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Dunaharaszti a Családbarát Önkormányzati Díj egyik díjazottja!
2011. július 15-én a Parlamentben átadták
a „Családbarát Önkormányzat Díjat”, amelyet idén Cégénydányád, Gyenesdiás,
Gyula és Kétsoprony mellett Dunaharaszti
Önkormányzata kapott meg. A díjátadó
ünnepségen részt vett az Országgyûlés elnöke, dr. Kövér László, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium minisztere dr. Réthelyi
Miklós, és államtitkára Soltész Miklós. Dunaharasztit Lehel Endre alpolgármester úr
képviselte, akit vezetõségünk tagjai kísértek el az eseményre.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének – a családok érdekeinek képviselete mellett – célja az, hogy támogasson,
bátorítson minden olyan kezdeményezést, jó példát, amely a gyermekvállalást
ösztönzi, illetve a gyermekes családok
életfeltételeinek javítását szolgálja. E törekvés hívta életre a „Családbarát Önkormányzat Díjat”, amelyet az Egyesület
elnöksége alapított 2005-ben, és amelyet minden évben július 11-éhez, vagyis
a Népesedés Világnapjához kapcsolódóan adnak át a díjazott önkormányzatoknak.
A díjra Dunaharaszti nagycsaládos csoport terjesztette fel az önkormányzatot egy
15 pontos szempontrendszer alapján.
Önkormányzatunkat az alábbi tevékenységei alapján jelöltük a díjra:
– A bölcsõdét az elmúlt évben bõvítették.
– A településen három általános iskola
mûködik, mindegyik tagozatos, melyhez
az önkormányzat nyújt támogatást, továbbá mindhárom intézményük fogad
SNI-s gyermekeket.
– A város a Nevelési Tanácsadót és a
Gimnáziumot önállóan tartja fenn.
– A város családtámogató tevékenységének fókuszában a gyermekek állnak,
ezen belül is kiemelten sokat tesznek az
õ egészségük megõrzéséért.
– A rászoruló általános iskolás gyermekek
és az elsõ osztályt kezdõ minden kisgyermek ingyen kapja a tankönyveket.

– A kiemelkedõen teljesítõ, de hátrányos
helyzetû gyermekek ösztöndíjban részesülnek.
– A városvezetés támogatja a fiatalok elsõ lakáshoz jutását.
– Támogatja a gyermekek táborait, sportolásukat, úszásoktatásukat, ifjúsági
klubjukat.
– Évrõl évre egyre több programot, lehetõséget igyekszik a családoknak biztosítani, például a városi gyermeknap, közbiztonsági nap.
– A város minden intézményét akadálymentesítette.
– Az elmúlt években 5 új játszótér épült a
gyermekes családok igényeihez igazítva. Egyedülálló a nagyobbakat szolgáló
sportjátszótér, amelyen BMX és gördeszka pálya is található.
– Az önkormányzat támogatást nyújt a helyi civil szervezeteknek, egyházaknak.
– Az óvodás gyermekeknek minden évben
ingyenes a látás-, hallás-, ortopédszû-

rés. A hetedik osztályos lányoknak a településen ingyenes a méhnyakrák elleni
védõoltás.
– A városvezetés példamutatóan támogatja a családos munkavállalókat, a hivatalokban a gyermekes édesanyák rugalmas munkabeosztással dolgozhatnak, a
gyermekek születésekor anyagi támogatásban részesülnek.
– Számos közösségi programmal hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalokat a gyermekvállalásra ösztönözzék.
– A helyi nagycsaládosok évrõl évre egyre jobb viszonyt ápolnak a polgármesteri hivatallal és az önkormányzat nem
csak anyagilag, hanem erkölcsileg is támogatja munkájukat.
Gratulálunk az elismeréshez (a további
együttmûködésben bízva!)
A NOE Dunaharaszti Csoportja
(Forrás: http://www.noe.hu/index.php?hir=288)

Tisztelt Dunaharaszti Lakosok!

KEZDÕ HATHA
ÉS
GERINCJÓGA
TANFOLYAM

A Dunaharaszti Körzetközponti Okmányiroda
fejlesztésének eredményeként, 2011. június
21-tõl az ügyintézések költségeit bankkártyás elektronikus fizetéssel is biztosítja.
Bármely bank által kibocsátott, az irodában feltüntetett emblémákat viselõ kártya elfogadható.
Az elektronikus fizetésben alkalmazható bankkártyák típusai:
– VISA
– Electron
– VPAY
– MasterCard
– MasterCardElectronic
– Maestro
Az új szolgáltatás során felmerülõ technikai problémák megoldásának átmeneti lassúsága miatt elnézésüket kérjük.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
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KEZDÕ HATHA JÓGA
2011. SZEPT. 6-tól.
GERINCJÓGA TANFOLYAM
2011. SZEPT. 5-tõl
a dunaharaszti
Jógateremben.
(Dunaharaszti,
Dobó u. 13.)
Bõvebb info és
tematika a honlapon.
Horváthné Molnár Erika
Magyar Jógaszövetség
Oktatója
www.jogaharaszti.hu
06-70/507-5025

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

Dunaharaszti Hírek – augusztus

AUGUSZTUSI KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ
A hónap filmje
127 óra
A 127 óra Aron Ralston hegymászó
igaz története, aki egy hegyomlás után
öt napig csapdába esett egy elszigetelt
kanyonban, Utah államban. Ralston
nagyító alá tette egész addigi életét,
míg végül összeszedte minden bátorságát. Segédeszközök nélkül megmászott egy 65 láb magas falat, több mint
12 kilométert kellett sérülten
megtennie, hogy végül megmeneküljön. A fõhõs mindenkinek tanulságos belsõ utat jár be, amíg egy
sziklához szögezve, embertelen bátorsággal és leleményességgel kiszabadítja magát szorult helyzetébõl.

A hónap fotója
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

A hónap könyve
Csíkszentmihályi Mihály: Életre
hangolva – A felnõtté válás útvesztõi
Csíkszentmihályi Mihály pszichológus és Barbara Schneider szociológus egy máig egyedülálló kutatáson
keresztül mutatják be a tinédzserek
felnõtt élettel kapcsolatos elképzeléseinek, készségeinek és elvárásainak alakulását. Számos amerikai középiskolában gyûjtöttek adatokat a
Dunaharaszti Hírek – augusztus

jövõ tudósait képzõ elitiskoláktól a leghírhedtebb oktatási intézményekig. Eredményeik elemzése során kiemelt figyelmet fordítottak Csíkszentmihályi flow elméletére, mely szerint az értelmes idõtöltés során szerzett pozitív élmények segítenek késõbb
örömet találni a munkában. Az Életre hangolva sok régi, jól bevált elképzelésünkre rácáfol, ugyanakkor útmutatót is ad arra
vonatkozóan, hogyan lehet a tinédzsereket rávezetni egy sikeres jövõ felé vezetõ útra.

Tóth Bálint: Augusztusi este
A rózsa lábujjhegyre áll,
tárt pillákkal nézi a holdat.
Alszik fészkén a jégmadár,
fenyõn feketerigók szólnak,
s egyenként elhallgatnak õk is,
elszunnyadnak a tág mezõk is,
hangolnak tücskök, pengetik,
felcsap a fülemüle-trilla,
s egy tündér csillagkönnyeit
az ég kék kötényébe sírja.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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A Honismereti Kör kecskeméti látogatása
A Honismeret Kör Mura Mészáros Dénes
szervezésében és Tarján Péter vezetésével Kecskemétre, a hírös városba látogatott. Megérkezésünkkor a katolikus
templomnál a Hõsök Napjára történõ
megemlékezés zajlott, amin mi is
résztvettünk. A nemzeti öntudat és a Hõsök iránti tisztelet jelének lehettünk tanúi.
A kis ünnepség és a tárogató hangjától
meghatódva léptünk be a copf stílusban
épült templomba. Méreteiben impozáns,
díszítésében méltó imahelye az itt élõ híveknek.
Következõ állomás a városháza megtekintése volt. Az épület bejárata fölött csodálatos harangjáték szólaltatja meg a
nagy zeneszerzõ Kodály Zoltán mûveit.
A városháza díszterme lenyûgözött bennünket. Ajánlom mindenkinek a megtekintését, ezt látni kell. Az épület 1893 és
1897 között épült szecessziós stílusban.
Tervezõje Lechner Ödön és Pártos Gyula. A freskók híres festõnk, Székely Bertalan mûvei. Történelmünk kimagasló
személyiségeit és eseményeit ábrázolják. A kommunizmus idején a freskókat
lemeszelték, vagy jobb esetben letakarták. Nem feleltek meg a szocialista esz-

méknek – a múltat végképp el akarták
törölni.
A városházi látogatás után a „jó lábúak”
felmentek a Nagytemplom tornyába,
ahonnan szép kilátás nyílt a városra.
Ezután a Katona József Színház megtekintése következett, mely szinte tökéletes mása a Vígszínháznak, csak méreteit tekintve kisebb. Részleteket láthattunk és hallhattunk a következõ évad
mûsoraiból.
A színházból átsétáltunk a Cifra Palotába, mely kiállításoknak ad otthont. Megtekintettük a muzeális gyûjteményt és a
20. század elejei híres festõk képeit.
Látogatásunk befejezõ állomása az állatkert volt egzotikus és magyar háziállatokkal. Szomorú, hogy sok gyermek
már csak itt láthat háziállatot. Az udvarokból eltûntek még a tyúkok is. A konyhakert helyén gyepszõnyeg, a gyümölcsfák helyén tuja díszeleg. Kakaskukorékolás helyett a fûnyírók zúgnak. Ez
a globalizált világ.
Egyre többet hallani ismeretlen eredetû
fertõzésekrõl, betegségekrõl és a több
ezer kilométerrõl ideszállított élelmiszerekrõl. Remélem, vezetõink közül egyre töb-

Cifrapalota, Kecskem, Zsolnay majolika díszítéssel

ben gondolkoznak el ezeken a tényeken.
A hazafelé út vidáman telt el. Beszélgettünk az ezután következõ programokról:
Tisza-tó, Vác és arborétum, Ráckeve,
Szépmûvészeti Múzeum.
Ignácz János

EGY ÉVES A NAGY LÁTÁSTESZT
Egy éve indult útjára a
Nagy Látásteszt szûrõbusza, amelyen az Opticnet
partnerhálózat szakértõ
látszerészei ingyenesen
tesztelték az ország lakosságának látását. A szakemberek eddig 58
helyszínen 5587 fõt vizsgáltak meg, és
megdöbbentõ eredményeket tapasztaltak.
Többek közt kiderült, hogy a tesztet elvégzõk 74%-nak további látásvizsgálatra volna szüksége, de az is bebizonyosodott,
hogy a férfiak sokkal kevésbé figyelnek
szemük világára, mint a nõk.
A Nagy Látásteszt az elmúlt 1 év során 58
helyszínen, 42 településen járt, (egyes helyszíneken több alkalommal is megfordult) és
ez idõ alatt a szakemberek összesen 5587 fõt
szûrtek le. Közülük 58% volt a nõ és 42% a
férfi, amely mutatja, hogy a látásteszt lehetõsége – és így a szemük ellenõrzése – a nõket jobban érdekelte, mint a férfiakat. A legfiatalabb résztvevõ 5 éves volt, a legidõsebb
93. Az átlagéletkor 48,8 év, ami várható volt,
hiszen 40 éves kor felett, élettani változások
miatt a látásélességünk romlik, ráadásul az
idõsebb korosztály jellemzõen már jobban
odafigyel az egészségére.
A jogosítvánnyal rendelkezõ férfiak
fele rosszul lát!
A szûrésen résztvevõk 61%-a (3408 fõ), (a
férfiak 73,1%-a, míg a nõk 50%-a) rendelkezik jogosítvánnyal.
A Nagy Látásteszt egyik talán legriasztóbb statisztikai adata, hogy a jogosítvánnyal rendelke-
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zõ férfiak 51,9%-a nem lát jól (nõknél ugyanez a szám 35,6%), vagyis a volán mögött ülõ
férfiak több mint fele látásvizsgálatra szorulna. Ez azért riasztó adat, mert a szakemberek egybehangzó véleménye alapján mind a reakció idõre, mind a távolságok felmérésére,
mind a térérzékelésre komoly hatással van a
gyenge, rosszul korrigált látás, vagyis elõfordulhat, hogy a látás problémája, a nem megfelelõ látásélesség okoz közúti baleseteket!
Az autóvezetéshez szükséges szemüveg, korrekció viselése egyre több embernél szükséges. Ezért a szakemberek véleménye szerint
minden korosztály, de különösen az idõsebb
(45 év fölöttiek) esetében a közúti forgalomban való közlekedéshez szükséges lenne a
rendszeres az elõírt szemvizsgálaton felírt
szemüveg, vagy kontaktlencse kötelezõ hordását sokkal szigorúbban ellenõrizni!
A számítógép elõtt ülõk
jobban odafigyelnek
A szakemberek azt tapasztalták, hogy azok,
akik munkavégzéshez számítógépet használnak, sokkal jobban odafigyelnek a látásuk
épségére és a megfelelõ korrekcióra, mint
azok, akik nem. A Nagy Látásteszt buszán
megfordulók közül 24,5% dolgozik, vagy
tölt el minimum 4 órát monitor elõtt, közülük mindössze 15,4%-nak volt további szüksége további látásellenõrzésre.
A nõk gyakrabban járnak
látásellenõrzésre
A szûrésen résztvevõk között viszonylag magas, 32% volt azoknak a száma, akik 1 éven

belül voltak szemvizsgálaton, 21%-uk volt 2
éven belül, 16%-uk 3 éven belül és 31%-uk,
majdnem minden harmadik résztvevõ volt 3
éven túl. A nemek közti megoszlás azonban korántsem kiegyenlített. A szakértõk sok éves tapasztalatát erõsítette meg a Nagy Látásteszten
mért (a grafikonon ábrázolt) eredmény, amely
szerint a nõk gyakrabban járnak szemvizsgálatra, szûrésekre és gyakrabban is készíttetnek
szemüveget maguknak, mint a férfiak.
Az is kiderült, hogy a nõk sokkal inkább felvállalják, ha látáskorrekcióra van szükségük,
mint a férfiak, akik gyakran hiúságból nem
viselnek szemüveget. Arra a kérdésre, hogy
van-e szemüvegük (látáskorrekciós eszközük), a nõk 69,3%-a válaszolta, hogy igen,
míg a férfiak 55,8%-a, azaz közel 15%-kal
kevesebb, válaszolta ugyanezt.
Holott a látásunk, a látásélességünk nem
csak a magabiztosságunkat javítja, de a
vezetésnél és a közlekedésben is a biztonságunk ALAPJA!
A Nagy Látásteszt Roadshow 2011 augusztusában folytatódik, és a tervek szerint még hosszú hónapokig járja az országot felhívva a lakosság figyelmét a rendszeres látásellenõrzés szükségességére,
megelõzõ hatására.
A Nagy Látásteszt optikai partnere az Opticnet hálózat – a
szakértõ látszerészek csoportja.

ujsag@dunaharaszti.hu
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DUNAHARASzTI REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.
Tisztelt Partnereink!

