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2012. JANUÁR – A HÓNAP MÛVÉSZE
Borsos Mária Magdolna
Budapesten
születtem, sokáig ott is éltem, majd kanyargós
életutam
Szegedre
vitt. Közel tíz évet töltöttem a napfény városában. A szegedi emberek kedves közvetlensége nagyon megkapott, de egy újabb fordulat elvezérelt onnan
Dabasra, most pedig ismét Budapesten élek.
Már jó néhány éve annak, hogy eredeti foglalkozásomtól elkanyarodva – jogász voltam valaha – merõben eltérõ területen mûködöm. Elõször csak kedvtelésbõl, most már azonban minden idõmben a kézmûvességgel és a festészettel – ezen belül az ikonfestészettel – foglalkozom.
A mûvészetek szeretetét részben édesanyám – aki nagyon szépen
rajzolt –, részben apai nagyanyám oltotta belém. Nagymamámtól
tanultam meg szõni még gyermekkoromban, s mivel apai ágon Erdélybõl származunk, elsõsorban a székely motívumokat kedvelem a
szövésben.
Szegedi éveim alatt a görög katolikus egyházközség Damaszkuszi
Szent János ikonfestõ körében cseréltem tapasztalatokat a többi
ikonfestõvel.
Hat évig vezettem tájkép-, ikonfestõ és Tiffany tanfolyamokat a pesterzsébeti mûvelõdési házban, a Csiliben.
Régebben fõleg tojástemperával dolgoztam alapozott fatáblára, né-

hány éve azonban inkább az olajfestéket használom vászonalapra.
Valószínûleg a színek szeretete okozza, hogy néhány éve Tiffany- és
ólomüveg technikával is dolgozom.
A Damaszkuszi Szent János ikonfestõ kör kiállításán Hodigitria Mária ikonommal vettem részt, két önálló kiállításom volt a szegedi Juhász Gyula Mûvelõdési Házban, tanítványaimmal pedig közös tárlatom az Ifjúsági Házban, valamint a Százszorszép Gyermekházban.
Kiállítottam még a dabasi Anna Karolina Rendezvényházban, a
dabasi Halász Móricz Kúriában, s tanítványaimmal közösen a
Csiliben. Két éve a zsûri beválogatta egyik ikonomat a Vajdahunyad
Várában rendezett kiállításra.
Nagy örömmel tölt el, hogy bemutathatom néhány festményemet
a dunaharaszti közönségnek is a Városi Könyvtár Mini Galériájában, s bízom benne, hogy sikerül kellemes perceket szerezni a tárlatlátogatóknak.

Tóth Marianna

A dunaharaszti közkönyvtár története

Dunaharaszti új várostérképe
450 Ft-ért megvásárolható
a Városi Könyvtárban.

