignézhessék-hallgathassák a tárlatot. Sokan éltek
ezzel a lehetõséggel, köszönjük nekik!
A hét zárásaként vendégül láttuk dr.
Messik Miklóst a MEVE elnökét és munkatársát, dr. Deák Piroskát.
Köszönjük nekik, azt az érdekes elõadást,
ami után a gyerekek így fogalmaztak:
„meglepetésünkre, mindannyian élveztük!”
A Rákóczi-hét zárásaként megtekintettük
16

A mi történetünk 2005-re nyúlik vissza…
Akkor õsszel egy véletlennek köszönhetõen kezembe került egy szórólap, amely
a Csepel Színház gyerekeknek szóló elõadásaira invitált. Kíváncsiságom arra sarkallt, hogy utána nézzek, milyen körülmények között, milyen elõadásokkal várják a
gyerekeket. Ekkor még csak alkalmanként
mentem az akkori elsõs osztályommal a
színházba és már az elsõ elõadás nagy
tetszést aratott a gyerekek körében is.

házba járni, arra készülni, ott viselkedni
(több-kevesebb sikerrel…), hogyan nyilváníthatják ki véleményüket a színdarabbal kapcsolatban, majd hazaérve az élményeket feldolgozni, beszélni, rajzolni róla.
Szeretném megköszönni elsõsorban a
színházban dolgozó népmûvelõk munkáját. Évrõl évre biztosítják a helyet az iskolánknak, szóróanyagokkal biztatnak a következõ programra. Sõt! Idén még arra is
lehetõsége adódott az osztályomnak,
hogy az elõadás végén a mesében szereplõ királykisasszonyt is megnézhettük
közelrõl, beszélhettünk vele! Hiszen nem
minden nap látható egy „igazi” királylány!
Másodszor köszönöm a szülõknek, hogy
fontosnak érzik a színházlátogatást és támogatják a programokat.
Lachné Czanik Zsuzsanna
tanító

Farsangi mulatság
az alsó tagozaton

Aztán lassan a párhuzamos osztályok közül hol egyikkel, hol másikkal szövetkezve, már 2-2 osztállyal mentünk együtt.
A következõ tanévben belevágtunk a bérletes elõadások látogatásába. Így egy tanévben 4 színdarabot tudtunk megnézni.
Ezt követõen 5 osztály csatlakozott hozzánk – kb. 100 gyerek…
Majd továbbléptünk 6 osztállyal.
Idén 128 gyerekkel, 7 osztállyal megyek a
színházba!
Az évek folyamán sok olyan darabot láttunk, ami az alsós kötelezõ olvasmányok
körébe is tartozik: Vuk, A kis herceg,
Lúdas Matyi stb.
De a legtöbb darab a népmesék, mûmesék világába kalauzolja a gyerekeket.
Karácsonykor jutalomként minden osztályból a kiemelkedõ magatartású és szorgalmú gyerekek részt vehetnek a színház
Karácsonyi Koncertjén.
Sikert aratott a szombatonkénti matiné
elõadásai, ami jó alkalom arra, hogy szülõkkel, testvérekkel kiegészülve eltöltsünk
egy kellemes délelõttöt.
Az elõadások rövidek, kb. 60–70 percesek,
egy részük zenés, és épp annyi ideig tartanak, amit egy kisgyerek végig tud ülni.
Az évek folyamán a színházterem is
átváltozott… A kopott ülések helyett kényelmes bársonyszékekben helyet foglalva, gyönyörûen felújított színházteremben
a mese, a történet szereplõjévé válni (még
ha csak gondolatban is) – ez a színház
varázsa. A gyerekek arca, egy-egy szereplõért való izgatott szurkolás, a hangos
bíztatások mind-mind errõl árulkodnak.
S, hogy mi mindent tanulunk meg ezalatt
az idõ alatt?
A gyerekeim megtanulják, mit jelent szín-

