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A Laffert-kúria átadásának ünnepi beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket a „KMOP-20075.2.1/B” Dunaharaszti városközpont attraktivitását elõsegítõ
projekt záró ünnepségén.
Külön köszöntöm Varju László országgyûlési képviselõt, Peter
Grimm urat, altdorfi testvérvárosunk képviselõjét, Kerekes Anna
és Nyári A. Ildikó mûvésznõket,
Tornai József urat, városunk díszpolgárát, dr. Helméczy Mátyás
urat, városunk Pro Urbe díjas
történészét és Berkes Gyulát.
Köszöntöm a térség jelenlévõ
polgármestereit, Lehel Endre és Karl József alpolgármestereket, a helyi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselõket, Pethõ Zoltán urat, Dunaharaszti Város jegyzõjét, valamint az Egyházak megjelent képviselõit és minden olyan jelenlévõt akik részt vettek a projekt megvalósításában.
Önkormányzatunk 2010-ben a „KMOP-2007-5.2.1/B” számú városközpont rekonstrukció elnevezésû pályázat keretében felújította a sok éven át romos állapotú Laffert-kúriát (Granáriumot). A
Laffert-kúria épülete – a Nepomuki Szent János-szoborral és a
Városháza épületével együtt – egyike a településen található 3
országosan védett mûemléknek.
Az Európai Unió által támogatott pályázat keretén belül, a Fõ út
faltól falig történõ felújítása és a Fõtér kialakítása, a templomkert
felújítása mellett az addig üresen álló, romokban heverõ, elhanyagolt épület felújítása és hasznosítása volt a cél.
A közbeszerzésen nyertes kivitelezõ a kúria épületének szerkezeti felújítását mintegy bruttó 200 millió forintért vállalta, amibõl
hozzávetõleg 70-80%-ot a pályázat biztosít, a maradék 20-30%ot és a kapcsolódó költségeket az önkormányzat saját forrásból
teremtette elõ.
A beruházás összköltsége a komplett térburkolatokkal, zöldfelületekkel, és berendezési tárgyakkal, korhû bútorokkal együtt megközelíti az 500 millió forintot.
A tervezés és a kivitelezés során nagy hangsúlyt fektettünk az
épület mûemlékvédelmi hatósággal egyeztetett eredeti barokk
megjelenésének a helyreállítására, a feltárható barokk emlékek
megmutatására. Különös figyelmet kapott a díszterem kétségbeejtõ állapotban lévõ barokk kori falképeinek restaurálása és a
kivitelezés közben engedélyezett rekonstruálása.
Korabeli emlékek szerint a település birtokosa és a templom kegyura 1716-ra a Laffert család lett, majd hosszú idõn át a család birtokában maradt; csak 1864-ben váltak meg tõle.
A család elsõ haraszti kastélyát valószínûleg Laffert Ferdinánd
Antal emeltette 1716–1720. között. Az épület írásos források szerint egy régi középkori templom helyén, annak altemplomi részén
áll. A kúria térszerkezete inkább udvarház jellegû, melyet a Laffert
család lakóépületként használt, majd amikor a jelenleg Polgármesteri Hivatal épületeként funkcionáló második kastélyt emelték,
a korábbi kúria épületet magtárrá alakították. Innen ered a Granárium elnevezés. Az utóbbi évtizedekben egy részét lakóházként használták, másik részét szobrász-mûteremként. Az önkormányzat több társtulajdonostól 2001-ben vásárolta meg az ingatlant.
A kivitelezési munkák 2010. márciusában kezdõdtek el és 2010.
szeptember elején fejezõdtek be.
A mai nappal kezdõdõen az épületben kiállítások és szakmai konferenciák szervezése, a kiállítóterekben kamarahangversenyek
rendezése, a Helytörténeti Múzeum kihelyezett részlegének üzemeltetése lehetséges. Rendszeres irodalmi estek, könyvbemutatók, dedikálással egybekötött író-olvasó találkozók, felolvasóestek szervezésére kerülhet sor.
Mûvészeti találkozók színesíthetik a kávézó mûködését. A tetõtérben igény szerint helyet kaphat alkalomszerûen egy-egy mûvészeti iskola, illetve kézmûves mûhely és játszóház is.
A földszinti szalonok, illetve az emeleti terem filmvetítésekre, film2

klub mûködésére, idõszakos fotó- és képkiállításokra, a helyi kezdõ képzõ- és iparmûvészek bemutatkozására is alkalmas.
A díszterem hangulatát kihasználva polgári esküvõk, a két világháború közötti magyar esküvõk, illetve barokk esküvõk forgatókönyv szerinti megrendezésére is lehetõség van.
Mindezek mellett a kúria épületében önkormányzati programok és
közösségi rendezvények is lesznek.
Az épület kulturális, illetve közösségi intézményként fog mûködni
az átadás után. A tervezett üzemeltetési szerzõdés szerint a
dunaharaszti lakosok teljes körûen élvezhetik a szervezett programokat, közösen használhatjuk a felújított épületet.
A megújult Városháza után a Laffert-kúria épülete is városunk
büszkesége lett.
Ezért szeretnék köszönetet mondani a képviselõ-testületnek, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak, kollégáimnak, akik a jegyzõ úr irányításával a projekt elõkészítésében és az elmúlt négy
évben rengeteget dolgoztak, hogy ma itt állhassunk.
Köszönöm a Corex Projektfejlesztési Kft.-nek, akik a projektmenedzseri és a pályázat elõkészítési feladatokat látták el, a tervezõknek az Atalierarchitects Kft.-nek, akik méltán jó munkát végeztek, hiszen a terv kiállítási mû is lett.
Köszönöm a kivitelezõknek a Progress-B Zrt.-nek és munkatársainak, mert nem kis teljesítmény abból az állapotból egy ilyen
csodát megalkotni.
Köszönöm a Zöldkorona Garden Kft. munkatársainak, akik a kertet építették.
Köszönöm a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Pro-régió
munkatársainak is a segítõ együttmûködést.
És köszönöm mindenkinek aki, akár csak egy téglát arrébb tett,
vagy egy telefont megemelt, hogy segítsen vagy egy emailt elküldött, azért hogy ez a gyönyörû barokk kúria újra, eredeti pompájában tündökölhessen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ahogy végig tekintünk a Laffert-kúria felújított falain függõ képeken, amelyek a korábbi állapotra emlékeztetnek, jogosan lehetünk büszkék.
Ez az épület megmutatja azt, ahonnan mi Dunaharasztiak jöttünk,
jelképezi azt, ahol tartunk és reményt ad arra, hogy egyszer megérkezünk oda ahova mindannyian szeretnénk.
Arra is emlékeztet, hogy kötelességünk a múltunkat megismerni,
tisztelettel adózni azoknak, akik bármikor bármit is tettek azért a
közösségért, amit mi ma Dunaharasztinak nevezünk.
Ehhez is segítséget ad ez az épület. Segít gyermekeinknek abban, hogy fogalmat alkossanak arról, hogy kik voltak a Laffertek,
hogy tudják ki volt Baktay Ervin, aki a szomszéd házban született. Ismerjék meg és legyenek büszkék pl. dr. Pósta Sándorra,
Földváry Lászlóra és más hírességre, akik városunkban születtek vagy tettek érte.
A mai napon olyan épületet vehet át Dunaharaszti Város közössége, amely azokon a jelképeken keresztül, melyet képvisel azontúl, hogy sokszínûségünket bemutatja, mégsem széthúz, hanem
összeköt bennünket.
Azt kívánom, hogy sokáig álljon itt, sokáig tudjuk használni, kíméljék meg a történelem viharai.
Önöknek pedig jó egészséget és hosszú boldog életet kívánok.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Kormánymegbízott látogatása Dunaharasztin

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetõje a
megyeházán április 27-én tartott értekezleten mutatkozott be Pest megye
jegyzõinek. Itt tett ígéretet arra, hogy végiglátogatja a megye településeit azért,
hogy elsõ kézbõl tájékozódhasson az
önkormányzatok helyzetérõl.
Ezt az ígéretét rövid idõn belül be is váltotta, Dunaharasztit az elsõk között látogatta meg. Személyesen adta át városunk vezetõinek azt a dokumentumot,
amelyet a kormányhivatal állított össze,
és amely az Új Széchenyi Terv pályázati lehetõségeit tartalmazza. Dr. Tarnai

Richárd – dr. Tamási Judit, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnöke, Nagy
Gábor, a Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Iroda vezetõje, dr. Rosdy Tamás, a kormánymegbízotti kabinet vezetõje, dr. Szalay
László polgármester és Pethõ Zoltán
jegyzõ társaságában – megtekintette a
felújított Laffert-kúriát. Dunaharaszti
legújabb büszkesége az önkormányzat
saját forrásai mellett nagyrészt pályázati pénzbõl készült el, és a példaértékû
beruházást látva a kormánymegbízott
támogatásáról biztosította városunk vezetõit mind a további pályázatok sikere,

mind az igazgatási-szakmai együttmûködés tekintetében.

2011. június 19-én délelõtt 10 órától második alkalommal kerül megrendezésre Dunaharasztin a Csónakházban
a helyi Rendõrõrs baleset megelõzési rendezvénye, melynek legfontosabb célja gyermekeink életének, testi épségének megõrzése a nyári szünetben is.
Rendõrök! Tûzoltók! Mentõsök! Orvosok! Búvárok! Baj
vagy baleset esetén õket hívják és ezek az erõs idegzetû,
edzett emberek néha egy-egy tragédia színhelyén – fõleg
ahol gyermek is érintett –, tudnak könnyeket hullatni és a tehetetlenségtõl szétpattant idegekkel a végsõkig küzdeni.
Amikor júniusban utoljára kicsengetnek az iskolákban,
gyermekek ezrei élvezvén a szünetet, tódulnak az utcára
néha kicsit figyelmetlenül és valljuk be felelõtlenül fittyet
hányva több közlekedési és vizirendészeti szabályra. Szülõként és rendõrként is a legfontosabb feladatok közé sorolom gyermekeink védelmét egész évben, de fõleg az iskolai kötelezettségektõl mentes nyári szünetben is.
Ennek jegyében 2011. június 19.-én ismét várom a gyermekeket és szüleiket a Csónakházba, ahova társszerveimet hívtam meg (mentõk, tûzoltók, búvárok, vöröskeresztes aktivisták), azért, hogy játékos, szórakoztató formában hívjuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyekre. És
hogy a nap vidám legyen, játékos vetélkedõk, ügyességi
megmérettetések, és rengeteg nyeremény vár gazdára
azon a napon.
A jó hangulatról meglepetés vendégek és népszerû elõadó mûvészek gondoskodnak majd.
Idõpont: 2011. június 19. 10 órától
Helyszin: Dunaharaszti Csónakház
Magyar Tamásné rendõr fõtörzszászlós
Dunaharaszti Rendõrõrs
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MÁJUSI KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ
A hónap filmje

A hónap fotója

Aranyhaj és a nagy gubanc

Mecséri Rita – Májusi
gilisztavadászat

A királyság legkeresettebb és egyben legsármosabb körözött banditája, Flynn Rider egy
titokzatos toronyban próbál menedéket találni üldözõi elõl, ahol fogságba ejti 21 méteres
mágikus aranyhajával a torony lakója, a gyönyörû és bátor Aranyhaj. Flynn felettébb kíváncsi fogva tartója eddig csak a megfelelõ
alkalomra várt, hogy az éveken át tartó rabságból szabadulhasson, és ez az alkalom, úgy tûnik, eljött. Alkut köt hát a jóképû tolvajjal, így kezdetét veszi egy kalandokkal teli utazás, melyen a
furcsa párost elkíséri egy minden bajtól óva intõ, túlságosan aggodalmaskodó kaméleon, egy szuperzsaru ló, és a mogorva-goromba kocsmagengszterek bandája.

A hónap könyve
Szendi Gábor – Boldogtalanság és evolúció
Ha vissza akarjuk hódítani boldogságunkat,
az élet élvezni tudását, ha fel akarjuk szabadítani a bennünk rejlõ tetterõt és kreativitást,
ha újra élvezni akarjuk az élet apró örömeit,
akkor vissza kell térnünk ahhoz az életstílushoz, amihez évmilliókig hozzácsiszolódtunk.
Sok összetevõje van a lehangoltságnak, a
bánatnak, az életuntságnak, de a végsõ közös út mindig a gyulladás, mely a legkisebb
stresszt is depresszióba fordíthatja át. Ezért
oly ingerült, frusztrált és csalódott a modern
ember, pedig soha jobb dolga nem volt. Eszik, mert boldogtalan
és boldogtalan, mert boldogtalanra eszi magát. A boldogtalanság
tehát nem végzet, csupán elhibázott életmód.

Szeret Ön fotózni?
Várjuk legjobb képeit, hogy „a hónap fotója” legyen honlapunkon és a városi
újságban is.
Küldje el a Városi Könyvtár dhbiblio@dhbiblio.hu e-mail címére!

A hónap verse
Piován Gyõzõ: Májusi ének
Csobog már a kis patak,
Zöld a lomb, a rét;
Méhe zsong, virág fakad,
Szellõ zúg mesét.
Illat száll, madár dalol,
Felhõtlen a táj.
Halljátok-e gyermekek?
Hív a napsugár!

Ha megvirrad keleten
S fölsuhan a Nap,
Hálaima mondásra
Ne légy hallgatag;
És este se késlekedj
Fohászt zengeni
Ahhoz, ki a föld porát
Átmelengeti.

Hív az erdõ, hív a völgy,
Hív a szép határ:
Menjetek vidulni hát,
Míg virít a nyár.
Szedjétek gyümölcseit,
Míg felétek int,
Míg az õszi hervadás
Itt nem lesz megint.

Ahhoz, ki a hó alól
Zöld tavaszt fakaszt
S tarka nyárrá bûvöli
Halkan a tavaszt.
Ahhoz, aki õszt ad és
Õszre szép telet,
Áldásokkal hintve be
Földi életed.

SKANDINÁVIA

Képekkel illusztrált elõadás során ismerhetik meg kedves vendégeink e
csodálatos ország földrajzi, természeti kincseit, történelmét, politikai környezetét, néprajzi adatait.
Kik voltak a vikingek?
Példákat hallhatunk arról, hogy mit
adott Svédország a világnak: felfedezéseket, találmányokat, mûvészetet. Hallhatunk nagy írókról, színészekrõl, filmrendezõkrõl, énekesekrõl, de a híres
svéd építészetrõl és lakáskultúráról is.
Láthatjuk a mai kor építészeti remekei
közül a szinte szimbolikus jelentõséggel
bíró, a dániai Koppenhágát a svédországi Malmõvel az Öresund szorosban összekötõ hídcsodát is, mely a maga csaknem 8 km-es hosszával
a két part közötti távolságnak csak a felét teszi ki, mivel egy mesterséges szigetbe torkollik, onnan pedig a dán oldalig tartó, tenger alatti alagútban folytatódik.
Olach Zoltán, közgazdász, külkereskedelmi, pénzügyi, marketing,
banki területen dolgozott. Tudományos tevékenysége: szakcikkek
publikálása, öt könyv szerzõje és társszerzõje. Nyolc egyetem és
fõiskola külsõs oktatója, címzetes docens.
A Magyar Marketing Szövetség elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Marketing Szakbizottságának volt tagja. Nyugdíjas,
utolsó munkahelye (1996–2004): stratégiai, kereskedelmi-marketing- és gazdasági vezérigazgató-helyettes, Pénzjegynyomda Rt.
Megszervezte a Magyar Kereskedelmi Kamara finn, dán, svéd és
norvég tagozatait, késõbb évekig dolgozott külkereskedelmi és
pénzügyi területen skandináv államok hatóságaival, cégeivel és
bankjaival. Igazgatója volt a skandináv bankok által alapított szövetségi képviseletnek. Számos alkalommal járt valamennyi skandináv országban, jó ismerõje mindegyiknek. Kereskedelmi-diplomáciai kiküldetésben négy évet töltött Kanadában.
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2011. MÁJUS
A HÓNAP MÛVÉSZE
Szalánczy Viktória

Szalánczy Viktória
vagyok, többnyire
Angithia néven ismernek. 1991. január 10-én születtem Budapesten.
Kiskorom óta foglalkozok képzõmûvészettel. A Jaschik
Álmos Mûvészeti
Szakképzõ Iskolában tanultam, de
leginkább saját magamat fejlesztettem.
Jelenleg is festészetet tanulok. Kedvenc
témám a nõ és a fantázia világa. Festményeim misztikusak, gótikus ihletésûek.