Nekem minden könyv
és könyvtár fontos, de
nyilvánvaló, hogy a
Dunaharaszti
Városi
Könyvtár a legfontosabb,alegszebb.Ittdolgozommártöbbmint25
esztendeje. Így számomra tényszerû tapasztalat,hogyakönyvtármaihelyzeteésjövõje nagymértékben függ
a múltjától. Ezért a
könyvtár múltját megismertetniazittdolgozókkal – és természetesen
a településen élõkkel,
vagyis a „felhasználóval” – jól felfogott érdekünk,segybenkötelességünk is. Annál is inkább,haakönyvtártörténetemáigfeldolgozatlan, s a fellelhetõ igen
csekélyforrástazutókor
számára, még nem adtukátmegõrzésreéstovábbgondolásra.
Ajánlomjószívveleztaz
írást mindazoknak, akik
szeretik a Dunaharaszti
VárosiKönyvtárat,vagy
talán még nem ismerik.
Kívánom,hogyõhozzájukisközelebbkerüljön,mintahogyhozzámmégközelebbkerült,ahogyanakönyvtártörténetírásaközbenegyrejobbanmegismertemeztanagyszerûintézményt.
A városi könyvtárban megvásárolható.
Ára: 1000 Ft
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Kékdunaházi programjaink
AZ EMBERBEN LÉVÕ ISTENI BERAGYOGJA A SÖTÉTSÉGET!
PROGRAMJAINK:
Havonta minden második, és negyedik pénteken:
– GYÓGYÍTÓ DÉLUTÁN 16–20 óráig
Masszázs, csontkovácsolás, lélekgubancoldás, életmód tanácsadás,
energiaáramlás segítése.
Szeretettel várunk mindenkit bármilyen testi-lelki problémával, nyak-,
hát-, derék-, gerincfájdalommal, amennyiben „csak” sok terhet cipel
és lazításra vágyik ebben a rohanó világban.
Népi gyógyászok: Erdõs Ibolya, Baranyai Ágnes.
Érdeklõdés, bejelentkezés: Erdõs Ibolya 06-20-2279-931, Baranyai
Ágnes 06-70-3307-634
Havonta minden elsõ pénteken:
– REIKI KLUB 18-20 óráig
Szeretettel várom azokat, akik már jártasak a Reiki világában, és azokat is, akik bizonyos okból nem gyakorolják a tanultakat, de szeretnék feleleveníteni, vagy egyszerûen csak szeretnének megismerni és
jelenlétükkel megtisztelnek minket.
Klubvezetõ: Hunyadi L. Attila.
Havonta minden harmadik pénteken:
DUNAHÁZI ESTÉK – beszélgetések életünk fontos kérdéseirõl –
18–20 óráig.
Megbocsátás, elfogadás, megfelelés, szeretet, félelem, függõségek,
elengedés, nõi-férfi szerepek, élet-halál, és még sok más, havonta
mindig más témában.
Témavezetõk: Erdõs Ibolya & Hunyadi L. Attila
REIKI I. és REIKI II. képzés – a Teremtõ energia megismerése – „Az
élet nagyszerûsége annak egyszerûségében rejlik.”
Reiki tanító: Hunyadi L. Attila
Várunk mindenkit szeretettel péntek délutánonként, a Kék Duna üzletházban!
Érdeklõdni a programokról:
Erdõs Ibolya 06-20-2279-931 & Hunyadi L. Attila 06-20-9760-449
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A 2011-es év az alkotók szemével
Luca-napi játszóház