A várva várt farsangi bált az idén február
11-én rendeztük kisiskolásaink részére.
Mint minden évben most is nagy izgalommal, várakozással sõt titkolózással teltek
a bált megelõzõ hetek. Mi, pedagógusok
is igazi gyermeki lelkesedéssel vártuk, vajon ki minek öltözik „gyermekeink” közül,
milyen új ötletek lesznek 2011-ben. Természetesen az egyéni ötletek mellett ismét voltak csoportos jelmezek is, sõt nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a gyermekek szülei most játékos kedvükrõl, jó
humorukról is tanúbizonyságot tettek.
Örömünket és elismerésünket névre szóló oklevéllel fejeztük ki, s reméljük kedvet
kaptak a következõ farsangon való részvételhez is. Jónéhány újszerû, ötletes jelmezt díjazott ismét a zsûri, s ha
szabad egy személyes
véleményt mondanom,
ötletességével, humorával engem a „Fészkes
feketefene” egyszerûen
lenyûgözött!
Nagy örömünkre a gyerekek által nagyon kedvelt ajándékkal tudtuk
az idén megjutalmazni
valamennyi
jelmezes
kisgyermeket és felnõttet: a Gyermekétkeztetési
Alapítványtól
1000
db
Kindertojást kapott ajándékba az iskola.
Nagylelkûségüket, segítségüket ezúton is
nagyon szépen köszönjük! Nem elõször
szereztek sok gyermeknek nagyon nagy
örömöt az iskolánkban.
A zsákbamacska mind elkelt, s mint minden évben, ismét egyik legjobban várt
program volt a tombolahúzás. Nagy boldogság volt látni, hogy sikerült hasznos és
egyben szórakoztató nyereményekkel
megörvendeztetni tanulóinkat.
Az eseményt természetesen a táncmulatság zárta, ahol felnõttek és gyerekek egyaránt jót mulattak.
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A PILIS REJTEKÉN II.
Továbbra is lankadatlan az alternatív történelem kedvelõinek figyelme a Pilis iránt. Ennek az érdeklõdésnek köszönhetõen korábbi számunkban egy évekkel ezelõtt megjelentetett sorozatot elevenítettünk fel, melynek célja nem a történészek között folyó
vitákba történõ bekapcsolódás, vagy annak
eldöntése, hanem sokkal inkább kultúrtörténeti szempontból a kedves olvasók elé tárni elfeledett értékeinket.
A pálos rend megalakulása
„Amelyik nemzettel sikerül
elfeledtetni a múltját,
azzal szemben egyéb
gazságok is elkövethetõk!” *
Elõzõ számunkban írtuk a Pilisrõl, hogy sokak
szerint szakrális, szent hely. Mit is takar ez a
vélemény? Sok nép történetében olvashattunk
szent helyekrõl,
ahol az õsök szelleme lakik, s ahova csak a varázsló vagy fõpap,
uralkodó, vagy
törzsfõnök engedélyével lehet belépni.
Nálunk,
magyaroknál e
kiválasztott személy a táltos volt,
Remete Szent Pál
s akiknek késõbb
a pálosok vették át a helyüket; az õ feladatukká vált, hogy tovább vigyék a régi hagyományokat. A király és az õ engedélyük nélkül a
Pilisbe, annak is a legbelsõ területére senki
sem mehetett. II. András felesége, Gertrudis,
mialatt férje a keresztes hadjáratban be akart
jutni ide, hogy „megismerje a Pilist és annak
titkait”. Tudta, hogy a Pilisben rejtélyes vadászkastélyok vannak, melyek templomokra
emlékeztetnek, de azt nem, hogy mi ennek a
háttere: a pálosok királyi adományként pilisi
vadászkastélyokat kaptak. Gertrudis halálát
Katona József nemzeti drámánkban, a Bánk
bán-ban dolgozta fel. Az ott szereplõ történettel szemben több kutató szerint a királynõt
azért ölték meg, mert engedély nélkül lépett be
a területre.
A pálos az egyetlen magyar alapítású, hivatalosan is elismert magyar szerzetesrend, mely
szerzetesi kötelékektõl független remeteségbõl alakult ki. Így az elsõ remete, Thébai Szent
Pál szellemisége irányadó a rend vallásos tevékenységében és életében. Mit tudhatunk
Thébai Szent Pálról? Igazi remete volt, a
thébai sivatagban élt hatvan éven keresztül, és
ezalatt nem találkozott emberrel. Visszavonult,
és egy pálmafákból álló ligetben egy sziklabarlang rejtekén élte életét. A ruhája is pálmafából készült, és étele a pálmafa gyümölcse
volt. A legenda szerint a Teremtõ által küldött,
az égbõl alászálló holló hozott ételt csõrében,
táplálva évtizedeken keresztül a magányos
Pált. Ez lett a nyugati remete-jellegû szerzetesi eszmény: kivonulni a világból, kerülni az
emberekkel való találkozást.
A Pálos rend élettörténetét Gyöngyösi Gergely atya írta meg, aki 1520-tól 1522-ig a
szervezet vezetõje volt. A mû, amely a magyar irodalom egyik gyöngyszeme, csak kiDunaharaszti Hírek – március