RAJZVERSENY
A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete április 8-án, immáron harmadik alakalommal rendezett nagy sikerrel, a környezetvédelemmel kapcsolatos
gyermekrajz-kiállítást
és
versenyt. Az idei évben Kerekes Anna és Nyári A. Ildikó is kiállította természetképeit.
220 alkotás érkezett, amelyek közül a zsûri tagjai:
Szilvási Gabriella és HorKozel Kata ovis 2. díj
váth László Adrián (festõ
Varga Csenge ovis 1. díj
és grafikusmûvészek, rajztanárok) választották ki a
legjobb alkotásokat. A kiállítás megnyitójára 150 gyerek és felnõtt érdeklõdõ látogatott el.
Az egy hétig látható kiállítást óvodások, iskolások,
Dunaharaszti lakosok, örömünkre igen nagy számban
tekintették meg.
Barta Dorina alsós 2. díj
Drscsákné
Kerekes Gabriella
www.dhke.hu
Németh Laura alsós 1. dij

Mûvészetemre nagy hatással van
Victoria Francés festészete és Gaál Viktor
könyvei, de a viktoriánus kor is inspirál.
Olajfestékkel dolgozom, de vegyes technikákat is szívesen
alkalmazok. Szeretek fotózni is, általában fotó után készítem festményeimet.
Ez lesz az elsõ kiállításom a Városi
Könyvtár Minigalériájában.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várok!

Zubor Anna felsõs 1. díj

Lach Bálint gimis 1. díj

Zsemberi-Szijgyártó
Miklós gimi 2. díj

Boszkovics Vanessza felsõs 2. díj

NYÁRI KEZDÕ
ÉS HALADÓ
JÓGA
TANFOLYAM

Hogyan alakul ma a családok sorsa Európában,
különösen pedig hazánkban?
Ez a kérdés alapvetõ emberi problémát tár fel: milyen helyzetben van ma Európa, milyen állapotban élnek földrészünkön, különösen hazánkban az emberek?
Az igazi választ úgy találjuk meg, ha szembenézünk az emberek örömeivel, vágyaival, bánatával
és aggodalmaival, mert a
család egészséges mûködése egyben a társadalom egészségének is fokmérõje.
A „Család Évé”-re Városi
Könyvtárunk is különleges
könyv-, film- és zeneajánlásokkal készült, amelyekkel gyûjteményünk választékára szeretnénk felhívni
az érdeklõdõk figyelmét.
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KEZDÕ HATHA JÓGA:
2011. JÚNIUS 06-tól.
HALADÓ HATHA JÓGA
2011. JÚNIUS 3-tól
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Dunaharaszti Hírek – május

Sikeres várostakarítás!

A „Nagy várostakarítási akciónk” felhívásához, április 29-én mindhárom általános iskolánk, 30-án civil szervezetek, magánemberek csatlakoztak, megközelítõen 1500 fõ.
Az iskolások, külön akciótervvel és térképpel a kezükben haladtak és szedték össze
a szemetet. A vidám gyerekcsapatok munkájuk végeztével, fáradtan, kimelegedve, a
tavaszi napsütéstõl kicsit lepirulva fogyasztották el csokijukat és ásványvizüket. Bíznak
abban, hogy a gyerektársaik és a felnõttek
elõtt jó példával járnak elõ.

akik határozott tervekkel álltak elõ és elindultak a Csati parton, és a Kálvária domb
mögötti erdõs részen, és meg tisztították a
területet. A DMTK evezõsei – az elmúlt
évekhez hasonlóan – a Dunát vállalták.
Munkánkat a Duna-parton fejeztük be, ahol
egy közösen fõzött paprikás krumpli elfogyasztása után, focival, játékkal, beszélgetéssel töltöttük az idõt a kellemes tavaszi
napsütésben.
Tapasztalatunk szerint a belterületi utcák
sokkal tisztábbak, mint néhány éve. A külterületeken is mérhetõen kevesebb a szemét,
de vannak területek, amik a takarítás után
szinte azonnal megtelnek szemétkupacokkal! Ezen területeink miatt van igazán szükség az összefogásra! Reméljük, hogy a város tisztaságához ez évi akciónkkal is hozzájárultunk!
Szeretnék köszönetet mondani: az iskolaigazgatóknak, pedagógusoknak, az iskolák
tanulóinak, az egyénileg csatlakozóknak,
LAVE, TEA, Alkotók Egyesületének, Református Egyháznak, Baptista Gyülekezetnek,
Bethlen Gábor utcai lakóknak, Horváth Jenõ képviselõnek és unokájának, a Nagycsaládosoknak, Magyarok Szövetségének, a
Családsegítõ Ifi csapatának és nevelõiknek,
a DMTK evezõs szakosztálytagjainak és vezetõinek,

30-án reggel, 4 helyszínen vártuk a felnõtt
lakosságot, hogy csatlakozzon a várostakarításhoz. Nagy örömünkre a helyi civilszervezetek közül, többen fontosnak tartják ezt
az akciót, így egységesen csatlakoztak. Elindulás elõtt egyeztettük, melyik útvonalon
haladnak. Az egyénileg csatlakozók is rögtön egyetértve alkottak egy-egy csapatot,

Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete, www.dhke.hu

Szeretnénk örömünket és sikerünket megosztani a kedADE
ves olvasókkal. Április 16-án 14 órától 18 óráig immár
nyolcadik alkalommal ingyenes húsvéti játszóházat tartott az Alkotók
Dunaharaszti Egyesülete és a József Attila Mûvelõdési Ház.
Immár másodszor sikerült összefognunk egy közös, lelkes munkára
tíz civil szervezetet. Ennek köszönhetõen rendkívül sok színes, érdekes programmal vártuk a gyerekeket. Közel kétszáz gyerek vett részt
a húsvéti díszek, dekorációk, termésképek készítésében. Volt kalácssütés, tojásfestés, mandalaszínezés, akrilkép-festés, érzékelõs és
ügyességi játékok. Korosztályokra készültünk, hogy a háromévestõl
a tizenévesekig mindenki megtalálja az érdeklõdésének és tudásának
megfelelõ elfoglaltságot.
A fáradt gyerekeket bohócok vidították fel, és ha megéheztek a Kakaóklub és a környezetbarátok egyesületi tagjainak gyermekbüféje
látta vendégül õket. A nézelõdõket színpadgaléria és az újrahasznosítás jegyében készült ékszerek, tárgyak kiállítása várta.
A kézmûves foglalkozásokon az összegyûjtött pontokért arcfestés volt
a jutalom. Reméljük, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat, és kellemes élménnyel távoztak. Vecsési látogatóinktól már kaptunk visszajelzést: nem gondolták volna, hogy ez ilyen jó lesz.
Fél hat körül, amikor a fáradt gyereksereg már kint játszott a mûvelõdési ház udvarán, az alkotni vágyó szülõk, felnõttek is leülhettek
egy-egy foglalkozást kipróbálni. Bebizonyítottuk, hogy együtt, öszszefogva elérhetnek a civilek is ekkora sikereket.
Számítunk a civil partnereink további együttmûködésére, köszönetet
mondva nekik az eddigi nagyszerû részvételért, név szerint:
Haraszti Foltvarázslók, Dunaharaszti Nõegylet, Nebuló Tanoda,
Manófalva Óvoda, Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma,
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete, Baptista Közösség,
Csillagfény Gyógyközpont, Heimatland Harast Alapítvány, Mûvészetbarátok Köre és Brauswetterné Nagy Rita.

Dunaharaszti Hírek – május

– a Gebrüder Weiss Kft.-nek, aki 500 db
szemetes zsák megvásárlásával szponzorálta egyesületünket,
– a DHRV-nek, aki 100 db szemeteszsákkal, munkakesztyûkkel, és az elszállítással támogatta a rendezvényt,
– az Önkormányzatuknak, aki a gyerekek
ásványvizérõl és csoki formájában energiapótlásról gondoskodott,
– Bajcsev Iván úrnak (Kõrösi Cs. S. u. 2.),
aki 400 db virágpalántát ajánlott fel, amit
a játszóterekre ültettünk ki,
– Herbák István vállalkozónak, aki az akcióhoz szükséges kellékek, padok, asztalok
szállításáról gondoskodott,
– a Strip Door Kft.-nek, aki az ebédünk alapanyagairól, és az üdítõkrõl, ásványvízrõl
gondoskodott.

Érdeklõdni, javaslatot tenni az alkotokdh@citromail.hu címen lehet,
illetve személyesen is megkereshetnek minket minden páros héten,
kedden 17 órától a József Attila Mûvelõdési Házban.
2011. évi terveink, programjaink: a Baktay Ervin Gimnáziumban havi rendszerességgel tartunk kézmûves foglalkozásokat. Márciusban
sütit „varrtunk”, áprilisban
anyák napi meglepetéssel készültünk a diákokkal. Kiskunlacházán a gimnázium által tartott lengyel-magyar
cserediák programra is kézmûves foglalkozással készültünk. Május közepére várható finn és szerb cserediákoknak barátság karkötõ elkészítését tanítjuk. A Hunyadi János Általános Iskolában április 13-án a
húsvéti készülõdés jegyében tartott játékos délutánon a tojásdíszítést
és a tulipánkészítést mutattuk meg. Ugyanitt június 14-én szintén kézmûves foglalkozást tartunk. Április 30-án a Tájházban húsvétoltunk.
Május 8-án a Születés Hete záró rendezvényén a Nõegylettel rongybabát készítettünk.
További terveink és programjaink a gyerekekrõl szólnak. Fontosnak
tartjuk képességeik fejlesztését, kibontakoztatását. A középiskolásoknál, általános iskolásoknál a rendszeres kézmûves tevékenységgel
egymást segítõ, odafigyelõ, értelmes elfoglaltságot találó közösséget
alakítottunk ki – a helyi gimnáziumban köszönet Kormanik Klárikának az aktív szervezõ munkájáért.
Programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Szegediné Fábián Ildikó
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. április 26-án megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester a napirendi pontok tárgyalása elõtt beszámolt a két ülés között történtekrõl az alábbiak szerint:
– A Dunaharaszti Szent István Római Katolikus Templom elõtti
parkban álló Nepomuki Szent János-szobor restaurálására a Plébániával közösen 800 000 Ft pályázati összeget nyertünk a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatán. A 1716-ban a
Laffert család által állíttatott szobor 2010-ben a megújult Laffertkúria épületével, ill. a 2008-ban felújított Városháza épületével
együtt, egyike a településen található 3 országosan védett mûemléknek.
– Befejezés elõtt állnak a Laffert-kúria bútorozási és belsõépítészeti
munkái, ill. a helytörténeti kiállítás anyagának összeállítása. A május
6-ára tervezett megnyitó ünnepségre várjuk a Képviselõ-testület tagjait, és a délutáni rendezvényekre szeretettel várjuk a város lakosságát is.
– Aszfaltüzem és szagprobléma: Az aszfaltkeverõ üzem anyagkiadó
terének zárttá tétele több lépcsõben zajlik. Ennek elsõ lépéseként a
lakóterület felõli oldalon gyorsjárású ipari kaput szereltek fel és a hídmérleg feletti tér torony irányában történõ lezárását elvégezték, megszüntetve a huzathatást. Reméljük, ezek az intézkedések tovább csökkentik a zavaró szaghatást.
– Befejezõdött a földutak gréderezése.
– Folyamatosan készül az úthiba javítás (kátyúzás).
– A közútkezelõ folyamatosan végzi a felhízott útpadkák nyesését és a
szükséges helyeken szikkasztó árkok kialakítását.
– Kihelyezésre kerültek a Nádor-Baktay utca csomópontban az egyenrangú útkeresztezõdés jelzõtáblái.
– A Klapka utcában – a Kinizsi utcától a Kegyeleti park felé – sebességkorlátozás és egyirányú forgalmi rend került bevezetésre.
– A Némedi út mentén az Önkormányzat 33 db gömbakác csemete ültetését végeztette el.
– Hõsök terét szegélyezõ sövénysor visszavágásra került, az összefüggõ sövénysor kialakítása érdekében 300 db gyöngyvesszõ cserje pótlása történt meg.
– Parkgondozás keretében többek között a parkok, terek fûnyírására,
gyomtalanítására, az újonnan épült utcák mentén a facsemeték öntözésére került sor.
– A város külterületein az elhagyott hulladékok összegyûjtésére, legális lerakóba történõ elszállítására került sor.
– A Jókai utca végén megdupláztuk a fedett kerékpártárolót és megnöveltük a térburkolatot is.

Napirendi pontok
1. Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
2. 2010. évi belsõ ellenõrzési és éves összefoglaló ellenõrzési jelentés
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 2010. évi
belsõ ellenõrzési és éves összefoglaló ellenõrzési jelentést.
3. DMTK beszámolója a 2010. évrõl
Képviselõ-testület a DMTK 2010. évrõl szóló beszámolóját 1 tartózkodással elfogadta.
4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
helyi rendelet megalkotása
A lakáscélú támogatások helyi rendszerérõl szóló helyi rendelet módosítása
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megalkotta
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § (1) E rendelet célja, hogy Dunaharaszti Város közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megõrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit,
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.
(2) A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért viselt felelõsségén túl – e rendeletben foglaltak
szerint az önkormányzat feladata.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben foglalt személyekre, amennyiben Dunaharaszti Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek.
(2) A rendelet hatálya – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országoknak a Magyar
Köztársaság területén jogszerûen tartózkodó állampolgáraira is.
Eljárási rendelkezések
3. § (1) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete által átruházott hatáskörénél fogva a Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés szerint tett intézkedésrõl értesíteni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervet, s egyidejûleg kérni kell
a kifizetett átmeneti segély megtérítését.
4. § (1) A szociális ellátás iránti eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történhet. A kérelem nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, vagy a www.dunaharaszti.hu honlapról letölthetõk. A szükséges mellékletekkel felszerelt kérelmet személyesen a
Polgármesteri Hivatalnál, vagy postai úton lehet benyújtani.
(2) A szociális ellátást igénylõ személy az e rendelet 1. számú függelékét képezõ jövedelem- és vagyonnyilatkozatot köteles kitöltve, aláírva kérelméhez csatolni. A jövedelem- és vagyonnyilatkozattal együtt
az Szt. 10. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott idõszak jövedelemigazolásait is csatolni kell.
(3) Ha a Bizottság vagy a jegyzõ hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmezõ életkörülményeire tekintettel a jövedelem- és vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja, az Szt.
10. § (6) bekezdése szerint jár el.
5. § (1) Amennyiben szükséges, a szociális ellátás megállapítása céljából környezettanulmányt kell készíteni.
(2) Az e rendelet alapján megállapított, rendszeresen nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit – az Szt. 25. § (4) bekezdésében meghatározott idõközönként – felül kell vizsgálni.
(3) A pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a
jogosultat érintõ jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenõrzésre a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
6. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §ában foglaltakat kell alkalmazni.
Adatkezelés

