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A Magyarországon közvetlenül elérhetõ
Európai Uniós, Önkormányzatok részére
elérhetõ pályázati források a Közép-Ma-
gyarországi Régióban (Budapest és Pest
Megye) rendkívüli mértékben lecsökken-
tek a 2011�2013 közötti idõszakban, az
elõzõ évekéhez képest.
Mint ismeretes, a Város az elmúlt években
ezen források igénybevételével, közel
2 Mrd forint össztámogatással valósított
meg számos fejlesztést (23 utca szilárd
burkolattal történõ ellátása, közoktatási in-
tézmények fejlesztése, Fõ út program,
stb.). 
A Kormány által elfogadott 2011�2013
évekre szóló Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program Akcióterv keretében ugyan-
ezen beruházásokra Régiós szinten ösz-
szesen (!) is csupán 7 Mrd Forint áll ren-
delkezésre az Önkormányzatok számára
(KMOP 3., 4., és 5 sz. prioritások).
Dr. Szalay László polgármester a fenti
helyzetre is tekintettel, március 29�31. kö-
zött, Brüsszeli tanulmányúton vett részt,
melynek keretében a közvetlenül Brüsszel
által nyújtott támogatási lehetõségekrõl
folytak a tárgyalások:
� Az Európai Bizottság Szociális Alap

osztályának vezetõje által az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGF) és a PROGRESS Program által

nyújtott lehetõségek kerültek bemuta-
tásra, míg az Európai Parlamentben a
2013. évi programozási, és egyben Eu-
rópai Uniós költségvetési periódus lejá-
ratát követõ költségvetési támogatások-
ról esett szó.

� Luxemburgban pedig az Európai Szám-
vevõszéken és az ESPON Programiro-
da székhelyén történt egyeztetés Duna-
haraszti forrásbevonási lehetõségeirõl. 

Ezen intézményekkel az Önkormányzat
munkacsoportja a jövõben is tartja a kap-
csolatot, a konkrét önkormányzati pályá-
zati lehetõségek április végéig kerülnek
összegzésre.
A tanulmányút során beazonosított egyéb
forráslehetõségek kapcsán egyértelmûvé
vált az EU egyéb tagállamaiból származó

önkormányzati partnerek szüksége, ezért
az Önkormányzat egyeztetéseket kezde-
ményez partnerségi viszonyok kialakításá-
ról további településekkel, a transznacio-
nális és interregionális források igénybevé-
telének további kiaknázása érdekében.

Tanulmányút Brüsszelben

KÖNYVTÁRI 
FOLYÓIRAT AJÁNLÓ

Idegen nyelvû folyóiratok
a Dunaharaszti Városi Könyvtárban.

Ha Ön beszél nyelveket, vagy most tanul,
segítségére lehetnek szép kiállítású 

könyvtári folyóirataink.
Angol, francia és német nyelvû lakáskultúra 

havi lapok,
és a világ legnépszerûbb angol nyelvû

szórakoztató hetilapja a
HELLO MAGAZIN!

A helyben olvasás ingyenes!
A legfrissebb számok kivételével 

1 hét kölcsönzési idõvel 
haza is vihetõk!

Várjuk Önöket!
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NYITÓ RENDEZVÉNY
Május 1. vasárnap 
10.00 A rendezvényt megnyitja dr. Szalay László polgár-

mester
10.15 Mamamérföld. Séta a Baktay térrõl a Szigetre (játszó-

tér). A Szlovákiából induló kezdeményezés célja az
anyaság dícsérete és ünneplése. A részvétel ingyenes.
Várjuk a kicsiket, nagyokat egyaránt.

A JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Egész héten Pál Anita aranykoszorús mester babakiállítása
látható. Érdekes és csodaszép kiállítás nemcsak gyerekeknek.
Május 2. hétfõ
18.00 Dr. Czeizel Endre elõadása az õssejtterápiáról és a köl-

dökzsinórvérbõl nyert õssejtekrõl.
Május 4. szerda
18.00 A lányságtól az anyaságig c. elõadás, mely bemutatja a

népi hagyományban hogy viszonyultak a szüléshez, szü-
letéshez, az anyasághoz. Elõadó: Hermann Judit

18.30 Kerekasztal-beszélgetés, melynek témája: Bemenjek
vagy ne menjek� apukák a szülõszobán.

Május 7. szombat
17.30 Szülõk akadémiája. Kerekasztal-beszélgetés meghívott

szakemberekkel gyerekneveléssel kapcsolatos témák-
ban. Gyereknevelés A-tól Z-ig. Megoldások megoldha-
tatlan helyzetekre.

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJA
Május 5. csütörtök
10.30 Lolával az élet- könyvbemutató és író-olvasó találkozó

D. Tóth Kriszta híradós mûsorvezetõ, szerkesztõvel. 

SZÜLETÉS HETE A DUNAPARTON
Május 8. vasárnap
10.00�16.00 Születés Hete Szabadtéri rendezvény a csónak-

háznál, a Dunaparton. 

Sok hasznos információval, bemutatóval, elõadással várjuk a
fogantatás, szülés, születés, gyermeknevelés téma iránt érdek-
lõdõ leendõ és gyakorló szülõket. A gyerekeket sem kell ott-
hon hagyni. A gyerkõcöket bohóc, légvár, kézmûves sátor, ját-
szóház várja.

A program résztvevõi: 
Csillagfény Gyógyközpont Természetgyógyász Rendelõ
Manófalva Magánóvoda Dunaharaszti
Nebuló Tanoda Fejlesztõház Dunaharaszti
Dr. Farkas Péter fogorvos, Családi Fogászat, Dunaharaszti
Védõnõk Dunaharaszti
Ruff Mária hordozó kendõ bemutató
Molnár Erika jóga stúdió, Hatha és gyerekjóga bemutató de.11,
és du.15 órakor
Helen Doron Early English nyelviskola
Kismamafotel
Kriopont Õssejtbank és Ultarahang rendelõ
Gõsi Judit dúla
Dunaharaszti Nõegylet
Tiptopbaba.hu

Egész héten bemutató jóga órák, és babás-mamás progra-
mok Molnár Erika jógatermében. 
Bõvebb információ: www.jogaharaszti.hu tel.: 70-507-5025

A rendezvény támogatói:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, Sejtbank Kft.

Szervezõk: Németh Mária (Manófalva Magánóvoda), Káli Eri-
ka (Nebuló Tanoda Fejlesztõház) Kaltenecker Zsuzsanna
(Dunaharaszti Nõegylet) Gyarmatiné Varga Anikó (Csillagfény
Gyógyközpont Természetgyógyász Rendelõ), József Attila
Mûvelõdési Ház

Info: 70-378-8539, www.szuleteshete.hu/pest/dunaharaszti



ÁPRILISI KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ
A hónap filmje
Social Network � A közösségi háló

David Fincher új rendezé-
se, a Social Network �
A közösségi háló, magával
ragadó történet egy láza-
dó, meg nem alkuvó em-
berrõl. Egy zöldfülû zseni-
rõl, akit kirúgnak a csajok,
de õ forradalmat robbant ki
azzal, ahogy egy egész
generáció számára felfor-
gatja az emberi kapcsola-
tokat. Az izgalmas, viharos
és humorban is bõvelkedõ
alkotás a Facebook szüle-
tését majd � miután kide-
rül, mennyit ér � a tulajdon-
lása körüli ádáz küzdelmet
mutatja be.
A Jesse Eisenberg, Andrew Garfield és Justin Timberlake fõ-
szereplésével készült film egy álom születésérõl szól és arról,
hogy akinek van 500 millió barátja, az szerez néhány ellensé-
get is.

A hónap könyve
Betty Edwards � Jobb agyféltekés
rajzolás

Ez a könyv nem pusztán rajztechni-
kákat, hanem egy új látásmódot ta-
nít, melynek áldásos hatását életünk
minden területén megtapasztalhat-
juk. Összetett hatása azt a célt szol-
gálja, hogy növelje az önbizalmat a
döntéshozatalok és a problémameg-
oldások során. A kreatív, gondolko-
dó emberi agy potenciális ereje vég-
telennek tûnik. A rajzolás segíthet

abban, hogy tisztában legyünk ezzel az erõvel. Ez nem egy-
szerûen egy könyv a rajzolásról, hanem egy könyv az életrõl.

A hónap fotója
Bálint Tünde � Tavasz a Kis-Dunán

Szeret Ön fotózni?
Várjuk legjobb képeit, hogy �a hónap fotója� legyen honlapun-
kon és a városi újságban is.
Küldje el a Városi Könyvtár dhbiblio@dhbiblio.hu e-mail cí-
mére!

A hónap verse
Kányádi Sándor: Április hónapja
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Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybõr sapka.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkõztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol õsznek.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sûrû szempilláit.

A Húsvét a ke-
reszténység egyik
legnagyobb ün-
nepe. E napon
ünnepljük Krisztus feltámadását, ekkor ér
véget a negyven napig tartó nagyböjt.
A nieceai zsinat 325-ben döntött úgy, hogy
a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtöl-
te utáni elsõ vasárnap tartják meg a Húsvé-
tot. Magyarországon 1092-tõl I. Szent Lász-
ló király a Húsvétot négy napban szabta
meg. XIV. Kelemen pápa 1771-ben azon-

ban két napra csök-
kentette a Húsvé-
tot.
A húsvéti szertartá-
sokhoz tartoznak
az ételek és a hús-
véti bárány meg-
szentelése, a hímes
tojás. A népszoká-
sok és hiedelmek is
valamilyen liturgi-
kus cselekménnyel

függnek össze. A húsvéti locsolkodás pedig
termékenységvarázsló népszokás, amely az
egész ország területén közismert. 
A húsvéti ünnepekkel kapcsolatos képesla-
pok az 1900-as évek elején jelentek meg.
Szerelmespárok ezzel köszöntötték egy-
mást. Az évek során azonban általánossá
vált. Akit nem tudtak meglocsolni, azokat
képeslappal köszöntötték. A képeslap-gyûj-
tõk közül nagyon sokan keresik a régi hús-
véti képeslapokat.

Sebestyén Imrét az ország öt legnagyobb
gyûjtõje között tartják számon. Munkássá-
gát a szakma és a közönség egyaránt elis-
meri. 
�A képeslapok iránti szeretetem ötven éve
változatlan. A gyûjteményem által kitárult
elõttem a világ, nagyon sok országot
megismertem, nevezetességei, tájai és
népviselete által. Egy percig sem bántam
meg, hogy egykoron a képeslapok gyûj-
tése mellett döntöttem. Az életemet ez te-
szi teljessé.�
A kecskeméti gyûjtõ kollekciójában 5000 db
különbözõ húsvéti képeslap található. En-
nek töredékébõl állította össze kiállításának
anyagát, melyet április hónapban a
dunaharaszti Városi Könyvtár Minigalériájá-
ban mutathatunk be a dunaharaszti érdek-
lõdõknek. A képeslapok jó része több mint
száz éves. Az 1900-as évektõl kezdõdõen ál-
lítjuk ki a gyûjtõ legszebb húsvéti lapjait,
melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõ gye-
rekeket, felnõtteket egyaránt!

2011. ÁPRILIS � A HÓNAP KIÁLLÍTÁSA
korabeli húsvéti képes levelezõlapok

Sebestyén Imre gyûjteményébõl
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Négy évszak koncertsorozat

A nagy sikerre való tekintettel, ebben az évben is folytatódik
a �négy évszak� koncertsorozat klasszikus zenei elõadásai-
val! Az elsõ koncertre 2011. január 21-én Dunaharasztin, a
József Attila Mûvelõdési házban került sor. A magyar kultúra
napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta
le a Himnusz kéziratát. Az emléknapon országszerte számos
kulturális és mûvészeti rendezvényt tartanak. E jeles nap al-
kalomból adott koncertet Dunaharasztin a József Attila Mû-
velõdési Házban a Trio Romantico 2010. január 21-én.
Az együttes elõadó mûvészei: Csonka Gábor (hegedû),
Pierluigi Ruggiero (cselló), Giacomo Ferrari (zongora). Ezzel
a koncerttel vette kezdetét, az immár hagyománnyá vált
�négy évszak� koncertsorozat idei elõadásai Dunaharasztin.
A koncert kezdete elõtt, megemlékezést tartottunk gróf Szé-
chenyi Istvánról. Ebben az évben lenne 220 éves a kiváló ál-
lamférfi. A Baktay Ervin Gimnáziummal együttmûködve, rövid
mûsort állítottunk össze a �legnagyobb magyarról�. Kovács
Ágotától, a Baktay Ervin Gimnázium tanulójától, szép össze-
foglalót hallhattunk Liszt Ferenc és gróf Széchenyi István éle-
térõl, mûvészeti tevékenységérõl, valamint kettõjük barátsá-
gáról. Széchenyi gróf jelentõs mecénása volt a magyar kul-
túrának. Õ maga nemcsak szerette a zenét, de hangszeren
is játszott. 
A koncert elsõ felében Liszt darabokat adtak elõ a mûvészek,
a Liszt Ferenc bicentenárium alkalmából. Ezután olyan nagy
külföldi zeneszerzõk darabjait hallhatta a közönség, akiknek
a mûveire hatással volt a magyar kultúra. A különleges han-
gulatú, ízlésesen megválasztott Liszt darabok után, egyre
pergõsebb, izgalmasabb hangulatot teremtett a Brahms Ma-
gyar Táncaiból válogatott program.
A tavasz közeledtével szerettünk volna egy olyan koncerttel
kedveskedni a zenebarát közönségnek, amely felmelegíti a
lelket és a szívet a hideg tél után. Közkívánatra opera sláge-
rekbõl válogattunk, Donizetti, Puccini és Verdi híres áriái mel-
lett megszólaltak a klasszikus zeneirodalom �legromantiku-
sabb� darabjai is. A maga nemében hiánypótló kamarazenei
rendezvény kényeztette az úgynevezett �romantikus komoly-
zene� kedvelõit. A zene gazdagítja az életet, egyféle öröm-
forrás, ezért örülünk annak, hogy egyre többen látogatják a
koncertjeinket!  A Magyar Állami Opera jeles énekesnõje
Kolonits Klára vendégszereplésével, szerettük volna emelni
az est színvonalát! Az elõadó mûvészek közt volt még
Pierluigi Ruggiero (csello) és Dinyés D�niel (zongora).
A koncertekre a belépés idén is ingyenes, köszönhetõen
Dunaharaszti Város Önkormányzatának. Külön szeretnénk
megköszönni dr. Szalay Lászlónak, városunk polgármester-
ének a támogatást, aki a kezdetektõl felkarolta a koncertso-
rozat ötletét. Kiemelt támogatóink az idei évben DHRV Kft.,
Kisduna Étterem és Panzió, Power Belt Kft. Köszönet a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház igazgató asszonyának és vala-
mennyi dolgozójának, akik már harmadik éve segítik lelkesen
a koncertsorozat sikeres lebonyolítását!
Következõ koncertünket 2011 augusztusában tartjuk
Dunaharasztin. A koncert részleteirõl, hamarosan bõvebb tá-
jékoztatóval is szolgálunk.