vonatos, és másolt formában maradt fenn,
ezért nem ismerjük teljességében. Egy másolatot ismerünk, az pedig töredékes; a leglényegesebb részeknél érezni lehet, hogy a másolók véletlenül, vagy szándékosan kihagytak
mondatrészeket, sõt hosszú oldalakat, de még
így is több nagyon lényeges információ található benne. Gyöngyösi Gergely leírja, hogy
a pálosokat miért nevezték remetéknek:
„azért, mert magányos barlangokban laktak.”
Leírja, hogy amikor a pálosok fõ monostora
felépült a Hármas-forrás tövében a Szent Kereszt tiszteletére, a templom bejárata fölött
Varsányi István nevezetû pálos atya gyönyörû verse volt olvasható. Ebben a versben fogalmazódik meg, hogy miért is nevezzük a
pálosokat remetéknek.
„…Egykor, az úttalan pusztának útját járva
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink,
S barlangok rejtették õket a világtól.
Boldog Özséb, ez a szent ember, remek pap emelte
Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort,
Jöttek is ide hozzá a testvérek seregestõl
S elhagyva a magányt kezdtek közös életet élni.
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál
Rendje, amelynek hófehér ruhája s a lelke.
Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadnak”
Figyelemre méltó, hogy a pálos õsök, a régi
remete atyák „úttalan, régen nem járt utakat fedeztek fel”, vagyis nem menekültek az emberek elõl, hanem olyan utakon jártak, amely ösvényekre a közönséges halandó nem téved.
Egy másik fontos momentum, hogy a pálos
atyák a hegyoldalakban szétszórtan található
barlangok mélyeit is felkutatták. „A remeték
útja az emberlakta világtól jóval messzebbre
vezet”, vagyis – egyes magyarázatok szerint –
útjuk kivezet ebbõl a közönséges, halandó világból. Ez azt jelenti, hogy ezek a barlangok
valamiért fontosak voltak, azokban õriztek valamit. A pálosok a magyarság történelmében
fontos szerepet, játszottak, úgy tartották, hogy
„az örök bölcsesség útjain jártak”. Ez a nemzedékek által átörökített tudásra utal, amit továbbadnak és õriznek, és ezt a kultúrát válságos esetekben elrejtik, nehogy elpusztuljon.
Ezért volt feladatuk a Pilis területén a szerzeteseknek e a barlangok felkutatatása.
A krónikánk – és a pálos hagyomány is – a
rend õsi eredetét nem Özsébhez, IV. Béla kortársához, hanem sokkal távolabbi múlthoz köti. Az egyik forrás Szent László király idején
egy Vác nevezetû remete elhagyja a világi dolgokat, s magányba vonul. Hatalmas tudással
rendelkezik. I. Géza királyunk az õ tiszteletére alapítja meg Vác városát, ahol templomot
építenek Boldogasszony tiszteletére. A legenda szerint a templom helyét egy csodaszarvas
jelölte ki. Vác látva, hogy tartózkodási helyén
templom és város épül, tovább vonult a Pilis
védett helyeire, ott élt tovább.
Más, régebbi szálak a honfoglalás idõszakára
nyúlnak vissza. A honfoglalók beérkezve a
Kárpát-medencébe, és birtokukba vették azt a
helyet, amit Anonymus Atilla király városának
nevez, vagyis a Pilis szívének tartott területet.
Ekkor az õsszerzetesek felkeresik a régi barlang-szentélyeket, és felkutatják titkaikat. Egy
elhagyott és elfeledett bölcsesség nyomába
erednek, mely késõbb a pálos küldetésnek
alapja lesz, s a régi atyák szavai szerint így
szól: „az örökkévaló tudás útjain jártak”.

Minden pálos kolostor és templom mellett ott
találjuk a barlangokat. Miért voltak ezek a
barlangok ennyire jelentõsek? Mert a hagyomány szerint a barlang szorosan a rendbe való belépéshez, beavatáshoz tartozik. Amikor
valaki a felvételét kérte a rendbe, egy év szigorú szabályzat betartásán alapultó próbaidõt
kellett letöltenie. A pálos beavatáshoz koporsó tartozott. Ezt követõen levitték a barlang
mélyére és ott az belefeküdt egy kõbõl készült
koporsóba. És ebben a kõkoporsóban történt
valami: megnyílt az ég, a pálos lelke felszállt,
áttörte a kõboltozatot, a föld szféráit…, majd
visszatért. Ezt Gyöngyösi Gergely így írja le:
„Ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben,
az angyalok szférájában láttak”. Hatalmas
próbatétel volt, ahol egy szellemi élmény, egy
transzcendentális tapasztalat részesei birtokába kerültek.
A pálos rend megalapítója, Boldog Özséb
gyûjtötte össze és formálta renddé magányos
pap társait. IV.
Béla király kortársa volt, akivel
nagyon szoros
barátságban éltek. Özséb egy
alkalommal csodálatos látomásban
részesült,
amely döntõ volt
további életútjára. Egy éjjel,
imádság közben,
az erdõ mélyén
sok apró lángot
pillantott meg.
Boldog Özséb
A lángocskák
egymás felé tartottak, s végül Özséb atya keresztje elõtt tüzes fénynyalábbá olvadtak öszsze. Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tünemény, ez az égi jel figyelmeztetés, hogy a
szétszórtan élõ remeték lángjait össze kell
gyûjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, tudományukkal napként ragyoghatnak az egyházban, taníthatják és támogathatják egymást Isten buzgóbb szolgálatára. Ezt
követõen Özséb 1205 körül a Pilis térségében
– nem lehet pontosan tudni, hogy hol –, felépíttet egy templomot a Szent Kereszt tiszteletére. Tehát a pálosok elsõ templomát nem
Thébai Remete Szent Pál, a késõbbi névadó
tiszteletére, hanem a Szent Kereszt tiszteletére építették.
Miért ilyen fontos a Szent Kereszt tisztelete és
feltalálásának ünnepe? Az Árpád-kori – nem a
pálos, hanem az 1200-as években épült keresztény – templomok falain rendre megtalálható
a Szent Kereszt feltalálása eseményének megörökítése, ami ezután egész Magyarország
számára fontossá válik. A Szent Kereszt feltalálása, a nemzet keresztje, olyan szimbólum
mint a nemzet istenasszonya, Nagyboldogasszony tisztelete.
(folytatjuk)
Gáll Sándor (2003)
Források: Gyöngyösi Gergely, † P. Bolváry
László Pál, Gönczi Tamás, és Szántai Lajos
mûvei
* Az idézet Szörényi Levente Az eltûnt Õsbuda
nyomában c. könyvébõl származik.
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„De nehéz az iskolatáska...!”
A szeptemberi becsengetéskor országos szinten közel százezer gyerek ül
be életében elõször az iskolapadba:
õk az elsõ osztályosok. Szüleik gyakran nagyobb várakozással, szorongással kezdik a tanévet, mint a gyerekek.
– Bár ilyenkor már hivatalosan eldõlt, iskolaérett-e az elsõ osztályos, azért még „menet
közben”, vagyis a tanév során is érhetik kedvezõtlen meglepetések a családokat.
– Az iskolaérettség nem pillanatnyi állapot,
hanem egy hosszú folyamat eredménye –
mondja M. Tamás Márta pedagógiai szakpszichológus. A gyakorlatban elõfordul,
hogy mást ért rajta a szülõ, az orvos és a pedagógus.
– Bár az iskolaérettségnek közismerten három követelménye, kritériuma van – nevezetesen a gyerek fizikai és pszichikai állapota,
illetve azoknak a különbözõ képességeknek a
birtoklása, amelyek nagyrészt már az óvodában, képzett szakemberek közremûködésével
kiderülnek – nem árt szólni az iskolaérettség
jogi szabályozottságáról sem.
– A közoktatási törvény határozza meg azt az
életkort, amelyben a gyerek tanköteles korba lép, illetve amelyben a tanköteles korba
lépett gyermek legkorábban megkezdheti az
iskolában a tankötelezettség teljesítését –
közli Paszkoszné Kulcsár Andrea, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Közoktatási Fõosztályának vezetõ-fõtanácsosa. – A szabályozás alapján a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésõbb amelyikben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülõ kérelmére gyermeke megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét május 31. napjáig nem, de december 31.
napjáig betölti. A tankötelezettség kezdete

annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. után született (és a nevelési tanácsadó vagy a szakértõi és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértõi és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülõ kérésére
és az óvoda nevelõtestületének egyetértésével tehet - a szerk.). Az iskolai felvételrõl az
iskola igazgatója dönt. A tankötelezettség
teljesítésének megkezdését két feltétel határozza meg egyszerre: a törvényben meghatározott életkor elérése, valamint az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség megléte. Ez
utóbbiról az igazgató az óvoda véleménye
alapján határoz, illetve szükség esetén a nevelési tanácsadó, vagy szakértõ és rehabilitációs bizottság szakvéleményének alapján.
– Az óvodának tehát kulcsszerepe van a gyermek iskolaérettségének kialakításában, valamint abban, hogy az átmenet az iskolába minél zökkenõmentesebben történjen.
– Ez így van – erõsíti meg a pszichológus –,
bár az óvoda nem kis iskola, más a feladata
és a módszere. Nem a teljesítménykényszer
dominál az óvodai évek alatt, sokkal inkább
játékos formában kell a gyerek részképességeit felszínre hozni, különféle készségeit, képességeit fejleszteni.
– Az óvoda javaslattal „küldi tovább” a tanköteles életkorba lépett gyereket. Ez mit jelent?
– Igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, vagy pedig javasolja a gyermek óvodai nevelésben
történõ további részvételét, esetleg szakértõi
és rehabilitációs bizottsági vizsgálatot annak
megállapítására, hogy a gyerek elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. De
azt is javasolhatja, hogy a szülõ vigye el
gyermekét nevelési tanácsadóba a szükséges
fejlettség megállapítása céljából – fejti ki a
minisztériumi fõtanácsos.

– Elõfordul, hogy a szülõ nem ért egyet az
óvodai véleménnyel, esetleg a nevelési tanácsadó, illetve a szakértõi és rehabilitációs
bizottság által készített szakvélemény tartalmával sem. Akkor mi a teendõ?
– A gyermek lakhelye, illetve tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzõhöz nyújthat be
fellebbezést. Amennyiben a jegyzõi határozatban foglaltakkal sem ért egyet, a szülõ a
bírósághoz fordulhat jogorvoslat céljából hangzik a tájékoztatás.
– A szakemberek megfigyelése szerint bár
akadnak szülõk, akik presztízskérdést csinálnak abból, hogy a gyerek mindenáron kerüljön be az iskolába, az ellenkezõ tendencia is
megfigyelhetõ. Sok szülõ inkább azt kéri,
hogy a május 31-ig született gyerek még egy
évet maradhasson az óvodában.
– Az iskolaérettség megállapítása azonban
nem kívánságmûsor, nem lehet hiúsági kérdés. A gyerek érdeke mindenképpen az,
hogy akkor üljön be az iskolapadba, ha ehhez minden feltétel adott. Még így is elõfordul, hogy az iskolai munka során derül
ki, a gyerek esetleg valamilyen pszichés,
magatartásbeli vagy fizikai zavarral küzd.
Ilyenkor a szülõvel együttmûködve kell
döntést hozni a további teendõrõl, a döntésnél természetesen a gyerek érdeke a leglényegesebb, mert ha sorozatos kudarcok érik
az iskolában, ezek nem õt minõsítik. Mindig a gyerekhez kell iskolát választani, osztályt, módszert, hogy sokoldalú fejlõdése
biztosított legyen. Errõl is rendelkezik az
oktatási törvény: „Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba történõ beosztásáról – az iskolai szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelõtestület véleményének kikérésével – dönthet az igazgató, törvényben meghatározott szervezési
szabályok alapján”.
Forrás: hirado.hu/MTI, 2010.