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
9/2011. (IV. 27.) rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

7. § A Jegyzõ a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az Szt. 18. §-ában meghatározott adatokat tartalmazza. A nyilvántartásból csak az Szt. 19. § (1) bekezdésében felsorolt
szervek részére szolgáltathatók adatok.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. § (3) b) pontjában, 26.
§-ában, illetve 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazásával élve a
következõ rendeletet alkotja:

8. § Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a 7. § szerinti nyilvántartásokból a szociális ellátásra való jogosultság megszûnésétõl számított 5
év elteltével – a szolgálati idõre jogosító ellátások kivételével – törölni
kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A szolgálati idõre jogosító
ellátások esetében az adott személyre vonatkozó adatok törlését a vonatkozó jogszabályok szerint kell elvégezni.
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II. FEJEZET
PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Az ellátások formái
9. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.
(2) Az e rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelõ szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a Jegyzõ az Szt.-ben megállapított feltételek szerint
aa) idõskorúak járadékát,
ab) bérpótló juttatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) az Szt. 41. § (1) bekezdésében és az Szt. 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
b) a Bizottság az Szt.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint
ba) lakásfenntartási támogatást,
bb) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt,
be) krízishelyzetre szóló támogatást,
bf) gyógyászati segédeszköz beszerzését szolgáló támogatást
állapíthat meg.
Idõskorúak járadéka
10. § Az idõskorúak járadékát az Szt. 32/B - 32/C §-aiban foglaltak szerint kell megállapítani.
Bérpótló juttatás
11. § (1) A bérpótló juttatás jogosultsági feltételeit - az e rendeletben
foglalt kiegészítésekkel - az Szt. 33-36. §-ai állapítják meg.
(2) A bérpótló juttatás iránt kérelmet benyújtó, illetve a bérpótló
juttatásban részesülõ személy köteles az általa életvitelszerûen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, kerítését, valamint a lakóingatlanával közvetlenül határos területet (különösen a járdát és a csapadékvíz-elvezetõ árkot) tisztán tartani, rendeltetésszerû használhatóságát
fenntartani.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a Jegyzõ ellenõrzi. Ha az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kérelmezõ, illetve
a jogosult az elõírtaknak nem tesz eleget, azok teljesítésére - legfeljebb
10 napos határidõvel - a kérelmezõt, illetve a jogosultat felszólítja.
(4) Ha a kérelmezõ, illetve a jogosult a (2) bekezdésben foglaltaknak a felszólítás ellenére, a kitûzött határidõig nem tesz eleget, a
Jegyzõ a kérelmet elutasítja, illetve a bérpótló juttatást megszünteti.
Rendszeres szociális segély
12. § (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján
a) egészség-károsodott személynek minõsül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban
élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül az
egyéb jogszabály szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudja biztosítani, vagy
d) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet által
kiállított szakvélemény szerint legalább 40%-os mértékben egészségkárosodott, vagy
e) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és errõl szakorvosi
véleményt csatol, vagy
f) gyermeket vár és ezt orvosi igazolással bizonyítja.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak az Szt. 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az állami foglalkoztatási szervvel nem kötelesek együttmûködni.
(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttmûködni az
Önkormányzat által kapcsolattartásra kijelölt szervvel.
(4) Az Önkormányzat kapcsolattartás céljára Dunaharaszti Város
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatát (továbbiakban: családsegítõ
szolgálat) jelöli ki.
(5) Az együttmûködés keretében a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy köteles
a) a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követõ 15
napon belül a családsegítõ szolgálatnál kapcsolatfelvétel és nyilvántartásba vétel céljából megjelenni,
b) a beilleszkedést segítõ programról írásban megállapodást kötni,
c) teljesíteni a beilleszkedését segítõ programban foglaltakat.
(6) A beilleszkedést segítõ program a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy szociális helyzetéhez, mentális és egészségi ál-
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lapotához igazodva tartalmazza az egyéni képességeket fejlesztõ, vagy
a munkavégzésre felkészítõ
a) tanácsadáson,
b) csoportos foglalkozáson
való részvételt.
(7) A családsegítõ szolgálat a kapcsolattartás keretén belül
a) a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. §-a alapján elkészíti a
segélyben részesülõ személy egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedési programot, arról a segélyben részesülõ személlyel írásban megállapodást köt;
b) a beilleszkedési program végrehajtása céljából folyamatosan
kapcsolatot tart a segélyben részesülõ személlyel, a munkaügyi központtal, valamint a jegyzõvel; a program végrehajtásáról évente írásos értékelést készít;
c) haladéktalanul jelzi a jegyzõnek, ha a segélyben részesülõ személy az együttmûködési kötelezettségének nem tesz eleget.
(8) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a
rendszeres szociális segély folyósításának idõtartama alatt az együttmûködésre kijelölt szervvel fennálló együttmûködési kötelezettségét neki
felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
(9) Az együttmûködési megállapodás megszegésének minõsül, ha
a segélyben részesülõ személy
a) nem jelenti be a személyi adataiban és szociális körülményeiben bekövetkezett változást,
b) a munkaerõ-piaci helyzetének javítása érdekében felajánlott
képzési lehetõséget, a munkavégzésre történõ felkészülést segítõ programban való részvételt, vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (életmódformáló tanácsadás stb.) nem fogadja el,
c) a beilleszkedési programban számára elõírtakat ismételten nem
teljesíti,
d) a családsegítõ szolgálat által kötelezõen elõírt jelentkezési idõpontban nem jelenik meg, és távolmaradását hitelt érdemlõen nem igazolja.
Helyi lakásfenntartási támogatás
13. § (1) A Bizottság – az Szt.-ben szabályozott normatív támogatáson
túl – helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az arra jogosult személynek, önálló ellátásként vagy a normatív támogatás kiegészítéseként.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a tulajdonosnak, a bérlõnek, az albérlõnek, a haszonélvezõnek, amennyiben
a) Dunaharaszti közigazgatási területén lévõ lakásban, vagy házban él, és ott bejelentett lakcímmel rendelkezik, és
b) a 14. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.
(3) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra, vagy házra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától.
14. § (1) Önálló ellátásként nyújtható helyi lakásfenntartási támogatás
adható annak a személynek, akinek háztartásában
a) az együtt élõk egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) az egyedül élõ személy havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartásban élõk havi összjövedelemének a 30%-át eléri.
(2) A támogatást a Bizottság 5000 Ft/hó összegben, 1 évi idõtartamra állapítja meg.
(3) A támogatás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be.
(4) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a
lakbért, vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön és kamat
törlesztõrészletét, a fûtés díját, illetve költségeit, a villanyáram, a kommunális hulladékszállítás díját, a víz- és csatornadíjat, valamint a gázfogyasztás költségeit.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási kiadások igazolására a támogatást igénylõ köteles a rendelet 2. számú függelékét képezõ táblázatot kitöltve, aláírva kérelméhez csatolni. A táblázatban szereplõ adatok igazolására csatolni kell a kérelem benyújtását megelõzõ 6
hónap közüzemi számláit, illetve minden olyan dokumentumot, amely a
lakásfenntartási kiadásokat tartalmazza (pl. bankszámlakivonat).
15. § Amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatás összege nem éri
el a 14. § (2) bekezdése szerinti összeget, a Bizottság kiegészítõ támogatást állapít meg, melynek összege a 14. § (2) bekezdés szerinti összeg és
a normatív lakásfenntartási támogatás összegének a különbözete.
Ápolási díj
16. § (1) A Bizottság az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt feltételek alapján ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi, ha a családban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
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(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az
Szt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglalt dokumentumokat.
(3) Az ápolási díj havi összege a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.
Átmeneti segély
17. § (1) A létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint idõszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére átmeneti segély adható.
(2) Elsõsorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ többletkiadások,
különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Az átmeneti segély összege esetenként nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 100%-át.
(4) Átmeneti segély állapítható meg különösen élelmiszer, tankönyv, gyógyszer, tüzelõ vásárlására, közüzemi díjak kifizetésére, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. A kérelmezõ a segélyezési ok valódiságát igazolni köteles, a megállapító által elõírt módon. A
kérelemhez mellékelni kell a kérelmezõ jövedelmi, vagyoni helyzetérõl, szociális körülményeirõl szóló igazolásokat és okiratokat.
(6) Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedülálló esetében a 300%-át.
(7) A Bizottság az átmeneti segélyt természetbeni juttatás (különösen élelmiszer, tüzelõ) formájában is nyújthatja.
Temetési segély
18. § (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem
volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély az elhalálozást követõ 6 hónapon belül igényelhetõ. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségét igazoló eredeti számlát.
(3) Temetési segélyre jogosult az eltemettetõ, ha háztartásában
a) az együtt élõk egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
(4) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de elérheti annak akár
teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezõnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.
Krízishelyzetre szóló támogatás
19. § (1) A Bizottság egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást ítélhet
meg a krízishelyzetbe jutott természetes személynek.
(2) Krízishelyzet különösen az elemi kár, a betegség, a felhalmozódott közüzemi díjhátralék, a lakbér, valamint bármi olyan, elõre nem
látható, váratlanul bekövetkezõ esemény, vagy kezelhetetlenné váló káros folyamat által okozott rendkívüli élethelyzet, mely a kérelmezõ(k)
életét, testi épségét, legszükségesebb anyagi javait, ezáltal az emberi
méltóságot veszélyezteti.
(3) A krízishelyzetbe jutott személy támogatás iránti kérelmét a
Bizottság legkésõbb a soron következõ ülésén köteles elbírálni.
(4) Támogatásra jogosult a krízishelyzetbe jutott személy, ha háztartásában
a) az együtt élõk egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.
(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg
a) együtt élõk esetén a 200 000 forintot,
b) egyedülálló személy esetén a 100 000 forintot.
(6) A Bizottság a támogatást természetbeni juttatás (különösen
élelmiszer, tüzelõ) formájában is nyújthatja.
III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Köztemetés
20. § A köztemetést az Szt. 48. § (1)-(2)-(3) bekezdései alapján a Polgármester rendeli el.
21. § (1) A közköltségen eltemetett személy tartásra köteles hozzátartozója kérelmére a Polgármester méltányosságból a köztemetés költségeinek részletekben történõ visszafizetésérõl határozhat, vagy a köztemetés költségeit részben vagy teljes egészében elengedheti.
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(2) A Polgármester részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre köteles személy háztartásában
a) az együtt élõk egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(3) A Polgármester a köztemetés költségei megtérítésének 50%át elengedheti, ha az eltemettetésre köteles személy háztartásában
a) az együtt élõk egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(4) A Polgármester a köztemetés költségei megtérítésének 100%át elengedheti, ha az eltemettetésre köteles személy háztartásában
a) többszemélyes háztartás esetén az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
Közgyógyellátás
22. § Az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakon kívül a Jegyzõ 1
év idõtartamra közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek
a) akinek családjában a havi, egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedül élõ személy esetében a 300%-át, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
Támogatás gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez
23. § (1) Egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás nyújtható gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez szakorvos, vagy kezelõorvos javaslata alapján annak a személynek, akinek háztartásában az egy fõre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át.
(2) Az egy személy részére nyújtható támogatás alkalmanként
nem haladhatja meg a 30 000 forintot.
(3) A támogatás felhasználását a kézhezvételt követõ 15 napon
belül számlával kell igazolni.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § (1) A Bizottság az átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl félévente beszámol a Képviselõ-testületnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Dunaharaszti Önkormányzat 28/2003. (XI. 25.) számú rendelete hatályát veszti.
Dr. Szalay László s.k.
polgármester

Pethõ Zoltán s.k.
jegyzõ

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2011. (IV. 27) rendelete
a lakáscélú támogatások helyi rendszerérõl szóló helyi rendelet
módosításáról
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvényben biztosított jogkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A lakáscélú támogatások helyi rendszerérõl szóló, 14/2004. (VIII. 3.)
Dunaharaszti Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ltr.) 8. § c)
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„[Nem részesíthetõk vissza nem térítendõ támogatásban azok,] akik esetében a házastársak egyike a kérelem benyújtásakor a 40. életévét betöltötte;”
2. §
(1) Az Ltr. 3. § (1) a) pontja, 4. § (1) c) pontja és 5-6. §-ai hatályukat
vesztik.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szalay László s.k.
polgármester
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5. Önszervezõdõ közösségek 2011. évi támogatása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az önszervezõdõ közösségek részére – meghatározott célra – 2011. évben a határozat mellékletét képezõ táblázat szerinti támogatást nyújtja.
2011. évi
támogatás
összege

SorSzervezet neve
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület
Gazdakör – Dunaharaszti
Dh. Szent Imre Egyházközség
Dh. Szent Erzsébet Karitász Csoport
„Õszirózsa” Nyugdíjasklub
Dh. Környezetbarátok Egyesület
Barátság Nyugdíjas Egyesület
Liget Kórus
Dh. Nyugdíjasok Egyesülete
Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidõ
Sport Közhasznú Egyesület
Dh. Judo Club
Magyar Ashihara Közhasznú Szövetség
Dh. Baptista Gyülekezet
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete
Alsófalusi Nyugdíjas Klub
Dh. Darazsak Sportegyesület
Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület FIDU
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
Dh. Polgárok Vállalkozói Egyesülete
Honismereti Kör
Napfény Tánccsoport
’56-osok Dh. Városi Bajtársi Szövetsége
RSD Eszkimó Sportegyesület
ATS – Tenisz Klub
Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesület Dh.
NOE 146. sz. Csoport
Dh. Evangélikus Egyházközség
Dh. Foltvarázslók
„Rocky Nagyik” Tánccsoport
Dh. Modellezõ Klub Sportegyesület
Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület TEA
16. Alkotótábor – Cered VII.
Dh. Mûvészeti Egyesület (DME)
Dh. Szt. István Plébánia Szt. Cecília Kórusa
Dh. Nõegylet
„Hard Steppers” Tánc- és Sportegyesület
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete
Dh. Református Egyházközség
Dh. Református Egyházközség
Dh. Kempo Sportegyesület
Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület Dance Feeling
Mûvészetbarátok Köre
Dh. Goju-Ryu Karate Sportegyesület
„Happy Dance Company” Amatõr Moderntánccsoport
Dh. Ifjúsági Egyesület
Dh. Polgári Kör
Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület
Összesen:

150 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft
0 Ft
200 000 Ft
150 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft
550 000 Ft
550 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
0 Ft
0 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
0 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
350 000 Ft
200 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
350 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
0 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
400 000 Ft
150 000 Ft
9 600 000 Ft

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy továbbra is vállalja a nem kötelezõ önkormányzati feladatok
közül a nevelés-oktatás területéhez kapcsolódó következõ feladatok ellátását:
– középfokú oktatás a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola fenntartásával,
– alapfokú mûvészetoktatás a Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fenntartásával;
– pedagógiai szakszolgáltatás a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó fenntartásával.
10. A Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról
Képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
11. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló 2010.
évi átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetértett.
12. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának kijelölése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. június 1-tõl
2012. május 31-ig terjedõ idõtartamra, az Önkormányzat könyvvizsgálójává dr. Benedek József könyvvizsgálót, a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. ügyvezetõ igazgatóját választotta meg. A könyvvizsgáló díjazását a Képviselõ-testület éves szinten
944 000 Ft + áfa, azaz összesen 1 180 000 Ft összegben határozta meg.
A Képviselõ-testület megbízta a Polgármestert a megbízási szerzõdés
aláírására.
13. MÁV-Alsó 6217 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Szabályozási
Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a 6217/3, 6216/4,
6219/9 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú közterületeket, valamint a
Dunaharaszti 6217 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlant, így az ebbõl kialakítandó 6217/4 tervezett hrsz.-ú utat és a 6217/5 tervezett helyrajzi
számú építési telket belterületbe csatolja.
A belterületbe csatolással felmerülõ költségeket az Önkormányzat és az
ingatlantulajdonosok arányos megosztással közösen viselik. A Képviselõ-testület megbízza a Polgármestert, hogy 6217 hrsz.-ú ingatlan megosztását követõen 6217/4 tervezett hrsz.-ú útra vonatkozó ajándékozási szerzõdést kösse meg.
14. Közterületek kialakítása a 0142/1. hrsz.-ú ingatlanból
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 0142/1 hrsz.-ú ingatlanból a város Szabályozási Terve szerint kialakítandó 0142/153, 154,
156, 158 tervezett helyrajzi számú utakat, ajándékozás jogcímén a tulajdonosoktól közterület kialakítása céljára elfogadja.
A Képviselõ-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 0142/1 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosaival a határozat melléklete szerinti együttmûködési
megállapodást, majd az ingatlan megosztását követõen a tervezett közterületekre vonatkozó ajándékozási szerzõdést kösse meg.
15. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
A Képviselõ-testület a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

6. Ciklusprogram elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta 2011-2014.
évekre vonatkozóan Dunaharaszti Város Gazdasági Programját.
7. Közbeszerzési eljárás indítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a Polgármestert az Orgona, Akácfa és Bercsényi utcák útépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására. Az építés becsült költsége nettó 78.848.000,- Ft.
8. Nemzeti Kulturális Alap pályázati részvétel - Iparmûvészeti alkotás elhelyezése a Laffert-kúria épületében
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Építõmûvészeti és Iparmûvészeti Kollégiuma által
meghirdetett kétfordulós pályázaton való részvételt a Laffert-kúriában
iparmûvészeti kályha létesítésére.