Lomtalanítás Dunaharaszti,
2011. õsz reggel 5:30 órától

az ingatlanok elé. Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen. A 2 m3-t meghaladó mennyiségû lom
elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy bérlõjének
szállítólevél alapján bruttó 3920 Ft/m3 áron kiszámlázzuk.
A lomtalanítás reggel 5:30 órakor kezdõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás látható megtörténte után elszórtan lom ott maradt, nem vesszük figyelembe.
Kérjük ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV, rádió, mikrohullámú sütõ, hûtõszekrény, számológép, számítógép,
(mobil)telefon, videójátékok), izzólámpák, fénycsövek, festékek,
hígítók, savak, lúgok, permetezõszerek, olajok, porladó, szálló
azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala, pala),
használt gépjármû és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelék). Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el lerakóban.

szeptember 10. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala – Bethlen Gábor utca – Haraszthy Ferenc utca
– Egry József utca – Paál László utca – Zágonyi Károly utca –
Zsálya utca – Levendula utca – Király köz – Pitypang utca –
MÁV alsó utca közötti terület
szeptember 11. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala – Vasút utca – Móricz Zsigmond utca – Temetõ utca – vasúti
sín – Bárka utca – Duna-Tisza-Csatorna – Fõ út közötti terület
Figyelem!
A Fõ úton a lomtalanítást következõ szombaton,
szeptember 17-én végezzük.
szeptember 17. szombat
Fõ út – Sport-sziget – Hókony-sor – Paradicsom-sziget – Duna sétány – Duna utca – Alsó Duna sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fõ út – Károlyi Mihály út – dr. Pósta Sándor utca –
Las Torres utca – Csokonai utca – Szondy György utca – Kõrösi
Csoma Sándor utca – Móra Ferenc utca – Eötvös köz – Eötvös Károly utca – Baross utca – Dózsa György út (Fõ út felõl
az 51-es út felé haladva) bal oldala közötti terület
szeptember 18. vasárnap
Határ út – Vércse utca – Mandula utca – Kikelet utca – Határ
út – Orgona utca – Tavasz utca – Határ út – Knézich utca –
Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala –
Kandó Kálmán utca közötti terület
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt, hogy a
lomot rendezetten, a lomtalanítást megelõzõ napon tegyék
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. június 27-én megtartott ülésének napirendi pontjai
Napirendi pontok

5. Bölcsõdei térítési díjak módosítása

1. Laffert Kúria üzemeltetési szerzõdésének elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a
Laffert kúria Üzemeltetési Szerzõdés tervezetét, az Üzemeltetõ
személyét és egyben felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés
aláírására.
2. Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. §-ában foglaltak alapján – a Szigethalom és
Környéke Intézményfenntartó Társulás módosítások átvezetését
tartalmazó, 2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetû Társulási Megállapodását elfogadta.
3. Döntés közbeszerzési eljárások eredményérõl
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti
Lónyai és Kinizsi utcák építése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a GÉP-LIGET Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) jelölte meg, nettó 64 930 291 Ft + áfa,
azaz összesen 81 162 864 Ft összegben. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2011. (VI. 28.) számú rendelete
Az Önkormányzat illetékességi területén végzett
közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó
különféle díjak megállapításáról szóló
15/2010. (XII. 14.) rendelet módosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi
XXXI. törvényben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a
következõ rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások
és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról szóló 15/2010. (XII. 14.) számú rendelet 8. számú melléklete
helyébe a következõ melléklet lép:
„Intézményi térítési díjak 2011. évben
A személyes gondoskodást nyújtó, szociális ellátások
térítési díjáról szóló többször módosított
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján

Igénybevevõk

I. Az Alapítvány vagyona megszûnéskor: 2 962 962 Ft.
II. Hitelezõk számlái: 83 000 Ft, amely Adóreform Kft. 1001218
sorszámú és 1100269 sorszámú számlái összesen 75 000 Ft
összegben, valamint Lehel Endre által nyújtott 8000 Ft tagi
kölcsön összegekbõl áll.
III. Felosztható vagyon: 2 879 962 Ft.
IV. Felosztás:
1. 1 000 000 Ft, Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2. d mellékletében VI/12. tételen tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények elnevezésû
elõirányzat növelése.
2. OSD Kft. és Bakos Gábor befizetései összesen 80 000 Ft
összegû címzett támogatás a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola könyvvásárlására.
3. A Hunyadi János Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
valamint a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola diákjai részére ajándékkönyvek vásárlására 50 000
Ft/intézmény, összesen 200 000 Ft értékben.
4. Könyvvizsgáló díja 75 000 Ft, amely összeget az Önkormányzat fizet meg a Polgármesteri Hivatal folyó kiadásaira tervezett összegbõl, így oda visszapótlandó.
5. Céltartalékba, tartalékba helyezés: 1 524 962 Ft.
A vagyonfelosztásról a nyilvánosságot helyi sajtó útján, illetve az
Önkormányzat honlapján keresztül tájékoztatni szükséges.
8

Mindenkori
hatályos
törvényi
rendelkezés
szerint

Reggeli
75 Ft
Ebéd
195 Ft
Uzsonna
58 Ft
Összesen: 328 Ft
Reggeli
68 Ft
Ebéd
204 Ft
Uzsonna
68 Ft
Összesen: 340 Ft

110 Ft
290 Ft
88 Ft
488 Ft
68 Ft
204 Ft
68 Ft
340 Ft

+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa

Reggeli
68 Ft
Ebéd
221 Ft
Uzsonna
68 Ft
Összesen: 357 Ft
Ebéd
227 Ft
Ebéd
391 Ft

68 Ft
221 Ft
68 Ft
357 Ft
227 Ft
391 Ft

+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa

592 Ft

+ áfa”

Megnevezés

Alaptevékenység

4. Dh. Település Fejlesztésére Közalapítvány vagyonának
felosztása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint alapító – a
megszüntetés alatt lévõ – Dunaharaszti Település Fejlesztésére
Közalapítvány vagyonának felosztásáról – a 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdésének rendelkezéseit szem elõtt tartva – a
következõk szerint rendelkezik.

Módosított
nettó
térítési
díj

Nettó
térítési
díj

Bölcsõdei
ellátottak
Óvodai
ellátottak
Az általános iskolák
és a
Dunaharaszti Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény tanulói
A középiskola tanulói
Közalkalmazottak

Kiegészítõ tevékenység
Vendégek

Ebéd

592 Ft

2. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-tõl lép hatályba.
Dr. Szalay László s.k.
polgármester

Pethõ Zoltán s. k.
jegyzõ

6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
5/2011. (III. 1.) rendelet módosítása
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2011. (VI. 28.) rendelete
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III. 1.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.
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7. Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat önkormányzati
társulásból való kiválás
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szigethalom
és Környéke Intézményfenntartó Társulásban fennálló tagságát
2011. december 31-i hatállyal megszünteti, és a gyermekjóléti és
családsegítõ szolgáltatással kapcsolatos, törvényben elõírt kötelezettségeinek a továbbiakban önállóan kíván eleget tenni.
A Képviselõ-testület döntésérõl haladéktalanul értesíti a Társulás tagjait.
A pénzügyi-gazdasági elszámolás elõkészítésével megbízza a
Pénzügyi Iroda vezetõjét.
8. A P+R parkoló túlhasználata miatt szükséges területvásárlás
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta a polgármestert a 4615, 4616, 4617/1,2 hrsz.-ú ingatlanok, valamint
a 4617 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterület ingatlan között elvégzendõ telekcsoport újraosztási vázrajz elkészíttetésével, valamint az önkormányzati ingatlan 57 m2-es növekményének valamelyik résztvevõ ingatlan terhére, forgalmi értéken,
1 125 000 Ft-os áron történõ megvásárlásával az adásvétellel
vegyes telekcsoport újraosztási szerzõdés megkötése útján.
A 4617/1 hrsz.-ú ingatlan terhére történõ vásárlás esetén az Önkormányzat a P+R parkoló egy parkolóhelyének feladásával a
közterületrõl (annak fennállásáig) kapubehajtó létesítését engedi a 4617/1 hrsz.-ú ingatlanra, ha a vásárlás teljes fedezete az
ingatlantulajdonos által fizetendõ parkolóhely megváltásokból
biztosítható.

III. ütem: Dankó P. u.
Gyóni G. köz
Bólyai F. u.
Bartók B. u.
Bem u.
Apponyi A. u.
Sport köz
Las Torres u.
Babits M. u.
Babits köz
Ráday u.
Csokonai u.
Gyárköz u.
IV. ütem: Zágoni u. (MÁV-Alsó u.–Zsálya u. között)
Kaszala u. (MÁV-Alsó u.–Zsálya u. között)
Lehmann kap. u. (MÁV-Alsó u.–Zsálya u. között)
Levendula u. (MÁV-Alsó u.–Zsálya u. között)
MÁV-Alsó terület belterületi utcáinak jelenleg nem
közmûvesített szakaszai
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a korábbi
84/2009. (VI. 29.) sz. Kt. határozatát hatályon kívül helyezte.
11. Az új SZMSZ megalkotása

9. Településfejlesztési döntések
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Településrendezési Tervei módosításának további céljait a következõk
szerint határozta meg:
8. Bezerédi utcai lakóterületen két telektömb Lk-SZ/2 övezeti besorolásának módosítása kisebb telkek kialakíthatóságának érdekében az építhetõ lakásszám csökkentésének árán.
9. A 0221/10,16-19 hrsz.-ú ingatlanok megközelítését biztosító szabályozás módosítása a Paradicsom-sziget 510-es
fõúti kapcsolatának javításával.
10. Új közút szabályozása a Szekér és Római utcák összekötésére.
A Képviselõ-testület megbízza a polgármestert, hogy a tervezõ
BFVT Kft.-vel és a tervezés céljaiban közvetlenül érdekelt ingatlantulajdonosokkal a szükséges szerzõdéseket kösse meg.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ (szerzõdéskötésre): 2011. július 15.
10. Szilárd burkolattal kiépítendõ utcák sorrendjének felülvizsgálata
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbiakban
határozza meg a következõ IV. ütem útépítési sorrendjét, melytõl csak pályázaton történõ indulás esetén lehet eltérni.
I. ütem: Mikszáth köz
(megépül: 2011-ben, fedezete: a pótmunka-keret)
Nyárfa u.
Tóköz u.
Pázmány P. u.
Gárdonyi G. u.
Hajnal u.
Kazinczy F. köz
3450/5. hrsz.-ú u.
Széchenyi köz
Diófa u.
Tass vezér u.
Lehel köz
Tomori P. u.
Bethlen G. u.
Dunaharaszti Hírek – augusztus

II. ütem: Tompa u.
Homok u.
Csengeri u.
Vásárhelyi köz
Kiss Ernõ u.
Csendes u.
Havasi A. u.
Duna u.
Paál László u. (Bezerédi u.–Egry u. között)