ELÕADÁS A SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDÕRKAPITÁNYSÁGON!
2011. február 22-én Lakatos Mihály a Szigetszentmiklósi Cigány kisebbségi önkormányzat vezetõje kapitányságunkon
egy rendkívül színvonalas elõadás keretén belül mutatta be
a cigányság múltját jelenét, és kulturális értékeit. Elõadásában kitért a cigányság Magyarországra érkezésérõl, illetve
az ide vezetõ útról. Érintette a letelepedésükkel integrálódá-
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sukkal kapcsolatos
problémákat, és tényeket.
Az elõadáson megjelent a kapitányság vezetõi állománya, az illetékességi területünkön mûködõ polgárõr szervezetek vezetõi, illetve képviselõi, valamint a végrehajtó
állomány is nagy
számban képviseltette magát. Az állomány
megismerhette a kultúrák közötti különbséget,
illetve annak történelmi okait. Kérdéseket tehettek fel az elõadónak, melyekre mindenre kiterjedõ választ kaptak. Az elõadás színvonalát emelte roma és nem roma gyermekek közös tánc és ének bemutatója.
Lakatos „tanár úrnak” ezúton is szeretnénk megköszönni a
mindenre kiterjedõ elõadását.

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

Dunaharaszti Hírek – március

Dunaharasztiról szóló cikk jelent meg a Magyar Nemzet hasábjain, melyet
az újság engedélyével átvettünk. Jó olvasni és büszkeséggel töltheti el minden dunaharaszti
polgár lelkét, hogy egy országos napilap egyoldalas cikkben foglalkozik városunkkal!

Dunaharaszti Hírek – március
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Felnõtt torna!

Asztalitenisz hírek: DMTK
Budaörs Országos
Diákolimpiai Döntõ:
2011. 02. 19–20.
(II–IV. korcsoport)
III. helyezés:
Török Anna bronz érmes
8–16 között: Marosi Petra
32–42 között: Metykó Melinda
(fél éve Tökölön edz)
(A CSB-on a II. h. Zala
megyétõl kapunk ki)
42 fiú és 42 lány –
megyénként 2-2 fõ,
Budapestrõl 4-4 fõ indulóból!
Info: www.bpatsz.hu
Köszönettel és tisztelettel: Csik Miklós edzõ

Baba életmentés alapfokon
Baba-elsõsegély elõadás csábította a tudásra szomjazó gyakorló és várandós anyukákat a Dunaharasztin öt hónapja mûködõ
Baba-Mama Klub helyszínére, a Dobó István utcai Jógastúdióba
március 7-én. Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász, életmód-tanácsadó és
terapeuta harmadik
gyermekével várandósan is óriási lelkesedéssel oktatta az
ifjú édesanyákat a
bölcsõhalál megelõzésére, az újraélesztés hathatós eszközeire, valamint tapasztalati és szakmai
tanácsokkal is gazdagította ismereteiket. Az elsõsegély
tanfolyamon megszerzett
ismeretanyaggal az anyukák tudatosabban,
felkészültebben kezelhetik gyermekeik
komoly sérüléseket
okozó eséseit, és a
gyakorta elõforduló
fulladáshoz vezetõ
félrenyelést is hatékonyan orvosolhatják. Az életveszélyes
balesetek gondozásán túl az elõadás arra is rávilágított, hogy mi
a teendõ, ha a gyermek apró tárgyat, netán babot-borsót dug
az orrába – és még a csírázást megelõzõen szeretnék eltávolíttatni azt –, mi több a doktornõ a kerti növények kíváncsi kóstolgatása miatt kialakult mérgezésekre is külön felhívta a figyelmet.
A nagysikerû tanfolyam õszi ismétlése garantált, hogy azon felelõs édesanyák is tájékozódhassanak a baba-elsõsegély alapjairól, akikhez most nem ért el az életmentõ elõadás híre.