Ignácz Laura
�négy évszak� koncertsorozat

Tudják-e, hogy �
2004-ben indította
el a város vezetése
azt a programot,
amely igazán a jö-
võnek szólt, és ma
már látjuk eredmé-
nyeit, élvezzük ko-
moly elõnyeit.
Megtörtént a város
intézményeinek ál-
lapotfelmérése, majd a célokat határozták meg. A terv ambiciózus volt:
az energiafogyasztást középtávon a felére kell csökkenteni!
Az önkormányzat ezután kijelölte azokat az intézményeket, amelyek �
nagyságuk, elavult fûtési rendszereik, különösen magas fogyasztásuk
miatt � alkalmasak voltak a fejlesztések megvalósítására. Ezek az aláb-
biak voltak: a Polgármesteri Hivatal, mindhárom általános iskola, az or-
vosi rendelõ, a gimnázium, a kollégium, a Mese Óvoda. 
Ezek épületeiben nagyon komoly munka folyt ezután. Egyrészt teljes
nyílászáró-cserére került sor, másrészt egy kedvezõ konstrukcióval
megtörtént a kazánok lecserélése új, korszerû rendszerekre (Remeha at-
moszférikus kazánok, Viessmann rendszerek). A konstrukció lényege
pedig az, hogy a város a partner cégnek (amely a kazánokat szállította
és telepítette) a megtakarított energia egy részével fizet, egyfajta siker-
díjként. Ezzel a módszerrel közel 100 millió forintot takarítottunk meg
az elmúlt években. 
A diagramon jól látszik a felhasznált energia mennyiségének egyenletes
csökkenése, amely 2008-ban azért �akadt meg� rövid idõre, mert idõ-
közben � fejlesztések, bõvítések hatására � néhány intézményünk alap-
területe jelentõsen megnõtt. A csökkenés viszont azóta is tart, nagyobb
alapterületen!
Nem mellékes az a tény sem, hogy a megspórolt kb. 1 millió köbmé-
ter gáz el nem égetésével, 2000 tonna káros szén-dioxidtól kíméltük
meg környezetünket.
Újonnan emelt épületeinkben � Hétszínvirág Óvoda, Városi Okmány-
iroda, a felújított Laffert-kúria � természetesen a kezdetektõl alkalmaz-
zuk a modern technológiákat. 
Szintén nagy jelentõségû volt a �Szemünk fénye� program, amelynek
segítségével energiatakarékos izzókra cseréltük a régi fényforrásokat in-
tézményeinkben. Ezzel 28% megtakarítást értünk el, és sokat tettünk
gyermekeink és az ott dolgozók egészséges szeme világáért. 
És a folyamat nem áll meg. A Dózsa György úton található Napsugár
Óvoda megújuló energiaforrásokkal való ellátására, európai uniós pá-
lyázatot nyújtunk be, és ha nyerünk, felkerülnek a tetõre a napelemek,
mutatván a jövõ útját, melyen már elindult a város önkormányzata.

Smidt Tamás 
beruházási ügyintézõ
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Tisztelt Könyvtárbarátok!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával 

támogassák könyvtárunkat, 
hiszen számtalan, könyv, folyóirat, CD lemez, DVD film,

hangoskönyv beszerzését 
és rendkívül értékes és pótolhatatlan 

helytörténeti kiadványok megjelenítését segíthetik.

Adószámunk: 16794601-1-13
Köszönjük támogatásukat!



Cross motorosok vigyázzatok a csikófarkra!
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VESZÉLYES HULLADÉK
GYÛJTÉSI AKCIÓ
DUNAHARASZTIN

2011. május 21-én (szombaton) 
8 órától 12 óráig

a Dunaharaszti Önkormányzat szerve-
zésében, ingyenes lakossági veszé-
lyes hulladék gyûjtésére kerül sor.

Begyûjtés helyszíne:
Sport-sziget (volt vasudvar) területe

A gyûjtés során leadható veszélyes
hulladék: TV, monitor, gumiabroncs, sa-
vas akkumulátorok, fáradt olaj, használt
étolaj, olajos flakonok, a háztartásokban
használt festékek és hígítók, fakonzer-
váló szerek, korrózióvédõ anyagok,
háztartási tisztítószerek és vegyszerek,
a különbözõ gyógyszerek, kozmetiku-
mok, száraz- és gombelemek, fotóvegy-
szerek, higanytartalmú hulladékok (pl.
rossz hõmérõk, fénycsövek), növényvé-
dõszerek és irtószerek, valamint mind-
ezen anyagok göngyölegei.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyûj-
tés háztartási mennyiségre vonatko-
zik (néhány darab, -liter stb.), a több
éve felgyülemlett nagy mennyiségû
veszélyeshulladék, illetve veszélyes-
hulladéknak nem minõsülõ (bútor,
lom, építési törmeléket stb.) hulladé-
kot nem áll módunkba átvenni.

Hulladék leadására kizárólag Duna-
haraszti lakosoknak van lehetõsége,
melyet lakcímkártyával kell igazolni.

A gyûjtés helyszínén hivatalunk
munkatársai ellenõrzik a leadott hul-
ladék fajtáját, mennyiségét.

2010. szeptember 25-én Dr. Sziráki György ve-
zetésével a haraszti és taksonyi túrakedvelõk
újabb kiránduláson vehettek részt a taksonyi
Kakukk-hegyen. A Taksony, Alsónémedi,
Dunavarsány települések között, nagyjából
azonos távolságra elterülõ terület kiemelkedõ-
en gazdag védett növényekben. Ezek között
kalauzolt bennünket Sziráki tanár úr.
Mint megtudtuk, a helyi védelemre elõterjesz-
tett terület legnagyobb értékét az egykori erdõ-
sztyepp fennmaradt foltjai képviselik. Olyan rit-
kaságok, védett, illetve fokozottan védett növé-

nyek élnek itt, mint pl. a
homoki nõszirom, homoki
kikerics, homoki árva-
lányhaj, kései szegfû, ho-
moki fátyolvirág, illetve a
csikófark. A közönséges
csikófark Magyarorszá-
gon mindenütt ritka nö-
vény. Kizárólag jó állapo-
tú homoki gyepekben él.

A Vörös Lista alapján potenciálisan veszélyez-
tetett, fokozottan védett, nagy helyi jelentõségû
növény, amelynek értéke: 100 000 Ft. Küllem-
re szára zsurlószerû, alacsony, sûrûn elágazó

törpecserje. Kétlaki, a termõnövények a mag
körül piros álbogyót fejlesztenek. A növény
ottjártunkkor � nekünk laikusoknak � nem mu-
tatott �feltûnõ szépséget�, hiszen tavasszal vi-
rágzik.
Nem csoda hát, hogy a botanikában nem já-
ratos emberek nem is tudják milyen értékes
és ritka növényt veszélyeztetnek, miközben
cross szenvedélyük-
nek hódolnak. A ho-
moki szalmagyopár
már áldozata lett a
cross motorozásnak,
teljesen eltûnt a te-
rületrõl. A kései
szegfû és a homoki fátyolvirág is a cross pá-
lya erõs degradációs hatása miatt veszélyben
van ezeken a területeken. Kérjük a cross
motorozás híveit fogjunk össze a felsorolt
növények védelmére, hogy még sokáig gaz-
dagíthassák a nyílt gyepek növényvilágát.
Kérjük az olvasókat, hívják fel környezetük
figyelmét a problémára és tájékoztassuk
együtt a motorosokat arról, milyen kárt tesz-
nek ha nem a kijelölt, legális pályát használ-
ják. A csikófark élõhelyének feltûnõ jelzésé-

re, az arra járók figyelmeztetésére, tájékozta-
tására táblát tervezünk kihelyezni. Bízunk ab-
ban, hogy a fentiek ismeretében már sokkal
tudatosabban és felelõsségteljesebben cselek-
szenek a motorozás szerelmesei.
Hogy tavaszi pompájában is megcsodálhassuk,
megismerhessük a Kakukk/hegy változatos
élõvilágát, újabb túrát szervezünk május végén,
június elején. A pontos dátum a májusi újság-
ban lesz olvasható. A www.htt.gportal.hu olda-
lon részletesen is olvashatnak a Kakukk-hegy
gazdag élõvilágáról: Ajánlott linkek / A
taksonyi Kakukk-hegy és környéke védetté
nyilvánítását megalapozó dokumentáció és ke-
zelési terve.
HTT kezdeményezõk: Mester Andrea, Sipos-
né Ruff Irén, Winkler László.
További túráink (részletek: www.htt.gportal.hu)
április 17. Kápolna-domb és környéke csalá-
di falukerülés, csatlakozva a Vidám Nõk Klub-
ja által szervezett Nagy családi piknikhez.
május 8. Kakukk-hegy családi falukerülés.
május vége, június eleje Taksony, Kakukk-
hegy � szakmai vezetés: dr. Sziráki György,
Dunaharaszti, Hókony�Turján � szakmai ve-
zetés: dr. Sziráki György.
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Március 26-án a Kisdunamenti Ashihara
Karate Egyesület Dragon Force csapata
Gyõrszentivánban vett részt a XI. Gyõri
Ashihara Karate Gálán.
Az országos bajnokságon 16 klub 140
versenyzõje vett részt. Az Ashihara Kara-
te stíluson kívül a Kyokushin Karate a Thai
Boksz és a Kick Boksz stílusok verseny-
zõi is képviseltették magukat.
Egyesületünkbõl 15 fõ vett részt a verse-
nyen Kumite és Kata (formagyakorlat) ver-
senyszámokban. 
Gyönyörû küzdelmeket láthattunk, tanítvá-
nyaink közül egyre többen alkalmazzák az
Ashihara Karate hatásos és más tradicio-
nális karatétól merõben eltérõ technikáit,
melyek a gyõzelmet hozták számukra.

Eredményeink
Küzdelemben:
1. helyezettek: Schwarczenberger Klaudia
(gyermek), Király Zsófia (gyermek), Király

Mátyás (gyermek), Varga Balázs (gyer-
mek), Gyulai Zoltán (gyermek), Újszászi
Csaba (ifjúsági), Piacsik Zsófia (junior),
Ullmann Dóra (junior), Lacházi János (fel-
nõtt)
2. helyezettek: Takács Balázs (gyermek)
3. helyezettek: Zsigri Áron (gyermek),
Cseh-Szakáll Tímea (felnõtt)

KATA-ban:
1. helyezettek: Csurka Gergõ (gyermek)
2. helyezettek: Schwarczenberger Klaudia
(gyermek), Szántai Attila (felnõtt), Király
Zsófia (gyermek)
3. helyezettek: Zsigri Áron (gyermek)

Fenti eredményeink alapján csapatunk 3.
helyezést ért el a csapatversenyben.
Gratulálunk a versenyzõknek a szép ered-
ményekért. 
Következõ versenyünk 2011. május 14-
én lesz Dunaharasztin a Kõrösi Csoma

Sándor Általános Iskola tornacsarno-
kában. A X. Hungarian Ashihara Karate
Opent egyesületünk szervezi. 5 ország
közel 200 versenyzõje méri majd össze
tudását knock down küzdelem, full contact
küzdelem és formagyakorlat verseny-
számokban, a gyermek kategóriától kezd-
ve a profi felnõtt versenyzõkig.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk a spor-
tolni vágyó fiatal és idõsebb korosztályt is.
Edzések kedden és csütörtökön 17.30 és
18.30 órától a Hunyadi János Általános Is-
kola felsõ tagozatának tornatermében.
Tel: 70-942-3550, web: www.karatesuli-
dragonforce.hupont.hu. 

MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, 
TARTOZZ KÖZÉNK!

Csurkáné Döcsakovszky Mária 
vezetõedzõ

Csurka László edzõ

TAVASZI ÉREMESÕ 
A KISDUNAMENTI ASHIHARA KARATE EGYESÜLETBEN



Munkám során sajnos nagyon gyakran
tapasztalom, hogy gyermekeink nincse-
nek tisztában azzal, mennyire közel van
a határ a diákcsíny és a szabálysértés
vagy esetleg a bûncselekmény között,
ezért fontosnak tartom, hogy a mai fiatal-
ság képet kapjon arról, hogy hogyan élik
és hogyan élhetik vagy élhetnék a min-
dennapjaikat. Egy tartalmas és érdekes
elõadás formájában ebben segítségemre
volt dr. Bilkei Pál kriminálpszichológus
2011. április 15-én délelõtt a József Atti-
la Mûvelõdési házban, ahova vendégül
hívtam a városi gimnázium tanulóit és a
három általános iskola 7. és 8. évfolya-
mos diákjait.
Az elõadás elsõ részében magával a ka-
maszkorral, a kamaszkori fejlõdési
problémákkal, deviáns magatartási for-

mákkal, az iskolai
erõszakkal és a
családon belüli erõ-
szakkal ismerked-
hettek meg a diákok
� sajnos � napjaink
élõ példáin keresz-
tül. És itt újból fel-
színre tört a család,
a családi háttér na-
gyon fontos szere-
pe, hiszen senki
sem születik ag-
resszívnek és nem
is öröklõdnek ezek

a viselkedési formák. A környezeti hatá-
sok és a negatív közösségi befolyás
okozza. Azonban � ahogy a szakember
fogalmazott � stabil és kiegyensúlyozott
családi háttérrel mindez kiküszöbölhetõ.
Sajnos napjainkban nincs idõ, illetve
nem fordítunk kellõen megfelelõ idõt
gyermekinkre, arra, hogy beszélges-
sünk velük, hogy meghallgassuk véle-
ményüket vagy éppen a problémáikat.
A jól felépített elõadás második részé-
ben képet kaptunk a gyermek és fiatal-
korú bûnelkövetõvé válás útjáról � saj-
nos szintén napjaink élõ példáin keresz-

tül �, a lejtõn való elindulás fo-
lyamatáról és az áldozattá vá-
lás menetérõl.
A fiatalok szembesülhettek az-
zal, hogy tettükért felelõsség-
gel tartoznak. A megváltozott új
jogszabályok értelmében egy
kis csínynek induló kisebb érté-
kû lopás miatt a bíróság elzá-
rást is alkalmazhat velük szem-
ben.
Közel 800 gyermek vett részt az
elõadáson és a végén elnézve
arcukat azt gondolom, talán át-
gondolják a hallottakat és meg-
értik, hogy � ahogy a Tanár Úr

fogalmazott � a jövõ felnövekvõ nemze-
dékéért mi vagyunk a felelõsek. A bajt
könnyebb megelõzni, mint orvosolni.