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2011. (VI. 28.) rendelete
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotja Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló rendeletét, amely a honlapunkon olvasható.
12. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
Képviselõ-testület a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
13. 2011. II. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõés napirendi pontjai
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. II. félévi képviselõ-testületi ülések idõ- és napirendi pontjait a következõkben határozza meg:
2011. szeptember 26. – 14 óra
– Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
– Bizottságok 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámolói
– Területi Gondozási Központ (TGK) vezetõjének beszámolója a
TGK munkájáról
2011. október 24. – 14 óra
– Beszámoló az oktatási intézmények mûködésérõl és gazdálkodásáról
– Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
– A 2012. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása
2011. november 28. – 14 óra
– Beszámoló az Önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról
– 2012. évi költségvetési koncepció
– Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
2011. december 19. – 14 óra
– 2012. évi költségvetési rendelettervezet
– A különféle díjakról szóló új rendelet megalkotása
– Kisebbségi Tanácsnok beszámolója a 2011. évi munkájáról
– 2012. I. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és napirendi pontjai.
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A Hétszínvirág Óvoda táborozott
A Hétszínvirág Óvodában évek óta hagyomány a nagycsoportos óvodások év végi
táboroztatása, melyet az idén is sikerült
megvalósítanunk. Május 30-ától június 3ig 93 gyermek vett részt. Óvodánkba járnak hátrányos helyzetû gyerekek is, akiknek lehet, hogy ez a hét jelentette a nyaralást. Ezért is fektettünk nagy hangsúlyt a
színes és változatos programok összeállítására. Nevelõtestületünk fontosnak tartja
a környezettudatos nevelést a természetés állatvédelmet az egészséges életmód
alapjainak kialakítását. Ezen feladatok
még teljesebb megvalósulását segítette a
tábor, melyet összekapcsoltunk a kompetencia alapú nevelés egyik innovációjával
az öko héttel.
A gyerekek közvetlen tapasztalatot szereztek, és élményekkel gazdagodtak. A

lást, játszottak a szalmabálákon, pillangókat kergettek és utánozták a szöcskék ugrálását. Útban hazafelé a Hókony partjá-

Duna-parti kirándulás során több védett állat- és növényfajt is megfigyeltek élõhelyükön (vízitök, tavirózsa, teknõs, vízicsibe,
vadkacsa, szárcsa, béka, sikló stb.). A
gyönyörködtetés mellett ez a terület igazi
kincs Dunaharasztinak, hisz egyre kevesebb hely büszkélkedhet ilyen gazdag természeti értékekkel. A gyerekek vízmintát
vettek megvizsgálták, megfigyelték milyen
a tisztasága, és helyesen megállapították,
miért kell megóvni. A vízen úszó egy-egy
pet-palack, nejlon zacskó látványa nem
hagyta õket hidegen. Nemtetszésüknek
hangot is adtak. A part közelében csónakáztak (megfelelõ felszerelésben) kipróbálhatták a horgászást – mely türelemre,
kitartásra nevel – vagy sportjátékokat
játszhattak és számháborúztak a friss levegõn.
Az Ambrus tanya határában az öreg puli
már várt minket és élénk csaholással je-

nál igazi békakoncert búcsúztatott bennünket.
A Német Nemzetiségi Tájházban megtekintettük a kiállítást. Rácsodálkoztak egyegy felismert tárgy, eszköz õsére. Átérezték milyen nehéz és más volt az élet gépek, villamosenergia nélkül. Megállapították mennyi munka és kitartás kellett a
használati tárgyak elkészítéséhez és a
földmûvelés végzéséhez. Lerajzolták a
számukra legérdekesebb tárgyat, és igazi
mulatsággal, közös tánctanulással zártuk
le ezt a napot.
Az utolsó nap Dunaharaszti határát fedeztük fel. A barangolásunk során pipacsokkal, kamillával tarkított rét fogadott minket.

Köszönettel tartozunk
támogatóinknak:
Dunaharaszti Önkormányzat
Szociális Bizottsága;
Német Nemzetiségi Tájház;
Ruff pékség (Ruff István);
Demeter István zöldséges;
Marcella cukrászda
(Karl Zsolt cukrászmester);
Kovács Fanni szülei.

lezte gazdájának érkezésünket. A gyerekek itt láthattak több háziállatot (kecske,
sertés, nyúl, ló, csirke, kakas), valamint az
állattartás gyakorlatát is megfigyelhették.
Kipróbálták az állatetetést, a pónilovag10

A közeli lovardákhoz is ellátogattunk, ahol
a lótartást figyelhették meg. Pihenésképpen elõkerült a madárlátta eleség, melyet
egész héten a Ruff pékség adománya által fogyasztottak el a gyerekek.
Rengeteg élménnyel, hasznos ismeretekkel, igazi feltöltõdéssel lettünk gazdagabbak.
A tábor hetét családi délután zárta le. Óvodánk mind a 240 gyereknek és családjának kínált tartalmas programokat (kézmûves foglalkozások, koncert, táncház,
ugrálóvár, arcfestés, sport- és ügyességi
játékok). A szülõk és a gyerekek közös élményekkel gazdagodtak. Így vettünk búcsút a 2010-2011-es nevelési évtõl.

Cikket készítette:
Pap Anita óvodapedagógus
Hétszínvirág Óvoda
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Egy kis helytörténet: A homokbánya titka

Valamikor, a rendszerváltásnak nevezett
átalakulások idõszakában rövid ideig létezett egy helyi – akkor még tanácsi – újság, a „Haraszti hangja”. Talán még sokan
emlékeznek rá. A helytörténeti dokumentumtár feldolgozása során került a kezembe e lap egyik száma 1990-bõl, melyben
egy érdekes, A homokbánya titka címû
cikket találtam. Szerzõje Vöõ Imre, a térséget talán legjobban ismerõ, szigetszentmiklósi helytörténész.

1969-ben a pestszentlõrinci Baross utcában az egyik építkezésen az odaszállított homokban hatalmas – talán mamuttól származó – csontot találtak. A homok
a dunaharaszti homokbányából származott. A bejelentésre a Természettudományi Múzeum Õslénytárának két munkatársa, dr. Nyirõ Réka és dr. Jánossy Dénes muzeológusok folytattak kutatást.
A helyszínre érve megdöbbenve látták,
hogy a csont még a mamutnál is nagyobb állattól származik. A lelet megkövesedve, kitûnõ állapotban, bár három
darabra törve került elõ, és egyes részei
hiányoztak, ezért csak a restaurálás és
kiegészítés után derült ki, hogy egy kapafogú õselefánt (Deinotherium) felkarcsontjáról van szó. A haraszti homokbányát ekkor tüzetesen átvizsgálták, de
több csontot nem találtak.
A kapafogú õselefánt maradványai egész
Dunaharaszti Hírek – augusztus

Európában a legnagyobb ritkaságok közé
tartoznak. Hazánk területén a maga nemében ez az elsõ ilyen lelet, így Dunaharaszti fogalommá vált az ország, sõt világ
õslénytani kutatói körében. A tudomány
szempontjából rendkívül értékes és
ugyanakkor látványos felkarcsontot a Természettudományi Múzeumban állították
ki – foglalható röviden össze az írás tartalma.
A régi cikk felkeltette érdeklõdésemet.
Felkerestem dr. Sziráki György zoológust,
a Természettudományi Múzeum nyugalmazott fõmuzeológusát, aki utánajárt a
régi hírnek. Dr. Gasparik Mihály az Õslénytár ormányosokkal foglalkozó paleontológusa segítségével kiderült, hogy a
számunkra rendkívül értékes lelet ma is
megvan. Arra is lehetõségünk nyílott,
hogy a múzeum raktárában közelebbrõl is
szemügyre vehessük a megkövesedett
felkarcsontot, amely – képeinken is látható – a tekintélyes méretû, és mozgatása
alaposan igénybe vette a két muzeológus
izomzatát.
Gasparik doktor elárulta, hogy a haraszti
lelet egy pannonhalmi õselefánt hiányos
csontvázának bemutatásánál, annak részeként volt kiállítva, még amikor a Természettudományi Múzeum a kiállításai a
Nemzeti Múzeum épületében voltak. A kiállítás lebontása után került vissza az Õslénytár raktárába.
Dr. Sziráki György kérdésünkre elmondta,
hogy a haraszti homokbányában talált kapafogú csont „tulajdonosa” bizonyosan
nem ott pusztult el,
ahol a lelet elõkerült,
hiszen az itteni folyami homok jégkorszaki eredetû, a kapafogú õselefántok
pedig az azt megelõzõ idõben éltek –
a mainál is melegebb éghajlatban.

Az ominózus felkarcsontot bizonyára az
Õs-Duna egy nagyobb áradása mosta ki
a felszín alatt a közelben is megtalálható
pannon-idõszaki üledékekbõl, és görgethette ide, erre az egykori homokos partszakaszra.
A Helytörténeti Emléktár köszönetét fejezi ki dr. Sziráki Györgynek a lelet felkutatásában nyújtott segítségért.
Gáll Sándor

A kapafogú õselefántok (deinotheriumok) mintegy 3–5 millió évvel ezelõtt barangoltak Afrika, Ázsia és Európa területein. A ma élõ elefántokkal együtt az ormányosok
egykor több száz fajt magába foglaló csoportjába tartozik. Mai rokonaiktól eltérõen
felsõ állkapcsukban nem voltak agyarak, viszont alsó állkapcsuk szinte derékszögben lefelé görbült, és abból induló rövid, de erõs, lefelé és kissé hátrafelé hajló agyarakat hordott. Ormányuk viszonylag rövid volt, lábaik pedig hosszúra nõttek. Agyuk
az elefántokénál kisebb térfogatú volt, így azoknál intelligensek is lehettek. Mint minden ormányos, õk is növényevõk voltak. Arra gondolhatunk, hogy furcsán lefelé görbült alsó agyaraikkal – melyeket valószínûleg fakéreg lehántására használtak – húzták le, s ormányuk segítségével vitték a szájukhoz az ágakat. Hosszú lábaik is arra
vallanak, hogy lombbal táplálkoztak. A legtermetesebb kapafogú faj a Deinotherium
proavum volt; magassága elérte a négy métert, súlya pedig tíz tonnánál is több lehetett.
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NOE „Önkéntesek Képzése” Dunaharasztin
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Közép-magyarországi Régiója felvállalt
egy programot, amelyben az önkéntes
munkáról és a NOE-ról tartanak oktatást
a régió egy-egy helységében. A képzéseket egy éven át régiónk két vezetõje:
Vitálisné Judit és Szõnyiné Marika tartja.
Dunaharaszti csoportunk felvállalta a második alkalmat az ötbõl (Cegléd, Kecskemét, Besenyszög és Kóka mellett), amely
komoly elõkészítõ és ottani munkával járt.
A helyszín biztosításában segített a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, amelynek
napközis épületében kellemesen elfértünk. Köszönet érte Zsigmond Károly
igazgató úrnak! Reggel szendvicseket készítettünk, ezzel és házi süteménnyel fogadtuk a környezõ településrõl érkezõ érdeklõdõket.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Hajdú Zsolt képviselõ úr is – aki
önkormányzatunk Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságának elnökeként és nagycsaládosként is érintett –, tartalmas és az
együttgondolkodást érzékeltetõ bevezetõjével nyitotta meg a rendezvényt.
Ezt követõen mindenki pár szóban bemutatta saját magát, és helyi szervezetét –
volt, aki már itt felvetett problémákat, ez
azt jelezte, hogy igény van az együttgondolkodásra.
Ezután megnézhettünk egy igazán szívet
melengettetõ alkotást: csoportunk gyermekei közül páran: Kovács Anita, Vida
Zoltán és Simon Péter egy Dunaharasztit
bemutató filmet készített. Büszkeséget
éreztünk nemcsak azért, mert nagyon
színvonalas mûvet láthattunk, hanem
azért is, mert olyan jó volt figyelni, mennyi
szépség, érték és újdonság van a mi városunkban!
A filmnézés folytatódott: a NOE kezdetérõl beszélt két alapító: Benkõ Ágota és
Márki László. Azt mesélték el, hogy miért
és hogyan alakult meg 1987-ben az egyesület. Néhány gondolat, ami megragadt:
miért is egyesület, és nem állt be semmilyen felekezet, ideológia alá; az értékrendek (anyaság tisztelete, család védelme, házasságért és a jövõ generációért érzett felelõsség) közvetítése; ami egy

közösséget épít, az a közös munka és a
közös ünnep; és végül, de nem utolsósorban az, hogy alapvetõ cél az volt, hogy a
családok egymással kapcsolatba lépve az
érdekvédelmüket megszervezzék.
Ahhoz, hogy mi nyugodtan együttgondolkodhassunk, szükség volt arra, hogy egy
másik helységben és az udvaron a saját
és a vendég gyermekek elfoglalhassák
magukat segítõ szülõk – tagtársaink segítségével. Ehhez kellett az is, hogy gyönyörû idõ fogadjon bennünket ezen a szombati napon, úgy látszott, Isten is kegyeibe
fogadott minket. Az iskola napközis pályái,
termei kitûnõ lehetõséget adtak a sportolásra, kézmûveskedésre, kinek mihez volt
kedve.
A benti termekben a legkisebbektõl a legnagyobbakig, minden korosztály megtalálhatta a számára szimpatikus elfoglaltságot. Lehetõség nyílt festésre, gipszfigurákat festettek a gyerekek, ill. a bátrabbak
saját kompozíciókat készíthettek. Kedves
kis bohócot alkothattak azok, akik szeretik a bonyolultabb alkotásokat, hiszen vágás, ragasztás, varrás segítségével
készültek el ezek az aranyos figurák.
A pályán a fiúk kedvenc elfoglaltságát ûztük, természetesen a focit. Mondhatjuk
egy barátságos mérkõzésen mérte össze
az erejét fiú-lány, fiatal-korosabb, kicsinagy vegyes csapatokban. Az eredmény
jókedv, kellemes fáradtság, öröm.
Ebéd elõtt a gyerekek csapatokban játszottak, egy különleges, négyszög alakú
pályán. A piros, sárga, kék színû csapat
tagjai váltófutásban, labdahajításban és
egyéb ügyességi játékokban mutathatták
be elszántságukat, játékkedvüket, ügyességüket, sportszerûségüket, és bár a végén hirdettünk gyõztest, a közös játék, a
nevetés és – nem utolsó sorban – az apró ajándék mindannyiunkban kellemes élményt hagyott. Délután társas játékokban
vezettük le a maradék energiákat, szórakoztattuk egymást és magunkat. Reményeink szerint a gyerekek éppúgy épültek
testben-lélekben, mint a szüleik.
Az ebéd fõzését is mi biztosítottuk, egy
szakács édesapa készítette a nagyon finom sertéspörköltöt krumplival és uborká-