Több mint másfél év telt el az elsõ emlékezetes tornaóra óta, amit
a haraszti rendezvényházban éltünk át. Bár nem készült rólunk
„elõtte-utána” típusú fürdõruhás egészalakos fotó, a változás így is
szembetûnõ: izmosabb, formásabb test, jó erõnlét (ami a tavaszi
kerti munkák elõtt nem lebecsülendõ), de a kiegyensúlyozottabb
kedély és nyugodt alvás nem hátrány. Az órák jó hangulatáról Évi
az edzõnk gondoskodik, mellékhatásként garantálva a másnapi
izomlázat. Változatos „kínzási” módszereket alkalmazva – a tibeti
szerzetesek meditációs gyakorlataitól, a bot-, labda-, súlyzó- és hullahopp karika gyakorlatokon át a Michael Flatley-t megszégyenítõ
táncelemekig – mindent bevet, hogy szinte észrevétlen lógjon a
nyelvünk az óra végére. Ez a sokszínûség a fiatalok számára is remek lehetõség a kondíciójuk, testtartásuk javítására (és merészebb
fürdõruha megvételére).
Mindenki erõnlétének, korának megfelelõ intenzitással végezheti a
gyakorlatokat, és persze az elérendõ célnak jegyében.
Mára már sokunknak hiányozna a rendszeres heti két (kedd-csütörtök) mozgás.
Részemrõl pedig, nagy szégyen volna, ha az unokámat nem tudnám könnyedén felkapni, arról nem is beszélve, hogyha pár hónap
múlva már szaladnom is kell utána! Ez az én érven a torna mellett.
És még pár érv a csoport tagjaitól a teljesség igénye nélkül:
– Nem utolsó sorban, nagyon fontos azoknak a nõknek, akiknek
a vércukorszintje megemelkedett, a rendszeres mozgással az
anyagcseréjük gyorsulásával szinten tartható. Orvosok ezt erõsen ajánlják!
– Kismamaként végre ellaposodott a hasam, és az otthoni torna ellenére most nyertem vissza igazán az erõnlétemet. Még a derékfájásom is elmúlt.
– Cukorbetegként folyamatosan biztattak a rendszeres mozgás
gyógyító hatására. Az elmúlt egy év alatt állandósultak a vércukor értékeim, és az egészségem mellett a hangulatom is teljesen rendben van.
– Az a legjobb benne, hogy mindig van kivel összenézni és nevetni a szenvedésünkön.
– Nagyon vidám, befogadó társaság, mindenkit szeretettel várnak!
– Ez a két nap arról szól, hogy minden gondod elfeledd, és csak a
zenére és a mozgásra gondolj, és élvezd.
– Kicsit fáradtan ideérkezünk, és felfrissülve megyünk haza.
– Mínusz 17 kg és az elismerõ tekintetek segítik, hogy minden alkalommal itt legyek.

Flatsker Anett
A Baba-Mama Klub kéthetenként más és más programokkal várja az érdeklõdõ kismamákat, a kezdõ édesanyákat
és természetesen a babákat.
További információ és bejelentkezés: 06-30/617-0457
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Nyugdíjba vonulásom alkalmával ezúton is szeretném
betegeim bizalmát megköszönni, jó egészséget kívánva,
dr. Marosi Andás háziorvos

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi
fejlettsége híven tükrözõdik abban,
ahogyan az állatokkal bánik…”
(M. Gandhi)

2011. februári újszülöttek

Ruhaosztás/ruhaátvétel
lesz április 1-jén, 8-án és 15-én (pénteki napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban. Szerény
összeget elfogadunk. Isten szeretetét
szeretnénk közvetíteni. Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van
jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen
a karitász-önkénteseknek.
Az érdeklõdõket
szeretettel várja a
Szent Erzsébet Karitász

GAZDIKERESÕ
Állatbarát, jólelkû gazdit keresünk ennek a 3 év körüli vizsla-keverék fiúkutyusnak! Rendkívül éber, jó házõrzõ, nagyon szereti a gyerekeket.
Hálás, bújós, szeretetre méltó kutyus,
akit Szigetújfaluban találtunk kóborlásra ítélve.
Telefon: 06-20-803-05-43, Enikõ
Szeretném megköszönni Farkasné D.
Ildikó és a Dávid Ponyva Kft. támogatását, mellyel hozzájárultak a nálam lévõ több mint 20 mentett kutyus élelmezéséhez, orvosi ellátásuk költségeihez!

Amster Kincsõ
Bajcsev Anna
Csiba Bence
Csiszár Bence Gábor
Gyarmati Zsombor
Horváth Lilla
Horváth-Suhajda Dóra
Ignácz Patrícia
Lesták Krisztián
Márkus Eleonóra
Nemes Lilien
Pék Merse Ádám
Ritz Borbála
Szepesi Péter
Tóth Vivien
Ughy Nándor
Varga Lilla
Varga Zente
Vass Csaba
Veres Petra

02. 17
02. 08
02. 14
02. 20
02. 13
02. 03
02. 07
02. 19
02. 15
02. 25
02. 08
02. 12
02. 19
02. 11
02. 13
02. 09
02. 01
02. 03
02. 11
02. 22

Magam és családom nevében
köszönetemet fejezem ki
mindazoknak,
akik szeretett férjemet,
VÁCZI KÁROLYT
február 25-én
utolsó útjára elkísérték
és családunk fájdalmában
osztoztak.
Váczi Károlyné Lídia

Köszönetet nyilvánítunk
mindazoknak akik,
KRASNYÁNSZKI LÁSZLÓ
temetésén részt vettek.
Lánya és felesége.