Dunaharaszti Hírek – május

9. Döntés a közoktatás területén nem kötelezõ önkormányzati feladatok további vállalásáról

Értesítjük a Kedves Szülõket,
hogy a kötelezõ karbantartási munkák miatt a helyi óvodák
2011. nyarán a következõ rend szerint tartanak zárva:
– Hétszínvirág és Százszorszép Óvodák: június 14-tõl
július 15-ig;
– Mese és Napsugár Óvodák: július 18-tól augusztus 19-ig.
A zárva tartás ideje alatt óvodai ellátást igénylõ gyermekeket
ügyeleti rendben a másik két intézmény látja el.
Megértésüket köszönjük

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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„Dajkálni is engedd...”
Rövid idõre alkalmunk nyílt 2011. április 13-án egy bölcsõdés
gyermek szemével nézni a világot. Óvónõként látogattuk meg
kolléganõmmel Gólya Mártival a Dunaharaszti Városi
Bölcsöde Micimackó csoportját.
Furcsa volt, hogy
mindenki
olyan
kicsi, hisz a mi
szemünk a nagyobb gyerekekhez van szokva.
Az elsõ percekben
ismerkedni próbáltunk. Leterítettünk
egy nagyobb papírt amin sok pici
kezet
rajzoltunk
körbe. Késõbb a szõnyegen mondókáztunk énekeltünk, muzsikáltunk, táncoltunk. A vers a zene ritmusa odavonzotta a
gyerekeket. Szinte elröpült az az egy óra amit a csoportban
játékkal töltöttünk. A csoport nevelõi és gondozói feladatait
Ambrus Jánosné (Éva), Molnár Jánosné (Anikó), valamint
Zwick Orsolya látja el. Ambrusné Éva mesélt ünnepeikrõl, hagyományaikról melyek teljes egészében a gyermekek igényeihez és életkorához igazodnak.
Az a szeretetteljes légkört mely fogadott bennünket, láthatóan
egy több évtizedes odaadó munka alapozta meg, ezt a csoport gondozónõi gyermekközpontú személyiségükkel testesítették meg.
Megtiszteltetés számomra, hogy mint óvónõk betekintést
nyerhettünk egy bölcsõdei csoport mindennapjaiba ezen a
szép tavaszi délelõttön.
Kettererné Bauer Mónika
Dunaharaszti Mese Óvoda

Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének Oktatási,
Mûvelõdési és Sportbizottsága
a 2011/2012-es tanévre is kiírja a

„Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázatot”
azzal a céllal, hogy támogassa
a kiemelkedõ tanulmányi és versenyeredményeket elérõ,
szociálisan is rászoruló,
Dunaharasztin lakó és tanuló diákokat
általános vagy középiskolai tanulmányaik sikeres folytatásában.
Pályázni két kategóriában lehet:
– ,Á’: A következõ tanévben az általános iskola 5–8. évfolyamán tanulók.
– ,K’: A következõ tanévben a középiskola 7–13. évfolyamán tanulók.
Az elbírálásnál a tanulók tanulmányi és versenyeredményeit, valamint
szociális helyzetét együtt vesszük figyelembe.
Az ösztöndíjban részesülõk száma: összesen 8 fõ.
Az ösztöndíj összege: 10 hónapon át havi 5000 (ötezer) forint, azaz öszszesen tanulónként 50 000 (ötvenezer) forint.
A pályázati dokumentumok átvehetõk az intézményvezetõknél és az
osztályfõnököknél, valamint a Polgármesteri Hivatal közoktatási referensénél ügyfélfogadási idõben (Dunaharaszti, Fõ út 152., 10-es szoba;
hétfõn 13–18 óráig, szerdán 8–12 és 13–16 óráig, pénteken 8–12 óráig), vagy letölthetõk a város honlapjáról (www.dunaharaszti.hu, a Pályázatok vagy a Szülõknek menüpontokból).
Az ösztöndíjpályázat beadási határideje:
2011. június 24. péntek 10 óra.
A hiánytalanul kitöltött és a kötelezõ mellékletekkel ellátott pályázati
anyagot kérjük személyesen leadni ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal közoktatási referensének.
Döntés az Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizottság 2011. júliusi rendkívüli ülésén várható.

Boldog születésnapot!

A nyerteseket postai úton értesítjük.

Júniusi adózási
határidõk

Gyenizsei Gáborné 1921. április 18-án született, és betöltötte 90. évét. Mi is felköszöntöttük, éljen sokáig szerettei körében, jó egészséget kívánunk!
Köszöntöttük a 90 éves Matyi Ferenc bácsit!

2011. május 5-én ünnepelte 90. születésnapját Matyi Ferenc,
akit e jeles nap alkalmából otthonában köszöntöttünk fel. Feri bácsi családja körében él,
jó egészségnek örvend,
kertészkedik,
dolgozik a ház körül.
Kívánunk neki sok-sok
boldog, jó egészségben eltöltött évet!
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Június 14., kedd
A kifizetõ, munkáltató a levont szja elõleget vagy magát az
szja-t, az EKHO-t, az egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci
járulékot, a nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, a korkedvezménybiztosítási járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
az egészségügyi hozzájárulást, a START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20 % járulékot eddig vallja be és
fizeti meg. A bevallás száma 1108, nem nyugdíjas egyéni vállalkozónak 1158.
Június 15., szerda
Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 11A88-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.
Június 20., hétfõ
Esedékes a havi társasági adóelõleg befizetése, a játékadó,
a havi áfa, a 1101-es havi bevallás benyújtása, a fogyasztói
árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 1111-es
nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés
esetén meghatározott adóalanyok 1186-os számú bevallásának benyújtása.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Adó Fõigazgatósága

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
SIMONYI ZSIGMOND
HELYESÍRÁSI VERSENY
I. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYE
5. évfolyam:
I. helyezett: Lencse Zsanett
II. helyezett: Horváth Zsófia
III. helyezett: Mannheim András
IV. helyezett: Bagó Boglárka
Verpeléti Rita
V. helyezett: Balog Lilla Zsuzsanna
VI. helyezett: Sári Ákos

5. a
5. b
5. b
5. b
5. a
5. b
5. a

92%
88%
83%
82%
82%
81%
78%

6. évfolyam:
I. helyezett: Varsányi Dorina
II. helyezett: Borbély Dominika
III. helyezett: Erõs Anna
Tóth Dóra
IV. helyezett: Károlyi Vanessza
V. helyezett: Porpáczy Dóra
VI. helyezett: Ady Barnabás

6. b
6. a
6. b
6. b
6. b
6. b
6. b

76%
72%
71%
71%
68%
67%
66%

7. évfolyam:
I. helyezett: Ficzere Nikolett
II. helyezett: Surányi Kinga
III. helyezett: Nemes Zsiga
IV. helyezett: Dudás Kata
V. helyezett: Gyovai Ádám
Nemes Lili
VI. helyezett: Libasinszky Viola

7. a
7. a
7. a
7. b
7. b
7. a
7. b

80%
79%
76%
75%
74%
74%
72%

8. évfolyam:
I. helyezett: Vigh Barbara
II. helyezett: Fenyvesi Fanni
III. helyezett: Bosnyák Dominika
IV. helyezett: Borbély Gréta
Szami Klaudia

8. b
8. b
8. a
8. a
8. b

71%
70%
64%
61%
61%

Gratulálok a szép eredményekhez, köszönöm a
felkészítõ és a lebonyolításban segítõ tanárok
munkáját.
Weinber Róbertné
munkaközösség vezetõ

Országos Történelem
Tantárgyi Verseny
2011. január 22-én került megrendezésre
az Országos Történelem Tantárgyi Verseny iskolai fordulója. Az itt elért 92%-os
eredménye alapján Borbély Gréta 8. a
osztályos diákunk meghívást kapott a Budapesten megrendezésre kerülõ megyei
döntõbe. Itt 2011. február 7-én Pest megye 33 legjobb diákja versengett, s Gréta
a 18. helyezést érte el. Gratulálunk a
szép eredményéhez.
Weinber Róbertné
munkaközösség vezetõ

ABC Festival
Március 30-án a negyedik osztályos tanulókkal angol nyelvbõl bemutató elõadást
tartottam a szüleik részére, „ABC Festival”
címmel.
A programban a tanév során tanult szókincsbõl, nyelvi fordulatokból, mondókákból és a játékos feladattípusokból adtunk
Dunaharaszti Hírek – május

ízelítõt, ezen kívül rövid szituációs történeteket mutattak be a gyerekek és számos verset is mondtak. Igyekeztem mind
a két osztály minden tanulójának szerepet
biztosítani, hogy mindenki megmutathassa, mit tud. Dalokkal színesítettük a programot, amely nem csak a tanév során tanult dallamok voltak, hanem például a
„Muzsika hangja” címû film betétdalai is.
A hangulat megteremtésére angol kulturális dekorációkat helyeztünk el amiket a diákok készítettek. Az elõadáson a versek,
dalok, párbeszédek eszközeit is a gyerekek munkái adták.
Mind a két osztály nagyon ügyesen szerepelt, reméljük jövõre a következõ negyedikesek is ilyen lelkesen fognak készülni
és részt venni a soron következõ fesztiválon, szüleik örömére.
Némethné Hunya Gabriella
angol nyelvtanár

Angol nyelvi hét a Kõrösiben

Április elsõ hetében tartottuk iskolánkban
az angol nyelv hetét. A diákok már több
hete készültek az eseményre szebbnélszebb plakátokkal.
Ezeken az angol nyelvterületekhez kapcsolódó történelmi eseményekrõl, híres
emberekrõl, városokról, országokról, szokásokról számoltak be képekkel illusztrálva.
Idén a munkákat értékeltük is, bár a döntés
nem volt könnyû, mert sok színvonalas
anyag készült. A hét egyik hagyományos
eseménye az angol kulturális vetélkedõ
volt a felsõ tagozaton, amelyen csapatokban szerepeltek a gyerekek és különbözõ
típusú komolyabb és játékos feladatot kellett megoldaniuk. A másik program minden
évben a szavalóverseny. Ebben az évben
a szokásos verseken kívül, kis párbeszédes
történeteket is elõadtak a diákok, így két kategóriában értékeltük õket.
Nem csak a felsõ tagozaton voltak események, hanem a negyedikeseknél is. Nekik
külön volt szépkiejtés és helyesíró verseny, amin nagyon lelkesen szerepeltek.
A plakátokon kívül idén másodszor volt
angol nyelvterületrõl származó tárgyakból kiállítás, amelyre most is sok
kedves és szép dísz- és emléktárgy,
könyv került a tárlókba.
Mivel az ötletekbõl sosem fogyunk ki, jövõre újult erõvel, sok-sok újdonsággal és
a már megszokott dolgokkal újra megren-

dezzük az angol nyelv hetét, amelyre várjuk a régi és új diákjainkat.
Némethné Hunya Gabriella
angol nyelvtanár
MAGASUGRÓ VERSENY
A KÕRÖSIBEN
A háziversenyek sorában a magasugró
versenyt rendeztük meg iskolánkban. A hagyományosan megrendezett megmérettetés ismét nagyon népszerû volt, mintegy 50
diák próbálkozott a magasságokkal.
A kezdõ magasságot 85 cm-re állítottuk,
hiszen az alsósok most ismerkednek az
atlétika egyik legnehezebb ágával.
A legnagyobbak ismét meglepetést okoztak, hiszen Hadnagy Bence 8. a osztályos
diákunk 172 cm-es új iskolai csúccsal
nyerte a versenyt. További eredmények:
3–4.osztály:
1. Gaál Milla
2. Bartyik Viktória
3. Jancsó T. Lídia, Horváth Carmen
1. Hardy Péter, Motola Patrik
2. Tapasztó Marcell
3. Takács Balázs

110 cm
105 cm
100 cm
110 cm
110 cm
110 cm

5–6. osztály
1. Tapasztó Alexandra
2. Jakab Dalma
3. Borbély Dominika
1. Santo Jordán, Csepregi Attila
2. Borza Gergõ
3. Bakó Martin

120 cm
120 cm
120 cm
125 cm
125 cm
125 cm

7–8. osztály
1. Kocsis Barbara, Bakó Benedikta
125 cm
2. Kardos Xénia
120 cm
3. Lichtner Dorina
120 cm
1. Hadnagy Bence
172 cm
ÚJ ISKOLAI CSÚCS
2. Simon-Balla István
165 cm
3. Milcsevics Márk
155 cm
Gratulálunk minden indulónak!
Testnevelés munkaközösség

Területi vers- és prózamondó
verseny
2011. március 31-én a ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola által szervezett
területi vers- és prózamondó versenyen vettünk részt 4 diákunkkal. Versenyzõink nagyon szépen helyt álltak a megmérettetésen, ahol 15 iskola képviseltette
magát. A színvonalas versenyen Bakos
Attila 6. a osztályos tanuló területi 2. helyezést ért el, s ezáltal lehetõséget kapott, hogy májusban a Pest Megyei Gyermekversmondó Versenyen képviselje a
térséget. Gratulálunk a szép eredményhez, s bízunk a további sikeres szereplésben.
Weinber Róbertné
munkaközösségvezetõ

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Ki mit tud?
Április 14-én, már számon se tartjuk
hányadszorra, területi SNI-s Ki mit tud?-on
vettünk részt Szigethalmon, a Szent István
Általános Iskolában. Ebben az évben 8 iskola SNI-s diákjai képviseltették magukat.
A program nagyon színes volt: népi- és
moderntánc, versmondás, próza-, mesemondás, mese- és bábjelenetek, ének
egyéni és csoportos számokkal.
Mi 3 tanulóval 3 versenyszámban indultunk: Makula Éva 7. osztályos, Farkas
Gabriella és Szabó Barbara 6. osztályos
tanulókkal.
A mûsor után a Sziget-táncegyüttes szórakoztatott bennünket. Ezt követõen
uzsonnával kedveskedtek nekünk.