val. A fõételt megkoronázta a családjaink
anyukái süteménye, hiszen tudjuk, a házi
sütinél nincs jobb. Köszönjük Mindenkinek!
Az ebéd és egy kis felfrissülés után folytatódott a képzés.
A második részben megismerhettük a
NOE felépítését és szervezetének tagjait,
képek segítségével. Megtudtuk, hogy különbözõ problémáinkkal kihez fordulhatunk.
Marika felvázolta hogyan fújja és kik fújják valójában a NOE hajó vitorláit. Mit várhatunk, kaphatunk, ha ehhez a szervezethez tartozunk. Miben és hogyan segíthetünk egymásnak, erõsíthetjük az összetartozást, az egymás iránti megbecsülést a
családok között. A NOE nélkül sokkal üresebb lenne az életünk. Nagyon jó programokról (legyen az munka vagy kikapcsolódás), kirándulásokról maradnánk le.
Lassan végéhez közeledett a nap: Judit
és Marika átváltoztak elõadókból vizsgáztatókká, mert bizony kikérdezték a társaságot, hogy mennyivel okosodtunk aznap,
de persze csak játékosan.
A képzés hamar elrepült. Tartalmas, nagyon tanulságos és egyben játékos program volt. De rá kellett jönnünk, hogy a „felfordulás” még csak ezután következett…
Judit és Marika utasítására a terem közepén üres tér keletkezett. Nagy körbe székek lettek rakva, a bátor vállalkozók leültek egy-egy székre. Judit ekkor elõhalászott egy gombolyag kék (amint tudjuk a
NOE színe) fonalat. Talán pulcsit
kötünk…? De nem…
Jött a körkérdés: Ki hogy érezte magát a
mai napon és számára mi volt tanulságos?
Judit a csuklójára kötözte a fonal szálát és
továbbadta az illetõnek, akitõl kérdezett
és ez mindaddig folytatódott, amíg egy hatalmas pókháló nem lett az eredmény. A
pókháló erõs, nehezen szakítható, sok
szállal kapcsolódik egymáshoz, és ha valaki kiszakítaná magát, ott vannak sokan,
hogy tartsák még a szálakat…
Megható volt, mi is azt kívánjuk minden
csoportnak, egyesületnek, hogy a szál soha, de soha ne szakadjon el!
Köszönjük a támogatók segítségét.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
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., Tesco
Áruház)
4. Szent Dorottya Gyógyszertár (2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.)
Gyógyszertári ügyelet csak hétvégéken és munkaszüneti napokon
van Dunaharasztin.
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.
Szombaton 20 óráig a Tesco-ban lévõ Liget Gyógyszertár nyitva
tart, ezt követõen lép ügyeletbe a kijelölt gyógyszertár. Vasárnap
és munkaszüneti napokon 8 órától 19 óráig a Liget Gyógyszertár
nyitva tart, ezt ismét az ügyeletes gyógyszertár követi.
Amennyiben a Tesco ünnepnapon zárva van, akkor az épület hátsó
frontján található ablaknál történik a kiszolgálás.
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Civilszervezetek összefogása az iskoláért
Városunk két civilszervezetének a Lányok Asszonyok a Városért Egyesület
és a Székelyföld Szerelmesei Egyesület összefogásának példamutató eredménye, hogy a közigazgatásilag Gyimesközéplokhoz, egészségügyileg pedig Gyergyószentmiklóshoz tartozó apró kis csángó település, Háromkút árvíz által megrongált általános iskolájának újjáépítését közösen támogatjuk.
Háromkút elavult és az árvíz sújtotta kis
közösségi házában 2011 õszén 18 óvodás és 7 új kisiskolás kezdi meg a szakképzett és magyarságtudatukban elkötelezett pedagógusok irányításával magyar
nyelven az oktatást. Sajnos, mondja Nagy
Erzsébet falugondnok, hogy a felsõ tagozatos gyerekek többsége a 41 km-re lévõ
Gyergyószentmiklósra vagy a megközelítõleg 45 km-re fekvõ Gyergyószárhegyre,
Böjte Csaba ferences szerzetes alapítványi iskolájába, illetve a 32 km-re lévõ
Gyimesközéplokra járnak bentlakásos iskolába. Háromkút települést a Gyilkos-tó
irányából csak a Kisbékás-patak mosta 15
km-es „úttalan úton” lehet megközelíteni.
„Tessék elképzelni, hogy télen a derékig
érõ nagy hóban csak lovas kocsikkal tudjuk a gyerekeket bevinni az iskolába” –
mondja a falugondnok.

Wass Albert csodálatos hegyei
2011. június 25-én délelõtt, zuhogó esõben a Gyilkos-tótól indulva, stílusosan lovas fogatokkal érkeztünk meg a 165 lelket
számláló településre. A csengettyûs paripák által vontatott szénagyûjtõ szekereket
vidám lelkû, ravasz mosolyú, ám a kemény munkában megedzõdött makacs
csángó férfiak és fiaik irányították nagy
gonddal a köves, sáros, kátyús utakon.
Meglepetésünkre a ravasz csángó-magyarok archaikus szépségben beszélik a
magyar nyelvet. A vesekõrázó kocsikázás
csaknem két óra hosszat tartott, de nem
tudtunk betelni Wass Albert csodálatos
hegyeinek látványával.

Nagy-hagymás
természetvédelmi terület
Párafelhõbe vont természetvédelmi terület, a Nagy-hagymás hegykoszorú, hihetetlen mély- és világoszöld színek kavalkádja között kanyargott az „úttalan út”. A
szemet gyönyörködtetõ legelõkön feketefehér vagy magyartarka szarvasmarhacsordát, sõt fekete bárányokkal tarkított
juhnyájakat, és az õket ádázul – még ellenünk is – óvó kutyák hadát magunk mögött hagyva érkeztünk meg a Kisbékás-

patak mentén meghúzódó célállomásunkra, Háromkútra.
Megérkezésünkkor a „kutya sem ugatott
meg bennünket”, mert a faluban alig volt
egy-két „satnya eb”. Kérdésünkre a Gyergyószentmiklóson autószerelõnek tanuló
Antal Robi elmondta, hogy a kutyafalkákat
a farkas és a medvetámadások ellen tartják fönt az esztenákban. Télen meg „itten
a fészkeket védik, mert tetszik tudni nehéz,
erõst nehéz az Ecsém-hegy felül bébé törõ medvékkel bírni” – mondja Robi.
Miért nem lövitek le e medvéket, kérdezzük. „Há, me nem lehet õket leõlni. Azé
há, hetente rendszeresen húst es meg
csûves kukoricát viszünk nekik fõ a hegyre, néha mégis legyünnek. Na, azé kõ a
sok kutya, mert szembe szöknek velök.”

Nem hagyjuk az iskolát!
A Háromkút iskolájának fennmaradását
segítõ küldetésnek eleget téve a két szervezet átadta az összegyûjtött ruha, cipõ,
könyv, írásvetítõ, számítógép, játék és
pénzadományokat. Az adományok elosztásáról Nagy Erzsébet falugondnok, Imre
Anna a „konokmagyarságot” tanító tanítónõ és Langu Erzsébet óvónõ fog gondoskodni. Háromkút vendégszeretõ asszonyai sütöttek-fõztek, hogy kellõ fogadtatásban részesítsenek bennünket. Az iskolai szünidejüket töltõ „suhancok” – akik
szinte reggeltõl estig a kiváló minõségû
széna „kaszálásán és takarásán” munkálkodtak – is körénk gyûltek. Kevés férfit láttunk. Kérdésünkre elmondták, hogy a férfiak fönt a hegyen az esztenákban az állatok körüli munkával, és a sajtkészítésével vannak elfoglalva.
Itt a Nagy-hagymás völgyében az éves
középhõmérséklet igen alacsony, az idõjárás most sem kedvezett nekünk, szinte
egész nap esett az esõ. A kisebb gyerme-

kek kötött sapkában, kiskabátban figyelték
kíváncsian hangos csapatunkat, míg egykét bátor kamasz fiú a hideg Kisbékás-patakban pisztráng-lesen várakozott.
Szálláshelyül egy kétszintes faház szolgált, amelyben matracok és plédek, meg
az elmaradhatatlan pálinka biztosították
az éjszakai hideg elleni védelmet. A patak
kristálytiszta vizében frissültünk fel, majd
éhes farkasként elfogyasztottuk a vendéglátóink szorgos keze által készített finom
„pikáns-csángólevest” és a puliszkáscsülökpörköltet.
A régen üzlet céljára, jelenleg pedig az iskolának helyt adó fából készült épület
szolgált ebédlõül, melyben fatüzelésû
kályha biztosította a megfelelõ hõmérsékletet, valamint praktikusan a kéménynélküli padláson a hurka, kolbász, szalonna
füstölését. Este hangulatos tábortûz mellett, a helyi kétszemélyes „szaxofonos és
hegedõs” zenekar kísérete mellett székely, csángó és magyar nótákkal szórakoztattuk egymást.
Másnap kirándulást tettünk a Kisbékás-patakba ömlõ bõvizû Meleg-forráshoz, amelynek titka, hogy nyáron nagyon hideg, ám télen a harminc fokos hidegben sem fagy be.
Lenyûgözõ volt a lila, a sárga és a fehér virággal teli festõi hegyoldal és az esztenákban legelészõ ménesek látványa. Visszatérve a faluba az ünneplõbe öltözött férfiak,
nõk és gyerekek templomba igyekvõ táborához csatlakozva tanúi lehettünk a hagyományos Csángóbúcsúnak. Öröm volt látni,
hogy a tegnap még elnyûtt pulóverbe, kötött sapkába, foltos nadrágba burkolózó
apák és fiaik az istentiszteletre öltönyben, a
serdülõkorban lévõ csacsogó lányok, és az
eladósorban lévõ piruló arcú nagylányok divatos ruhákban, a komolytekintetû asszonyok meg színes csángónépviseletben
pompáztak.
Dienes Zsuzsanna

Tisztelt ügyfeleink tájékoztatjuk Önöket, hogy

Dr. Kántor Gerzson r. alezredes

KAPITÁNYSÁGVEZETÕI FOGADÓNAPJA
megváltozott

Az új idõpont: minden hónap utolsó keddi napja (elõzetes telefonos bejelentkezés alapján)

Telefonszám: 06-24-525-460
Dunaharaszti Hírek – augusztus
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Jó hírek a Baktayból:
20 000 eurós
pályázatot nyertünk!
A Baktay Ervin Gimnázium külkapcsolatai régen ismertek városunkban, évente
kétszer, de van, amikor többször is, Haraszti utcáin megjelennek az angolul beszélõ, de nem angol nyelvterületrõl érkezõ diákok: jönnek Finnországból, Ausztriából, Szlovéniából, Lengyelországból,
Szerbiából, és itt töltenek egy hetet, magyar családoknál vendégeskednek, kirándulnak, megismerik településünket, országunkat, kultúránkat, hagyományainkat. És
ami a legfontosabb, diákjainkkal szoros
barátságot kötnek, beszélgetnek, közös
projekteket készítenek, énekelnek, buliznak, és még a szép, felejthetetlen diákszerelem is megjelenik olykor-olykor.
A kapcsolat nem hal ki távozásukkal, az
internet lehetõvé teszi a közelséget, esetleg újból találkoznak, iskolán kívül is meglátogatják egymást.
A visszaút sem elhanyagolandó: baktaysok generációinak adatott már meg a lehetõség, hogy külföldre utazhassanak,
elõször életükben szálljanak repülõre, magyar zászlót tûzzenek ki az Északi-sarkkör oszlopára, ússzanak az Adriában,
bukfencezzenek a hóban, az osztrák Alpokban. Csodálatos élmények ezek, melyek gazdagabbá, jobbá, nyitottabbá teszik gyermekeinket, növelik önbecsülésü-

ket, gyarapítják nyelvismeretüket, tudásukat. Megfigyeltem, hazafelé a repülõn, vonaton vagy buszon, mindig valami különleges fény van a szemükben, a hazatérés
öröme is, de a „világlátott ember” magabiztossága, a megfáradt, de boldog utazó
mosolya. Fontos dolgok ezek, nekem legalábbis, és amíg ezen a téren tevékenykedem, szándékomban áll minél több
ilyen különleges fényt csalogatni diákjaim
szemébe. „Csupán” munka, szerencse
és… pénz kell hozzá, mégpedig mindegyikbõl sok!
Alapítványunk, az Önkormányzat, a szülõk és számos szponzorunk mindig támogatják külkapcsolatainkat, és ezért hálásak is vagyunk, de az igazán „nagy pénzt”
a pályázatok jelentik. 2008-ban Ausztriával és Finnországgal közösen nyertük elsõ Comenius pályázatunkat, mely 12 000
eurót biztosított iskolánknak. A projektet
2010-ben sikeresen be is fejeztük, a helyi
újságban, tévében számot adtunk a két év
eseményeirõl.
Idén februárban beadtunk egy újabb
Comenius pályázatot, hat másik országgal együtt: Törökország, Olaszország,
Lengyelország, Görögország, Románia
és Észtország. Az eredmények július elején jöttek meg: nyertünk!
20 000 euróból gazdálkodhatunk az elkövetkezendõ 2 évben, diákjaink eljuthatnak Olaszországba (Szicíliába), Görögországba (Athénbe), Lengyelországba