�...Ha egyszer a zsaruk lekapcsolnak, véged! 
Bekerülsz a rendszerbe, oda mész, ahova
mondják
és akkor amikor mondják.
Ha egyszer sittre vágnak, vége a mókának, 
nem Te szabod meg, mikor mi történik !...�

Magyar Tamásné
r. fõtörzszászlós

Dunaharaszti Rendõrõrs 
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�Fiatalkorú bûnözés � csapda, amibõl nincs visszaút?�

MEGHÍVÓ
IDÕSEK NAPJÁRA 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
az idõsebbeket május 8-ára, 

vasárnap 16 órára
a Fõ úti 

katolikus templomba, 
majd a plébániára ünnepségünkre!

Akinek autóra van szüksége, kérjük jelezze
nekünk,

mert kocsival érte megyünk.

Szent István Plébánia 
és a 

Szent Erzsébet 
Karitász Csoport

Tájékoztatom 
a Kedves Érdeklõdõket,

hogy május elsején, húsvét második vasárnapján mise-
rend változás lesz a dunaharaszti Fõ úti, Szent István
templomban:

Reggel 7-kor és este, 18 órakor lesznek a szentmisék,
mert a 10.30-as mise elmarad.

Ugyanakkor tisztelettel hírt adok arról, hogy délelõtt 10
órától nyomon követhetjük II. János Pál pápa boldoggá
avatását a televízión keresztül. Õ volt az a rendkívüli
személyiség, aki nem hatalmat gyakorolt, hanem szol-
gált. Ez adott számára akkora békét, amellyel lenyûgöz-
te az embereket. Tettei a történelembõl, nyugodt moso-
lya a lelkünkbõl többé kitörölhetetlenek.

Láng András 
dunaharaszti plébános
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. március 28-án megtartott ülésének napirendi pontjai 

és döntései
Napirendi pontok

1. Döntés közbeszerzési eljárás eredményérõl
2. Megállapodás a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Kon-

cepció 2011. évre vonatkozó végrehajtásáról
3. Beszámoló a Dunaharaszti Rendõrõrs 2010. évi munkájáról
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szó-

ló helyi rendelet módosítása
5. 2011. évi közbeszerzési ütemterv
6. Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
7. Kiemelten közhasznú alapítványok támogatási kérelmei
8. Dr. Marosi András felnõtt háziorvosi praxis átruházása
9. KISDUNA TV beszámolója a 2010. évrõl

Beszámoló a két ülés között történtekrõl

1. Megkezdõdött a városközpont pályázat pénzügyi elszámolá-
sa, így az eredetileg tervezett májusi határidõ tartható.

2. Befejezõdött a HÉV öböl bozótirtása és kitakarítása.
3. Elkészült a József Attila Mûvelõdési Ház hátsó kijáratánál a

MÁV töltés bozótirtása és kitakarítása.
4. Elkezdõdött a Fõ út felújított részén az õsszel telepített fák

metszése, valamint az aljnövényzet tisztítása, a fakéreg
mulcs pótlása.

5. Az 5 utcás pályázat záró kifizetési kérelme elkészült.
6. Pótlásra kerül a Hõsök terét szegélyezõ gyöngyvesszõ sö-

vény, pótlásként 300 db növényt ültet a Szolgáltató, valamint
800 m2 terület lesz újrafüvesítve.

7. Elkészült a Baktay Ervin Gimnázium, a Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola és a Háziorvosi Rendelõ lapos tetõs ré-
szeinek tetõszigetelése.

8. A Városi Köztemetõben megtörtént a harangláb felújítása, va-
lamint a ravatalozó festése.

9. Elkészültek a köztéri játszóterek karbantartási munkái.
10. A DHRV Kft. 39,2%-os tulajdoni résszel rendelkezõ tulajdono-

sa id. Bíró Vencel 2011. január 4-én elhunyt, e szomorú ese-
mény kapcsán tájékoztatást kértek dr. Ács Balázs ügyvédtõl,
aki tájékoztatást nyújtott, miszerint a Társaság a hatályos jog-
szabályoknak megfelelõen, azokkal összhangban mûködik. A
Társaság többi tulajdonosa és ügyvezetõje a DHRV Kft. tör-
vényes mûködését biztosította és biztosítani tudja mindaddig
amíg a hagyatéki vagy egyéb más eljárás jogerõsen le nem
zárul, amely majd megállapítja az örökösök személyét és a
társaságban rájuk jutó üzletrész mértékét.

Döntések

30/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete �Tervezési
szerzõdés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületének
bõvítésére és felújítására� tárgyában megindított közbeszerzé-
si eljárás nyertesének a Atelierarchitects Építészeti Kft.-t (1048
Budapest, Hajló u. 41. IV/8.) jelöli meg, nettó 7 990 000 Ft + áfa,
azaz összesen 9 987 500 Ft összegben. A Képviselõ-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállal-
kozási szerzõdés megkötésére.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 30.

31/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a
Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció alapján
Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság között 2011. április 1-tõl 2012. március 31-ig ter-
jedõ idõszakra megkötendõ Megállapodást. A Képviselõ-testület
felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. március 31.

32/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
Dunaharaszti Rendõrõrs 2010. évi tevékenységérõl szóló beszá-
molóját.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. március 31.

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2011. (III. 29.) 

számú rendelete

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotja a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
11/2008. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletét
(1. sz. melléklet módosult az alábbiak szerint) 

1. SZ. MELLÉKLET

1. ÉTKEZTETÉS

Intézményi térítési díj: (kalkulált mutatószám ebédnél)
Helyben fogyasztás esetén 680 Ft/ellátási nap

Címre szállításos igénybevétel 
intézményi térítési díja: 70 Ft/ellátási nap

Személyi térítési díj: nem haladhatja meg a szolgáltatást igény-
be vevõ személy rendszeres havi jövedelmének 25%-át. Ha az
ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe,
akkor a személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vehetõ
havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni úgy, hogy a rend-
szeres havi jövedelem összegét harminccal kell osztani. Ebben
az esetben az ellátásért fizetendõ napi személyi térítési díj a na-
pi jövedelemnek a 25%-át nem haladhatja meg. Ha házi segít-
ségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítunk, rendszeres havi jö-
vedelmének 30%-át nem haladhatja meg a személyi térítési díj,
ebben az esetben nem napi jövedelmet számítunk. 

2. NAPPALI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Intézményi térítési díj:
napközbeni tartózkodás 
és ott étkezés egy alkalommal (ebéd)          4730 Ft/ellátási nap

napközbeni tartózkodás 
és ott étkezés három alkalommal
(tízórai, ebéd, uzsonna): 5100 Ft/ellátási nap

napközbeni tartózkodás étkezés nélkül:     4050 Ft/ellátási nap

Személyi térítési díj: nem haladhatja meg a nappali ellátást igény-
be vevõ személy rendszeres havi jövedelmének 15%-át, vala-
mint nappali ellátás és háromszori étkezés igénybe vételénél a
rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 
Minimális személyi térítési díj bármely 
étkezés igénybevételével: 70 Ft/ellátási nap
Minimális személyi térítési díj étkezés 
igénybevétele nélkül: 20 Ft/ellátási nap

3. JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Intézményi térítési díj (kalkulált mutatószám):   650 Ft/ellátási nap

Személyi térítési díj: a szolgáltatást igénybe vevõ személy rend-
szeres havi jövedelmének 2%-át naptári napra számítjuk, azaz
osztjuk harminccal és a napi személytérítési díját szorozzuk
azokkal az ellátási napokkal, amelyeken az igénylõ otthonában
mûködõ jelzõkészülék található.
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4. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Intézményi térítési díj (kalkulált mutatószám):          1385 Ft/óra

Személyi térítési díj: A szolgáltatást igénybe vevõ személy rend-
szeres havi jövedelmének 20%-a, ha a házi segítségnyújtás mel-
lett étkeztetésben is részesül, akkor rendszeres havi jövedelmé-
nek 30%-a. A személyi térítési díjat az óradíj és a hónapban a
lakáson gondozásra fordított idõ alapján kell kiszámítani úgy,
hogy annak összege nem haladhatja meg a fenti bekezdésben
meghatározott mértékeket. A gondozásra fordított idõ dokumen-
tálására a gondozási napló szolgál.

33/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. évre a kö-
vetkezõ közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés Közbeszerzési 
becsült értéke eljárás típusa

Városi élelmezéshez Közösségi
kapcsolódó nyersanyag 96 000 000 Ft + áfa rezsim szerinti
beszerzés eljárás
Felhalmozási Közösségi  
célú hitelfelvétel 175 887 000 Ft rezsim szerinti, 
költsége nyílt eljárás
A-3 belvízcsatorna áteresz Egyszerû, 
hidak bontása, építése és 32 560 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli
egyéb munkái eljárás
Irodaszerek, Egyszerû, 
papírok 6 900 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
beszerzése eljárás

Egyszerû, 
Tonerek beszerzése 5 800 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 

eljárás
Rákóczi és Egyszerû, 
Semmelweis utcák 53 558 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
útépítése eljárás
Csapadékvíz Egyszerû, 
elvezetési rendszerek 60 000 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli
építése eljárás
Étkezési utalvány Egyszerû, 
és sulicsekk 44 000 000 Ft + áfa hirdetményes, 
beszerzése eljárás
Temetõ utcai MÁV Egyszerû, 
gyalogosátjáró építése 20 000 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
és közterületi járdaépítés eljárás
Egyéb csapadékvíz Egyszerû, 
elvezetési 29 840 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli
munkák eljárás
Dunaharaszti intézményi Egyszerû, 
kiskarbantartása, festése, 72 000 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
nyílászáró cseréje eljárás
Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának 
lezárult és lezáruló 
ÚMFT projektjeinek Egyszerû, 
auditja és dokumentálása 25 000 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
és a Dunaharaszti Város eljárás
fejlesztési stratégiájának 
projekt- és forrásorientált 
aktualizálása
Tervezés � Egyszerû, 
Hétszínvirág 4 000 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
Óvoda eljárás
Tervezés � Egyszerû, 
II. Rákóczi Ferenc 8 000 000 Ft + áfa hirdetmény nélküli 
Általános Iskola eljárás

Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 15.

34/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a �Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért� (1083 Buda-
pest, Bókay u. 53., képviseli: dr. Somogyvári Zsolt) nevû, kiemel-
kedõen közhasznú szervezetet 2011. évben 300 000 Ft-tal támo-
gatja. A támogatás fedezetét a 2011. évi költségvetés 2/g. tábla,

IV. Támogatások céltartaléka, 2. sor biztosítja. Felhatalmazza a
Polgármestert a Támogatási Megállapodás aláírására. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 30.

35/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a �Beszélj Ve-
lem Alapítvány� (1221 Budapest, Alkotmány u. 2., képviseli: dr.
Kopp Miklósné) nevû, kiemelkedõen közhasznú szervezetet
2011. évben 300 000 Ft-tal támogatja. A támogatás fedezetét a
2011. évi költségvetés 2/g. tábla, IV. Támogatások céltartaléka,
2. sor biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási
Megállapodás aláírására. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 30.

36/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az �Aranycsa-
pat Alapítvány a Kárpát-medence diáksportjáért� (1063 Buda-
pest, Andrássy út 23., képviseli: Kû Lajos) nevû, közhasznú szer-
vezetet 2011. évben 200 000 Ft-tal támogatja. A támogatás fe-
dezetét a 2011. évi költségvetés 2/g. tábla, IV. Támogatások cél-
tartaléka, 2. sor biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a Tá-
mogatási Megállapodás aláírására. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 30.

37/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a �Szív Hangja
Közhasznú Alapítvány a beteg gyermekekért, a fogyatékosokért,
az egészségügyi okokból rászorultakért� (1213 Budapest, Mo-
gyorós u. 12., képviseli: Németh Valéria) nevû, közhasznú szer-
vezetet 2011. évben 100 000 Ft-tal támogatja. A támogatás fe-
dezetét a 2011. évi költségvetés 2/g. tábla, IV. Támogatások cél-
tartaléka, 2. sor biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a Tá-
mogatási Megállapodás aláírására. 
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 30.

38/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a �Reménytadó Ala-
pítvány� (1213 Budapest, Szentmiklósi u. 59. fsz. 2., képviseli: André
Imréné) nevû, kiemelkedõen közhasznú szervezetet 2011. évben
100 000 Ft-tal támogatja. A támogatás fedezetét a 2011. évi költség-
vetés 2/g. tábla, IV. Támogatások céltartaléka, 2. sor biztosítja. Fel-
hatalmazza a Polgármestert a Támogatási Megállapodás aláírására. 
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. április 30.

39/2011. (III. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Marosi
András megüresedõ felnõtt háziorvosi praxisában Dr. Gál Ildikó,
általános orvos, háziorvos szakgyakornokot bízza meg � a Bu-
dapest Fõváros Kormányhivatala Ráckevei Kistérségi Népegész-
ségügyi Intézete által, a tevékenységre kiadott mûködési enge-
dély megszerzését követõen � területi ellátási kötelezettséggel a
felnõtt háziorvosi teendõk ellátására.
A megbízás feltétele:
� Dr. Gál Ildikó a praxis asszisztenciáját a jelenleg fennálló hely-

zet szerint, változatlan feltételekkel tovább fenntartja,
� Dunaharaszti, Damjanich u. 32. szám alatti rendelõ helyiség-

ben ugyanabban a rendelési idõben látja el a betegeket, mint
dr. Marosi András,

� A felnõtt háziorvosi tevékenység folytatásához minimum felté-
telként elõírt tárgyi eszközöket dr. Gál Ildikó biztosítja,

� A praxist vállalkozás formájában mûködteti,
� Az Önkormányzat és dr. Gál Ildikó között � a dr. Marosi And-

rással meglévõ háziorvosi szolgáltatási szerzõdés alapján �
változatlan formában és tartalommal kerül megkötésre.

Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2011. március 31.
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Az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ és általános forgalmi adó
(áfa) fizetésére sem kötelezett magánszemélyeknek 2011. május 20-
áig kell benyújtaniuk a 2010. évre vonatkozó személyi jövedelem-
adó bevallásukat és ezen idõpontig kell rendezniük az esetlegesen
felmerülõ fizetendõ adójukat is. Az alábbiakban néhány olyan hasz-
nos információval szeretnénk szolgálni, amely megkönnyíti a beval-
lási kötelezettség teljesítését.

1.) Milyen kötelezettségek elszámolására alkalmas a 1053-as bevallás?

A személyi jövedelemadón kívül a 1053-as bevallásban kell elszámol-
ni az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hoz-
zájárulást, valamint az egyes magánszemélyek járulékát is, de ebben a
bevallásban lehet például visszaigényelni a járulékfizetési felsõ határt
meghaladóan levont járulék összegét is.