Moderntánc kategóriában a 3 lány együtt
táncolt, elhozva az elsõ helyezést.
Próza- és mesemondásban Makula Éva
I. helyezést, versmondásban Szabó Barbara III. helyezést, Farkas Gabriella IV.
helyezést ért el.
Az eredményhirdetés után boldogan indultunk hazafelé, megígérve: „Jövõre újra itt találkozunk!”
SNI-s diákok és tanáraik

Varázstojás és nyuszivadászat
Iskolánk, a hagyományihoz híven, idén is
megrendezte a két dunaharaszti óvoda
nagycsoportosainak a húsvét elõtti nyuszivadászatot. Izgatottan vártuk a kisgyerekeket mindannyian. Zsigmond Károly
igazgató bácsi, Gintner Andi néni, Bóta Ildi néni, és Kondor Erzsi néni, aki már
ugyan nyugdíjas, de szívvel-lélekkel segíti a napközis programok lebonyolítását.

kola ebédlõjében, ráhangolva a gyerekeket a húsvétra. Elõkerültek az évszakok,
a tavaszi virágok, a nyuszik. A kisgyerekek gyönyörû verseket szavaltak, húsvéti
dalokat énekeltek. Erzsi néni kérdéseire
igazi leendõ iskolásként válaszoltak: jelentkeztek és csendben várták, hogy felszólítsa õket a tanító néni.
Ezután Ildikó néni megmutatta a varázstojást, melyet a nebulóknak kellett elkészí-

7-8. osztályosok:
I. Hajdu Tamás 8. a
II. Kálmán Roxána 8. b
III. Kiss Béla Máté 7. a
Csides Mirtill 7. b
A helyezést elérõ versenyzõk képviselhették iskolánkat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában megrendezett városi
szavalóversenyen április 14-én, ahol Kovács Eszter és Hajdu Tamás egyaránt 2.
helyezést ért el.

Rákóczi-vetélkedõ

teniük. A szorgos kis kezek hamar kiszínezték a húsvéti tojásokat, beragasztották
a kiscsirkéket a tojásokba. Mi, tanító nénik és az óvó nénik, segítettünk a papír
nyírásában, összekapcsolásában. Gyönyörû varázstojások születtek, egyik színesebb lett, mint a másik.
Ezután következett a hatalmas meglepetés, amit Ildikó néni árult el nekünk. A napközis udvaron rengeteg papír nyuszi és
papírcsibe bújt el itt-ott, amit a gyerkõcöknek kellett megtalálniuk.
Hatalmas volt az öröm, hát még a kavalkád, amikor kiözönlöttek az udvarra a
nyuszivadászok! Sorra hozták a megtalált figurákat, amelyekért a csokit, cukrot
kaptak a vadászok. A fõnyúl megtalálója
egy gyönyörû kinder-tojás boldog gazdija lett.
Vidám hangulatban telt a délelõtt, olyan vidáman, mint amilyen gyönyörû az idõ volt.
Gyerekek, felnõttek egyaránt jól érezték
magukat. Köszönetet mondunk Kondor
Erzsi néninek, amiért ismét a segítségünkre volt és persze a nagyon ügyes óvó
néniknek is.
Jövõre, pedig nagy-nagy szeretettel várjuk
a nagycsoportosokat egy újabb varázslatra és vadászatra.
Cseh Katalin
tanító néni

Szavalóverseny

Ebben az évben van a 300. évfordulója annak, hogy a Szatmári békével lezárult a Rákóczi-szabadságharc. Ennek a fontos eseménynek az emlékére rendezte meg iskolánk elsõ alkalommal a Rákóczi-vetélkedõt.
Elsõdlegesen kitûzött célunk volt egy szabadtéri program, mely egy sétával egybekötött játékos vetélkedõt takar. Ebben nagy
beleszólása volt az idõjárásnak, de az elsõ
idõpont lemondása után, másodszorra már
ez is kedvezett nekünk. Így április 15-én
megrendezésre került a Rákóczi-vetélkedõ, melyre meghívtuk a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola és a Hunyadi János Általános Iskola tanulóit is.
A rendezvényen 2., 3. és 4. évfolyamok vettek részt, melyek különbözõ idõpontokban
(20 percenként) indultak el. Délután 2 órakor kezdték együtt a játékot a három általános iskola 2. évfolyamos 10-10 fõs csapatai. A gyülekezõhely egyben a kiindulópont is volt a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola udvarán. (Rákóczi u. 28. sz.)
Itt jómagam vártam a vetélkedõ tanulókat
és az õket kísérõ kedves pedagógusokat.
Örömmel láttam, hogy volt olyan tanuló, aki
már úgy érkezett a megmérettetésre, hogy
teljesen felkészült II. Rákóczi Ferenc életébõl. Bár a vetélkedõn nem volt olyan kérdés, melyre elõzõleg nem hangzott volna el
a helyes válasz, de az efféle szorgalom mindenképpen dicséretes számomra.
Itt, az elsõ állomáson II. Rákóczi Ferenc leghíresebb portréját, Mányoki Ádám által festett kép másolatát kellett kirakniuk a gyerekeknek. Közben meghallgattuk a Rákócziindulót. A csapatok ügyesek voltak, bár nem
mindenkinek sikerült befejezni a puzzle-t.

Április 6-án rendeztük meg iskolánkban a
felsõsök szavalóversenyét, melyre ebben
a tanévben húsznál is többen jelentkeztek. Komoly és játékos hangulatú verseket egyaránt hallhattunk. Hosszas tanakodás után sikerült csak eldönteni, hogy kik
vehessenek a városi szavalóversenyen.
Végül az iskolai versengés a következõ
eredménnyel zárult:
2011. április 18-án a Hétszínvirág Oviból
80 kíváncsi óvodás érkezett az óvó nénikkel, másnap, pedig a Százszorszép Oviból 22 nagycsoportos.
Erzsi néni köszöntötte a gyerkõcöket és
vidám tavaszi hangulatot teremtett az is14

5-6. osztályosok:
I. Nalborczyk Szintia 6. c
Simon Krisztián 5. b
II. Szaniszló Roland 6. b
Kovács Eszter 6. c
III. Odor Henriett 6. b

Az elsõ „akadály” leküzdése után mielõtt
továbbindultak volna, a gyerekek megkapták a menetlevelüket és a térképet, mely
jelölte az állomások helyét.
Majd további sikereket kívánva a csapatoknak, elindultak a Tulipán térre, ahol
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Csegeiné
Kovács
Erzsébet tanító néni
várta õket. Itt várépítés volt a feladat. Az
a csapat nyert, aki a
megadott elemekbõl
(papírgurigák, karton
lapok, papírdoboz-

Tisztelt Dunaharaszti
lakosok, választó polgárok!

Az utolsó helyszín elhagyása után a gyerekek az ebédlõben pihenték ki az út fáradalmait. Az asztalon a Coca-cola által
felajánlott Nestea-k és a 3. b osztály segítségével készített zsíros kenyér várt

ok) a legmagasabb várat tudta felépíteni.
Azután ismét útnak indult együtt a három
csapat a következõ állomásra, a Szent Imre kápolna udvarára (Toldi u. 28. sz.).
Itt Síkfõi Ferenc tanító bácsi várta õket
több feladattal is. A tanulók megtudhatták,
hogy egységes katonai ruházat Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc óta létezik: II. Rákóczi Ferenc 1705-ben vezette be az egyenruhát. Az udvari ezredekben használt néhány fontos ruhadarabbal
és kiegészítõkkel ismerkedhettek meg a
gyerekek azáltal, hogy összepárosították
a ruha nevét a fogalmával. Ilyen volt például a tarsoly, a nyereg, a süveg, a dolmány és sorolhatnám még.
Ezután a csíkokra vágott Rákóczi-címert
kellett helyesen kirakni a gyerekeknek.

minden tanulót és kísérõ pedagógust.
Közben kihirdettük az eredményeket is.
Mivel az évfolyamok 20 percenként indultak, így a gyerekek folyamatosan érkeztek
és végeztek. A nyeremények különbözõ
társasjátékok és rajzolókréták voltak, egy
csapat sem tért haza üres kézzel.
A helyezések a következõképpen alakultak:
2. évfolyamon:
1. helyezet: Hunyadi János Ált. Isk.
2. helyezet: Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.
3. helyezet: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
3. évfolyamon:
1. helyezet: Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.
2. helyezet: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
3. helyezet: Hunyadi János Ált. Isk.

A sikeres feladatmegoldás után pedig következett a floorball ütõk meglovagolása
akadálykerüléssel. Miután senkit nem dobott le a „ló” és minden csapat beért, megkapták a pontokat.

Majd utolsó, negyedik állomáshoz érkeztek a gyerekek, ahol Gintner Andrea tanítónõ fogadta õket a Rákóczi iskola ebédlõjének udvarán (Rákóczi u. 1. sz.).
Itt nagyon izgalmas élõtársas vette kezdetét. A dobókocka eldobása után az elõzõ állomásokon elhangzottakból, ismétlõ kérdésekre kellett válaszolni. A jó válasz elhangzása után az adott csapat tanulója a megfelelõ mezõre léphetett. Az a csapat nyert,
aki leghamarabb beért a célba, vagy adott
idõn belül a legközelebb állt hozzá.
Dunaharaszti Hírek – május

4. évfolyamon:
1. helyezet: Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.
2. helyezet: Hunyadi János Ált. Isk.
3. helyezet: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Ezúton szeretném megköszönni a kollégáim segítségét, aki állomáson volt, aki kísérõként segített, vagy helyettesített minket a csoportunkban! Köszönöm a 3. b
osztálynak, amelynek tanulói megkenték
a több tálca zsíros kenyeret és elõkészítették az állomások helyszíneit. Valamint
azoknak, akik biztosították nekünk a külsõ állomások helyszíneit, valamint azoknak a tanítóknak, akik elkísérték a gyerekeket a másik két iskolából. Végül, de nem
utolsó sorban köszönöm a Coca Colának
a nagylelkû felajánlását, hogy több mint
100 palack teával hozzájárult a gyerekek
öröméhez. Szóval köszönet mindenkinek,
aki hozzásegített minket ahhoz, hogy ez a
játékos délután létrejött és a gyerekek lelkesen térhettek haza!
Ez volt az elsõ ilyen Rákóczi-vetélkedõ, de
ilyen csapatmunka és sok segítség mellett bátran kimerem jelenteni, hogy valószínûleg nem az utolsó.
Krájnyák (Kiss) Éva
tanító

Szeretnék néhány gondolatot Önökkel
megosztani. Mind tudják, hogy a város az
utóbbi években milyen dinamikus fejlõdést
ért el.
1996-ban az akkori Polgármester és Képviselõ-testület egyhangúan döntötték el,
hogy az akkor még Dunaharaszti Nagyközséget várossá fogják teremteni.
Elsõ lépés az volt, hogy megalakítják a Csatorna Vízmû Társulatot és egy korszerû vízmû tisztítót építsenek, hogy a település
szennyvizét elvezessék és megtisztítsák. A
második lépés az volt, hogy a 20000 lakosú településen legalább 80–100 önkéntes
segítõt (szervezõket) keressenek, vagyis
megbízzák a feladatok elvégzésével, a 80100 között voltak önkormányzati képviselõk is egy kis számban (kb. 50%).
Sajnos ezeknek több mint a fele visszalépett. A feladat nem volt könnyû, mert az
itt lakókkal személyes kapcsolatot kellett teremteni. Feltétel volt, hogy a lakosság
70–75%-ával el kellett fogadtatni a szándéknyilatkozatot. Hál Istennek ez sikerült és
kezdõdött a csatornaépítés. Az én környezetemben könnyen sikerült is (Alsó-falu).
A lakossági hozzájárulást 70 000 forintban
szavaztuk meg, amit egy összegben, vagy
tíz éves részletekben kellett megfizetni. Szépen mentek a munkálatok és ez megteremtette, hogy a település megkapja a városi rangot, és elkezdõdjön Dunaharaszti
sok gidres-gödrös útjának építése. Ma már
mondhatjuk, hogy városunk útjainak 90%a korszerû lett.
A fejlõdés nem állt meg. Az utóbbi nyolc
évben kimagasló eredmények valósultak
meg, már csak kis mellékutak vannak hátra. Bízzunk benne, hogy ezek is megvalósulnak rövid idõ alatt. Persze a felsorolt
eredményekhez kellett a jó pályázat is, ami
sikeres volt.
Ma már az idelátogatók alig ismernek
Dunaharasztira. Az itt lakó lakótársak örülnek és büszkék arra, hogy Harasztin laknak
és élnek.
Tavaly ünnepeltük városunknak tizedik évfordulóját.
Dobos József

Állatbarát gazdik jelentkezését várjuk!
„Minden teremtmény közül a kutyát választotta ki az ember, hogy a tiszta és õszinte szeretet hordozója legyen…”
BODZA – tündéri kis mudi-keverék 3 hónap
körüli lánykutyuska várja leendõ gazdiját.
BENDE különleges keverék: labradorbasset hand szülõktõl.
Két éves fiú kutyus, aki gyerekek mellett nõtt
fel. Játékos, barátságos, ragaszkodó természetû.
LEO – 10 hónap körüli gyönyörû akitakeverék fiú-kutyuska is szeretõ, ÁLLATBARÁT gazdira vár!
Mindhárom kutyus kimondottan állatszeretõ,
jólelkû gazdit keres, akikben már soha többet
nem kell csalódniuk!
Kérem önöket újra, hogy támogassák mentett kutyusainkat élelemmel, orvosi költségekhez hozzájárulással, kennelek építéséhez
építõanyagokkal. Nagyon szépen köszönjük!
Enikõ: 06-20-803-05-43
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Versenyeredmények
„Versem azé, ki szívem versbe kérte, és
nékem elég a barátság érte.” Ez a József Attila idézet volt a mottója annak a
március 31-én megrendezett területi versés prózamondó versenynek, aminek a
ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola adott otthont.
Az idézet hangulata áthatotta ezt a gyönyörû napot, hiszen ahogy teltek a percek,
órák, érezhetõ volt, hogy a kezdeti feszültséget és nyerni akarást egyre inkább felváltja az önfeledt verselés, mesélés és a
résztvevõk boldogan hallgatták a szebbnél szebb mûveket, a lelkes szavalókat.
A „Hunyadis” tanító nénik egyik legfõbb
célja, hogy a szó, a vers és a mese megszerettetésével minél korábban indítsák el
a gyermekeket azon az úton, mely a mûvészetek értéséhez és ezzel a jó ízléshez
vezeti õket. Munkájuknak eredményességét bizonyítja, hogy diákjaink 4 korcsoportban mérték össze tudásukat: 1-2.
évfolyam vers kategóriában: Sinkó
Janka és Kenéz Diana (1. c – felkészítõ:
Fábryné Tádics Mária) valamint Kiss
Boglárka Klaudia (2. b – felkészítõ: Sinkó
László), 1-2. évfolyam próza kategóriában: Szalay Lili és Simon Marcell Zsolt
(1. c – felkészítõ: Fábryné Tádics Mária),
3-4. évfolyam vers kategóriában: Fülöp
Nóra (3. b – felkészítõ: Kurcsics Mária) és
Kenéz Antónia (4. b – felkészítõ: Kaltenecker Antalné), 3-4. évfolyam próza kategóriában: Bedõ Blanka (3. c – felkészítõ: Petõné Honvári Jolán) indult.
Az egész délelõtt tartó rendezvényre szülõként kísérhettem el a gyerekeket, akik
idõt és fáradságot nem kímélve készültek
heteken keresztül a NAGY megmérettetésre. Nem véletlenül írtam nagybetûkkel,
hiszen a mezõny rendkívül erõs volt, a kistérség 16 települése képviseltette magát
130 tehetséges gyerekkel!
A versenyen a „Hunyadis-diákok” kiválóan
helytálltak, volt köztük, aki 32 versszakos
verset szavalt és volt olyan, aki elsõs létére felnõtteket is megszégyenítõ kitartással és kedvvel mondta el közel 3 oldalas
meséjét! Külön büszkeség, hogy a szakértõ zsûritõl Simon Marcell (1. c) egy kü-