(Czestochowaba, ahol a híres Jasna Gora kolostor van), és ha Törökország is
megkapja a támogatást (egyelõre várólistán vannak), akkor Turgutluba is, ami
15 kilométerre van Sardistól, az ókori
Lydia fõvárosától. Sajnos, az észt és a
román projektek nem nyertek támogatást, így két, szépnek ígérkezõ útról
lemaradunk…
Pályázatunk témája nagyon érdekes: különbözõ helyszíneken a résztvevõ diákok
tanulmányozzák az elsõ pénzérméket és
fizetõeszközöket. Kis színdarabok segítségével felelevenítik azt a helyi történelmi
szituációt, amikor az elsõ érmék megjelentek. Mûhelymunka keretében õk is
pénzt vernek. Valójában mindez egy színpadra vitt idõutazás a történelemben,
ahol a fõszerepet a pénz játssza. Ezen kívül fotókat, rajzokat, filmeket, kis beszámoló könyveket készítenek minden helyszínen. Végezetül egy kiállítás születik a
két év munka eredményébõl, ami egyben
elemzése az ókori Európa történelmi
összefüggéseinek. Szép, és nagy kihívás mind a diák, mind a tanár számára,
és várjuk, hogy kezdõdjék a munka! Kedves olvasóinkat pedig folyamatosan tájékoztatni fogjuk eme kihívó, témájánál fogva különleges pályázatról!
Bucskó Marianna
projektvezetõ
Baktay Ervin Gimnázium

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Erdei iskolai programunk
megvalósulása az idei tanévben
Tantestületünk egyik fontos célja, hogy lehetõség szerint minél több diákunk jusson el
legalább egyszer erdei iskolába az általános
iskolai tanulmányai során. Az erdei iskolai
programok alkalmával, a környezeti nevelés
feltételrendszerének fejlesztésével elõsegíthetjük az értékrend, a gondolkodásmód, az
életvitel, a viselkedés formálását. Lehetõség
nyílik arra, hogy a gyerekek felfedezzék és
megértsék a természet, a közösség és az
egyén kapcsolatait, összefüggéseit, ezáltal
kialakuljanak azok a készségek, képességek, amelyek elõsegítik a környezeti problémák megoldását, illetve elkerülését. Lényeges elem a tájvédelem, melynek célja: a táj
jellegének, az esztétikai adottságainak, a
természeti értékeknek, valamint az egyedi
tájértékeknek megóvása, a mûtárgyak tájba
illesztése, a felszíni tájsebek rehabilitációjának megismerése.
Fontos, hogy tanulóinkban kialakítsuk a valahova tartozás érzését – igényét. Meg kell
ismerkedniük szûkebb-tágabb környezetükkel. Fontos, hogy rácsodálkozzanak, miért
szép a táj, ahol élnek.
Ehhez ismerniük kell szûkebb szülõhelyüket, szülõtájukat, ki kell alakítani bennük a
ragaszkodást szülõhazájuk iránt. Meg kell
ismerkedniük a tájhoz kapcsolódó népszokásokkal, néphagyományokkal, hagyományos foglalkozási módokkal és egyéb jellemzõkkel.
Az idei tanévben a felsõ tagozaton 4 osztá14

lyunk diákjai vehettek részt erdei iskolai
programban. A 6. b és a 6. c Klastrompusztán járt május 16–20. között. A programok
között az alábbiak szerepeltek: játékos
sportverseny, éjszakai túra (az éjszaka
hangjainak és fényeinek megfigyelése), szógyûjtés, asszociációs feladatok, IQ feladatok, túra Kesztölcre (8 km), német nemzetiségi tánc, túra a Kémény sziklához, valamint
a Leány- és Legény-barlanghoz, madarászat, német gyakorló feladatok megoldása,
íjászat, a honfoglalás kori idõszakról szóló
ismertetõ meghallgatása, a kelevéz kipróbálása, a harci csillag és a reflexíj használatának gyakorlása, batikolás.
Nagyon tartalmas 5 napon vehettek részt a
gyerekek. A fent említett programokon kívül
interjút készítettek a település lakóival, feladatlapot oldottak meg növényhatározó segítségével. A túrák során a túravezetõ, valamint az egyes foglalkozások elõadói nagyon színvonalas és érdekes programot biztosítottak. A gyerekek jól érezték magukat,
sok új ismeretet szereztek. Az elkészült plakátok közül a hazaérkezés után az osztályterembe is kitettek kettõt. A hét során
Versánszki Anna (Nusa néni) és Molnár
Zsanett kolléganõk a napi feladatokat pontozták, az elért pontszámok alapján a hét végén értékelték a csoportok munkáját.
Az 5. a és a 7. c osztályunk Egyházaskozáron járt május 23-tól 27-ig. A „Szuppi Erdei
Iskola” jól bevált helynek bizonyult. Segítõkész házaspár vezette, akik szó szerint éjjel-nappal diákjaink rendelkezésére álltak.
A hétfõi napon tanulóink útközben megláto-

gatták a zengõvárkonyi tojásmúzeumot. Az
érkezés, szálláselfoglalás és kipakolás után
kézmûves foglalkozás keretében pólót és
kendõket batikoltak. Vacsora után csapatokban „faluportyára” indultak a gyerekek. Ezt
megelõzte egy egész hétre kialakított csapatválasztás. Kedd reggel Bikal volt a célállomás, ott is az a reneszánsz élménybirtok,
ahol egész napos program keretében megismerték a középkori falu és város képét, a
foglalkozásokat, láttak mûködõ vízimalmot,
munkálkodó kovácsot, fazekast, asztalost,
udvari bolondot. A gyerekek íjászkodtak,
kardoztak, lovagoltak, csillagot dobáltak, gólyalábaztak, verset írtak, ruhát és ékszert válogattak. Láthattak solymász bemutatót, lovagi tornát, csikós bemutatót. A napi próba
kiállásánál a hunyadis diákok jártak élen, a
hat díjból hármat az 5. a osztály diákjai szereztek meg sok száz résztvevõbõl. A szerda délelõtt lovas programokkal telt: lovas kocsizás a bikali sváb tájházba, lovas oktatás.
Délután méhészkedés, sétával, mézkóstolással. Vacsorára saját maguk által nyújtott
lángost ehettek tanulóink. Este éjszakai túrára indultak, melynek végén bátorságpróbát kellett mindenkinek kiállnia. Csütörtök
délelõtt kovácsmûhelyben jártak, mindenki
kalapált egy vésõt magának, és elkészült az
osztályok szerencsepatkója is. Délután a
honismereti program keretében kilátogattak
az erdõbe. Ott honismereti elõadást és bemutatót néztek szájtátva a gyerekek, jurta
építéssel, íjász- és kardbemutatóval. Ezután
kardvívással tarkított küzdelem zajlott. Este
saját készítésû perec- és pizzasütés volt,
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degeszre ették magukat a gyerkõcök, a kalóriákat este még a focipályán rázhatták le.
Zárásként még volt egy kis pizsamaparti.
Péntek reggel a hazafelé készülõdésé és a
csapatversenyes eredményhirdetésé volt a
fõszerep. Ám szerepelt még a programok
között: az abaligeti cseppkõbarlang és denevérmúzeum, Pécs belvárosának megtekintése, fagyizás és aztán indulás hazafelé.
A kis ötödikeseket Pálné Wessenhoffer Ágnes fogta össze, a hetedikeseket Pergelné
Kaltenecker Anita vezette.
Az egyházaskozári programunk megvalósuláshoz 100 000 Ft támogatást nyújtott a
dunaharaszti német kisebbségi önkormányzat. Köszönöm kollégáim és diákjaink nevében.
Az erdei iskola szervezése sok idõt vesz
igénybe, lebonyolítása pedig rengeteg felelõsséggel és odafigyeléssel jár. Mégis megéri, mert, ahogy Ági kolléganõm találóan
megfogalmazta tapasztalatait: „Fárasztó,
ám sikeres hetet zártunk le, nagyon jó közösségépítõ program volt.”
Vighné Bacsó Mónika
igh.

Színes hetek a nyári napköziben
Számos családnak jelent problémát az
egyébként várva várt nyári szünet. A szülõk
dolgoznak és nincs a közelben nagyszülõ,
szomszéd, barát, akire rábízhatnák a kisebb
gyerekeket a vakáció idején.
Az ország több iskolájában ezért oly' módon
próbálnak enyhíteni a szülõi gondokon,
hogy a – máskülönben felügyelet nélkül maradó – gyermekek számára nyári napközis
tábort mûködtetnek. Dunaharasztiban a város három általános iskolája két-két hetes
turnusban fogadja a nebulókat a nyári napköziben.
A rákészülés már a szorgalmi idõ alatt megkezdõdik: a programok megtervezése, szervezése nem maradhat az utolsó percre.
A városi nyári napközis tábor a Hunyadi iskolában kezdõdött június 20-án. A hét témája Harry Potter volt. A gyerekek körében nagyon közkedvelt film, így a filmhez kapcsolódó feladatokat és kérdéseket könnyedén
meg tudták oldani.
Az elsõ nap ismerkedéssel kezdõdött, ami
kitöltötte az egész délelõttöt, mivel több
mint 80 gyermek volt. Négy csapatra osztottuk a gyerekeket, így a szervezési feladatok könnyebben mentek. Névjegykártyát kapott mindenki, ami nagy segítség
volt. Ebéd után minden csapat megmutathatta, hogy mennyire ismeri Harry Pottert
és az õ világát. Kvízfeladatokat kellett megoldaniuk az elõzõleg levetített filmrészlet
alapján.
A nagy meleg miatt a gyerekeknek lehetõségük volt a tantermekben hûsölni. Itt társasjátékozhattak, filmet nézhettek, rajzolhattak, gyöngyöt fûzhettek és karkötõt fonhattak. Az udvaron az árnyékos helyeken focizhattak, labdázhattak, szaladgálhattak.
Kedd délelõtt a boszorkánykonyhában
ügyeskedhettek, ahol kókusz sünit készítettünk. Délután megrendezésre került a „békavadászat”.
Szerdán kirándulni mentünk. A Csodák Palotájába látogattunk el, ezzel is kapcsolódva
a filmben híres varázslóiskolához. Itt a gyerekek kísérletezhettek és több érdekes játékot is kipróbálhattak. Nagyon tetszett mindenkinek.
Dunaharaszti Hírek – augusztus

Csütörtökön a sportolásnak szenteltük a délelõtti idõt, és ellátogattunk a játszótérre, ahol
a gyerekek kedvükre biciklizhettek, rollerozhattak, görkorcsolyázhattak.
Péntek délelõtt megrendeztük a Harry
Potter-es akadályversenyt, ahol csapatban
versenyezhettek egymással a gyerekek.
Délután az aszfaltrajzverseny került megrendezése, illetve a hét zárásaként mindenki emléklappal és egy kis nyalánksággal
gazdagodott. A hét nagyon jó hangulatban
telt el, a gyerekek szívesen vettek részt a
programokon és minden délután kellemes
élményekkel mehettek haza.
A második „hunyadis szolgálati” hetet
Batáriné Marika, Hajdúné Éva, Kurcsics
Marika és Furján Rita vezényelte le. Az
adott hetet „Színes hét”-nek neveztük el.
Ennek jegyében igyekeztünk színes programokkal izgalmassá, érdekessé, valóban
sokszínûvé tenni a hozzánk érkezõ gyerekeknek a Hunyadiban töltött utolsó öt napot.
Az idõjárás is kegyes volt hozzánk – csak
az utolsó napon szorultunk be hosszabb
idõre a terembe.
Reggel hét órától gyülekeztek a nebulók, és
amíg mindenki megérkezett, gyöngyfûzéssel, terményragasztással, olvasással, papírhajtogatással, társas játékokkal és a „Jó reggelt kívánok, ébredni kéne már…!” mottóval
fémjelzett reggeli tornával ütötték el az idõt.
Fél 9-kor már a finomabbnál finomabb reggelit fogyasztották az ebédlõben, kilenc órakor pedig megbeszéltük velük a nap további terveit.
A hetet kék nappal indítottuk, amikor is kék
sárkányt készítettünk, közös mesét írtunk és
adtunk elõ a kék és sárga színekrõl. Ehhez
a lufi-bábokkal és papírfigurákkal illusztrált
Lázár Ervin-mese – A Kék meg a Sárga –
adta az ihletet. Ebéd után, pihenésképpen a
teremben megnéztünk egy, a kék bálnákról
szóló ismeretterjesztõ filmet. Ezek után jó
agytornának bizonyult a TANGRAM. Ügyesen állították össze a gyerekek a mértani formákból a minta-figurákat, amikor pedig már
tisztába kerültek a rendszer mûködésével,
önállóan is terveztek különféle emberi és állati alakokat.
A piros nap óriási izgalommal indult. A
Sport-szigeti játszótéren és a környezõ erdõs területen három csapatra osztva számháborúztak a pirosak és a kékek. Amíg a
két csapat küzdött a saját készítésû zászló
megszerzéséért, addig a harmadik a harc
nélkül elfoglalható játszótéri hintákat, mászókákat vette birtokba, vagy nagy hangerõvel szurkolt a neki szimpatikusabb csapatnak. A „körháború” a hunyadisok gyõzelmével zárult, emiatt azonban a másik két
„sereg” sem szomorkodott – kárpótolta õket
a játék közbeni izgalom. Nem volt gyerek,
aki ezután a vasszöget is meg ne ette volna. Délután csendesebb foglalkozásokon
mutatták meg ügyességüket. Közös mesekönyvet készítettünk a „Ki csente el a színeket?” címû meséhez, valamint a magyar
népmesék közül tekintettünk meg néhányat. „Becsempésztünk” a Gyermekvasútról is egy-két ismeretközlõ rövidfilmet, hiszen terveink között szerepelt utasként
megismerni a gyerekek által ellátott vasúti
szolgálat helyszínét. Zacskóbábok készültek a Piroska és a farkas címû meséhez,
amikkel a gyerekek el is játszották társaiknak a történetet.
A zöld napnak elnevezett szerda ideális kiránduló idõvel köszöntött ránk. Reggelizés
után a hideg élelemmel, innivalóval, labdákkal felszerelkezett siserehad felszállt a busz-