2.) Milyen elõnyökkel jár a bevallás elektronikus programmal tör-
ténõ elkészítése?

A bevallás elkészíthetõ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adózási
honlapjáról (www.apeh.hu) letölthetõ szoftverrel. Ennek elsõ lépése-
ként az általános nyomtatványkitöltõ (ÁNYK-AbevJava) keretprog-
ramot (�Letöltések� menü/ �Nyomtatványkitöltõ programok� pont),
majd a 1053. számú bevallást (a �Nyomtatványkitöltõ programok�
pontban a �Bevallás száma� legördülõ menübõl kiválasztva) kell letöl-
teni. (Az említett programok telepítésével, illetve használatával kapcso-
latban részletes tájékoztatók a honlap �E-bevallás, Java� menüjében
érhetõk el.)

� Az internetes program használata során lehetõség van egy interaktív
módon megtekinthetõ, a nyomtatvány egyes oldalaihoz, soraihoz tar-
tozó kitöltési útmutató használatára, amely �1053 aktív súgó� néven
külön telepíthetõ.

� A kitöltõ-ellenõrzõ program segítséget nyújt a kötelezettségek helyes
kiszámításában. A program minden olyan számszaki összefüggésre
figyelmeztet, amelyekre a beírt adatok alapján szükséges figyelmet
fordítani.

� Az internetes programmal készített bevallások vonatkozásában kiala-
kításra került az ún. �Kivonatolt nyomtatás� lehetõsége is, melynek
lényege, hogy kizárólag az adatokat tartalmazó sorok/oszlopok kerül-
jenek kinyomtatásra. A kivonatolt nyomtatással elõállított bevallás
eredeti bevallásként funkcionál, ugyanakkor áttekinthetõbb és papír-
takarékos.

3.) Hogyan küldhetõ be a bevallás?

A bevallás papír alapon, vagy � amennyiben azt az internetes program
segítségével töltötte ki az adózó és rendelkezik ügyfélkapus regisztrá-
cióval � elektronikusan is beküldhetõ az adóhatósághoz. Az elektroni-
kus úton történõ eljuttatással elkerülhetõ a postán történõ sorban állás.
(A regisztrációval kapcsolatos részletes információk a www.apeh.hu
honlap Adózási Információk / Információs füzetek 2010. / �Tájékozta-
tó az adóügyek elektronikus úton történõ intézéséhez� elnevezésû 32.
számú tájékoztató füzetben találhatók.)

A papír alapú benyújtás esetén az alábbi postázási címre kell eljuttat-
ni a bevallást:

Észak-budapesti Adóigazgatóság illetékességi területén (Budapest I.,
II., III., IV., V. és XIII. kerülete) lakók esetében:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (41)
1449 Budapest

Kelet-budapesti Adóigazgatóság illetékességi területén (Budapest VI.,
VII., VIII., X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerülete) lakók esetében:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (42)
1449 Budapest

Dél-budapesti Adóigazgatóság illetékességi területén (Budapest IX.,

XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerülete) lakók ese-
tében:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (43)
1449 Budapest

Pest Megyei Adóigazgatóság illetékességi területén lakók esetében:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (13)
1449 Budapest

4.) Miért érdemes a bevallást jóval május 20-a elõtt benyújtani? 

Több okból sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallás elké-
szítését és leadását.

� A visszaigényelhetõ adót, járulékot a bevallás benyújtásától számí-
tott 30 napon belül, legkorábban 2011. március 1-jétõl (az elektro-
nikus úton teljesítõk 2011. február 1-jétõl) kaphatják meg az adózók. 

� Az idõben történõ benyújtással elkerülhetõ a bevallási határidõ kö-
zeledtével kialakuló sorban állás.

� A határidõ elõtti benyújtás esetén is csak május 20-áig kell megfi-
zetni az esetlegesen felmerülõ adókötelezettséget. 

� Elõfordulhat, hogy az adózó hibásan tölti ki bevallását és például visz-
szaigényelhetõ adó helyett ténylegesen fizetési kötelezettsége kelet-
kezik. A mielõbbi benyújtással még a május 20-ai befizetési határ-
idõ elõtt fény derülhet a hibára, így az adózó elkerülheti a késedel-
mi pótlék felszámítását. 

� A tapasztalat azt mutatja, hogy a határidõ elõtti napokban benyújtott
és kizáróan az adózó közremûködésével javítható bevallások korri-
gálása � az ügyfél nyári szabadsága miatti nehezebb elérhetõsége okán
� gyakran elhúzódik.

5.) Milyen módon lehet megfizetni az adókötelezettséget?

Az adókötelezettség rendezhetõ átutalással (a számlaszámok megtalál-
hatók a NAV adózási honlapján), vagy az adóhatóság központi ügyfél-
szolgálatain található POS terminálokon keresztül bankkártyával tör-
ténõ díjmentes befizetéssel is. Átutalás esetén az adóazonosító jelet a
közlemény rovatban fel kell tüntetni. 

A bevallási egységcsomag nem tartalmaz személyi jövedelemadó, illet-
ve egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási
megbízást (csekket), de természetesen továbbra is lehetõség van az adó-
fizetési kötelezettség ilyen formában történõ teljesítésére. 
Befizetési csekk valamennyi ügyfélszolgálatunkon kérhetõ, vagy a NAV
internetes honlapján keresztül � www.apeh.hu/bevallasok/adatlap elér-
hetõség alatt � található ûrlap beküldésével is igényelhet az adózó.

Adó-visszatérítés esetén célszerû a bankszámlára történõ kiutalás ké-
rése, hiszen az adózó így gyorsabban és egyszerûbben jut az összeghez.

6.) Mely esetben lehet igénybe venni a kedvezõ részletfizetési lehe-
tõséget?

Azok a vállalkozási tevékenységet nem folytató és áfa fizetésére sem
kötelezett magánszemélyek, akiknek az adófizetési kötelezettsége a 100
ezer forintot nem haladja meg, személyi jövedelemadójukat havi egyen-
lõ részletekben � legfeljebb négy hónap alatt � pótlékmentesen fizethe-
tik meg. A pótlékmentes részletfizetési lehetõség igénybevételérõl a
1053-as bevallás C lapján nyilatkozhat az adózó. A részletfizetés lehe-
tõségével az egyszerûsített bevallást benyújtó magánszemélyek is élhet-
nek. 

A személyi jövedelemadóval, illetve a nyomtatványkitöltõ program te-
lepítésével, a bevallás kitöltésével kapcsolatos további kérdések, prob-
lémák esetén a NAV Általános Tájékoztató Contact Centerén keresztül,
a (06) 40/42-42-42 kék számon tájékozódhatnak az adózók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága

Hasznos tudnivalók 
a személyi jövedelemadó bevalláshoz
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ne rendelkezzen személyi jövedelemadójának 

1 százalékával parlagfû mentesítésre!

A 2011. évben benyújtott 1 százalékos rendelkezõ nyilatkozatokban
nem lehet a parlagfûmentesítés feladatai költségvetési elõirány-
zatot megjelölni.

Az összevont adóalap után személyi jövedelemadót fizetõ magán-
személyek minden évben rendelkezhetnek adójuk 1 + 1 százaléká-
ról. Az egyik 1 százalékos összeget vagy egyházak, vagy kiemelt
költségvetési elõirányzatok számára lehet felajánlani. A 2011-ben
megjelölhetõ költségvetési elõirányzat kizárólag a Nemzeti Tehet-
ség Program feladatai (technikai szám: 1823).

A 1053 számú személyi jövedelemadó bevallás nyomtatott kitöltési
útmutatója szerint az 1 százalékos összeget a parlagfûmentesítés fel-
adatainak támogatására is fel lehet ajánlani. Mivel a bevallások nyom-
dai elõállítása (a benyújtott törvénytervezet figyelembevételével) már
2010. december 20-án megkezdõdött, míg a 2011. évi kiemelt költ-
ségvetési elõirányzatokat meghatározó jogszabályt, a 2011. évi költ-
ségvetésrõl szóló törvényt csak 2010. december 30-án hirdették ki, így
azt az állami adóhatóság nem tudta a nyomtatvány kidolgozásakor fi-
gyelembe venni. A bevallás elektronikus úton elérhetõ kitöltési útmu-
tatóját az állami adóhatóság idõközben pontosította.

A személyi jövedelemadó 1 + 1 százalékáról elsõsorban a bevallás,
az egyszerûsített bevallás részét képezõ EGYSZA megnevezésû
nyomtatványon lehet rendelkezni. Az adózóknak lehetõsége van ar-
ra is, hogy a bevallástól elválóan, külön lezárt borítékban személye-
sen vagy postán, illetve külön elektronikus nyomtatványon juttassák
el a rendelkezõ nyilatkozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.
Amennyiben valaki a bevallásában � érvénytelenül � a parlagfû
mentesítés feladatai javára rendelkezett, megteheti, hogy a tör-
vényi határidõig (2011. május 20.) új, a bevallástól elváló rendel-
kezõ nyilatkozatot nyújt be, melyben a Nemzeti Tehetség Prog-
ram vagy valamely egyházi kedvezményezett részére rendelkez-
het. Ebben az esetben az állami adóhatóság a második, érvényes nyi-
latkozatot teljesíteni fogja, feltéve, hogy a rendelkezés további tör-
vényi feltételei teljesülnek. Természetesen ez az új nyilatkozat nem
érinti a korábban, az adó másik 1 százalékára vonatkozó, valamely
civil kedvezményezett javára tett érvényes nyilatkozatot.

Honyek Péter adószakmai szóvivõ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Sajtó- és Kommunikációs Fõosztály
(+36-30/948-1719)

Tisztelt Dunaharaszti lakosok!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy a nyári külföldi uta-
zások tervezése során legyenek figyelemmel az úti okmánya-
ik érvényességének ellenõrzésére is. 
Az EU tagállamokba történõ beutazás az érvényes személyi
igazolvánnyal is történhet.
Kiskorú (14 év alatti) gyermek részére is igényelhetõ szemé-
lyi igazolvány. Annak módjáról az Okmányiroda ügyfélszolgá-
latán kérhetõ részletes tájékoztatás.
Kérjük, elõzetesen tájékozódjanak arról is, hogy külföldön a
jármûkölcsönzés során kérnek-e útlevelet. Annak hiánya, illet-
ve a hat hónapnál rövidebb lejárati ideje korlátozhatja a szol-
gáltatás igénybevételét. 
Javasoljuk továbbá, hogy az utazási irodában, vagy pedig egyé-
ni út esetén az érintett országok külképviseletén tájékozódjanak
a szükséges úti okmányok elfogadásának feltételeirõl.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az úti okmányok cseréje, pótlása
illetve az új kiváltása országos hatáskörben történik. Ezért ha
a Dunaharaszti Okmányiroda által biztosított elõzetesen kivá-
lasztott idõpont nem megfelelõ, javasoljuk a Budapest XIII. ker.,
Visegrádi út 110�112. szám alatt mûködõ Központi Okmány-
iroda felkeresését, ahol szombat-vasárnap is tartanak ügyfél-
fogadást. A Központi Okmányiroda elérhetõségei: 1/412-6431,
1/443-5747, 1/443-5748.
Az útlevélkérelem benyújtásakor betöltött életkortól függõen -
a magánútlevél érvényességének idõtartama és annak illeté-
ke az alábbiak szerint alakul:

életkor érvényességi idõ illeték

6 év alatt 3 év 2 500 Ft
6�18 év között 5 év 2 500 Ft

18�70 év között 5 év 7 500 Ft
10 év 14 000 Ft

70 év felett 10 év 2 500 Ft

A kérelem adatrögzítése során felmerülõ körülmény (ujjlenyo-
matvétel akadálya) a fenti táblázatban szereplõ érvényességi
idõt és illeték összegét módosíthatja.
Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az útiokmányok
legyártási ideje 30 naptári nap, amennyiben sürgõsségi felárat
kérnek (dupla illeték), annak gyártási ideje 8 naptári nap. 
A Dunaharaszti Körzetközponti Okmányirodában elõzetes idõ-
pont egyeztetés alapján folyik az ügyintézés (jelenlegi vára-
kozási idõ kb. 10 munkanap), ezért kérjük Tisztelt ügyfelein-
ket, ezt is vegyék figyelembe az utazás elõkészületekor.

Az Okmányiroda telefonos elérhetõsége: 24/531-480.

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
FELHÍVÁS ! 

Tisztelt Dunaharasztiak!

2011. április 15-e péntektõl megváltoznak a Haraszti
FRAXINUS Nonprofit Közhasznú Kft. által mûködtetett
Központi Sürgõsségi Felnõtt és Gyermek Ügyeleti Szol-
gálat telefonszámai. Az új telefonszámok 06-24-222-223,
06-24-222-224 (a központi irányítás 06-1-301-6969 változat-
lan). Minden beszélgetés hangrögzítésre kerül az egészség-
ügyi rendelkezésnek megfelelõen. Az eddig  megszokott te-
lefonszámok a telefontársaság ígérete szerint az ügyeleti idõ-
ben átirányításra kerülnek az új számokra.

TÍZ ESZTENDEJE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN.
Kérjük adója 1%-t ajánlja fel az Ügyeleti Szolgálat javára.

ADÓSZÁM: 21087729-1-13
Számlaszám: Kis-Dunamenti Takarékszövetkezetnél 

vezetett 65000018-11004280 
SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Fáradozásukat megköszönve maradok tisztelettel 
Varga László ügyvezetõ és munkatársai

TÁJÉKOZTATÓ
A Weekendbusz Zrt. által üzemeltetett járatokon a menetrend betar-
tására újabb lakossági panaszok érkeztek. A panaszokat Hargitai Pé-
ter úrral a Polgármesteri Hivatal munkatársával együtt kivizsgáltuk,
amik jogosak voltak. A továbbiakban, javasoltam egy éjjel-nappal
hívható telefon (üzenetrögzítõ) üzemeltetését, amin az utazóközön-
ség, panaszait megteheti.
A telefon üzemeltetése könnyebbséget jelent az utasoknak, az üze-
meltetõ pedig, idõben pontos információkhoz jut. Az információs iro-
da nyitvatartási idején túl is megtehetik észrevételeiket, a telefonáló
pontos elérhetõsége megjelölésével. Köszönjük, hogy segítik zökke-
nõmentes munkánkat.