Tisztelt Olvasók!
Megint eltelt egy esztendõ, ez számadásra késztet mindenkit.
Örömmeljelentjük,hogyazAlkotókDunaharasztiEgyesületének
lelkescsapataa2011-esévetsokmunkávaltöltötte.
Engedjék meg, hogy az elmúlt évi tevékenységünkkel röviden
megismertessükÖnöket,hiszen9évesmûködésünktalánegyik
legsikeresebbévevolt.Szeretnénk,havárosunklakóiminélszélesebbkörbenismernékmegingyenesrendezvényeinket,játszóházainkat,illetvekézmûvesfoglalkozásainkat.Egyesületünkcélja,hogysegítsünkagyerekeknek,lehetõségetadjunkarra,hogy
képességeiket,kreativitásukatkibontakoztathassák,fejleszthessék.
Fentiekbõl kiderül, hogy egyesületünk gyerekekkel foglalkozik,
hagyományosésmodernkézmûvestechnikákattanítunkafiataloknak.
2011-ben 18 alkalommal vettünk részt városi rendezvényeken.
Havi rendszerességgel kézmûveskedtünk a Baktay Ervin Gimnáziumban.Rosszhír,hogyszeptemberótaanyagierõforrásainkmárnemtettéklehetõvé,hogyhavontafoglalkozásokattartsunkagimiben,deottvoltunkacsaládinapkeretébenrendezett
Mesterségek Ünnepén, elmegyünk a cserediák programokra.
Igyekszünkmégebbenatanévbenlegalábbegyfoglalkozásttartani(pólófestés),mertatizenévesekmárhiányolnakbennünket,
nekünkmegõkhiányoznak.Fájónhiányzikalelkesedésük,az,
hogymegdöbbentõensokanvoltakrendszereslátogatóink.Szeretnénk,hogyszeptembertõlújbólinduljonezaprogram,keressükazanyagilehetõségeket,támogatást,mertnagyhibalenne
eztaritkaságszámbamenõkiscsapatotcserbenhagyni.
Örömmelvettükszámba,hogysikerültazáltalánosiskolákban23alkalommalkézmûvesfoglalkozásttartanunkazelmúltesztendõben.Készültünkahúsvétratojásdíszítéssel,filcfigurákkészítésével,karácsonyraajándékdobozzal,szaloncukorvarrással,dekészültmégrongybaba,csuhébaba,asztalidíszek,barátságkarkötõéssok-sokapróajándékis.Résztvettünkmásegyesületekrendezvényein,jótékonyságiesten.ATájházbanistöbbszörmegfordultunk, ellátogattunk a „Veszélyforrások” címû programra és
egyébvárosirendezvényekenis„kézmûveskedni”invitáltunkkicsiketésnagyokategyaránt.Szerveztünkegyháromnaposalkotótábort,aholegyesületünktagjaivettekrészt.Együtttanultunkmeg
újabbésújabbtechnikákat,hogyminélváltozatosabb,érdekesebb
dolgokattaníthassunkavároslakógyerekeknek.
A József Attila Mûvelõdési Házzal közös szervezésben évente
kétnagyprogramunkvan,melyheztöbbcivilszervezet,egyesületiscsatlakozik.Ezazegészdélutántfelölelõ„Húsvétijátszóház” és a „Luca-napi játszóház”. Õk a kedvenc „gyermekeink”,
hiszenittalkalmanként130–150csemeteismegfordulszüleivel
együtt. Ennyi gyereknek elõkészülni, örömet okozni bizony komolyszervezéstigényelmindenrésztvevõtõl.Legutóbbirendezvényünkrõl, a Luca-napi játszóházról szeretnénk bõvebben beszámolni. Reméljük, hogy ezáltal sikerül jobban megismerni
egyesületünk, az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete munkáját,
amelyéventeDunaharasztiVárosközelezergyermekénekpróbálmeghasznoselfoglaltságotnyújtani,örömetszerezni.Abban
areménybenkívánunkboldogújévet,hogyalegközelebbikézmûvesfoglalkozásunkonÖnöketisköszönthetjük.
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2011. december 10-én délután két órakor ugyanolyan izgalommalvártukanyitást–arendezõkajtónbelül,mintagyerekekkívül.Végrekezdhetünk!Abejáratnálagyerekeketalmával, naranccsal, szaloncukorral fogadtuk. Mindenki
kapottegynévreszólótasakot(amibetehetiazelkészített kincseit) és pontgyûjtõ
kártyát. Négy összegyûjtött
pontért jutalom arcfestés
járt. Pontokat lehetett kapni
kézmûves foglalkozásokon
valórészvételért,kvízkérdésekért,mézeskalácssütésért.2011-benrendeztükkilencedik
alaklommal – a József Attila Mûvelõdési Ház és az Alkotók
DunaharasztiEgyesületeközösen–amárhagyománnyávált
Luca-napi játszóházat széles körû összefogással, tíz civil
szervezet, egyesület részvételével és meglepõen sok támogatósegítségével.Ezáltalsikerültszínes,színvonalasfoglalkozásokat tartani, támogatóinknak köszönhetõen sok meglepetéssel.Ezadélutánazadventikészülõdés,hangulatjegyébentelt.Agyerekekkészíthettekapróajándékokat,karácsonyidíszeket,képeket.Nagysikerevoltazarcfestésnek,csillámtetoválásnak, a legkisebbeket szórakoztató lufihajtogató
bohócnak.Hosszúsorálltazalkotókhozújonnancsatlakozó
Laczi Anikónál, akivel a gyerekek mézeskalácsot süthettek,
díszíthettek. Az elfáradt, éhes vendégeket szeretettel, finom
kakaóvaléskaláccsalvártaaKakaóklub,szendviccselésüdítõvel a Környezetbarátok gyermek
büféje, de az asztalokonvoltsütiés
gyümölcsis.
Mi rendezõk, résztvevõkmárhónapok
óta készültünk erre
a napra. A megelõzõsokmunka,elõkészületmeghoztaeredményétasokboldog,
csillogószemûgyermekszemélyében.Asikertvendégkönyvünk
bejegyzései bizonyítják, az elégedett vélemények és mosolygó
napocskarajzok.Örömmelvettük,hogyakicsikmellettanyukák
ésapukákisleültekkézmûveskedni.
Enapsikerétköszönjükarésztvevõszervezeteknek:NebulóTanodaésManófalvaÓvoda,DunaharasztiNõegylet,Dunaharaszti
Környezetbarátok Egyesülete, Mûvészetbarátok Egyesülete,
Laczi Anikó cukrásztanuló, Tájház, Reformátusok a fiatalokért,
DunaharasztiFoltvarázslók,GyermekbarátokMozgalma,Alkotók
DunaharasztiEgyesülete.
Köszönet támogatóinknak:
Fõ támogatónk: Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság.
Továbbá: Buci Pékség, Dh., Némedi út 56.; DHRV; EU-R-T Inf.
Kft., Dh., Rákóczi u. 18.; Élelmiszerbolt, Dh., Rákóczi u. 16.;
Kisduna Étterem-Panzió, Dh., Fõ út 103.; Kulcsár és Lehel
Reklámmûhely; Mannheim Lénárd képviselõ; Marcella Cukrászda, Dh., Erzsébet u.; MARMOR 5 Kft.; Nõi Divat (Marcsi),
Dh. Némedi út 36.; Seres János kistermelõ, Dh. Rózsa u. 73.;
Sütõ János Rövidáru, Dh., Némedi út 14.; SXL Divat –
www.sxl-divat.hu – Dh., Fõ út 142.
Köszönet a Mûvelõdési Háznak a támogatásért, a terem biztosításért, munkájukért.
Valóbansokaksegítségévelvalósultmegezaprogram,mindenkinekjáraköszönet.
Delegfõképpagyerekeknekköszönjük,hogyottvoltak,hogyjól
éreztékmagukat–éseztelismondták–,hiszenrólukésnekik
szóltezadélután.
Legközelebbmárcius31-éndélutánkétórakorvárunkszeretettelmindenkithúsvétijátszóházunkbaazösszesrésztvevõnevében.
Érdeklõdésüket, kérdéseiket az alkotokdh@citromail.hu e-mail
címenvárjuk
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete
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LAVE
ALányokAsszonyokaVárosértEgyesület2011-benismeghirdetettehagyományosajándékgyûjtésiakcióját.NagyörömünkreismétmegmozdultDunaharaszti