ra és meg sem állt a hûvösvölgyi Virágvölgy
végállomásig. A vonaton volt, aki a tájban
gyönyörködött, mások beszélgettek, de
olyan is akadt, aki nehéznek ítélte a hátizsákot, és a kilátásba helyezett gyalogtúrát
megkönnyítendõ, leapasztotta az elemózsiakészletét. A Széchenyi-hegyi megállótól
sétáltunk egy nagyot a Normafáig. A srácok
figyelmesen megnéztek, elolvastak minden
tájékoztató táblát, hiszen tudták, hogy az
utolsó napon megrendezendõ vetélkedõ
idevágó kérdéseket is tartalmazhat. Sétálva
tettük meg az utat addig a tisztásig, ahol a
csapat egy zsák bolhaként ugrott szét a hûs
árnyat adó fák alá, a közeli játszótérre, vagy
leültek a fûbe ott, ahol épp' megálltak. Az itt
töltött majd' két óra alatt alaposan elfáradtak, a gyaloglós visszaút a Gyermekvasút
Széchenyi-hegyi végállomásáig lecsendesítette a virgoncabbakat is. A buszon olyan élvezettel mesélték egymásnak az élményeiket, mintha a többiek nem ugyanazt látták
volna. Négykor újra az iskolában voltunk.
Aznap este senkinek sem kellett altatót énekelni otthon.
A szivárvány napon saját ötletek alapján sóliszt gyurmából készítettünk különféle alakokat: krokodil, teknõs, madár, kígyó, dinoszaurusz, mesehõsök kerültek ki a gyerekek
ügyes kezei alól. Az ebéd végét annak ellenére várták, hogy a konyhás nénik aznap is
kitettek magukért. A türelmetlen várakozás
oka pedig az volt, hogy délután meglátogattuk Ambrus György lovas tanyáját, ahol kiskecskéket simogathattak, megmosolyogták
a maszatos kismalacokat, és fõleg – lovagolhattak. Minden lovagolni vágyó gyerek
felülhetett a nyeregbe. Gyuri bácsi és a lánya Dorottya türelmesen vezette száron a
fehér lovat és a pónit. Ezúton is köszönjük
nekik a szíves fogadtatást, az emlékezetes
programot.
Uzsonnára érkeztünk vissza az iskolába,
majd néhány népi játék tanulásával, rollerezéssel, ugrókötelezéssel ütöttük el hazamenésig az idõt.
Az utolsó, sárga napon vegyes volt a program, hiszen a hét zárására, értékelésére,
az ígért vetélkedõ kérdéseire is sort kellett
kerítenünk, meglepetés frissítõként pedig
gyümölcsturmixot készítettünk. Sportoltunk
is ezen a napon – kicsit többet, mint a hét
többi napján. Játékos feladatokat végrehajtva igyekeztek egymásnál ügyesebbek
és gyorsabbak lenni a srácok. Ekkor kapták meg iskolánként a héten tanúsított jó
magatartásukért, a programokban való aktív részvételért a nebulók az okleveleket, a
jutalom csokikat és lufikat. A totó kérdéseit nagyon kevés hibával sikerült megoldaniuk, a hét elején meghirdetett verseny
eredménye pedig meglepõ – fej-fej mellett
végeztek az iskolák.
Amikor pénteken elvitték az utolsó gyerekeket is, furcsán csendes lett az iskolaudvar.
Miután felidéztünk néhány emlékezetes pillanatot, mi is haza mentünk. Visszavonhatatlanul kitört a vakáció. Reméljük, hogy a
gyerekek sok szép élményt õriznek errõl a
két hétrõl – mi is gazdagodtunk tõle. Emlékül egy DVD-t ajándékozunk az iskoláknak,
hogy bármikor felidézhessék az együtt töltött idõszakot.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Dunaharaszti Város Önkormányzatának az
anyagi támogatásért – sok szép programmal lettek volna szegényebbek a gyerekek
nélküle.
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Bagdi Edina, Furján Rita
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Voicsek Angéla
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Városi verseny
Környezetvédelmi Akadályverseny Baktay Ervin Gimnázium
Tanuló
Osztály Eredmény Felkészítõ tanár
Szennai Csenge
5. c.
Schottné Márta Melinda
Kun Szabolcs
6. c.
Balogh Abdellah
7. a.
Korbeli Ferenc
7. c
Erkel Ferenc 2010 Városi vetélkedõ
Pál Kinga
8. c
2. helyezett
Kiss Noémi
8. c
Ligeti Józsefné
Somkuti Janka
7. b
Molnár Zsanett
Ficsór Réka
6. c
Kovácsné Mester Ágnes
Korbeli Ferenc
7. c

résztvett Ligeti Józsefné

Városi futóverseny
Tóth György
Kertész Gábor
Kiss Dominik

Csatári Gábor
Csatári Gábor
Csatári Gábor

1.
2.
3.

A mi sulink a legjobb! – filmpályázat
A-kategória
5. a
1.
Korbeli Enikõ
5. a
2.
B-kategória
8. c
1.
Korbeli Ferenc
7. c
2.
Erdõk világa – rajzpályázat
Zubor Anna
8. c
Boszkovics Vanessza 6. b

1.
2.

Pálné W.Á., Korbeli Csilla
Nyári A. Ildikó

Nyári A. Ildikó
Nyári A. Ildikó

Körzeti (Kistérségi) versenyek
Hadtörténeti vetélkedõ, Szigethalom
Szennai Csenge
5. c
II.
Horváth Kincsõ
6. b
II.
Tálas Ádám
6. b
II.
Korbeli Ferenc
7. c
II.
Wágner Tamás
5. c
III.
Váradi Csilla
6. b
III.
Ficsór Réka
6. c
III.
Hartyányi Kevin
7. c
III.

Molnár Zsanett

Molnár Zsanett

Angol vers- és prózamondó verseny, Szigetszentmiklós
Kardos Dávid
8.
I.
Connett Zsuzsanna
Torontáli Máté
8.
II.
Taksonyi matematika verseny
Bauer Bence
8. a
Kátai Gábor
8. b
Teleki Dóra
7. c
László Attila
7. c

IV.
V.
19.
20

Zrínyi Rozália
Zrínyi Rozália
Pergelné K. Anita
Pergelné K. Anita

Kistérségi nyelvi verseny
Pál Kinga
Wágner Tamara
Kátai Gábor
Kiss Noémi

8. c
8. c
8. b
8. c

I.
I.
I.
I.

Lénártné N. Mónika
Lénártné N. Mónika
Pálné Wessenhoffer Ágnes
Lénártné N. Mónika

Rezitattionswettbewerb
Domán Alex
2. c
Gerber Gréta
4. a
Kenéz Antónia
4. b

3.
2.
3.

Pálné Wessenhoffer Ágnes
Pálné Wessenhoffer Ágnes
Pálfi Andrea
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Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Wágner Tamara
8. c
11.
Kátai Gábor
8. b
44.
Wágner Tamás
5. c
101.
Vitányi Gergõ
5. c
77.
Ficsór Réka
6. c
190.

Versánszki Anna
Versánszki Anna

Zrínyi Rozália
Zrínyi Rozália
Pergelné K. Anita
Pergelné K. Anita
Pergelné K. Anita

Országos versenyek
Bogárszemmel 3D pályázat
Kun Szabolcs
6. c
7. c osztály

Oklevél
Oklevél

Schottné Márta Melinda
Korbeli Csilla,
Pergelné K. Anita

ALSÓS

különdíj
Ligeti Józsefné
4. helyezett Kovácsné Mester Ágnes

Kiskun-Farkas László emlékverseny
Slezák Nikolett
8. b
5. b
8. c
8. b

3.
3.

Megyei versenyek

FELSÕS

Határon túl szavalóverseny
Slezák Nikolett
8. b
Apró János
6. c.

8. a
8. a

Városi versenyek
Városi sportverseny
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

csapat
csapat
csapat
csapat

Kõrösi szavalóverseny
Bedõ Blanka
3. c

II.
II.
III.
II.

osztálytanítók
osztálytanítók
osztálytanítók
osztálytanítók

III.

Petõné Honvári Jolán

II. Rákóczi Ferenc vetélkedõ
2. évfolyam
csapat I.
3. évfolyam
csapat III.
4. évfolyam
csapat II.

Lindner Erzsébet
Sinkovics Boglárka
Bagdi Edina

Városi futóverseny
Meiszter Attila

4. a

II.

Némethné Csobolyó Éva

Rákóczi rajzverseny
Leéb Zsófia
Leéb Anna
Barta Dorina
Ágics Bernadett
Bodoki-Henter Lili
Ferancz Nóra
Gyarmati Szintia
Szõke Dominik
Horváth Janka

2. a
2. a
2. a
2. c
2. c
2. c
2. c
2. c
2. c

különdíj
különdíj
különdíj
II.
II.
II.
II.
II.
II.

Tóth Ilona
Tóth Ilona
Tóth Ilona
Lindner Erzébet
Lindner Erzébet
Lindner Erzébet
Lindner Erzébet
Lindner Erzébet
Lindner Erzébet

Erdõk világa rajzverseny
Lenger Vivien
1. a
Dragschitz Tiborc
1. c

különdíj
III.

Ádám Luca
Óváriné Furján Rita

Körzeti (Kistérségi) versenyek
Rajzverseny, Taksony
Szalay Lili
1. c
Cser Boglárka
1. c
Sinkó Janka
1. c
Ágics Bernadett
2. c
Horváth Janka
2. c
Incze Réka
2. c
Purczeld Balázs
2. c
Horváth Lili
3. a
Fölöp Nóra
3. b

I.
II.
III.
I.
különdíj
különdíj
II.
III.
II.

Mesemondóverseny, Taksony
Bedõ Blanka
3. c
I.

Fábryné Tádics Mária
Fábryné Tádics Mária
Fábryné Tádics Mária
Lindner Erzsébet
Lindner Erzsébet
Lindner Erzsébet
Lindner Erzsébet
Zimberné Kmetty Ilona
Kurcsics Mária
Petõné Honvári Jolán

Körzeti nyelvtan-helyesírás, Szigetszentmiklós
Sztaskó Kíra
2. b
I.
Sinkó László
Csóka Gergõ
4. a
IV.
Némethné Csobolyó Éva
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KOKTÉL, Szigethalom
Kreisz Dorka
4. c
Kenéz Antónia
4. b
Matematikaverseny,
Vaskó Zsófia
Sztaskó Kíra
Ferancz Zsófia
Varga Péter

IV.
IV.

Drahosné Akócsi Ancilla
Kaltenecker Antalné

Szigethalom
1. a
VII.
2. b
XI.
3. a
XIX.
3. c
IX.

Ádám Luca
Sinkó László
Zimberné Kmetty Ilona
Petõné Honvári Jolán

török Petra
Hajzer Anita

4. b
4. b

Zöldbéka – környezetismeret
Incze Réka Magdolna 2. c
Gyarmati Szintia
2. c
Csapi Zsolt
4. a
Bakos Rita
3. b
Fekete Csenge
3. b

VIII.
VII.

Kaltenecker Antalné
Kaltenecker Antalné

megyei döntõ
I.
szülõk
I.
szülõk
I.
Némethné Csobolyó Éva
V.
Kurcsics Mária
VIII.
Kurcsics Mária

Környezetvédelmi verseny, Szigetszentmiklós
Csapi Zsolt
4. a
II.
Némethné Csobolyó Éva
Csóka Gergõ
4. a
II.
Némethné Csobolyó Éva
Kurucz Jácint
4. b
II.
Némethné Csobolyó Éva

Méhecske – matematika megyei döntõ
Dorogsághy Levente 3. b
IV.
Hajzer Anita
4. b
IV.
Török Petra
4. b
V.

Kurcsics Mária
Kaltenecker Antalné
Kaltenecker Antalné

Weöres Sándor Ált. Isk. vers- és prózamondó, Tököl
Halák Csenge
1. c
különdíj
Fábryné Tádics Mária

Ráckeve megyei vers- és prózamondó
Simon Marcell
1. c
különdíj

Fábryné Tádics Mária

Weöres Sándor Ált. Isk. rajzverseny, Tököl
Sóti Laura
1. c
II.
Kreisz Dorka
4. a
III.
Szõke Patrik
4. b
különdíj
Hírmondó Mónika
1. c
különdíj

Óváriné Furján Rita
Drahosné Akócsi Ancilla
Kaltenecker Antalné
Óváriné Furján Rita

Megyei versenyek
Szövegmanó-szövegértés megyei döntõ
Bakos Rita
3. b
I.