Weekedbusz telefon/üzenetrögzítõ: 06/20 9228558

Drscsákné Kerekes Gabriella
DV. Kft. felügyelõbizottságának elnöke, 

önkormányzati képviselõ
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�Amelyik nemzettel sikerül
elfeledtetni a múltját,
azzal szemben egyéb
gazságok is elkövethetõk!� *

Amikor az Árpád-ház kihalt, az õsi tudást, mint-
egy stafétabotot tovább kellett adni. Ez a feladat
a Pilisben lévõ Pálosokra hárult; mintha egy ki-
hunyó félben lévõ láng továbbvitelét kellene
megszervezniük. Ez az oka, hogy a pilisi köz-
pontban élõ rend legfõbb támogatói a királyok.
Érdekes, hogy 1270-ben, Özséb halála évében
hal meg IV. Béla királyunk is, egyes források
szerint pontosan a Szent Kereszt feltalálásának
a napján. Özsébet a generálisi székben Benedek
követi, aki 1290-ben hal meg. Ugyanabban az
évben, mint IV. László király. III. András 1301-
ben halt meg. Talán említeni sem kell, hogy a
pálos generális, István is ugyanekkor hagyja el
az árnyékvilágot. Szinte az �együtt élünk,
együtt halunk� gondolat teljesedik be. A ma-
gyar királyok és a pálosok élete így kapcsoló-
dik össze, mely feltételez egy magasabb rendû
gondviselést, mely nemcsak a földi, hanem a
mennyei utakat is egyengeti.
1304-ben az Anjouk uralkodásának kezdetén a
Szent Kereszt tiszteletére épített pálos fõkolos-
tor mûködése megszûnt. A kolostorban találha-
tó tudást egy idegenbõl behívott királyi család
� még akkor is, ha oldalágon az Árpád-házzal
állt rokonságban � már nem tudott életben tar-
tani, ezért létesíteni kellett egy könnyebben ke-
zelhetõ központot Buda fölött, Budaszentlõrin-
cen, ahol Thébai Remete Szent Pál holttestét
õrizték. A Szentszék 1308-ban engedélyezte
számukra az ágostonos regulát, és ezzel pápai
jogú renddé nyilvánította a Pálosokat.
Az Anjouk alatt a pálosok neve Magyarorszá-
gon Thébai Remete Szent Pál rendje. Ez idõben
nagyon fontossá válik, hogy hol van a szent tes-
te, így egy különös, borzongató történet veszi
kezdetét: mindenki Szent Pál testét akarja meg-
szerezni. Elõször Manuel bizánci császár � aki
pontosan tudja, hogy ez a magyar királyok szá-
mára milyen fontos � szerzi meg a holttestet.
Bizáncba viteti, és hogy a magyarság soha ne
jusson hozzá az igazán csak egységében ható
testhez, levágja a fejét és elküldi Rómába, ahon-
nan késõbb Prágába kerül, a test pedig Velen-
cébe. A késõbbi uralkodó, Nagy Lajos szabá-
lyosan megújító szerepkörben lépett fel, haza-
hozatta a szent remete testét. Az egész ország-
ban zarándoklatokat tartottak, hosszú menetek-
ben járultak fel Budára. Vajon miért volt ez ek-
kora ünnep? Mert ez az õsi nemzetség, a ma-
gyarság szimbóluma; a királyok igazgatják a
nemzet életét és sorsát, de mellettük mindig ott
vannak a támogatók, a pálosok. Ezt szimboli-
zálja a két hollós is: Hunyadi Mátyást a pálo-
sok következetesen hollósnak, Mátyás pedig a
pálosokat szintén hollósnak nevezte. Kölcsönö-
sen tisztelték és támogatták egymást. Bonfini
leírja, hogy a király mindent megtett életében,
szinte nem hagyott maga után rendezetlen kér-
déseket. Egyetlen egy dolgot nem tudott meg-
valósítani, nem sikerült a fehérvári királyi köz-
pontot és temetkezõhelyet megújítani. Az õt kö-
vetõ fiatal király, II. Lajos 1522-ben Prágába
utazott. A pálos atyák megbízták õt, hozza ha-
za Remete Szent Pál fejét. A király teljesítette
a kérést, és Budán megismétlõdtek a korábbi
ünnepségsorozatok, zarándoklatok. A szertartá-
soknak van egy döntõ fázisa, amikor a fejet a
törzzsel egyesítik. Gyöngyösi Gergely ezt írja:
�� a szertartások több napot vesznek igénybe.
� Sajnos ez a fej, már a cseh atyafiaknak kö-
szönhetõen nagyon sanyarú állapotban került
vissza, a haját, a szakállát és az összes szõrze-
tét kitépték�.
A XV. században 900 pálos élt az országban.

A rend sok helyen elterjedt, Lengyelországban,
német földön, Portugáliában, Franciahonban,
Itáliában, sõt még Palesztinában is. Ebben az
idõben a világ 8 provinciájában mintegy 300
kolostoruk volt, me-
lyekben átlagosan
12�20 szerzetes élt. 
1526-ban követke-
zett Mohács, majd
1541-ben a török el-
foglalta a magyar
királyi központ terü-
leteit. Budát épség-
ben hagyták, a kirá-
lyi várat sem pusztí-
tották el, azonban a Budaszentlõrinci kolostort
a földdel tették egyenlõvé, akárcsak a Pilisben
lévõ pálos kolostorokat. A török a fõ csapást
nem Buda felé, hanem a budaszentlõrinci Szent
Kereszt és a ma is sokat emlegetett klastrom-
pusztai kolostorra mérte, melynek romegyütte-
se napjainkban is látható. A pálosok az isteni
szertartások minden fontos eszközét és tárgyát
eldugták és elrejtették a török elõl. A feltétele-
zések szerint valahol ma is megvannak, mert
ezekre a kincsekre eddig még nem találtak rá,
pedig a napjainkban is folyamatosan keresik. 
A török hódoltság alatt az atyák missziós tevé-
kenységet folytattak a szinte teljesen pap nélkül
maradt, s így jobbára protestáns prédikátorok
által uralt területeken. Olyan kiemelkedõ törté-
nelmi alakokat említhetünk, mint Cseppelényi
György vértanút és a rendbe 1506-ban belépett
nagy államférfi, Martinuzzi Fráter György bí-
borost, esztergomi érseket, akinek elévülhetet-
len érdemei vannak a független erdélyi fejede-
lemség megszervezése
körül. Õt is meggyilkol-
ták, ma vértanúként tisz-
teljük.
Buda felszabadulását kö-
vetõen, az ország újjá-
szervezése után a Pálos
Rend ismét fejlõdésnek
indult. 1770-ben a rendet
a monasztikus szerzetes-
rendek közé sorolták. Az
egyetlen magyar alapítá-
sú férfi szerzetesrend tag-
jai jelentõs szerepet töltöttek be a tudományok
és az irodalom területén. A legismertebb költõk
közülük Verseghy Ferenc, Ányos Pál és Virág
Benedek, akit az irodalomtörténet a magyar Ho-
ratiusként is emleget. Ezt a virágzást törte meg
II. József 1786-os feloszlató rendelete, amely
után csak Lengyelországban maradt meg a pá-
losok egy kis magja. 
A rendnek a feloszlatás után 150 évig nem sike-
rült újraélednie Magyarországon, csak 1934-ben
nyílt lehetõség a hazatelepülésre. Az újabb ki-
bontakozást azonban megakadályozta, hogy a
kommunista államhatalom 1950-ben feloszlatta
a szerzetesrendeket. Hazánkban ekkor 38 pálos
szerzetes volt. A tagok toborzása azonban titok-
ban folytatódott, így alakult a �klandesztin� pá-
losok szervezete. 
Az 1990-es rendszerváltozás után négy kolos-
torban indulhatott meg ismét a pálos élet: Bu-
dapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petõfiszál-
láson. Napjainkban hazánkon kívül Lengyelor-
szágban, Németországban, Olaszországban,
Fehér-oroszországban, Ukrajnában, Horvátor-
szágban, Szlovákiában, Csehországban, Belgi-
umban, Kamerunban, Ausztráliában, a Dél-Af-
rikai Köztársaságban és az USA-ban, 54 rend-
házban, kb. 400 szerzetes él. 
A rend a remeteség hármas jellegét vallja: ez az
imádság, a magány és a vezeklés szeretete. Az
ima vezeti el õket a legmélyebb istenismeretre,
itt gyullad ki leginkább a szeretet tüze, s ez a

legtökéletesebb szolgálat az Úr elõtt. �Rendünk
kezdettõl fogva végzett apostoli munkát is, ami
kezdetben tanúságtételbõl, tanításokból és
imádságból állott. A történelem folyamán az
Egyház rendelkezésébõl apostoli munkában
vesz részt: az igehirdetésben, a szentségek ki-
szolgáltatásában saját templomainkban; sõt
missziós és tanítási feladatot vállal. Rendünk te-
hát mindig nyitott volt az Isten népe szükségle-
teinek és az idõk jeleinek felismerésében. He-
lyesen megértve tehát rendünk jellegét az el-
mélkedõ és tanúságtevõ imádságos életet buz-
gó lelkipásztori munkával egyesítjük.� (Konsti-
túció 47. cikkely). 
A magyarságtudat mindig jellemzõje volt a
rendnek. A pálos szerzetes elsõsorban nem ma-
gáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik
és vezekel, az õsi igazság mindegyikük tudatá-
ban él: �Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum
Paulinis crescis, et cum itidem decrescis.� (Te
is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal
fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyat-
lani.) A rend életében központi helyen áll a Má-
ria-, vagy Nagyboldogasszony-tisztelet. Ennek
kifejezéseképpen fehér ruhát hordanak, a rózsa-
fûzért imádkozzák, kiemelt buzgósággal ülik
meg a Mária-ünnepeket és tartják meg a szom-
bati böjtöt. Monostoraik többsége Mária-kegy-
helyeken épült fel, mint a rend jelenlegi köz-
pontja is, Czêstochowa. 
Vannak azonban olyan szerzetesek, akik úgy ér-
zik, hogy a hosszú, kényszerû szünet után már
nem az a pálos rend tért vissza Magyarországra,
amelyet Boldog Özséb alapított. Ilyen Árva Vin-
ce atya, aki pápai engedéllyel renden kívüli szer-
zetesként teljesített szolgálatot, de élete fõ céljá-
nak Istentõl kapott küldetésbõl a Boldog Özséb
alapította õsi pálos rend újjászervezését tartotta.
Méltatlanul mellõzve, plébánosként szolgált
több helyen, volt, hogy kifosztották, bántalmaz-
ták. 2008 decemberében hunyt el a székesfehér-
vári Papi Otthonban. Sokak kérése ellenére � az
egyház döntése alapján � nem a pálosok ottho-
nában, a Pilisben, hanem Székesfehérváron lett

eltemetve, egyszerû plébá-
nosként. A szertartáson
nem esett szó arról, hogy
Vince atya a kommuniz-
mus évtizedeiben a Pálos
Rend éltetõje, titkos veze-
tõje volt, és élete munkás-
ságának legfõbb gyümöl-
csérõl sem, hogy bíborosi
kinevezéssel és vatikáni
képzéssel a Pálos Rend
alapítója, esztergomi Bol-
dog Özséb szentté avatá-
sának posztulátoraként 22

év szívós munkájával tizenhét kötetbe foglalt mû
formájában 2008-ban teljesítette feladatát. Õ for-
dította le Gyöngyösi Gergely által latinul írt, a
pálosok történetérõl szóló mûvét is, hogy a rend
tovább erõsödjön és mûködjön Boldog Özséb
szellemisége szerint, mert a Pilisben született pá-
los rendet és a magyarságot erõs, szakrális kap-
csolat köti össze. Ezt bizonyítják Pázmány Péter
egykori esztergomi érsek sorai, aki így írt a pá-
losokról:

�Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy
az országnak is rosszul áll a szénája, de ha
õket növekedni látod, tudnod kell, hogy az
ország is felemelkedõben van.�

Gáll Sándor 

Források: Gyöngyösi Gergely, � P. Bolváry
László Pál és mások mûvei
* Az idézet Szörényi Levente, Az eltûnt Õsbuda
nyomában c. könyvébõl származik.

A PILIS REJTEKÉN III.
A Pálos rend erõsödése és hanyatlása

A Pálos kolostor romjai
Budakeszin

A Pilis

Vince atya, a renden
kívüli szerzetes



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

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

A Mani-Manók sikere

2010 õszén a K&H Bank szervezésében
meghirdetésre került egy pénzügyi tudás-
verseny, Vigyázz! Kész! Pénz! címmel,
melynek célja az általános iskoláskorú
gyerek pénzzel kapcsolatos tudásának
bõvítése volt.

A tavalyi tanévben egy hasonló versenyen
nagy sikert értek el a Hunyadisok, ezért
természetes volt, hogy benevezünk. Az
országból több mint 150 csapat készített
pályamûveket a tudásverseny elsõ fordu-
lójára, ahol mi 6 csapattal indultunk. Csa-
pataink egy internetes forduló keretében
oldottak meg feladatokat. A feladatok kö-
zött szerepelt például a suli pénzének a
megtervezése, kamatszámítás, képre-
gény elkészítése egy káreseményrõl, mi
történik akkor, ha van biztosítás és mi tör-
ténik akkor, ha nincs. Felsõ tagozaton üz-
leti tervet kellett készíteni a csapatoknak,
illetve a válsággal kapcsolatban egy fogal-
mazást is kellett írni. Az elsõ fordulóban a
hat csapatunk közül a 4. c osztály Horváth
Petra csapatkapitány vezetésével bejutott
a pest megyei középdöntõbe, ahol a bu-
dapesti és a pest megyei csapatok mér-
hették össze pénzügyi tudásukat. Cél az
országos döntõbe kerülés volt.
A gyerekek felkészítésében legnagyobb
részt Drahosné Akócsi Ancilla a 4. c
osztályfõnöke vállalta, és segítségünkre
volt Békefi Dóra a K&H Bank Dunaha-
raszti Fiókjának vezetõje. A versenyzõk
ellátogattak a bankfiókba, megtekintették
a bankjegykiadó automatát, a postafióko-
kat és a fiókvezetõ asszony segítségével
tovább bõvíthették pénzügyi tudásukat.
Jól felkészülten és izgatottan vártuk a kö-
vetkezõ fordulót.
2011. március 18-án iskolánk 4. c osztá-

lyos tanulói Horváth Petra, Katona Kla-
udia, Németh Laura, Pozsgai Dániel,
Tóth Norbert és Kreisz Dorka I. helye-
zést értek el a középdöntõben. Az idei
tanévben a Hunyadi János Általános Isko-
la kisdiákjai képviselhetik Pest Megyét a
májusi döntõben, ahová a 150 csapatból
5 csapat juthat be. 
Gratulálok a résztvevõknek a szép sze-
replésért! Köszönöm a sok munkát, a szü-
lõk és a kollegák hozzáállását! Szurkol-
junk együtt a döntõben! Hajrá Mani-
Manók!