lakossága.Akarácsonyiünnepekközeledtévelegyretöbbzsákruha,könyvekkel teli dobozok és különbözõ játékok
gyûltekegyesületünk„raktárában”.
Nagy öröm számunkra, hogy Dunaharasztin sok olyan felelõs gondolkodású
ésjóérzésûemberél,akikmegunt,de
méghasználhatódolgaikatszívesentovábbítjaaLAVEtagjaihoz.Egyesületünk
ez évben is gondoskodott arról, hogy a
jó állapotban lévõ tárgyakat, megfelelõ
csomagolásban juttassa el a rászoruló
családokhoz.
A gyûjtés eredményeként 9 zsákot és
16 db különbözõ méretû dobozt tölthettünk meg hasznos és szórakoztató tár-

gyakkal.AzünnepélyesátadásraaII.RákócziFerencÁltalános
Iskola szépen feldíszített ebédlõjébenkerültsor.
Egyik szemünk sírt, mivel a tavalyi évben oly sikeres mézeskalácssütést–akonyhabezárása miatt – nem tarthattuk meg.
A másik szemünk azonban nevetett, mert tanúja lehettünk a
gyerekek nagy lelkesedéssel
elõadottünnepimûsorának.
Egyik adományozónk bábszínházzal lepte meg egyesületünket, amelynek legméltóbb helyéül a város egyik óvodáját, a Napsugár Óvodát
jelöltük meg. Az óvó nénik és a gyerekek nagy örömmel fogadták a bábokat
ésaparavánt.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
szomszédoknak, barátoknak, munka-

társaknak, akik hozzájárultak az ajándékozás sikeréhez!
Azegyesülettevékenységérõlbõvebben
a www.lave.hu weboldalon is olvashatnak.
Dienes Zsuzsanna