Kurcsics Mária

Országos versenyek
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Csapi Zolt
4. a
XI.

Némethné Csobolyó Éva

K&H Ez kész pénz! tudásverseny
4. c csapata
V.

Drahosné Akócsi Ancilla

SULI-GURU Matematikaverseny
Török Lilla
2. a
I.

Tóth Ilona

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
2011. Alsós szaktárgyi versenyek

2. Sárkány Bence 1. a
3. Rácz Vivien 1. b

2. Sárkány Bence 1. a
3. Molnár Botond 1. b

2. osztály:
1. Szabó Dóra 2. b
2. Gacsal Flanna 2. b
3. Faragó Richárd 2. b

2. osztály:
1. Kaminski Romina 2. b
2. Tari Petra 2. b
3. Mészáros Andrea 2. a

2. osztály
1. Mészáros Andrea 2. a
2. Faragó Richárd 2. b
3. Szûcs Péter 2. b

3. osztály:
1. Pichler Enikõ 3. b
2. Molnár Zita Krisztina 3. b
3. Horváth Zita 3. b

3. osztály:
1. Mészáros Emese 3. b
2. Lukács Laura 3. a, Dékány Dorottya 3. b
3. Priskin Zita 3. b

3. osztály:
1. Mészáros Emese 3. b
2. Pázmándi Marcell 3. b
3. Maróti Melitta 3. b

4. osztály:
1. Puskás Noémi 4. a
2. Csikós Patrícia 4. b
3. Gergely Zsófi 4. b

4. osztály:
1. Kovács Márk Tamás 4. b, Mihály Patrik 4. b
2. Balogh Anna 4. a, Csikós Patrícia 4. b
3. Rémik Panna 4. a

4. osztály:
1. Halász Bence 4. a
2. Ruska Zoltán 4. b
3. Gál Tamás Kristóf 4. b

Hangos olvasás verseny:
1. osztály:
1. Sárkány Bence 1. a
2. Molnár Botond 1. b
3. Taskó Balázs Hunor 1.a

Matematika (ötösöknek)
1. osztály:
1. Tóth Ádám 1. a
2. Márkus Roland 1. a
3. Molnár Roland 1. b

Matematika (négyeseknek)
2. osztály
1. Pásztor Dénes 2. b
2. Pulger Szonja 2. b
3. Pál Dávid 2. b

2. osztály:
1. Kaminszki Romina 2. b
2. Méstáros Andrea 2. a
3. Apró Bence 2. a

3. osztály:
1. Priskin Zita 3. b
2. Molnár Zita 3. b
3. Rapcsók Viktória 3. b

3. osztály:
1. Sárospataki ibolya 3. b
2. Simon Sára 3. b
3. Kecseti Dávid 3. a

4. osztály:
1. --2. Hegyi Gergely 4. b, Doboroczky Roxána 4. a
3. Kolozsvári Krisztina 4. b, Nagy Laura Virág 4. b

4. osztály:
1. Mihály Patrik 4. b
2. Gál Tamás Kristóf 4. b, Mészáros Zsófia 4. a
3. Puskás Noémi 4. a, Óvári László 4. a

Matematika szép füzet verseny:
1. osztály:
1. Taskó Balázs Hunor 1. a

Nyelvtan-helyesírás verseny:
1. osztály:
1. Maróti Brigitta 1. b

Dunaharaszti Hírek – augusztus

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. osztály:
1. Apáthy Márk 1. b
2. Villám Barna 1. a
3. Berecz Bianka 1. b
2. osztály:
1. Pulger Szonja 2. b
2. Hajdóczy Eszter 2. b
3. Mészáros Andrea 2. a
3. osztály:
1. Pichler Enikõ 3. b
2. Balogh Boglárka 3. a
3. Dékány Dorottya 3. b
4. osztály:
1. Puskás Noémi 4. a
2. Katona Marcella 4. c
3. Gergely Zsófi 4. b
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„Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!”
Zsoltárok 133.1
(gyülekezeti táborban a dunaharaszti reformátusok)

A 133. zsoltár igéjével értékelte Faragó
Csaba lelkipásztorunk a vasárnapi istentiszteleten azt az öt napot, amelyet a
Dunaharaszti Református Gyülekezet apraja-nagyja együtt tölthetett Berekfürdõn,
a Megbékélés Háza Református Konferenciaközpontban. Isten Igéjének igazságát mindannyian megtapasztalhattuk, akik
csak ott voltunk: a mintegy 130 gyülekezeti tag és a 10 vendég az erdélyi testvérgyülekezetbõl (Udvarfalva). Mint egy igazi nagy családban, itt is jelen volt szinte
minden korcsoport: a kéthónapos csecsemõtõl a nyolcvanegynéhány éves aggastyánig.
Sokan azt kérdik: hogyan érezheti jól magát ennyi ember, akik ilyen különbözõ korúak és különbözõ érdeklõdésûek, s vajon
miért jó az nekik, hogy a szabadságukat
ilyen „unalmas” tevékenységgel töltik,
mint a Biblia olvasása, s az abban írottakról való beszélgetés. A szabadság és a
nyaralás ugyanis a legtöbb ember gondolkodásában egyet jelent a semmittevéssel
vagy az extrém élmények hajszolásával.
De vajon betölti-e úgy a nyaralás a legfõbb hivatását: feltölt-e minket testileg-lelkileg annyira, hogy erõt adjon a hétköznapok további küzdelmeihez? Nem hagye inkább ûrt maga után mind lelki, mind

anyagi értelemben? (Gondoljunk csak
megüresedett pénztárcánkra és a csalódásainkra, melyek gyakori kísérõi nyaralásainknak!)
A gyülekezeti tábor épp ezt a legfõbb küldetést teljesítette: pihenést és a gyógyfürdõ nyújtotta felüdülést adott testünknek,
ugyanakkor igazi lelki töltekezést is, mely
maradandó élményt jelent, nem csupán
az adrenalin szint hirtelen emelkedését.
„Észreveszed-e, hogy Isten keres Téged,
s ha igen, hogyan válaszolsz erre a keresésre?” – hangzott a kérdés mindjárt az
elsõ este, s ha mindezt jól végiggondolta
az ember, talán sikerült sok mindent helyére tenni az életében. Ebben segítségünkre voltak az igehirdetések, a magyarázatok és a prédikációk, a közös éneklések és a csoportos beszélgetések. A csoportokat nagyon ügyesen úgy alakították
ki, hogy azokban különbözõ generációk
képviseltessék magukat. (Kivéve természetesen a gyerekeket, hiszen velük külön foglalkoztak a hitoktatók és a segítõ fiatalok.) Ez lehetõvé tette egymás segítését, hisz az idõsebbek nagyobb élettapasztalatukkal példát adhattak a fiataloknak, a fiatalok pedig õszinte problémafeltárásukkal nyitottabbá tették az idõsebbeket gondjaik megértésében.

„Helyeden vagy-e?” – ez volt a legfõbb
kérdés, melyet több oldalról körüljártunk,
úgymint:
Helyeden vagy-e:
– az Istennel való kapcsolatodban,
– a családodban,
– a munkádban,
– a szolgálatodban?
Nem nehéz belátni, hogy ezek a kérdések
a harmonikus élet alapkérdései. S ma,
amikor folyton-folyvást a gazdasági válságról, a család válságáról, a munka értékének a válságáról hallunk, fontos tudnunk, hogy mindezekre a kérdésekre a
Bibliának megvannak a hiteles és egyedül
üdvözítõ válaszai. Csak meg kell ismernünk és értenünk õket.
S akkor helyére kerülhet minden: ha észrevetted Isten keresését, s erre úgy tudsz
válaszolni, hogy Õt és az Õ útmutatásait
teszed az elsõ helyre az életedben, akkor
minden más is egyszerre a helyére kerül.
Ha ezt sikerült megértenünk és elfogadnunk, akkor ez a tábor valóban nagy küldetést teljesített.
Ez úton köszönjük meg az Önkormányzatnak a táborunkhoz nyújtott támogatását.
Szadainé Somogyi Erika

Július 18–22-ig karitász-tábort szervezett az idén 10 éves Szent Erzsébet Karitász Csoport
A Szent István Fõplébánián az egy hetes, ingyenes, kézmûves napközis-táborra 125 gyermek részvételével és sok felnõtt és ifi közremûködésével került sor. A programok változatosak és igen színesek
voltak, mert minden önkéntes igyekezett a lehetõ legjobbat nyújtani
a résztvevõknek.
Köszönjük a következõk lelkes támogatását, munkáját: dr. Szalay
László polgármester úr, Haraszti Erika humán-intézményvezetõ szíves segítségét a 125 gyermek fõétkeztetésének lebonyolításában. A
Haraszti Íjászklub izgalmas íjászkodást, Fazekas Tamás kántor és orgonamûvész csodálatos elõadást tartott, Ambrus István (és Csenge lova), valamint Rónai
János (és Baba lova)
lovagolást tanított; a
Kalmár Szikvíz üdítõt
és a Ruff Pékség kenyeret, Tömössy László mézet, Kreisz Mátyás és Ódor Sándorné
felvágottat
adott.
A karitász-önkéntesek
mellett kicsik és na-
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gyok
szerveztek
programokat, segítettek: Bartha Borbála, Bácsi Böbe,
Bánfalvi
Bella,
Forstner Gabriella,
Gintner Domonkos,
Bence,
Cecília,
Hajna, Kinga, Orsi,
Helméczy Johanna,
Károly Richárd, Kovács Ilona, Hoffer Krisztina, Horváth Pálné,
Inczéné Molnár Ágnes, Kettererné Bauer Mónika, Kovács Ilona,
Kreisz Máté, Kreisz Nina, Kurucz Ilona, a Leéb apuka, Mészáros Veronika, Páldi Melinda és Tamás, Rábenschbeck Erzsike, Sárospataki
György, Simon Zoltán és Olívia, Szabó Virág és Noémi, Szokontor
Szilvia, Torontáli Emese, Tóth István, valamint édesapák és édesanyák, nagyik mosogattak, takarítottak, ételt osztottak, szereltek –
idõnként csapadékvizet vezettek el –, és vigyáztak a gyermekekre. Jó
volt együtt tölteni ezt a hetet! Köszönjük Mindenkinek, aki magáénak érezte a karitász-tábor ügyét!
Szent Erzsébet Karitász Csoport
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Értesítjük a
Tisztelt Érdeklõdõket,
hogy Láng András
dunaharaszti katolikus plébános
elérhetõsége megváltozott,
mert a Fõ úti
Szent István Plébánia
vonalas telefonja megszûnt.
Telefonon elérhetõ, mobilon:

06-30-441-2171
és a taksonyi Szent Anna Plébánia
telefonján: 06-24/518-990,
illetve szerdai fogadónapján
itt dunaharasztin 17–19 óráig,
a plébániahivatalban.

Háziorvost keresünk!
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete II. számú felnõtt háziorvosi
körzete háziorvosi feladatainak vállalkozási formában, önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerzõdés keretében történõ ellátására – területi ellátási kötelezettséggel – orvost keres.
A praxis térítés nélkül megszerezhetõ, szükség esetén szolgálati lakás biztosított. A
háziorvosi körzetben jelenleg alkalmazásban álló egy fõ egészségügyi asszisztens
foglalkoztatása a szerzõdés megkötésének feltétele.
Érdeklõdni: Szadai József polgármesternél 06-24/523-333 telefonon,
rackeve@rackeve.hu e-mail címen,
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4. szám alatt.