Korbeli Csilla

Nyelvi rendezvények a Hunyadiban

Február és március havában két  kistérsé-
gi nemzetiségi német versenyt tartott isko-
lánk, melyeken sikerrel szerepeltünk.
2011-ben 7. alkalommal kerül megrende-
zésre a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata Oktatási Bizottsága
által szervezett �Landesrezitationswettbe-
werb� országos német vers- és prózamon-
dó verseny.
A gyerekek továbbjutásának feltétele négy
sikeresen vett forduló. A diákok �vers és
próza�, illetve �Mundart� kategóriában ne-
vezhettek. Elsõként minden tanuló saját
iskolájában bizonyítja tudását és ügyessé-
gét. Minden iskolából a legjobbak juthat-
nak be a kisrégiós területi versenyre,
melynek rendezését ebben az évben is a
dunaharaszti Hunyadi János Általános Is-
kola vállalta. Azon tanulók részére, akik
ezt az akadályt is sikeresen vették, a kö-
vetkezõ próba Szigetújfaluban lesz a me-
gyei fordulón. A verseny májusban zárul
az országos döntõvel. 
Iskolánk február 22-én tartotta  a területi
selejtezõt. A környék különbözõ iskoláiból
(Taksony Vezér Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola) több mint 50 diák vett részt a ver-
senyen. A diákok különbözõ kategóriák-
ban versenyeztek (1-2. osztály, 3-4. osz-
tály, 5-6. osztály, 7-8. osztály, �Mundart� �
alsó, illetve felsõ tagozaton). A verseny-
zõk alapos felkészültsége nehéz perceket
okozott a zsürinek, akik csak hosszabb ta-
nakodás után tudták minden kategória
legjobb három produkcióját kiválasztani.
A zsûriben a Dunaharaszti Német Önkor-
mányzat képviselõje, Kreisz Antal és
Kaltenecker Péter  foglaltak helyet, akik az
irodalmi német mellett jártasak a környék
dialektusaiban is.

A verseny elõtti és utáni izgalmakat a di-
ákok és kisérõik a büfében pihenhették ki,
ahol pogácsák és üdítõk várták õket. 
Iskolánk tanulói közül a következõ tanulók
jutottak tovább a megyei fordulóra:
Domán Alex 2. c, Gerber Gréta 4. a, Ke-
néz Antónia 4. b, Voicsek Angéla 8. a,
Köröskényi Enikõ 8. a.
Ezúton is gratulálunk nekik. Remélem
mind a gyerekek, mind a kisérõik jól érez-
ték magukat, és mindenki szép ajándé-
kokkal és emlékekkel tért haza. Gratulá-
lunk a résztvevõknek a színvonalas pro-
dukciókhoz és tanáraiknak az alapos fel-
készítéshez.
Következõ versenyünkre se kellett sokat
várnunk, március 23-án tartottuk immár
hagyományos kistérségi német verse-
nyünket. A környék iskoláinak tanulói egy
szóbeli és egy írásbeli vizsgán bizonyítot-
ták felkészültségüket. Az írásbeli vizsgán
szövegértésükrõl, illetve nyelvtani tudá-
sukról adtak számot a diákok. A szóbeli
vizsgán több téma közül húztak egyet,
melyrõl � rövidebb felkészülési idõ után �
kellet beszélniük. A résztvevõ diákok iz-
galma sem gátolta õket a színvonalas tel-
jesítményben. Megállapíthattuk, hogy a
mai 13-14 évesek között több olyan diák
is van, aki a német nyelv és kultúra isme-
retét fontosnak tartja. 
A versenyrõl minden csapat értékes
ajándékokkal  térhetett haza, melyekhez
köszönjük a Német Önkormányzat tá-
mogatását. A legértékesebbet, a ván-
dorkupát a Hunyadi János Általános Is-
kola (a csapat tagjai: Kátai Gábor, Kiss
Noémi, Pál Kinga, Wágner Tamara)
szerezte meg a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola tanulói elõl. További he-
lyezéseket a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, illetve a Taksony Vezér Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola tanu-
lói szerezték meg.
Gratulálunk minden versenyzõnek és fel-
készítõ pedagógusnak.
Köszönöm kollegáim segítségét a verse-
nyek színvonalas lebonyolításában.

Pergelné Kaltenecker Anita
nyelvi munkaközösség vezetõ

ÚJRA HÁZI SAKKVERSENY VOLT 
A HUNYADIBAN!

Március 22-én kilenc felsõs és tizennyolc
alsós diák részvételével sakkversenyt tar-
tottunk az iskola falai között. A lebonyolí-
tást Schubert Gyula a DMTK Sakkszak-
osztályának vezetõje irányította. Eredmé-
nyek:
Felsõ tagozat:

I. Virányi Máté 6.a
II. Trubin Richárd 8.b
III. Fekete Attila 8.b

Alsós tagozat:
I. Márkus Barnabás 1.b
II. Dorogsághy Levente3.b
III.Varga Bence 4.c 

A helyezettek kupa, érem- és könyvjuta-
lomban részesültek, gratulálunk nekik.

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
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Farsang a Kõrösiben

Mint minden évben, úgy idén is a DÖK
egyik legnagyobb feladata az éves iskolai
farsang megrendezése.
Sokat gondolkodtunk azon, hogy melyik
rendezési változatot válasszuk. Évtizede-
kig az volt a szokás, hogy a kijelölt szom-
baton délelõtt a kicsik, délután a nagyok
maskaráztak. Két éve próbáltuk ki elõször
azt a változatot, hogy dél körül egyszerre
kezdtünk, majd félidõben szétváltunk. Na-
gyon jó elgondolás volt, mert így minden
korosztály megnézhette a többieket is.
Szülõkkel egyeztetve a második változathoz
ragaszkodtunk az idén is. Csöppnyi módosí-
tást azért tettünk a programba. Kértük a hoz-
zátartozókat, hogy akinek van kedve, jöjjön
jelmezben. Így aztán a felnõttek egy része
szépen beleolvadt a gyereksokadalomba.
A programot az osztályok jelmezes bemu-
tatója kezdte. Évrõl évre csodálom, hogy
tudnak az osztályfõnökök és a srácok min-
den alkalommal, újdonsággal elõrukkolni.
Idén is jobbnál jobb mûsorokat láttunk. Az-
tán bámulhattuk a szülõk fantasztikus jel-
mezeit, amit csemetéjük mutatott be az
egyéni versenyen. Mi minden volt!!  Király-
lányok, basák, emírek, kis hercegünk re-
pülõvel és a többi csoda.
Aki nem nyert a jelmezes bemutatón, az
még természetesen reménykedhetett a
tombola húzásánál. Sok szép ajándékot
tudtunk szétosztani. Köszönet érte a szü-
lõknek, akik minden évben felajánlásukkal
bõvítik az ajándékok mennyiségét.
A kicsik számára a tombola húzásával vé-
get ért a mulatság. A nagyoknak viszont
ez jelentette a diszkó kezdetét. Hát itt az-
tán életbe lépett az engedd el a hajamat!
Reméljük, jól érezte magát mindenki.
Egy valamivel adósak maradtunk, de ígér-
jük, hogy jövõre pótoljuk. Ez a tanárok be-
mutatója.
A tervek már megvannak, csak meg kell
valósítani.
Végezetül köszönetet mondanék azoknak
a felnõtteknek, kollégáimnak, szülõknek,
akik munkájukkal segítették a farsang
megrendezését.

Farkas Katalin, DSN

Körzeti német kompetencia verseny

2010 õszén iskolánk egy érdekes, újszerû
versenyre kapott meghívást. Szigetcsépen
idén is megrendezték a kompetencia alapú
nyelvoktatás módszereinek megfelelõ né-
met versenyt a körzet iskolái számára. Is-
kolánk 4. b osztályából többen is vállalkoz-
tak volna a megmérettetésre, de végül egy
4 fõbõl álló csapatot jelöltünk ki.
Nevezni egy rajzokkal illusztrált mesével
kellett, amit a gyerekek maguk írtak és raj-
zoltak. Tanulóink lelkesen dolgoztak és
hamarosan egy kedves kis könyvecskét
adhattunk postára.
2011. február 25-én izgatottan indultunk
Szigetcsépre. A verseny helyszínén már
sok-sok gyerek várakozott. Mint megtud-
tuk, 7 település több mint 80 diákja mérte
össze tudását.
A feladatlapok több szempontból vizsgál-
ták a gyerekek jártasságát, készségeit.
A nyelvtani teszt mellett olvasásértési,
hallásértési és íráskészséget ellenõrzõ
feladatok is voltak. 
Az eredményhirdetésre várva megnéze-
gethettük a kiállított rajzos történeteket.
Ezekbõl a beküldött mesékbõl a szerve-
zõk egy nagyon kedves kis könyvecskét
készítettek, amibõl minden résztvevõ diák
is kapott egy-egy példányt.
Tanulóink még több ajándékot is kaptak,
ugyanis a 3-4. évfolyam versenyében, 7 te-
lepülés 10 induló csapatából az  ELSÕ he-
lyen végeztek! A csapat tagjai: Hutvágner
Gergely, Mátyási Klaudia, Szakács Adri-
enn, Weinber Péter. Gratulálunk!
Köszönjük a nagyszerû szervezést! Jövõ-
re, ha lehet, még több csapattal nevezünk! 

Komáromi Katalin

Városi váltóverseny a Kõrösiben

Immár hagyománnyá vált a városi váltó-
verseny megrendezése az alsó tagozato-
sok számára. Minden iskola megkapta a
gyakorlatanyagot idõben, így mi is izgatot-
tan készültünk a februári megmérettetés-
re. A háziverseny megrendezése után a
legügyesebb, illetve a legfegyelmezettebb
gyerekek képviselték iskolánkat, a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskolát. A ver-
seny balesetmentesen, jó hangulatban
telt, a gyerekek nagyon ügyesek voltak.

Eredmény a következõ:

1. osztály
I. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
II. Hunyadi János  Általános Iskola
III. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2. osztály
I. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
II. Hunyadi János Általános Iskola
III. II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3. osztály
I. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
II. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
III. Hunyadi János Általános Iskola
4. osztály
I. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
II. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Hunyadi János Általános Iskola döntetlen

Köszönjük a tanító kollégák segítségét a
felkészítésben, valamint a hangos buzdí-
tást a szülõk és barátok részérõl! Remél-
jük, jövõre is találkozunk!

Testnevelési munkaközösség

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Területi Népdaléneklési Verseny
Szigetszentmiklóson

Immár 10. éve szerveznek Szigetszent-
miklóson népdaléneklési versenyt. A ren-
dezvény néhány éve területi versennyé
nõtte ki magát. Egyre tehetségesebb a
mezõny és minden évben színvonalasab-
bak a produkciók. 
Majdnem másfél hónappal ezelõtt kezdtük
a próbákat. Szinte minden nap gyakorol-
tunk az iskolában, és otthon is napi fel-
adatként lebegett a szemünk elõtt. 
Intézményünket április 7-én négy tanuló
képviselte. 3-3 gyönyörû népdallal indultak.
A színházteremben a beéneklés után rög-

tön Répás
Hajnalka
kezdte a ver-
senyt. Majd õt
követte Fara-
gó Emese,
Vona Kitti és
Faragó Dorka
gyönyörû, tisz-
ta elõadás-
móddal. A mo-
soly és a csengõ hangzás megtette a ha-
tását. Két tanulónk: Faragó Emese és Fa-
ragó Dorka harmadik helyezést ért el a sa-
ját korcsoportjában. A két felsõ tagozatos
lány emléklapot kapott.

Kellemes, tanulságos délutánt tölthettünk
együtt. Megismerhettünk szebbnél szebb
magyar népdalokat. Ezúton is köszönjük a
szervezõknek a csodálatos élményt.

Licsájer-Kozma Edit
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Ki mit tud? 2011

Iskolánk április 1-jén (péntek este) megrendezte
a már hagyománnyá vált Ki mit tud?-ot. Ismét a
József Attila Mûvelõdési Ház biztosította szá-
munkra a helyszínt. 
A programot lázas készülõdés elõzte meg. Min-
den osztály képviseltette versenyzõivel magát,
akár több produkcióval is. Ez a rendezvény lehe-
tõséget biztosított azoknak a tanulóknak is, akik
az iskolában visszafogottabban teljesítenek,
azonban itt felszínre törhetett a bennük szunnya-
dó tehetség. A benevezett produkciók sokszínû-
sége miatt több kategóriát is fel kellett állítani: ze-
ne, színpadi produkció, vers és az úgynevezett
�egyéb� kategória, mely az elõzõekbe nem sorol-
ható elõadásokat tartalmazta. 
Csak néhány produkciót említenék a színes pa-
lettáról: zongora- és fuvolajáték, melyben a ko-
moly- és a könnyûzene egyszerre képviseltette
magát. Hallhattunk több osztály és egyéni éneket
is. Emellett több paródia és még egy bábjáték is
szórakoztatta a közönséget. Diákjaink sokoldalú-
ságukat tánccal, beatbox-szal és még egy látvá-
nyos színpadi show-val is megmutatták. 
A két konferanszié is tehetséges tanulóink közül
került ki, akik �levették a közönséget a lábukról�
sziporkázó humorukkal. A fellépõk remegõ lábak-
kal léptek színpadra, hiszen szakértõ zsûri követ-
te kritikus szemmel a mûsorszámokat. A zsûri el-
nöke intézményünk igazgatója, Sziráki György
volt. A gyengébbik nem képviseletében Illés And-
rea versenytáncost, tánctanárt; Hommer Zsu-
zsanna énektanárt és Oláh Jánosné igazgatóhe-
lyettes asszonyt üdvözölhettük.
A közönség is izgatottan követte az eseménye-
ket. A döntés minden évben nehéz, s ez az idén
sem volt másképp. Olyan színvonalasra sikerül-
tek a produkciók, hogy több különdíj is kiosztásra
került.
Ezúton is szeretne iskolánk köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármilyen formában részt vál-
laltak abban, hogy ez a rendezvény létrejöhessen.
Ezek után elmondható az, hogy a péntek este kel-
lemes hangulatban telt, s talán néhány órára ki-
zökkentette a jelenlévõket a hétköznapok egy-
hangúságából. Feltöltõdve vághattunk neki a hét-
végének.
Remélem, a jövõ évi Ki mit tud? legalább ilyen si-
keres lesz!