löndíjat hozhatott el iskolánknak! Gratulálok a kis versenyzõknek és köszönöm a
gyerekeknek, hogy ilyen MESESZÉP délelõttöt tölthettünk el együtt!
De a sor ezzel még nem ért véget, hiszen
március még számos örömteli meglepetést tartogatott iskolásaink számára.
A Tökölön megrendezésre került területi
versmondó versenyen ugyancsak elsõ
osztályosaink jeleskedtek: Sinkó Janka
és Halák Csenge (1. c) képviselték iskolánkat, itt Csenge versét különdíjjal jutalmazták (felkészítõjük: Fábryné Tádics
Mária). A harmadikosoktól pedig csodaszép megzenésített gyermekverseket
hallhattak a jelenlévõk. Köszönjük a 3. a
osztályos gyerekek – Weisz Léna, Ferancz Zsófia, Csörsz Petra, Iványi Dorottya, Bercsényi Gábor és Horváth Máté – elõadását, mindannyian dicséretben
részesültek! Ugyancsak köszönet illeti felkészítõ tanáruk: Zimberné Kmetty Ilona,
valamint Hazai Tímea (szülõ) munkáját is!
Végezetül két jeles rajzversenyrõl szeretnék beszámolni, hiszen mindkettõn nagy
számban vettek részt iskolánk diákjai.
A Kiskunlacháza–Áporka Általános Iskolában meghirdetett megyei rajzversenyen
Bényi Dávid (4. c) munkájáért különdíjat
kapott, Pozsgai Dániel (4. c) pedig dicsé-

retben részesült. Mindkettõjüket Drahosné
Akócsi Ancilla készítette fel. Nádas Luca
és Varga Virág 1. c osztályos tanulók szintén elismerõ dicséretet kaptak szép rajzaikért. A tököli Weöres Sándor Általános Iskolában megrendezett területi rajzversenyen Sóti Laura (1. c) monotípiájával az
elõkelõ második helyezést érte el, Hírmondó Mónika (1. c) vattanemezre festett
rajza pedig különdíjban részesült. Felkészítõ tanáruk Furján Rita néni volt, aki szakértõ munkájával nagyban hozzájárult tanítványai sikereihez. Az ugyancsak elõkelõ
harmadik helyezést Kreisz Dorka (4. c)
kapta, Szõke Patrik (4. b) munkája pedig
különdíjat érdemelt. A versenyen közel
400 beérkezett gyermekrajz közül válogatták ki további kilenc „Hunyadis-diák” munkáját: az elsõ osztályosok közül Németh
Bálint, Klementisz Dorina, Samu Levente, Szalay Lili, Gyuricza László, Cser
Boglárka (1. c), a negyedikesek közül pedig Németh Laura, Pozsgai Dávid és
Bényi Dávid (4. c) rajzait állították ki.
Dragschitz Tiborc (1. c – felkészítõ:
Furján Rita) pedig „hazai pályán” jeleskedett, rajzával az „Erdõk Világa” pályázaton
harmadik helyezést ért el. Mindannyiuknak
szívbõl gratulálok!
Kiss Mariann Virág

Tudja-e, hogy…
…Dunaharasztin az elmúlt néhány évben az önkormányzat beruházásában öt új játszótér épült (ehhez számíthatjuk még azokat is, amelyek az óvodákban valósultak meg)?
Ezek közül az egyik - a Sportjátszótér - országos hírû, ún. kreatív tér, bmx- és gördeszka-pályával, a nagyobbak kiszolgálására mûfüves
focipályával.
…városunkban a játszóterek együttes területe
meghaladja a 4000 m2-t, és közel 50 játékelem áll
a gyermekek rendelkezésére?
…az önkormányzat minden évben akkora összeget kénytelen elkölteni a játszótéri rongálások
helyrehozatalára, a tönkretett játékok, padok, fák
cseréjére, amennyibõl egy-egy új játszóteret lehetne létrehozni?
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Családi Majális
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN

A Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete május 1-jén az Universum Üdülõközpontban tartotta meg elsõ rendezvényét. A tavasszal alakult egyesület így kívánta bemutatni az egyesületi tagok vállalkozásainak termékeit, szolgáltatásait, referenciáit. A kiállítás mellett került megszervezésre a színes kulturális, közéleti és gyermek program.
Az esõs idõ ellenére több százan tisztelték meg a rendezvényt jelenlétükkel. Az üveg pavilonban gyermekek sokasága vett részt a „FIDU”, a Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület által szervezett szellemi és ügyességi játékaiban. Ugyan a zsákba futás, kötélhúzás stb. számokkal tervezett ügyességi verseny elmaradt, de rajzpályázat a gyõztesei és részvevõi számára nem maradt
el a jutalom torta sem.
A sörpavilonba elhelyezett konyha 650 adag bográcsgulyást tálalt fel. Lehetett választani csípõs és
nem csípõs között. Ki uborkával, ki pedig almapaprikával kérte, természetesen dunaharaszti szódavíz is dukált hozzá, ez utóbbinak nem volt nagy keletje a nyakunkba zúduló esõ miatt.
Az étterem hatalmas üvegteraszán nagyszámú érdeklõdés mellett zajlottak a szakmai és tudományos elõadások. Különösen nagy érdeklõdés kísérte Molnár Ervin a jelenlegi gazdasági helyzetrõl,
illetve dr. László Lajos ELTE egyetemi tanárának a Székely autonómiáról szóló elõadását.
A nagy sátorban Hoffman Pál országgyûlési, illetve Szegedi Csanád európai parlamenti képviselõkkel lehetett közvetlen baráti beszélgetést folytatni munkájukról, az ország és Európa helyérõl,
lehetõségeirõl a világ gazdaságában.
Sajnáljuk, hogy a fentiek egyikérõl sem készült tévéfelvétel, hisz ezek fontos események a város
életében.
A szabadtéri rendezvények egy része elmaradt, azonban az Egészségügy sátorban a dr. Heil Ádám,
dr. Bereczky Péter, dr. Mets Andrea által vezetett vizsgálatok szünet nélkül tartottak fõleg idõsebb
honfitársainknak.
A Haraszti Íjász Klub íjászai a rossz idõ ellenére is folyamatos tûz alatt tartották a céltáblákat.
Délután az esõ elcsendesedésével színpadon megindult az élet, ahol két ifjú szavaló Bakos Attila
a megható Anyák napi köszöntõjével, Nádasi Tamás egy másik gyönyörû verssel mutatkozott be.
Az ünnepi mûsor énekesei Sipos D. Zsuzsanna, Kovács Böske, Kremsler József, illetve a Dunaharaszti Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény koncertjének zeneszámai töltötték be a színpadot.
A Magyarok Szövetsége részérõl fellépett a Baranta Harcmûvészeti és a Napszarvas dobcsoport.
A mûsor záró eseménye Berecz András Kossuth díjas elõadómûvész lenyûgözõ anekdotálása.
A rendezvény célja az volt, hogy a dunaharaszti polgárok és az itt élõ vállalkozások közelebbi kapcsolatba kerüljenek egymással. Kialakuljon egy bizalmi viszony az iparosok, a különbözõ szolgáltatók és a lakosság között.
Ajándéknak szántuk ezt a rendezvényt és remélhetõen a résztvevõk szeretettel fogadták.
Külön köszönet a rendezvény támogatóinak, a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a Magyarok Szövetsége
és a Történelmi Vitézi Rend helyi szervezetének, a székely egyesületeknek, a kiállító egyesületi tagoknak, a fellépõnek, segítõknek és résztvevõknek, hiszen közremûködésükkel a Parlament által
törvénybe iktatott „nemzeti összetartozás” egy nagyon szép megnyilvánulása valósult meg.
Kérem a városunk lakóit fogadják szeretettel a nem rég alakult Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói
Egyesületét.
Ignácz János, elnök

Újra a vízen…
A változékony idõjárás ellenére végérvényesen elindult a szezon a DMTK evezõs szakosztályánál is! Minden kedden és pénteken 15–17 óra között várjuk az evezni vágyó fiatalokat.
Hétvégéken ügyelet van a csónakháznál, amikor lehet csónakokat is bérelni.
Az év során két vízi túrát is szervezünk, amelyre minden érdeklõdõt várunk.
Az elsõ túra 9 napos, melyen a Túr és a Tisza felsõ részét járjuk be július 9–17-ig.
Augusztus 17–21-ig a Csepel-szigetet kerüljük meg. Mindkét túrára várjuk az érdeklõdõk jelentkezését. Bõvebb információ és elérhetõség a www.dmtk.hu honlapon található.
Szakosztályunk lelkes fiataljai részt vettek a kiskunlacházi evezõs maratonon, ahol Szalai Zsolt, Gáncsos Vivien, Mészáros László, Mertz György, Drscsák András és Szatmári Gabriella az óriás hajók
kategóriájának népes mezõnyben az elsõ helyezést érték el. Gratulálunk!
Czompa Gyula, szakosztályvezetõ

LAVE
Várostakarítás

A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület április 30-án részt vett a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete által szervezett Nagy Várostakarítási akcióban. A civilszervezetek öszszefogása jól példázza, hogy egyre többen vagyunk, akik önszántunkból, szûkebb környezetünk iránti felelõsség érzetünkbõl csatlakoztunk az akcióhoz.
A Tenni Akarunk Dunaharasztiért, közismertebb
nevén a TEA és a LAVE tagjai egy csapatot alkotva kitartó szorgossággal pásztázta végig azt a
négyszöget, amelyet a Baross Gábor tértõl a Fõ
útig jelölt ki. Hat zsákot töltöttünk meg az árkokból, bokrok aljából kiszedegetett „haszontalanságokkal”. Az 5862 darab csikket lelkiismeretes
kezek válogatták ki, még a kavicsok közül is.
A Baktay téren Colával köszönték meg önzetlen
segítségünket, ami bizony jól esett az izzasztó
napsütésben. Egy kerékpározó bácsi a seprû
használatát javasolta.
Színház az egész világ!
Elgondolkodtunk: ennek a szereposztásnak kell
mindig megismétlõdnie? Van, aki szemetel és
van, aki zsákokba gyûjti. Lehet, hogy oktatást
kellene szervezni azok számára, akik nem tudják,
hogy az utcán, a járda mentén elhelyezett zöld
edények mire szolgálnak?!
Pozitívumként értékeltük, hogy összességében a
városlakók egyre több figyelmet fordítanak környezetükre.
Születés Hete

A Születés Hete rendezvénysorozat keretében
Egyesületünk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elsõ osztályosainak tartott Ringató Rendhagyó Osztályfõnöki órát, melynek fõ célja a babamama kapcsolat elmélyítése volt. A játékokkal
arra fókuszáltunk, hogy a gyerekek hol a baba,
hol a mama szerepébe bújva érezhessék át a szülõ-gyermek kapcsolatának, a közös játék, a meseolvasás, -hallgatás fontosságát.
A délutáni Anyák napi ünnepséghez – a gyerekekkel közösen elkészített – ajándék kártyával járultunk hozzá, melyen a gyerekek babakori képe, a Titok virága és egy kedves versidézet szerepelt.
Az osztályfõnöki óra képeit megtekinthetik a
nave.mlap.hu weboldalunkon.
Dienes Zsuzsanna

Dunaharaszti Hírek – május

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Mese Óvoda beszámolója a TÁMOP-3.1.4. pályázatban vállalt
feladatok fenntartásáról.
A 2010/2011. nevelési évben bevezettük
a kompetencia alapú programcsomagot,
minden, tagóvodában, és minden óvodai
csoportban.
Augusztusban, a Mese Óvodában, az
újonnan felvett gyermekekkel, és szüleikkel együtt, játszó délutánon ismerkedtünk
meg. Bevált ez a kötetlen, beszélgetõs, játékos forma, a szokásos szülõi értekezlet
helyett.
A Naptárház elnevezésû jó gyakorlat
bevezetése, közkedvelt napi tevékenységgé vált, a gyermekek és óvónõk körében. Minden nap megbeszéljük a napi tevékenységeket, a hét napjait, az aktuális
idõjárást, a gyermeki megbízatások vállalását, és felsoroljuk, hogy ki hiányzik az
óvodai csoportból.
Ez a jó gyakorlat segíti, az óvodások szociális, kognitív, és személyes kompetenciájának alakítását.
Az egészséghét projektünk a gyerekek
és a szülõk, aktív részvételével zajlott, s
errõl, nagyon sok pozitív visszaigazolást
kaptunk.
A szülõk sok segítséget adtak: pl. piaclátogatásnál kíséretet biztosítottak, zöldséggyümölcstálak elkészítéséhez alapanyagokat hoztak, közös teakészítéshez tea filtereket hoztak, séták alkalmával, termések gyûjtésével segítették a munkánkat.
Ez a hét a környezetünk védelmérõl, az
egészséges életmódról, egészséges táplálkozásról, és a napi testedzés fontosságáról szólt.
A három hetet meghaladó, Márton naptól
karácsonyig elnevezésû projekt, szintén a szülõk, aktív részvételével zajlott.
A Márton-napi lámpás felvonuláson nagy
érdeklõdéssel vettek részt, a szülõk,
nagyszülõk, gyerekek és pedagógusok.
Elõzõ napokban munkadélutánokat szerveztek az óvónõk ahol a szülõkkel, gyermekekkel közösen elkészültek a kis lámpások.
Az ünnep napján együtt gyönyörködtünk a
lobogó tûz fényében, melegedtünk, és
összemelegedtünk.
Mikulás és Karácsony elõtt, változatos formákban, csoport munkadélutánokat szerveztünk, így a szülõk, nagyszülõk, testvérek, és az óvodás gyermekek, közösen tevékenykedtek az óvónõk irányításával.
Karácsonyi díszbe öltözött az egész óvoda, a konyhában sülõ mézeskalács illatáról, mindenkinek a közelgõ karácsonyi ünnepi hangulat jutott eszébe.
A csoportok a munkadélutánokon változatos programokat kínáltak gyermekeknek,
és szülõknek egyaránt: pl. adventi koszorúkészítés, mézeskalács-sütés, sváb
preckedli készítés, karácsonyi díszek készítése.
A nehezebb körülmények között élõ csa-