2011. június hónapban
elhunytak neve és életkora

Ruhaosztás és ruhaátvétel
lesz szeptember 2-án, 9-én és 16-án
(pénteki napokon) 16.30–18 óráig
a Fõ út 73-ban, a karitász-boltban.
Az elvitt ruhanemûért
szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér,
lehetõsége van jelezni ezekben
az idõpontokban a helyszínen
a karitász-önkénteseknek,
mert Isten szeretetét is szeretnénk
közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel várja a
Szent Erzsébet Karitász

KÖSZÖNET
Szeretnénk nyilvános köszönetünket
kifejezni Palyaga Zsoltnak és Wolf
Róbertnek, akik mûszakilag – ismét,
mint minden évben – felújították a Fõ
úti Szent István Plébánia sörpadjait és
nemcsak a munkájukért, de a vasanyagért sem fogadtak el fizetséget.
Isten fizesse meg a jóságukat!
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A DMTK felnõtt csapatának eredményei
30. forduló Pálhalma–DMTK 0-2
Elsõ számú felnõtt együttesünk, az idény utolsó fordulójában, a már
bajnok Pálhalma otthonába látogatott. Egy végig kiegyenlített, magas
színvonalú találkozót vívtak a felek, aminek hajrájában elõbb Kaszai Gábor,
majd Varga Csaba is megzörgette a hazai hálót, így kettõ nullára nyertünk.
Ez az eredmény pedig azt jelentette, hogy a Dunaharaszti MTK a harmadik,
bronzérmet érõ helyen fejezte be a szezont!
Az NB III Duna-csoport végeredménye:
1. Pálhalma
30 18
2. Maglódi TC
30 16
3. Dunaharaszti MTK
30 13
4. ESMTK
30 14
5. Bicskei TC
30 13
6. Törökbálinti TC
30 12
7. Pénzügyõr SE
30 11
8. Móri SE
30
9
9. Százhalombattai LK
30 11
10. Érdi VSE
30 10
11. Soroksár SC
30 10
12. Biatorbágy SE
30 10
13. Budafoki LC
30
8
14. Sárisápi Bányász SE
30
9
15. Dorogi FC
30
6
16. Zsámbéki SK
30
3

7
6
11
5
7
9
11
16
9
12
8
7
10
4
6
6

5
8
6
11
10
9
8
5
10
8
12
13
12
17
18
21

46
46
46
53
50
43
49
45
54
47
35
33
33
41
33
22
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A DMTK U19 eredményei:
30. forduló DMTK–Szolnoki MÁV 0-1
Ifi együttesünk története során elõször, az NB II-ben vitézkedett a
mögöttünk hagyott idényben. A gárda több-kevesebb sikerrel vette az
akadályokat és végül a tizenkettedik pozícióban ért célba.
Az NB II U19 Közép C-csoportjának végeredménye:
1. Jászberényi SE
28 25 2 1 144
2. RAFC
28 23 1 4 126
3. SZTK-Erima
28 18 1 9 105
4. Gyöngyös AK
28 16 2 10 110
5. Szolnoki MÁV U-18
28 16 2 10
70
6. FC Dabas
28 15 5 8
89
7. ESMTK
28 16 1 11
68
8. Monori SE
28 15 2 11
73
9. Szent István SE
28 13 6 9
75
10. Jánoshidai SE
28 10 1 17
39
11. Maglódi TC
28 9 3 16
53
12. Dunaharaszti MTK
28 7 2 19
44
13. Rákosmente
28 6 3 19
63
14. Dunakeszi Vasutas
28 4 1 23
31
15. Tura VSK

28

0

2 26

27

31 113 77
34
92 70
43
62 55
59
51 50
44
26 50
42
47 50
49
19 49
48
25 47
45
30 45
76 -37 31
68 -15 30
85 -41 23
75 -12 21
203 -172
9
(-4 pont)
215 -188
2

A DMTK U17 eredményei:
30. forduló DMTK–Szolnoki MÁV 1-2 (Gólszerzõ: Krizsán Zoltán)
Serdülõink, az U19-esekhez hasonlóan, az NB II-ben küzdöttek a
pontokért. Helyenként szép és okos futballt bemutatva, a bravúros
eredménynek számító, hatodik helyen zárták a pontvadászatot.

Állatmenhely támogatása…
A tököli Elek-Ágh Állatmenhely tisztelettel megköszöni Pászti
Imre dunaharaszti vállalkozónak tetõjavítási munkákban nyújtott segítségét! Mindezek mellett élelemmel is támogatta menhelyünk árva kutyusai. Nagylelkûségét, segítõkészségét hálás
szívvel köszönjük.
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban, ahogyan az állatokkal bánik…” (M. Gandhi)

Az NB II U17 Közép C-csoportjának végeredménye:
1. Szent István SE
28 23 3 2 113
2. Jászberényi SE
28 21 2 5 141
3. Monori SE
28 19 5 4 106
4. Szolnoki MÁV U-16
28 19 3 6 110
5. SZTK-Erima
28 14 7 7
89
6. Dunaharaszti MTK
28 14 5 9
74
7. Gyöngyös AK
28 14 4 10
76
8. Tura VSK
28 12 4 12
93
9. Maglódi TC
28 9 1 18
56
10. ESMTK
28 14 6 8
90
11.
12.
13.
14.
15.

Dunakeszi Vasutas
Rákosmente
RAFC
Jánoshidai SE
FC Dabas
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28
28
28
28
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4
1
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26

25
44
23
42
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58
67
58
68
48
93
77
120
159
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88 72
97 65
83 62
68 60
39 49
16 47
9 46
35 40
-12 28
42 26
(-22 pont)
-39 25
-37 23
-79 17
-129 15
-181
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A DMTK U13 eredményei:
U13-as együttesünk, az egy évvel idõsebbek között sem vallott szégyent,
mert ugyan az utolsó helyen fejezték be az idényt, mégis komoly
ellenfelektõl sikerült pontokat rabolniuk, ezért végül két gyõzelemmel és
három döntetlennel zártak.
A Pest megyei Kielemelt U13-as bajnokság végeredménye:
1. Százhalombattai VUK SE 18 15 2 1 118
33
85 46
(-1 pont)
2. Vác Városi LSE
18 14 0 4
78
38
40 42
3. Érdi VSE
18 10 4 4
65
29
36 34
4. Monori SE
18 7 2 9
37
66 -29 23
5. Dunakeszi Vasutas
18 4 2 12
26
57 -31 13
(-1 pont)
6. Dánszentmiklós KSK
18 3 3 12
36
85 -49 10
(-2 pont)
7. Dunaharaszti MTK
18 2 3 13
15
67 -52
7
(-2 pont)
8. Szabadnapos
0 0 0 0
0
0
0
0
A DMTK nyári focitábora nagy siker volt a gyerekek körében, hiszen
mindkét héten rengeteg fiatal vett részt a foglalkozásokon, ahol napi két
edzés mellett, foci-, asztalitenisz-, valamint csocsóbajnokságban
küzdöttek meg egymással a srácok. Ezenkívül, mindenki kedve szerint
használhatta a trambulint, vagy tollasozhatott, rossz idõ esetén pedig a
hûs öltözõkben lehetett ügyességi, vagy logikai feladatokat megoldani.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk minden 1993-ban – különös tekintettel a 2003-as, valamint
2004-es születésû gyermek – és azután született Dunaharasztin és a
környezõ településeken élõ gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK
labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni
szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti,
Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy telefonon/e-mailben:
06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László

„Gazdim, hol vagy…?”
BENDE – 1 éves basset hound-labrador keverék fiúkutyuska.
MAX – szintén 1 éves ivartalanított foxikeverék tündéri kutyuska.
Mindketten kedvesek, barátságosak és
SZERETETRE, ÁLOMGAZDIRA várnak!
Gazdit keresünk a még vemhesen utcára „küldött” kutyamama, immár 2 hónapos puli-tacsi keverék kicsinyeine és
még sok-sok árva kutyus várja reménykedve örökre örökbefogadó gazdiját!
Kérem, csak jólelkû, felelõsségteljes gazdik jelentkezzenek az árva kutyusokért!

Telefon: 06-20-803-0543 Enikõ
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Dunaharaszti Hírek – augusztus

A Bezerédy lakótelepet a faluval összekötõ fahidat ismeretlenek augusztus
másodikán éjszaka tönkre tették. Vajon
miért? Miért okoz élvezetet bárkinek is,
hogy tönkre teszi, elcsúfítja, használhatatlanná teszi közös vagyonunkat.
Kinek állhatott útjában az, ami összeköt?

Utánpótlás kézilabda siker
Ausztriában!
Immáron harmadszor kapott meghívást a DMTK Kézilabda
Szakosztály, a minden évben Klagenfurtban megrendezésre
kerülõ United World Game játékokra. Európa legnagyobb utánpótlás versenyén idén is 26 ország közel 4000 fiatalja vonult fel
az igazán színvonalas megnyitóra. Magyarországot az U-18-as
fiú kategóriában DMTK ifjúsági csapata képviselte, míg nõi vonalon idén elõször kapott meghívást a Tököl Ksk ifi csapata. A
fiúk, mivel már nem elõször képviselték országunkat ezen a
rangos nemzetközi tornán, tudták milyen hangulata, s egy örök
élményt adó légköre van az eseménynek, ezért is várták már
hónapokkal a rendezvény elõtt az újbóli megmérettetést. Idén
is a hosszas szervezés és a kellõ anyagiak elõteremtése volt
a legnehezebb feladat a torna elõtti idõszakban, de köszönhetõen a harasztin sportot kedvelõ, s az utánpótlást szem elõtt
tartó vállalkozóknak, sikerült elõteremteni a csapat zavartalan
részvételét a tornán! Az elsõ mérkõzés, sajnos nem hozott sikert, pedig a félidõben még Haraszti vezetésnek örülhettünk,
de a végére kisebb koncentrációs hiányok léptek fel, s így 3
góllal alul maradt a csapat, a mint utóbb kiderült késõbbi gyõztes Svájci csapattal szemben. A következõ mérkõzéseken sikerült kijavítani a vereséget, de sajnos így is csak a bronzéremért játszhattak a játékok 4. napján a fiúk. Ez sikerült is, s a bronz
mérkõzés végén 3 gólos gyõzelmet mutatott az eredményjelzõ!!! Az eredményhirdetésen, büszkén álltak a csapat tagjai a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára, s mosolyogva vették át
a nyakukba akasztott érmet! Meg kell még említeni a Tököli lányokat is, akik veretlenül zárva a tornát, a Világjátékok megrendezése óta magyar csapatként elõször hallgathatták meghatódva a himnuszt, s vehették át az aranyérmet a szervezõktõl. Jó
volt látni a két csapat egymásért való szurkolását, s hazánktól
600 km-re is hallani a Ria-Ria-Hungária, s egyéb hangulatot fokozó ritmusokat!
Mindkét csapat eredményében nagy szerepe volt a buzdításnak, s nem csak egymástól kaptak bíztatást, hanem a Romániából érkezett két erdélyi csapat tagjai is magyarnak vallva
magukat, csináltak felejthetetlen hangulatot a mérkõzéseken
csapatainknak.
A Kézilabda Szakosztály nevében szeretnénk megköszönni a
segítséget támogatóinknak, akik nélkül ezzel az eredménnyel
és élménnyel szegényebbek lennénk!
– Dr. Szalay László polgármester úr,
– DHRV Kft.,
– Kaltenecker Antal (Orvostechnika Kft.),
– Manheimm Squash Club,
– a résztvevõ játékosok szülei.
Bronzérmes csapat tagjai: Csengeri Ádám, Csorbai Péter,
Horváth Áron, Gáldi Kristóf, Gyalus Dávid, Schuckert András,
Veres Viktor, Csengeri Flórián, Bácskai Máté, Horváth Zoltán,
Gáldi Krisztián, Somogyi Ádám, Félegyházi Imre.
Edzõ: Márczy Gábor
Aranyérmes Tököl Ksk tagjai: Balázs Henrietta, Lovászi Réka, Takács Nikolett, Zsíros Adrienn, Csala Anita, Szajkó Kinga, Gyõrffy Alexandra, Bogya Tamara, Takács Kitti, Takács
Barbara, Rozgics Klaudia, Tóth Szabina, Drenyovszki Vivien.
Edzõ: Vitányi Attila
A résztvevõk nevében mondhatom, már most várjuk a jövõ évi
meghívást, s reméljük újra ilyen sikerekkel térhetünk haza
és öregbíthetjük településünk hírnevét külföldön!
Vitányi Attila

Dunaharaszti Hírek – augusztus

Augusztusi adózási
határidõk
Augusztus 12., péntek:
– A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és
a tb-járulékok, START-kártyákhoz kapcsolódó kedvezményes járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az
egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás
(EKHO), a magánnyugdíjpénztári tagdíjak bevallása és befizetése, valamint a háztartási munka regisztrációs díjának
befizetése.
– Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 1158-as számú, és
a kifizetõ, munkáltató (foglalkoztató) által benyújtandó 1108as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a 1108E, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak.
Augusztus 22., hétfõ:
– A társasági adó havi adóelõlegének befizetése.
– A 1101-es számú havi bevallás benyújtása (benne: a kulturális járulék, a szakképzési hozzájárulás, az innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás havi elõlegei).
– A havi áfa, a játékadó bevallása és befizetése.
– A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.
Augusztus 30.,kedd:
– A környezetvédelmi termékdíj bevallása és befizetése.

Szeptemberi adózási határidõk
Szeptember 12., hétfõ:
– A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és
a tb-járulékok, START-kártyákhoz kapcsolódó kedvezményes járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíjak, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási
járulék, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás
(EKHO), az egyszerûsített foglalkoztatás közterhének, valamint a háztartási munka regisztrációs díjának befizetése.
– Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 1158-as számú, és
a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 1108-as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerûsített foglalkoztatás esetén a 1108E, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól
szólnak.
Szeptember 15., csütörtök:
– Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.
Szeptember 20., kedd:
– A társasági adó havi adóelõlegének befizetése.
– Az áfa, a játékadó bevallása és befizetése.
– A 1101-es számú havi bevallás benyújtása.
– A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Adó Fõigazgatósága
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A Duna-Tisza-csatorna déli oldalán

Bugyi-Dabas-Dunaharaszti térségben
deponált földanyag
(vegyes, kevert föld-homokos kavics)
helyi kitermeléssel,
területrendezési kötelezettséggel eladó.
Mennyisége:

minimum 100 000 (egyszázezer) m3,
szakaszos elhelyezkedéssel.
Kiss Krisztián 06-30-275-8402.

Az

ACO Magyarország Bt.
pénzügyi munkatársat keres!
Dunaharaszti telephelyre, részmunkaidõben.
Feltétel: könyvelõi végzettség.
Elõny: bérszámfejtés területén való jártasság.
Önéletrajzokat és motivációs leveleket
a cég címére kérjük elküldeni:
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 24.
A borítékra kérjük írják rá: könyvelõ