Szabó Szilvia

Sportéjszaka

Idén harmadszor rendezték meg a sportéjszakát
a Baktay Ervin Gimnáziumban, amely � ahogyan
tavaly is � az Oázis Wellness Parkban kapott he-
lyet. A rendezvény iránt egyre többen mutatnak
érdeklõdést, idén az iskola diákjainak több, mint
50%-a vett részt.
�Tulajdonképpen úgy fogalmazhatnám meg, hogy
ha volt valaha kötelezõ olvasmány és volt mellet-
te egy olyan könyv, amit esetleg tiltottak nekünk,
akkor biztos, hogy az utóbbi volt a vonzóbb. Hát
így van ez is, amikor éjszaka jön össze a diákok
és a tanárok közössége, akkor sokkal lelkesebb
mindenki.� � hangzott el Sziráki György igazgató
úr nyitóbeszédében.
A siker kulcsa talán nem is az, hogy nem kötele-
zõ, hanem, hogy ilyenkor jobban összekovácso-
lódik az iskolaközösség, ilyenkor mindenki barát-
ságosabb, nyitottabbak az ismerkedésre, mint
egy szürke, hétköznapi tízpercben.
Az sportéjszaka délután 5 órakor kezdõdött a gim-
náziumban, ahol a nyitó beszédet követõen a csa-
patok mezeiket és indulójukat bemutatva szóra-
koztatták a többi csapatot. Némelyik csapat neve
önmagában is vicces volt, ezt tetézte a mez, a
produkció. A bemutatók után, de még az átkelés
elõtt táncos és judo bemutatókat tekinhettünk

meg, a végén mindkettõben  részt is vehettek a
baktays diákok. 
Sportok tekintetében meglehetõsen szélesnek bi-
zonyult a repertoár, a nevezett csapatok fociban,
röplabdában, asztaliteniszben és úszásban is
összemérhették erejüket. A felsoroltakon kívül a
résztvevõk kipróbálhatták magukat az ördögboto-
zásban, aerobicban, spinningben, használhatták
a konditermet és jógaórákat vehettek. A kimerült
sportolók, illetve a szolgálaton kívüli segítõk
igénybe vehették a jacuzzit, a szaunát, de még a
tepidáriumot is. 
A megérkezést követõen azonnal elkezdõdtek a
meccsek, amelyben a diákok játszottak, a taná-
rok pedig fújták a sípot. A zord idõjárástól eltekint-
ve a futballisták nagy lelkesedéssel küzdöttek a
gyõzelemért, amely végül a 13. b-s �Zárt osztály�-
nak sikerült. A röpladások között a 12. a-s �Gang-
bang� kerekedett felül, míg a ping-pongosok közt
Szertics András szerezte meg az elsõ helyet.
A diáksereg hajnal 5 óra fele erõsen megritkult, a
többségen az energiaitalok sem segítettek. Az el-
sõ busz 6 órakor indult vissza, miután lezajlott
minden mérkõzés.
Azt gondolom, ez az esemény többrõl szól, mint
a sport. A sportéjszakán már csak a közösség mi-
att is érdemes  részt  venni. 

Kaszai Tamás 11. c

Itt a tavasz! Jön a Medve!

A Baktay Ervin  Gimnázium  második alkalommal
vesz részt a Medve matematikai versenyen. Ez
egy különleges megmérettetés  a matematikát
kedvelõ diákjaink részére. Három fõs csapatok in-
dulhatnak, így a megoldásokon közösen gondol-
kodhatnak, segíthetnek egymásnak. Nevezni
több kategóriában lehet, ezek lefedik az általános
és középiskolai korosztályokat. Mi ebben a külön-
leges? Úgy tûnik semmi. Azonban ez verseny
nem csak ennyi.
A verseny helyszíne a Gellért-hegy. Igen, a Gel-
lért-hegy!
A feladatokat a gyerekek nem egy teremben ülve

kapják meg, hanem  a Gellért-hegy különbözõ ál-
lomásain. Az elsõn kapnak egy fõfeladatot. Azt
megpróbálják megoldani, majd a megoldást az ál-
lomáson tartózkodó felügyelõnek adják át, aki
nem mondja meg, hogy helyes-e a válasz vagy
sem. Ha jó a válasz, akkor egy újabb fõfeladatot
kapnak, ha nem, akkor mellékfeladatot, persze
ezeket már egy másik állomáson. A vetélkedõ lé-
nyege, hogy minél több fõfeladatot tudjanak a csa-
patok megoldani. Ha egy fõfeladat megoldása
nem sikerült, akkor néhány mellékfeladat megol-
dásával lehet visszajutni a fõágra. Az a csapat
gyõz, aki a legtöbb fõfeladatot oldja meg helye-
sen. 
Ennek az a következménye, hogy 10 órától dél-
után háromig a kismedve, nagymedve és jeges-
medve csapatok rendszertelennek tûnõ vándorlá-
sa indul meg a területen. Medve legyen a talpán,
aki követni tudja!
Ebben az évben 30 diákunk nevezett a verseny-
re. Mindannyian küzdöttek becsülettel, keresték
az állomásokat, oldották a feladatokat, és mikor
már másodszor kapták meg ugyanazt a feladatot,
bizony próbáltak minden egyéb (telefonos) segít-
séget is igénybe venni. Így nem csak tanulóink,
hanem azok szülei, barátai is matekpéldákat ol-
dottak meg egész nap. 
Ki nyert? Mindenki. Akkor is, ha nem õ oldotta
meg a legtöbb fõfeladatot. Nyert egy kellemes, jó
hangulatú napot a friss levegõn.
Kollégáimmal örömmel kísértük a nagy csapatot.
Este a hazafelé tartó úton jó volt látni a napbarní-
tott arcú, elfáradt gyerekeket, akik már a jövõ évi
küzdelem taktikáján gondolkodtak.

Lévai Mónika

Baktay Ervinné, Aditi emlékére
1914�2011 

Két szikár évszám közé szorítva egy hosszú, hétköznapjaiban sokszor ma-
gánytól terhes élet. Kilencvenhat betöltött év, melybõl kilencvenöt vi-
szonylagos egészségben telt. 
Aditi kilenc évig lehetett Baktay Ervin felesége és majd fél évszázadon ke-
resztül volt emlékét, hagyatékát gondosan ápoló özvegye. Egy több évti-
zeddel ezelõtt született megállapodás értelmében Baktay Ervin gazdag ide-
gen- és magyar nyelvû indológiai szakirodalomból álló könyvtárát és indi-
ai útjairól hozott tárgyait a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum számára
megõrizte, de saját könyvei közül sokat ajándékozott iskolánknak, így az
iskolai könyvtárunkban egy-egy klasszikus kölcsönzésekor láthatjuk a be-
jegyzést: Aditi ajándéka� Férjének emlékét ápolva hosszú éveken keresz-
tül volt velünk a Baktay-emlékmiséken és az azt követõ koszorúzásokon a
szülõi háznál. Nagy örömére szolgált, hogy 2004-ben a város névadónkat díszpolgárává választot-
ta s Õ személyesen vehette át a díszoklevelet. Ekkor már kilencven esztendõs volt.
Ennek a hosszú életnek utolsó évtizedeibe pillanthattunk be csupán, hiszen Baktayné � vagy ahogy
Baktay nevezte: Aditi � sokszor volt vendégünk a Baktay-napok alkalmából, majd amikor egész-
sége már nem engedte, mi lehettünk vendégei egy-egy beszélgetésre Eszék utcai lakásán. Emlé-
kezetesek maradnak ezek a találkozások, hiszen kilencvenéves kora után is ott lobogott szemé-
ben az élet tüze, gesztusaiban, mosolyában ott bujkált az örök nõ. Lelkesedéssel, szeretettel fi-
gyelte a gimnázium életét, várta az új évkönyvek megjelenését, legendásan finom kávéját olyan
kedves, �aditis� mosollyal kínálta a beszélgetések közben, hogy lehetetlen volt visszautasítani.
Méltósággal, emberi tartással, bölcsességgel viselte hosszú magányát, mely egészségének fogyat-
kozásával egyre nyomasztóbban nehezedett rá. Utolsó dunaharaszti látogatására 2006-ban nagy
örömmel készült, hiszen a Baktay-szobor avatására érkezhetett.
Kilencvenhetedik évében ment el közülünk.
Hiányozni fog mindannyiunknak, hiányozni fognak a beszélgetések, a látogatások és bizony nagyon
fog hiányozni az a meleg, �aditis� mosoly, amellyel a kávét kínálta nekünk�

Tolnai Zoltán



A Lakihegy Rádió (FM 107) lett a Csepel-sziget hivatalos médiuma

18 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek � április

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

A Lányok Asszonyok a Városért Egyesü-
let 2011. március 6-án tartotta meg éves
közgyûlését, ahol beszámolt az elõzõ évi
tevékenységérõl és kitûzte idei évi céljait. 
Az egyesület fiatal múltra tekint vissza � a
Pest Megyei Bíróság jogerõsen 2009. no-
vember 25-én jegyezte be nyilvántartásá-
ba � ám lelkes csapata által szervezett
programok egyre népszerûbbek lesznek
városunkban. 
A LAVE az Alapszabályában megfogal-
mazott célkitûzései közül 2010-ben, figye-
lembe véve a gazdasági helyzet romlását,
a hátrányos helyzetû csoportok, rétegek
segítését, valamint a családvédelem és
idõsek támogatását emelte ki.
A kiemelt célkitûzések megvalósítását a
pártoló tagok adományai, továbbá a helyi
önkormányzat nagyvonalú anyagi támo-
gatása is segítette. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani Önkormányzatunk
Képviselõ-testületének, valamint minden
pártoló tagunknak, akik személyesen is
segítették tevékenységünket. 
Bízunk benne, hogy Egyesületünk 2011-
ben is élvezheti az Önkormányzat és a vá-
ros lakosságának növekvõ támogatását.
A 2010-ben megvalósított fontosabb prog-
ramjaink idõbeni sorrendben a következõk
voltak.

Születés hete

2010. május 7-én a Születés Hete ren-
dezvénysorozat keretében játékos vetél-
kedõn ismertettük meg a gyerekekkel az
egészséges táplálkozás fontosságát a
Táncsics utcai Százszorszép óvodában.
A gondosan elõkészített sok friss gyü-
mölcs, sárgarépa, retek, karalábé hamar
gazdára talált. Bábjátékkal mutattuk be
Pistike történetét, aki a csokit részesítet-
te elõnybe és nem szeretett fogat mosni.
A kicsik hol nevetve, hol aggódva figyel-
ték, mi fog történni a fogorvosnál, majd
lelkesen vállalták õk is a paciens szere-
pét. A foglalkozás fénypontját az a 3D fel-
vétel jelentette, melyen a gyerekek az
óvó néni kisbabájának méhen belüli fej-
lõdését figyelhették meg. Felkészültünk
ugyan a válaszra, de a kicsiket nem az
érdekelte, hogy került a baba az óvó né-

ni hasába. Derültséget váltott ki az egyik
apróság kérdése:
� És ki lesz a keresztapa? 

Szentendrei Skanzen

2010. július 8-án az Andrássy utcai Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ Szolgálat elõtt
gyülekezett az a lelkes csapat, amelynek
tagjai úti célként a Szentendrei Skanzent
jelölték meg. Nem csak az utazás, a skan-
zen nyújtotta látványosság, hanem a ke-
nyérdagasztás élményével gazdagodva
tért haza késõ délután a fáradt gyerekse-
reg. A várakozó szülõket saját sütésû ci-
póval ajándékozták meg az újdonsült pé-
kek. 

Csodák Palotája

2010. szeptember 19-én a Csodák Palo-
tájába invitáltunk meg gyerekeket, a cse-
pergõs idõ senkit sem tántorított el a ki-
rándulástól. A játékok bõ választéka, az új
ismeretek elsajátítása próbára tette a kí-
váncsi gyerekeket. Nagy sikere volt az
ügyességet, gyorsaságot igénylõ felada-
toknak, lelkes kitartással próbálták legyõz-
ni egymást, illetve az egyesület tagjait.

Szeretet Ünnepe

Karácsony elõtt ismét meghirdettük ha-
gyományos ajándék- és ruhagyûjtési ak-
ciónkat, melyre 2010-ben meglepõen sok
felajánlás érkezett. Maroknyi csapatunk
alig gyõzte díszdobozokba rendezni a
sok-sok játékot, könyvet, melyek átadásá-
ra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
ünneplõbe öltözött ebédlõjében került sor. 

Kétnapos mézeskalácssütés

A mindenki által szeretett Kondorné, Er-
zsike néni által elõkészített �tésztahegyek�
képezték a mézeskalácssütés alapját,
melynek kinyújtásában, kiszaggatásában
és díszítésében két napon keresztül, négy
csoport vett részt. Öröm volt látni, hogy a
feltûrt ingujjú gyerekek milyen lelkesedés-
sel dagasztották, formálták, sütötték saját,
kis mézeskalács-ajándékaikat. 

Terveink

A Közgyûlés határozata alapján 2011-ben
terveink között � a rászoruló gyermekek-
nek szervezendõ hagyományos nyári és
õszi kirándulások, valamint a karácsonyi
ajándékozás mellett � kiemelten az aláb-
bi témakörök szerepelnek:

1. Ringató Rendhagyó osztályfõnöki
óra szervezése. A különleges progra-
mot a Születés Hete rendezvénysoro-
zaton történõ részvétel keretében, a II.
Rákóczi Ferenc általános iskolában
tartjuk meg.

2. Civilszervezetek összefogása. Cé-
lunk más civil szervezetekkel történõ
közös programokon való részvétel,
melyre jó példa a Születés Hete ren-
dezvény. A Dunaharaszti Környezetba-
rátok Egyesületéhez csatlakozva részt
kívánunk venni például a várostakarí-
tásban, a családi bringatúrában és a
parlagfûszedési akcióban.

3. Nem hagyjuk az iskolát! A testvérvá-
rosi kapcsolatok kiépítése keretében
csatlakozunk az �élni akaró 165 lakosú
kis erdélyi település, Háromkút� iskolá-
jának fennmaradását segítõ mozga-
lomhoz.

4. Jogi segítségnyújtás. Egyesületünk
� az Alapszabályban megfogalmazott
céloknak megfelelõen � képviseli tagjai
érdekeit, így például eredményesen
nyújt segítséget egyik idõs hölgy tagjá-
nak � a Ráckevei Városi Bíróság elõtt
2008. óta folyó � birtokvédelmi peré-
ben, valamint adott tanácsot, írt bead-
ványt munkaügyi jogvitákban. 

5. Nóta Klub. Célunk egy csapatba gyûj-
teni a város magyarnóta-kedvelõit.
Szeretettel várunk mindenkit, aki akár
maga szeret nótázni, vagy hallgatóság-
ként venne részt a Klub életében.

A LAVE fényképekkel és videókkal
illusztrált tevékenységérõl bõvebbet a
http://nave.mlap.hu valamint a már mûkö-
dõ, de még feltöltés alatt álló www.lave.hu
weboldalon olvashatnak az érdeklõdõk. 