ládok részére, az otthoni, megunt játékokból, játékgyûjtési akciót szerveztünk, és a
szülök jóvoltából 34 kisgyermeknek szereztünk örömöt az ünnepekre.
A Mese Óvodában, minden csoport az információs tábláján, folyamatosan tájékoztatta a szülõket, az aktuális témakörökrõl,
amelyeket éppen feldolgoztunk a gyerekekkel (tûz, víz, föld, levegõ témakörök).
A szülõk segítségadása, aktivitása nagymértékben hozzájárult a programok megvalósításához, az eszközök biztosításával, könyvek, lexikonok behozatalával.
A falitáblákon, a gyermekek munkáit folyamatosan, láthatták a szülõk, és mindkét
aulában nagyon szép gyermekmunkák
kerülnek ki az asztalokra.
Új hagyományként ebben a tanévben Tavaszváró, télûzõ projektet is kidolgozott
a nevelõtestület.
A projekt, a farsangi készülõdéssel kezdõdött, a farsangi szokások megismerésével, a farsangi mulatsággal folytatódott, és
a közösen elkészített Kisze bábú – elégetésével ért véget.
A gyerekek kiabálással, tapsolással, dobolással ûzték el a telet, az óvoda udvarán.
Nagy élmény volt a közös, munka, valamint az eseményen való közös részvétel.
Innovációnk
Innovációnk célkitûzésének megfelelõen,
rendszeres kapcsolatot tartunk a helyi bölcsõdével.
A gyermekek többsége, bölcsõde után kerül az óvodába. Fontos tehát, hogy törekedjünk arra, hogy megismerjük leendõ
óvodásainkat, valamint a családokat, különös tekintettel a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetû családokra.
A szorosabb, kölcsönös kapcsolattartás,
és információcsere, segíti nevelési célkitûzéseink megvalósulását.
Együttmûködésünk célja, hogy egymás
szakmai tevékenységét megismerjük, az
egymásra épülõ nevelést megvalósítsuk.
2011. április 3-án, az óvodapedagógusok
látogattak el a bölcsõdébe, és a kis gyermekeknek meséltek, verseltek, mondókáztak, énekeltek.
A Bölcsõdében a gondozók, és kisgyermekek között, a hangulatos, kellemes környezetben nagyon jól éreztük magunkat.
A húsvét-várás, a hagyományõrzés jegyében, a föld témaköréhez kapcsolódik.
Elõtérbe kerültek a néphagyományok, locsoló verseket tanultunk, tojásokat festettünk, népi játékokat játszottunk.
A nyílt-napot április végén szervezzük.
Ilyenkor a szülõk megismerhetik gyermekük tevékenységét a gyakorlatban, az
óvodai csoportban. Ezen a napon kerül

sor az édesanyák köszöntésére is.
A kisgyermekek versekkel, dalokkal, virággal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat.
Az Iskolába készülünk projekt kertében,
egy héten át az iskola kapja a fõszerepet,
és csakúgy, mint a bölcsõdével való kapcsolattartás, szintén az intézményváltás
zökkenõ mentesebbé tételét szolgálja.
Ilyenkor iskolást játszunk, beszélgetünk
az iskoláról, a pedagógusok meghallgatják a gyermekek történeteit, amit eddig
hallottak a testvéreiktõl, barátaiktól az iskoláról.
Iskolatáskát készítünk, iskolatáskát rajzolunk, bepakolunk a táskába, bekötjük a
könyveinket.
A nagycsoportosokkal, iskolalátogatásra
indulunk május 2-án délelõtt. Izgalommal
várjuk ezt a napot, és az elsõ osztályosok,
és a tanítók is, örömmel fogadnak bennünket. Jó látni a sok ismerõst, a tavalyi
nagycsoportosainkat, és az ismerõs pedagógusokat.
A kompetencia alapú fejlesztés elõnye,
hogy segíti a különbözõ fejlettségi szinten
lévõ gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezõk felzárkózását.
Az új módszerek alkalmazásával – naptárház, innováció, projekt – a gyermekek
olyan képességei is fejlõdnek, mint a kommunikációs képesség, a szociális képességek, az együttmûködés, és a másság
elfogadásának képessége.
Az iskolába lépõ gyermek számára, az újszerûen szervezett foglalkozások mellett,
azonban továbbra is a játék a fejlõdés,
és az önkifejezés legfontosabb eszköze.
A játék a tanuláshoz is hozzátartozó, és
az azt segítõ képességeket fejleszti hatékonyan (pl. a bemutatkozós játék, babzsák dobálós játék, szógyûjtés, fonalpókháló készítés, ritmusos ujjtorna, egyensúly játékok, ugrálós játékok, stb.)
A pozitív visszajelzések megerõsítenek
bennünket abban, hogy folytatni kell az
eredményes nevelõmunkát.
A továbbiakban is, fontosnak tarjuk a szülõkkel való együttnevelést, a közös építõ
jellegû, tartalmas munkadélutánokat.
„Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és
szociális személyiség váljék valakibõl, két
dolog szükséges: egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság”
(Buda Béla)
Ezek a fenti gondolatok hûen tükrözik a
kollégák mindennapjait, és azt az értékrendet, ami munkájukat nap, mint nap motiválja.
Ivády Borbála
projektvezetõ óvodapedagógus

Tájékoztatás a gyógyszertári ügyeleti rendrõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Fõvárosi Tisztifõgyógyszerésze tájékoztatása szerint a Dunaharasztin mûködõ közforgalmú gyógyszertárak
hetenkénti váltással ügyeleti szolgálat teljesítésére kötelezettek az alábbi sorrendben:
1. Gyógyforrás Gyógyszertár (2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 27.)
2. Szent István Gyógyszertár (2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23.)
3. Liget Gyógyszertár (2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.)
4. Szent Dorottya Gyógyszertár (2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.)
2011. május 7–8-i hétvégén az 1. sorszámú gyógyszertár volt az ügyeletes, melybõl kiszámolható a további ügyeleti sorrend, mert a gyógy-
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szertárak a fenti sorrendben egymást hetente váltva kötelesek ügyeleti
idõt teljesíteni.
Az ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje mindig a településen legtovább nyitva tartó gyógyszertár nyitvatartási idejének végén kezdõdik és másnap reggel a legkorábban nyitó gyógyszertár nyitásáig tart. Amennyiben az ügyelet
napján nem tart nyitva gyógyszertár, az ügyeleti idõ aznap reggel 8 órától
kezdõdik. Ha az ügyelet napját követõ napon a településen nem tart nyitva
gyógyszertár, az elõzõ napon ügyeletét megkezdõ gyógyszertár ügyeleti ideje az ügyelet napját követõ napon reggel 8 órakor ér véget.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

ujsag@dunaharaszti.hu
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Június harmadik
vasárnapja
az apák napja
Az apák napjának ünneplése még
nem elterjedt gyakorlat hazánkban.
Ez az ünnep az Egyesült Államokból
ered, 1972-ben Nixon elnöknek köszönhetõen iktatták törvénybe. (Az
ötlet eredetileg John B. Dodd nevéhez fûzõdik, akit fiatalon megözvegyült édesapja öt testvérével együtt
nevelt fel, és 1909-ben június harmadik vasárnapján, szentmisével emlékezett elhunyt édesapjára.)
Az anyák napja ünneplésének már kialakult hagyományai vannak, de
ilyen nálunk még nem alakult ki, az
apák napjára.
Mind a két ünnep elsõsorban családi
ünnep.
A család az óvoda számára, a legfontosabb intézmény, mert a gyermekek
nevelése közös feladatunk. Ezért
gondolunk ez alkalomból az apákra,
akik a család, és a gyermekek életében fontos szerepet töltenek be.
Minden kisgyermeknek van apukája,
de nem mindenkivel él együtt.
Ezt a gyermekek, sokszor úgy élik
meg, hogy elhagyták õket. Sokan
vannak a felnõttek közt is, akik nehezen tudták magukban feldolgozni az
apával való kapcsolat hiányát.
Az apák szerepe egyre jobban felértékelõdik társadalmunkban, vannak
apukák, akik apás szülésen vesznek
részt, vannak akik, GYES-re mennek, és vannak, akik egyedül nevelik
gyermekeiket.
Sok családban kialakították azt a harmonikus kapcsolatot, ahol mindkét
szülõ, apa és anya közösen, szeretetben, egymást megbecsülve élnek,
és nevelik gyermekeiket.
Az apák az óvoda életében is jelen
vannak.
Hozzák, viszik gyermeküket, részt
vesznek egyre többen a szülõi értekezleteken, segítenek az elromlott játékok javításában, vagy segítenek, a
foglalkozások eszközeinek elkészítésében, gyermekük óvodai feladatának megszervezésében, és még sok
mindenben, amit itt felsorolni is lehetetlen.
Ez alkalomból a Mese óvoda, Napsugár óvoda, Hétszínvirág óvoda,
Százszorszép óvoda óvodapedagógusai, és az óvodás gyermekeink nevében, minden apának, nagyapának
jó egészséget, sok örömet kívánok!
Kívánom, hogy családjukban egyetértés, szeretet, és boldogság legyen,
mert a család a társadalom legfontosabb egysége, a gyermeknevelés
legfontosabb színtere!
A Mese Óvoda Óvodapedagógusai
és gyermekei nevében

Radletti kórus
2011. április 14-én földet ért egy
repülõgép Ferihegyen, húsz angol hölggyel. Sokan közülük elõször jártak Magyarországon és
kíváncsian néztek körül, vajon
nagyon messzire csöppentek az
otthonuktól, vagy látnak ismerõs
dolgokat is a környezetükben.
A program röviden a következõkbõl állt: az érkezés estéjén, csütörtökön, vendégeink kívánságára egy karaoke bárba mentünk. A
karaoke party jó hangulatban zajlott, mindenki felszabadultan énekelt és a pincehelység enyhe csatorna szaggal átitatott levegõje sem igazán zavarta a dalolni vágyókat. A pálinka és a vörösbor sikertörténetet mondhatott magáénak, viszont a füstölt-fõtt csülök sokaknak nem volt
összeegyeztethetõ az angol ízlésvilággal.
Polgármesterünk, dr. Szalay László, és alpolgármesterünk, Lehel Endre, jóvoltából
busszal jöttek pénteken reggel Harasztira vendégeink, és fél 11-kor már a Hunyadi
János Általános Iskola tornatermében szórakoztatták – nem kis sikerrel – az iskolásokat. Igazán megható élmény volt hallani együtt énekelni a csillogó szemû magyar
kisgyerekeket a radletti nõikarral. Az iskola felsõtagozatos tanulói nem több mint két
hét alatt tanulták meg az ABBA együttes Super Trouper címû számát majd tökéletes kiejtéssel, mely az angolok számára
hatalmas meglepetést okozott. (Az iskolában eltöltött idõt hazatértük után is a legkedvesebb magyar emlékként emlegetik a
kórus tagjai!)
A friss élményektõl feldobottan, élénk társalgás közepette átsétáltunk a Kisduna
Panzió éttermébe, ahol bõségesen válogathattunk a legkülönfélébb gasztronómiai remekek közül. Jóllakottan álltunk fel az
asztaltól és vettük az irányt a Mûvelõdési
Ház felé, ahol már az esti hangversenyre
kezdtek gyülekezni a Baktay Ervin Gimnázium diákjai és a Zeneiskola zenekara, akik az est nyitószámaként közös produkcióban adták elõ Orff Carmina Burájának három tételét. A Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzat kórusa hangulatos népdalcsokorral szórakoztatta a nagyérdemût, majd a Zenesikola növendékei szerepeltek. Ezek után hallhattuk a radletti Singing Circle mûsorát, melyben különbözõ nemzetek dalai csendültek fel a kórus elõadásában. Az estét a Singing Circle és a Baktay Ervin Gimnázium énekkara közös
produkcióval zárta. A Szállj fel magasra és a Super Trouper már tavaly is elhangzott a két kórus elõadásában, Angliában. Most Harasztin is megszólaltak e dalok, kibõvülve két új számmal, melyeket a közönség lelkes tapssal jutalmazott.
A Magyarországon töltött idõ hátralevõ része budapesti városnézéssel, fürdõzéssel
és vásárlással telt el. A búcsúest sem maradt el éneklés nélkül, melyre egy ürömi
borospincében került sor vacsora keretében, az Öreg Sváb vendéglõben.
Nem sokkal hazaérkezésük után sorra érkeztek az emailek, melyekben egyöntetûen emlékezetes és csodálatos élményként ír valamennyi angol a hazánkban és városunkban töltött négy napról.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik részt vettek és segítettek abban, hogy ez a csereprogram megvalósulhatott Dunaharaszti és Radlett között. Reméljük a folytatás nem várat sokat magára és egy mûködõ testvérvárosi kapcsolat teszi majd még színesebbé városunk életét.
Connett Zsuzsanna,
Tóth Gábor

Szavalóverseny
Április 14-én került megrendezésre a városi szavalóverseny a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. A színvonalas
versenyen a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai kitûnõen szerepeltek. A képen a dobogós helyezést elért kisdiákok
láthatóak.

Schuszter Gyöngyi
Óvodavezetõ

Dunaharaszti Hírek – május
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III. Balla Gábor emlék focikupa a Liget Horgásztavon
A Dunaharaszti Rendõrõs és a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság munkatársai az
idén harmadik alkalommal tartottak labdarúgó kupát a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt barátunk és kollégánk Balla Gábor rendõr törzsõrmester emlékére.

délutánig, amikorra kialakult a végleges
eredmény.
Városunk rendõrei ez alkalommal az elõkelõ második helyen végeztek, õket a Rendõrkapitányság közrendvédelmi egyenruhásai

kicsit emlékezzünk, egy kicsit szórakozzunk
vagy csak beszélgessünk egymással.
Mindannyiunk nevében köszönet a szervezésért Tálas Béla rendõr törzszászlósnak. A
támogatásért Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatalának. Sípos Istvánnak és

A kupát immár hagyományosan Dunaharasztin a Liget Horgásztavon rendeztük meg
ezen a kellemes, napsütéses, bár kissé szeles májusi napon.
A résztvevõk közül sokan már a kora reggeli órákban a tó melletti stégeken horgásztak,
hiszen a focimérkõzések mellett párhuzamosan egy horgászverseny is zajlott.

A körmérkõzések csapatai 1x15 perces játékidõben 10 órakor kezdték rúgni a labdát
és rendkívül izgalmas, fordulatos és barátságos mérkõzéseket játszottak egészen kora

elõzték meg, így a vándorserleget egy évig
õk õrizhetik.
A harmadik helyet a Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság parancsnoki állománya
szerezte meg, így megelõzték a negyedik
helyre befutó Körzeti Megbízott Alosztályt.
Az idén elõször léptek pályára nyugdíjas kollégáink, de most nekik be kellett érniük az
ötödik hellyel, megelõzvén a Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályát.
Rendõreink a pecázásban is nagyot alkottak, hiszen a második és harmadik helyen
dunaharaszti rendõr végzett, de az elsõ helyet minden kategóriában szigetszentmiklósi
kollégánk szerezte meg.
És aki éppen nem horgászott vagy focizott,
de megéhezett, az a felállított sátorban csillapíthatta szomját, vagy falatozhatott Gazsi
bácsi remek gulyáslevesébõl.
A díjakat kora délután Balla Józsefné, Balla
Gábor édesanyja, Balla Emese, Balla Gábor nõvére és dr. Kántor Gerzson rendõr
alezredes Szigetszentmiklós Rendõrkapitánya adta át.
A mai nap ismét alkalmas volt arra, hogy egy

Balla Emesének a finom borokért, a rendezvény kulturális körülmények közötti lebonyolításáért a Liget Horgásztónak, Kroó Istvánnak, a finom ételért Karl Gáspárnak, Gál
Lászlónak, Lindwurm Zoltánnak, Hegyes Józsefnek, Énekes Istvánnak és Asztalos
Lászlónak, Emike néninek a finom kávéért
és italokért, a Jordán Print Bt.-nek az oklevelekért és végül, de nem utolsó sorban
Rékasi Balázs és Debreczeni Lajos halõrnek
a támogatásért.
Magyar Tamásné
rendõr fõtörzszászlós
Dunaharaszti Rendõrõrs