Tisztelt Szerkesztõség!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy városunkban él egy kiváló utánpótlás korosztályba tartozó
sportolónk, aki 10 évesen Országos Diákolimpiát
(2009-ben), majd rá egy évre Országos Úszóbajnokságot nyert Delfin korosztályban egyéniben,
mindjárt kettõt (200 m vegyes, ill. 100 m hát).
Ezen a Hódmezõvásárhelyen megrendezett OB-on
csapatban is kétszeres bajnok lett.
A kissrác neve
Berecz Balázs
(2000. 03. 26-án született) aki kitûnõ tanuló. Elsõ évben a dunaharaszti Rákóczi Általános Iskola tanulója
volt, de a következõ évet már a kispesti Pannónia Általános iskolában kezdte, ahol a mai napig tanul.
A mindennapi úszást 6 éves korában kezdte a volt
Szpariban, ma KSC a sportklub neve.
Üdvözlettel:
Berecz Tamás

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 megelõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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2011. február hónapban
elhunytak neve és életkora
Claus Hans Martinné
Gál Sándorné
Geyerhosz Jakab
Holndonner György
Kéri János
Knon Károlyné
Majsa István
Pávai Ferenc
Piacsek Sándor
Spanga Istvánné
Szoboszlai Imre
Váczi Károly
Vukovics Nándor

2 0 11 .

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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élt 65 évet
élt 74 évet
élt 56 évet
élt 62 évet
élt 62 évet
élt 88 évet
élt 77 évet
élt 22 évet
élt 87 évet
élt 81 évet
élt 45 évet
élt 74 évet
élt 60 évet

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Tisztelt Dunaharaszti lakosok!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük Dunaharaszti lakosságát, hogy a kötelezõ kéményseprõi közszolgáltatást a 2011. január 01-tõl Magyar
Kémény Kft. ócsai kirendeltsége látja el az Önök városában.
Minden a kéménnyel, égéstermék-elvezetõvel kapcsolatos
(közszolgáltatás; kéményvizsgálat; építési terv felülvizsgálat, stb.) ügyintézése az ócsai kirendeltségen történik. Ügyintézés lehet személyesen ügyfélfogadási idõben, vagy telefonon (kéményvizsgálat megrendelés, hiba bejelentés, információ, egyéb).
Dunaharaszti nagyobb részén a közszolgáltatást egész évben folyamatosan Muharos István szakmunkás dolgozónk látja el. Kisebb részén – Fõ út, Temetõ utca, Vasútvonal és Duna-Tisza-csatorna által határolt terület – Torma Gábor betanított dolgozónk végzi, elõre tervezetten május, június hónapokban, valamint az év végén november, december hónapokban.
Mindkét dolgozónk több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, de Dunaharaszti területén új dolgozók. Ezért kérnénk a
város lakosságát fogadják õket bizalommal és segítsék munkájuk végzésében. Az elhanyagolt nem tisztított és ellenõrzött
kémények, égéstermék-elvezetõk sok kellemetlenséget okozhatnak használóinak.

Az egyéni vállalkozások ellenõrzésének tapasztalatai
Törvényben meghatározott kötelezettségünk az online eljárásban regisztrált adatok utólagos vizsgálata annak érdekében, hogy a fent
említett adatbázisban pontos adatok szerepeljenek.
A hatályos – 2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl, a 308/2009. (XII. 28.) kormányrendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölésérõl – jogszabályi követelményekre figyelemmel a Körzetközponti Okmányiroda 2010. november–december hónapban ellenõrizte
Dunaharaszti, Taksony és Dunavarsány településeken mûködõ egyéni vállalkozásokat és egyéni cégeket. Az adminisztratív kontrollt a
2010. január 1-tõl indított összes vállalkozásra kiterjesztették.
A jogszabályi feltételek betartása egy tételes regisztrációs adatokra
irányuló, személyes megjelenést igénylõ, okmány és igazolás (személyi okmányok, iskolai végzettség, mûködési engedély, szakhatósági engedély, szerzõdés) bemutatásra kiterjedõ ellenõrzésben valósult meg.
Az okmányirodába beidézett vállalkozókat a központi nyilvántartási adatokban, a tevékenységek gyakorlásának folyamán pedig a helyszínen – székhelyeken, telephelyeken – vizsgálták az okmányiroda
munkatársai.
Tapasztalatok alapján elmondható, hogy leggyakrabban pontatlan
vállalkozói adatokkal találkoztak. Elsõsorban a jogszabályismeret
hiányában tévesen kiválasztott tevékenységi körök okoztak gondot.
Több esetben nem rendelkeztek a vállalkozók megfelelõ szakmai
végzettséggel, és annak gyakorlása során sem alkalmaztak szakképzett munkaerõt. Az adminisztrációjukat ellátó könyvelõjükre hivatkoztak a helytelen adatok okának vizsgálata során.
Több esetben lehetõség kínálkozott a nyilvántartási adatok online
eljárásban történõ pontosítására.
Sok ügyfél önmaga kezdeményezte a vállalkozás megszüntetését,
mivel a jogszabályi feltételeknek nem tudott eleget tenni.
Az ellenõrzést ez évben is folyamatosan végzik az okmányiroda
munkatársai, ezért kérjük a körzetközponti nyilvántartáshoz tarozó
vállalkozókat, hogy a közhiteles nyilvántartás érdekében olyan tevékenységi köröket válasszanak, mely a saját iskolai végzettségük,
vagy az alkalmazottjuk képesítése alapján gyakorolható.
Az új vállalkozások indításához pedig, ha szükséges, a tevékenységi körök kiválasztása során kérjenek konzultációs lehetõséget az Okmányiroda ügyfélszolgálatán.