Dienes Zsuzsanna

L  A  V  E

A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
(CSÖT) március 17-ei ülésén határozott arról, hogy melyik médi-
um lássa el a Társulás kommunikációját a térségben. Nagy meg-
tiszteltetés s egyben felelõsség számunkra, hogy ez a megbízás
rádiónkat találta meg. 
Szeretnénk, ha minél szélesebb körben végezhetnénk a lakosság
tájékoztatását, ezért olyan mûsorstruktúrát dolgoztunk ki, mely-
ben mindenki megtalálhatja a Társuláshoz köthetõ híreket, infor-
mációkat, a lakóhelyéhez kötõdõ érdekességeket. 
Rádiónk minden hétköznap három alkalommal jelentke-
zik riportokkal, beszámolókkal a Társuláshoz köthetõ té-
mákban 7 óra, 12 óra valamint 16 óra utáni kezdettel.
Ezen kívül minden csütörtökön 19 óra 10 perctõl maga-
zinmûsorban foglaljuk össze a hét legfontosabb térségi
híreit, amely mûsort szombaton 16 órától megismétlünk.

Akinek nincs lehetõsége rádiónkból nyomon követni az
eseményeket, annak jó szívvel ajánljuk honlapunkat a
www.lakihegyradio.hu címen, ahol nemcsak elolvashatják hí-
reinket, de hangos archívumunkból meg is hallgathatják mûso-
rainkat.
A Társulás hírei mellett a térség szinte valamennyi településének
aktuális információit megismerhetik a Lakihegy Rádión keresztül,
mindezt könnyed, szórakoztató, zenés környezetben.
Reméljük, hamarosan belehallgat kínálatunkba, hiszen a Lakihegy
Rádió az Ön lakóhelyének, otthonának rádiója. Ahogy szloge-
nünk is hirdeti, mi �helyben vagyunk��.

Tisztelettel:
Dr. Szilvay Balázs

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

fekete/fehér színes 

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

2011.március hónapban
elhunytak neve és életkora

Angyalné Balogh Rózsa élt 95 évet
Annau Csaba élt 56 évet
Bókkon Károly élt 79 évet
Bordi Mihály élt 92 évet
Császár Tibor élt 59 évet
Danó Józsefné élt 75 évet
Durizsán Péter élt 60 évet
Farkas Miklós élt 75 évet
Haraszti Jenõ élt 70 évet
Horváth László élt 77 évet
Keresztes László élt 60 évet
Kreisz Antal élt 67 évet
Makó Ádámné élt 75 évet
Nyári Tibor élt 43 évet
Piacsek Sándorné élt 83 évet
Sándor János élt 88 évet
Turza Istvánné élt 84 évet
Weisinger Ferencné élt 73 évet

2011. márciusi újszülöttek
Ganghamer Boglárka 03.27
Hegedûs Nándor 03.30
Lévai Nándor 03.28
Molnár Benjamin 03.09
Nyilas Maja Zsófia 03.17
Répás Vendel József 03.09
Simcsák Zsombor 03.07
Sujt Dóra 03.30
Szabó Luca 03.13
Varga Boglárka 03.12
Végh Blanka 03.08

Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani annak 

a becsületes, jóérzésû embernek, 
aki megtalálta és hiánytalanul
visszahozta a pénztárcámat.

B. Eszter

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, 

akik szeretett hozzátartozónk,
GEYERHOSZ JAKAB

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

A DMTK felnõtt csapatának eredményei
1. Dunaújváros-Pálhalma ASE
2. ESMTK
3. Maglódi TC
4. Dunaharaszti MTK
5. Törökbálinti TC
6. Pénzügyõr SE
7. Bicskei TC
8. Móri SE
9. Érdi VSE
10. Viadukt SE Biatorbágy
11. Budafoki LC
12. Sárisápi Bányász SE
13. Soroksár SC
14. Százhalombattai LK
15. Dorogi FC
16. Zsámbéki SK

16. forduló március 6. DMTK�Biatorbágy 2-0
Az idény elsõ meccsén megszenvedtünk a
biatorbágyiakkal, hiszen egyik együttes sem
játszott jól. A második játékrész elején eldön-
töttük a mérkõzést Wágner András Gusztáv és
Patkó György góljával. A vendégek már nem
tudtak felpörögni a két gyors találat után, ezért
megérdemelten tartottuk itthon a három bajno-
ki pontot. 
17. forduló március 13. Bicske�DMTK 0-2
A második játéknapon már nem csak eredmé-
nyesen, de jól is futballozott csapatunk a remek
õszt produkáló Bicske ellen. Támadójátékunk
ezúttal is hatékony volt, mivel elõbb Nánási
Krisztián fejjel, majd nem sokkal késõbb Patkó
György lábbal vette be a hazai kaput, így újabb
kétgólos sikert könyvelhettünk el. 
18. forduló március 20. 
DMTK�Törökbálint 2-1
A Törökbálinttal szemben, nem volt egyszerû
a gyõzelem kicsikarása, hiszen nem elég,
hogy a vendégek végig bekkelték a kilencven
percet, még egy szerencsés találattal vezetés-
hez is jutottak. Azonban a DMTK hatalmas
szívrõl és küzdeni tudásról tanúbizonyságot
téve, az utolsó pillanatokban Szemán Lajos és
Kovacsik Tibor góljával megfordította az
eredményt, s itthon tartotta az újabb három
pontot. 
19.forduló március 26. Maglód�DMTK 1-3
Káprázatos mérkõzésen sikerült folytatni a
csapatnak a tavaszi gyõzelmi sorozatot. Már a
nyolcadik percben megszerezte a DMTK a ve-
zetést Dabasi Károly révén, amit a második
félidõben Mészáros Dániel duplázott meg.
Nem sokkal késõbb szépített a házigazda, ám
hogy mégse kelljen izgulnia a közönségnek,
arról Varga Csaba gondoskodott egy közeli lö-
véssel. Sõt, a végén még lehetett volna na-
gyobb is a különbség, ám így sem lehet okunk
panaszra.
20. forduló április 3. DMTK�Soroksár 0-1
Egy, a vártnál alacsonyabb színvonalú kilenc-
ven perc során vesztette el a DMTK tavaszi ve-
retlenségét. Leragadtak a felek a középpályán,
kevés helyzet volt a meccs során. A második
játékrész elején Varga Csaba találta telibe a fel-
sõ lécet, míg a vendégek egy lesgyanús hely-
zetbõl megzörgették Szappanos Péter hálóját
és elrabolták a három pontot Dunaharasztiról.   

Pest Megyei Kupa 4. forduló április 6.
Újhartyán�DMTK 3-2
Ennek az összecsapásnak nem kisebb volt a
tétje, mint hogy a következõ szezonban is elin-
dulhatunk-e a Magyar Kupa küzdelmeiben.
Nem kezdõdött túl jól a mérkõzés, hiszen a 20.
percben már kétgólos hátrányba kerültünk, rá-
adásul Riba Zoltán Dániel kiállítása miatt, egy-
gyel kevesebben is voltunk. Ezután a hazaiak
újabb találatát jegyezhettük fel, és hiába szépí-
tett Kovacsik Tibor, majd Nánási Krisztián, a 3-
2es vereséggel elbúcsúztunk a sorozattól.

A DMTK II csapatának eredményei:
13.forduló március 13. Ecser�DMTK II 1-2
(Gólszerzõk: Szûcs Tamás, Balogh Zsolt)
14.forduló március 19. DMTK II�Bugyi II 2-1
(Gólszerzõk: Várfalvi László, Steingruber
Renátó)
15.forduló március 27. Ócsa�DMTK II 1-1
(Gólszerzõ: Ráti Tamás)
16. forduló április 3. 
Szigetszentmárton�DMTK II 0-0
A DMTK U19 eredményei: 
17. forduló március 13. DMTK�Tura 6-0 (Gól-
szerzõk: Kemecsei Kristóf László 3, Bajzáth
Martin 2, Molnár Martin)
20. forduló április 2. ESMTK�DMTK 2-1 (Gól-
szerzõ: Kemecsei Kristóf László)

A DMTK U17 eredményei: 
17. forduló március 13. DMTK�Tura 3-3 (Gól-
szerzõk: Farkas Tamás, Vlasits Bence, Ambrus
Zoltán)
20. forduló április 2. ESMTK�DMTK 4-0 

A DMTK U14 eredményei: 
13. forduló március 26. DMTK�Tököl 1-2
(Gólszerzõ: Pavlisz Patrik)
14. forduló április 1. Taksony�DMTK 3-0

A DMTK U13 eredményei: 
13. forduló március 19. DMTK�Monor 0-3 
14. forduló március 27. DMTK�Százhalom-
batta 1-3 (Gólszerzõ: Erdélyi Bálint)
15. forduló április 3. Vác�DMTK 0-1 (Gólszer-
zõ: Pavlisz Patrik)
A klubról bõvebb információk találhatóak: a
www.dmtklabdarugas.hunsport.hu webolda-
lon!

Felhívás! 
Felhívjuk minden 1992-ben és azután született
Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK
labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mind-
azokat, akik futballozni szeretnének. A folyama-
tos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpá-
lyáján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u.
16/B) hétköznap délutánonként, vagy tele-
fonon (06-24/657-683), illetve emailben
(dunaharasztimtk@gmail.com) lehet.

Csapó László
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Magyarország piacvezetõ bankjának partnere 
keres új munkatársat

NYUGDÍJTANÁCSADÓ (3 fõ)
LAKOSSÁG-7699

pozícióba.

A jelölttel szemben támasztott elvárások: 
Középfokú végzettség (felsõfokú végzettség elõny)

Felhasználói szintû számítógépes tudás
Ügyfél- és teljesítménycentrikus szemlélet

Kiváló kommunikációs készség
Üzleti megjelenés

Precíz, pontos munkavégzésre való hajlandóság

Elõnyök: 
Saját autó

A leendõ munkatárs feladatai lesznek: 
Meglévõ lakossági ügyfélkörben történõ nyugdíjtervezés

Lakossági nyugdíjigények feltárása
Nyugdíj csomagok prezentálása és értékesítése

Munkavégzés helye: 
Budapest és Pest megye

Egyéb információk: 
Amit nyújtunk: 

Alkalmazotti munkaviszony
Versenyképes jövedelem 

Teljesítménybónusz
Vonzó juttatási csomag (cafeteria, gépjármû-költségtérítés)

Ingyenes szakmai képzések
Meglévõ ügyfélkör
Karrierlehetõség

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
kérjük, küldje el magyar nyelvû önéletrajzát 

és motivációs levelét az alábbi címre:
eva.laczko1204@gmail.com

GAZDIKERESÉS�.
Újabb árvák � két fiú-kutyuska � várják hívásaikat!

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

Két különleges faj keveréke az egy éves labrador-
basset hound fiúcska. Gyerekek mellett nõtt fel, játé-
kos, barátságos, ragaszkodó. 

LEO � 10 hónap körüli gyönyörû akita-keverék fiú-
kutyuska is szeretõ, ÁLLATBARÁT gazdira vár! 

Kimondottan állatbarát, jólelkû
gazdik jelentkezését várjuk,
akik visszaadnák a kutya emberekbe vetett hi-
tét! 
Nem akarjuk, hogy késõbb újra utcára kerülje-
nek ezek az emberben csalódott árva kutyusok! 

Elkeserítõ, hogy vannak emberek, akik képesek ezeket az érzõ lé-
nyeket megunt tárgyként kezelni, képesek utcára dobni, sintértelep-
re juttatni, éhenhalásra ítélni�!!! 

Nagyon kérem az állatbarátok segítségét HARMINC mentett ku-
tyus élelmezéséhez, orvosi költségeihez! Önerõbõl nem tudom
már megoldani a kiadásokat, kérem, segítsenek!
Sajnos, nem csökken az utcára dobott kutyusok száma!
Mentem a kis életüket, annak ellenére, hogy anyagilag � az Önök se-
gítsége nélkül � nem gyõzném.
Hálásan köszönöm � védenceim nevében!

A fenti két kutyus mellett a többi árva kutyus is gazdira vár! 
Honlapomon megtekinthetik a fotókat. www.petfarm.atw.hu

Enikõ:06-20-803-05-43

Kooperációs partnerség 
az OKSZT-vel

Dunaharaszti Város Polgármestere és
az OKSZT ügyvezetõ elnöke 2011. feb-
ruár 23-án aláírta azt a kooperációs part-
nerségrõl szóló megállapodást, melyben
kifejtik a célt, miszerint fejleszteni akar-
ják a város közlekedését, különös tekintettel a jelenlegi
közforgalmú közlekedési rendszer színvonalára és annak
esetleges bõvítésére.
A megállapodás szerint az OKSZT véleményezi a közleke-
dési ügyek kapcsán felmerülõ anyagokat és állásfoglalást
ad az önkormányzat hatáskörébe tartozó közlekedési té-
mákban. Meghívás alapján képviselteti magát a Képviselõ
testület illetve a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környe-
zetvédelmi Bizottság ülésein és ott szükség szerint véle-
ményét kifejti.
Az OKSZT-Országos Közlekedési Szakmai Társaság 2011
januárjában kezdte meg mûködését.
A szervezet élére ügyvezetõ elnöknek választotta a köz-
gyûlés Hájas Róbert Sándort.
Az OKSZT a közlekedésigazgatási szereplõk között próbál
kapcsolatot és kommunikációt teremteni érdekérvényesíté-
si jelleggel, valamint közlekedési témában koncepcionáli-
san terveket készít, melyeket az illetékesek elé terjeszt.
A kapcsolatok bõvítését mi sem bizonyítja jobban, mint az
a tény, hogy jelenleg a Regionális Közlekedésszervezõ Iro-
dával van egyeztetés a Közép-Magyarországi közlekedés-
szervezési munkákba való becsatlakozásunk kapcsán,
melyben dunaharaszti illetõségû közlekedési ügyek is vé-
leményezésünk alá kerülhetnek.
A szervezet mérnökök és mérnökhallgatók tömörülése.
A Társaság mûködési területe országos, azonban máris
vannak térségi témák, melyeket az olvasók közül bizonyá-
ra többen hallottak, láttak korábban a Lakihegy Rádióban.
Ezek mindegyike régi közlekedési problémát dolgoz fel.
Nevezetesen az egyik a Szigetszentmiklós�Gyártelep HÉV
állomáshoz tartozó vasúti átjárónál kialakuló forgalmi tor-
lódások enyhítését, esetleges megszüntetését, másik pe-
dig a Csepel-sziget közlekedési teljesítményeit elemzi.
Részletes ismertetést mindkét esetben az újság hasábjain
keresztül nehéz adni, hiszen átfogó értelmezésre van szük-
ség ahhoz, hogy a kérdésekre mindenki választ kapjon.
Ezért ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, továbbá kérjük
Önöket, hogy az alábbi elérhetõségeinken a felmerülõ köz-
lekedési kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!
Bízva a gyümölcsözõ és sikeres partnerségben,
Üdvözlettel:

Hájas Róbert Sándor
ügyvezetõ elnök

OKSZT � Országos Közlekedési 
Szakmai Társaság

www.okszt.hu, info@okszt.hu


