Világkupát nyertünk

4 arany, 1 bronz és egy 4. helyezés!
Már régóta nem jelentünk meg a közmédiákban, ám ez nem azért volt
így mert nem dolgozunk, sõt ellenkezõleg meghalni sincs idõnk. Kis
klub a miénk, ám annál több a munka, sport, csapatépítõ program.
Kezdeném a legutolsó gondolattal, a csapatépítõ munkával: a sportot
megszerettetni emberekkel, utánpótlással, és azokat akiknek sikerült a
versenysportra szoktatni, versenyeztetni, majd abból eredményt fakasztani, iszonyú nehéz. Persze emellett profi sportolóként az világ élvonalába maradni, és dolgozni is – mert valamibõl élni is kell –, ebben az
egyre nehezebb országban. Egyszóval tartani minimum ugyanazt a
színvonalat ami meg volt, vagy azt még ûberelni is évrõl évre. Aki nem
foglalkozik sporttal, az nem is tudja milyen eszméletlen kemény ez. És
mégis vannak eredmények amibõl táplálkozhatunk, hiszen ez az életünk egyik feladata. Február 11–13. között rendezték meg a Juhász Ferenc emlékversenyt.
Eredményeink
– Felföldi Szabolcs: full kontakt profi kat. 1.
(a 3-szoros orosz világbajnokot legyõzve)
– Bagdi Tamás: full kontakt profi kat. 1.
– Szombat Patrik full kontakt 1.
– Besztercei Móric kick-box-judo-jitsu 1.
– Hamodi Omár full kontakt 3.
– Gyimesi Márk kick-box-judo-jitsu 4.
Március 12-én Kempo utánpótlás országos verseny:
– Bogárdi Péter light kontakt: 2., kick-box- judo-jitsu: 3.
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– Bogárdi Zsolt light kontakt 2., kick-box-judo-jitsu 2.
– Gyimesi Márk light kontakt 3., kick-box-judo-jitsu 1.
Március 19-én a klubunkból Szombat Patrik megmutatta magát a profik
között. Profi Ketrecharc Gála Szegeden, sajnos az elsõ menet utolsó pár
másodpercénél feladásra kényszerítették. Remekül helytállt a nála 10 évvel idõsebb, tapasztaltabb volt birkózó világbajnok Benkõ Dániellel
szemben. (Patrik még nincs 18 éves.)
Március 25–27-én Interkontinentális Kisvilágbajnokság Budapest
– Szombat Patrik MMA 1.
– Besztercei Móric MMA 2.
Idén januárjában az egyesületünkhöz tartozik
egy ózdi küzdõsport klub, akiknek a munkáját én
irányítom. Edzõjük Besztercei Móric.
Várjuk klubunkba a legkeményebb küzdõsport
szerelmeseit, kezdõket gyerekeket haladókat
egyaránt. Gyere küzdj velünk, tartozz közénk!
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 47. Pitbull-Kempo-Sport Edzõterem
Tel: 06-30-9902-354, 06-24-460-164
www.felfoldiszabolcs.hu
Kívánok mindenkinek sikeres gyõzelmet a maga küzdelmeihez!
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport

ujsag@dunaharaszti.hu
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Mozgássérült férfit,
vagy hölgyet tartanánk el,
vagy/és kerti munkát, bevásárlást,
fõzést, ápolást, étkeztetést
vállalunk férjemmel.
Állunk rendelkezésére!

Tisztelt Fogyasztók!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt.
karbantartási munkálatai miatt
Dunaharaszti településen
2011. július 20-án 07.00 órától
2011. július 22-én 12.00 óráig
a gázszolgáltatás szünetel!
Kérjük az ügyfeleket, hogy
a gázszünet ideje alatt
a gázfõcsapokat tartsák ZÁRT
állapotban.
A gázszünettel kapcsolatban további
felvilágosítást kaphatnak az éjjelnappal hívható következõ
telefonszámon:

06-80/300-300

Tel.: +36-70-577-44-30
ujclaudia.t@gmail.com

Ruhaosztás és ruhaátvétel
lesz június 3-án, 10-én és 17-én (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban. Az elvitt
ruhanemûért szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitászönkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Az érdeklõdõket
szeretettel várja a
Szent Erzsébet Karitász

A FÕGÁZ dunaharaszti személyes ügyfélszolgálatának elérhetõségei:

04. 24.
04. 18.
04. 23.
04. 22.
04. 18.
04. 22.
04. 26.
04. 29.
04. 23.
04. 04.
04. 05.
04. 26.
04. 12.
04. 12.
04. 10.

Ujszászi Józsefet
2011. május 2-án
utolsó útjára elkísérték és
családunk fájdalmában osztoztak.

Dunaharaszti, Móra Ferenc út 1., az
ELMÛ irodában
Nyitva tartás:
hétfõ: 10–20 óráig
szerda: 8–16 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8–14 óráig
Központi elérhetõségek:
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700
E-mail: ugyfelszolgalat@fogaz.hu
Honlap: www.fogaz.hu
Telefonszám: (06-40) 474-474
Hívható:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 8–18 óráig
csütörtök: 8–20 óráig
Fõvárosi Gázmûvek Zrt.
Kizárólag sajtóinformáció:
1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
Tel.: (06 1) 482-1519
www.fogaz.hu

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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Antal-Bóné Beatrix Viktória
Balogh Norbert
Fülöp Barnabás
Isztolyka Mihály
Karika András
Koller Balázs
Kreisz Bálint
Lukács Boldizsár
Nagy Gabriella
Papp Szófia
Sarnyai Tamás Barnabás
Söjtör Liza Aida
Szabó Dóra
Szabó Kristóf
Teiter Tamás

Magam és családom nevében
köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett férjemet

Vidéken is
ügyfélszolgálati irodákat nyit
a FÕGÁZ
Budapest mellett már országszerte tíz
megyében érhetõek el a FÕGÁZ szolgáltatásai az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók számára. A
szolgáltatási terület kibõvítésével egyidõben, a jelenlegi és jövendõ fogyasztók minél színvonalasabb kiszolgálása
érdekében a társaság új ügyfélszolgálati irodákat nyitott, illetve fiókirodákban biztosítja a lehetõséget a személyes ügyintézésre. Több vidéki város
esetében az ELMÛ és az ÉMÁSZ irodájában kényelmesen, egy irodában
intézhetik az ügyfelek a villamos energiához és a földgázszolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyeiket. A FÕGÁZ április
második felétõl telefonon, e-mailben,
postai úton, interneten és immár országszerte 24 ügyfélszolgálati irodában áll személyesen is az ügyfelek
rendelkezésére.

2011. áprilisi újszülöttek

Ujszászi Józsefné
és családja

2011. április hónapban
elhunytak neve és életkora
Chimenec Miron Emiliánné
Fajta Szilvia
Fehér Pálné
Forstner Károlyné
id. Erdélyi Rudolf
Kiszi Istvánné
Kozma Sándor
Kreisz László
Nagy Istvánné
özv. Kaltenecker Ferencné
Pintér Jánosné
Podolák Jenõ
Tarr Mihályné
Ujszászi József
2 0 11 .

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,

ujsag@dunaharaszti.hu
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élt 81 évet
élt 16 évet
élt 81 évet
élt 80 évet
élt 76 évet
élt 90 évet
ét 64 évet
élt 73 évet
élt 64 évet
élt 85 évet
élt 85 évet
élt 76 évet
élt 76 évet
élt 69 évet
DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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A DMTK felnõtt csapatának eredményei
21. forduló április 10. DMTK–Budafok 1-1
A Soroksár elleni vereség után, bizonyítani akarta a csapat, hogy az az öszszecsapás csak egy kisiklás volt. Azonban pechünkre, már a mérkõzés elején hátrányba kerültünk, mert Ughy Márk hazaadása és a szél közösen megtréfálta Szappanos Péter kapusunkat és a labda a hálónkba került. Ezután
mindent megtettünk az egyenlítés érdekében, ami Kovacsik Tibor 76. percben szerzett tizenegyes találatával sikerült is.
22. forduló április 17. Mór–DMTK 0-0
Egy héttel késõbb Fejér megyébe látogattunk, a bajnokság „remikirályaihoz”.
Hiába alakítottunk ki rengeteg ziccert, az utolsó passzainkba, vagy lövéseinkbe rendre hiba csúszott. Ugyan a hazaiak nem voltak jobbak nálunk - elvétve kerültek csak a tizenhatosunk közelébe - számtalan helyzetünk ellenére sem sikerült megzörgetnünk a hálójukat, mert a remek napot kifogó kapusuk, bravúrt bravúrra halmozva, minden kísérletünket hárította.
24. forduló május 1. Százhalombatta–DMTK 2-2
Százhalombattán remekül kezdett a gárda, hiszen Patkó György révén, hamar elõnyhöz jutottunk. Ráadásul a 36. percben az ellenfél egyik játékosát
kiállította a játékvezetõ. Ez azonban ezen a napon nem sokat számított, mivel a hazaiak szabadrúgásból egyenlítettek. Ugyan Mészáros Dániel lövésével ismét megszereztük a vezetést, de a második játékrészben egy hosszan
elõre vágott labdát csúsztatott a 'battai támadó a hálónkba, így ismét meg
kellett elégednünk az egy bajnoki ponttal.
25. forduló május 8. DMTK–ESMTK 1-0
Az esõ áztatta mély talaj ellenére, színvonalas mérkõzést produkáltak a csapatok. Szinte felborult a pálya, hiszen már az elsõ perctõl fogva kapuja elé
szegeztük az Erzsébetet, ám próbálkozásainkat rendre hatástalanította a vendég „egyes”. A 86. percben azonban már õ is tehetetlennek bizonyult, hiszen Füzi Krisztián remek lövését nem tudta hárítani, így hosszú idõ után,
újra gyõzelemnek örülhettünk, ami reményeink szerint lökést ad a fiúknak a
bajnokság hajrájára.
A DMTK II csapatának eredményei:
17. forduló április 9. DMTK II–Üllõ II 1-4 (Gólszerzõ: Kis László)
18. forduló április 17. Biatorbágy II–DMTK II 1-0
19. forduló április 23. DMTK II–Bugyi II 3-2 (Gólszerzõk: Balogh Zsolt,
Szemán Lajos, Trikkál Zsolt)
20. forduló április 30. Felsõpakony II–DMTK II 0-4 (Gólszerzõk: Balogh
Zsolt 2, Szûcs Tamás 2)
21. forduló május 4. DMTK II–Szigetszentmárton 6-0 (Gólszerzõk: Balogh
Zsolt 2, Kaszai Gábor 2, Ráti Tamás, Várfalvi László)
A DMTK U19 eredményei:
21. forduló április 9. DMTK–Monor 1-2 (Gólszerzõ: Szinai Roland)
22. forduló április 17. Maglód–DMTK 1-0

Fõzõcske?
BARÁTI fõzõverseny!
A Dunaharaszti Nõegylet kellemes, vidám hangulatú
fõzõversenyre invitál
minden fõzni szeretõ baráti társaságot, egyesületet.
Hagyományos, illetve tájjellegû bográcsban elkészíthetõ
ételekkel lehet részt venni.
A verseny idõpontja:
2011. június 18. 9.30 óra.
Helyszín: Nomád Camping a Duna-parton
Nevezési feltételek: 4-5 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
(a tûzrakó helyet, a tûzifát, a munkaasztalt és
ülõalkalmatosságot biztosítjuk)
Az I.-III. helyezést elértek, díjazásban részesülnek.
Jelentkezési határidõ: 2011. június 15.
További információ: Kaltenecker Zsuzsanna
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 16.
Telefon: 06/24 491-117, 06/70 614-8793
e-mail: zsuzsafolti@citromail.hu
Vendégeink lesznek a „Dunaharaszti Foltvarázslók”,
akik egy jókedvû közös varrásra szeretnék meginvitálni
az egybegyûlteket.
Szeretettel vár mindenkit:
A Dunaharaszti Nõegylet

23. forduló április 24. DMTK–Jászberény 0-5
16. forduló április 26. RAFC–DMTK 5-1 (Gólszerzõ: Kaszai Gábor)
24. forduló április 30. Dunakeszi–DMTK 0-6 (Gólszerzõk: Kemecsei Kristóf László 3, Szinai Roland, Kardos József Tamás, Papp Gergely)
25. forduló május 8. Jánoshida–DMTK 2-1 (Gólszerzõ: Kardos József Tamás)
A DMTK U17 eredményei:
21. forduló április 9. DMTK–Monor 0-3
22. forduló április 17. Maglód–DMTK 1-4 (Gólszerzõk: Varga Ferenc, Ambrus Zoltán, Krizsán Zoltán, Nagy Patrik Márk (öngól)
23. forduló április 24. DMTK–Jászberény 2-1 (Gólszerzõ: Krizsán Zoltán 2)
16. forduló április 26. RAFC–DMTK 4-6 (Gólszerzõk: Krizsán Zoltán 2,
Szmola Dániel 2, Farkas Tamás, Steingruber Richárd)
24. forduló április 30. Dunakeszi–DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Krizsán Zoltán)
25. forduló május 8. Jánoshida–DMTK 2-3 (Gólszerzõk: Farkas Tamás,
Szmola Dániel, Krizsán Zoltán)
A DMTK U14 eredményei:
15. forduló április 10. DMTK–SZE-FI 1-1 (Gólszerzõ: Jenei Áron)
16. forduló április 16. Kistarcsa–DMTK 1-3 (Gólszerzõk: Kovács Béla,
Szmola Dániel, Pavlisz Patrik)
17. forduló április 21. DMTK–Kisnémedi 0-0
18. forduló április 23. Dunakeszi–DMTK 3-2 (Gólszerzõk: Szmola Dániel,
Jenei Áron)
20. forduló május 7. DMTK–Csomád 8-2 (Gólszerzõk: Pavlisz Patrik 5,
Szmola Dániel, Erdélyi Bálint, Jenei Áron)
A DMTK U13 eredményei:
16. forduló április 9. DMTK–Dánszentmiklós 1-2 (Gólszerzõ: Kaizer Antal)
20. forduló május 8. DMTK–Monor 2-5 (Gólszerzõk: Balogh Abdellah, Erdélyi Bálint)
A klubról bõvebb információk: a www.dmtklabdarugas.hunsport.hu
weboldalon találhatóak!

Felhívás!
Felhívjuk minden 1992-ben és azután született Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének. A
folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti,
Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy telefonon/e-mailben:
06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László
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2011. május 6-án került sor
a Granáriumból lett Laffert-kúria átadására

A délelõtti órákban, hivatalos, projektzáráson a meghívott
vendégek elõtt nyitotta ki elõször kapuit a gyönyörûen felújított és restaurált épület, külsõ-belsõ szépségeivel, látványosságával.
A Polgármester úr beszéde elõtt barokk zenekar bevezetõ
játéka fogadta a vendégeket, majd a tervezõk vezették körbe õket az épületben, miközben meséltek a tervezési munkákról, a felújítás folyamatáról, és az építéssel kapcsolatos
egyéb kis kulisszatitkokról.
A délutáni vendégeink már türelmetlenül várták a négy
órát, hogy végre megtekinthessék, milyen nagy csodává
vált a romos épület.
Dr. Szalay László polgármester köszöntõje után, Peter
Grimm úr, altdorfi testvérvárosunk képviselõje is köszöntötte Dunaharasztit, elismerését és csodálatát fejezte ki az elért eredmények láttán. Városunknak egy rózsafát adomá-

nyozott, amely a kúria kertjében került méltó helyére.
Az udvaron barokk táncbemutató vezetett vissza a XVIII.
századba, majd mindenki megtekinthette a Kúria Dísztermét, a Nõi és Férfi Szalont, ahol Kerekes Anna és Nyári A.
Ildikó mûalkotásai gyönyörködtették az ide látogatókat. A
könyvtár szoba szintén nagy élményt jelentett mindenkinek, nem kevésbé az emeleten látható kortárs kiállítás. A
barokk kor szellemét segített megidézni két fuvolista és kísérete. Elõbb Hargitai Eszter vezette trió, majd Vámosi-Nagy
Zsuzsa és Kolarics Kinga fuvola-hárfa kettõse tették elbûvölõvé a Laffert-kúria atmoszféráját
Vendégeink az esti órákig vehették birtokba az épületet
és a hatalmas kertet, a gyermekek nagy örömére.