Kirendeltség telephelye: 2364 Ócsa, Nefelejcs utca 2/a.
Kirendeltség-vezetõ: Krizsán Ferenc
Ügyfélfogadási idõ:

Hétfõ:
12–16 óráig
Szerda: 10–16 óráig
Péntek: 7.30–11 óráig

Telefonos elérhetõségeink: Tel./Fax: 06-29-378-001
Tel.: 06-70-377-4094

Muharos István: 2004 óta
kéményseprõ. Korábban
Újhartyán, Kakucs és Hernád településeken látta el
közmegelégedettséggel a
feladatát.

Torma Gábor: 2008 óta kéményseprõ. Ócsán, Felsõpakonyban és Dabason látta el feladatait.

Bõvebb információ elérhetõ a www.magyarkemeny.hu honlapon.
Segítõkészségüket elõre köszönöm.
Tisztelettel

Krizsán Ferenc
kirendeltség-vezetõ

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Dunaharaszti Körzetközponti Okmányiroda 2011. február hónapban új idõpontfoglaló szolgáltató
rendszert telepített hivatali helyiségébe (Dunaharaszti, Báthory u.
1.), valamint a Taksonyi és Dunavarsányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.
Ez a korszerû ügyfélbarát program lehetõséget biztosít a lakosságnak a Dunaharaszti városi honlapon keresztül is ügyintézési idõpont
választására. A regisztrációt követõen a késõbbi ügyintézési idõpontkérés már egy egyszerû azonosítással kezdeményezhetõ. A korábbi rendszertõl eltérõen most e-mail-ben visszaigazolást kap az
ügyfél az általa kiválasztott bejelentkezésrõl.
Fontos még megemlíteni, hogy az ügyfélváróban kihelyezett monitorokon közérdekû tájékoztatások közzétételét tervezzük a Polgármester Hivatalok aktuális hirdetményeibõl és a Képviselõ-testületek
döntéseirõl. Lehetõséget kívánunk adni a térségben mûködõ vállalkozóknak a reklámjaik megjelenítésére a képernyõ felületén.
Tisztelt jármûtulajdonosok és üzembentartók!
Egy jogszabály már 2010. január 1-jétõl lehetõséget nyújt a jármûtulajdonosoknak, illetve jármû üzembentartóknak a tiltott helyen történõ parkolás esetén a büntetés elkerülésére, ha a jármûnyilvántartásban szerepel telefonszáma, illetve elektronikus levélcíme. Az intézkedést folytató hivatalos személy az üzenet (elektronikus értesítés) küldését követõen, ha 15 percen belül találkozik a jármûvezetõvel nem kell büntetést fizetni, a jármûre nem tesznek kerékbilincset, illetve nem szállítják el a helyszínrõl.
A jármûnyilvántartásba történõ bejegyzés kezdeményezésére az Okmányirodában van lehetõség elõzetes idõpontfoglalást követõen.
A záradék bejegyzésének költsége 2300 Ft, melyet szolgáltatási díj
címen csekken kell befizetni (az ügyintézõnél vehetõ át).
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MEGNYITOTTUNK
Kínálatunkból: házi rétes több ízben 200 Ft /db,
piték 200 Ft/db, pogácsák 1200 Ft/kg, fánkok
125 Ft/db, pizzák 310 Ft/db, különleges csokoládék és még számos finomság! 399 Ft/db-os egységáron szakácskönyvek, regények, szótárak, foglalkoztató-kifestõ füzetek, mesekönyvek, kötelezõ
olvasmányok.
Nyitva tartás: H–Sz–P: 7–18
K–Cs:
7–17
Szo:
8–12
Vasárnap: Zárva
Megrendelést felveszünk!
Telefonszám: 30/338-7835
Cím: Dunaharaszti, Erzsébet u. 28.
(a volt XXL-es Ruha üzlet mellett).

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

Arbeitsaufgaben
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins
sowie
Ihrer
Gehaltsvorstellung!
Standort: Taksony
Arbeitszeit: Vollzeit (8–17h)
Gehalt: nach persönlicher Vereinbarung
Absolventen und Berufsanfänger im Vorteil!
Bewerbungsunterlagen mit Photo an:
info@appledent.eu
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen
telefonisch gerne zur Verfügung!

Esther Kreisz
Apple Dent

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

ÚJRA KEZDÕ
HATHA JÓGA
TANFOLYAM

indul 2011. április 1-jén
a dunaharaszti
Jógateremben.
Bõvebb info a honlapon.
Új foglalkozások:
– NÕI JÓGA
– GERINC JÓGA
– ASTANGA JÓGA
(férfiak is elkezdhetik!)
Horváthné Molnár Erika
Magyar Jógaszövetség Oktatója
www.jogaharaszti.hu
06-70/ 507-5025

Polgármesteri Bál
2011. 03. 05.