Eddig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényét
November elejéig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényének személyre szóló díszkiadását. Aki még eddig nem tette, de szeretne rendelni, az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban, körjegyzõségen vagy a
kormányablaknál.
Szeptemberelsejeésnovemberelejeközött,eddig50ezrenigényelték
MagyarországAlaptörvényét,amelyetKövérLászló,azOrszággyûlés
elnökeszemélyesaláírásával,aMagyarKözlönykülönkiadásakéntlehetigényelni,amegrendeltpéldányokataMagyarPostakézbesíti.
Azidáigbeérkezettigénylések76százalékátazönkormányzatoknál
adtákbe,ezekközüliskiemelkedõPestésBorsod-Abaúj-Zemplén
megyeönkormányzatai.
Akormányszeptemberbenkértefelarraazönkormányzatokat,hogy
állítsanakfelegyasztalt,aholazállampolgárokegyadatlapkitöltésévelszemélyreszólóankérhetikazújalkotmánynévreszólókézbesítését. Ily módon Magyarország újAlaptörvénye bárki számára megismerhetõ,elérhetõ,ésegyúttalszemélyreszólóemléktárgyislehet.
AzOrszággyûlésidénáprilis18-ánfogadtaelMagyarországújAlaptörvényét,amelyetSchmittPálköztársaságielnökáprilis25-én,húsvéthétfõnírtaláünnepélyeskeretekközöttés2012.január1-jénlépett
hatályba.
A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban is
szeptember1-jeótaalakosságrendelkezéséreáll
az Alaptörvény asztala,
ahol az állampolgárok
adatlap kitöltésével, személyre szólóan kérhetik
az új alaptörvény névre
szólókézbesítését.
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Egyetlen igazi erdõnk a Kápolna-erdõ

Városunk, Dunaharaszti határában meglehetõsenkevésazerdõ,ésamivan,jobbára az is csak akác vagy idegenhonos
nyárhibridek katonás soraiból álló faültetvény.Avalódierdõ–mikéntazazerdõtörvénybenisolvasható–egyrésztszolgáljaaz
élõésélettelentermészetértékeinekmegóvását, változatosságának megõrzését,
másrészthozzájárulazemberiéletminõségénekjavításához,azegészségeskörnyezethezfûzõdõalapjogérvényesítéséhez,és
végülnyersanyag-ésenergiaforrásislehet.
Egy olyan erdõnk van, amelyik e három
feladatbólazelsõkettõtisteljesítenitudja;ezaDuna-Tisza-csatornaésTaksony
községközöttiKápolna-erdõ.Nemcsoda
hát, ha számunkra, harasztiak számára,
fontosezazerdõ,sõt,valamennyiremagunkénak érezzük azt, még ha jogilag
nemisvagyunkabirtokosai.
Miért értékes?
Háromtényezõemelieztazerdõtatöbbi
fölé:aviszonylagjelentõsméret,azemberi beavatkozások ellenére is számottevõ
mértékben megõrzõdött természetesség,
valamintasokféleség,amirészbenaváltozatos,hullámostérszínnekköszönhetõ.

Csikófark

Gyurgyalag
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AKápolna-erdõjelenlegiterületemintegy
50hektár.Nagyjábólekkoraterületszükségesahhoz,hogynecsakpárpercessétát,deegykisebbkirándulástislehessen
valahol tenni. Nem kérdéses, hogy egy
összefüggõ ötvenhektáros erdõ tájképi,
környezet- és természetvédelmi értéke
nagyobb,mintazösszességükbenugyanakkoraterületû,dekülön-külön„tenyérnyi”
erdõfoltoké.
A terület eredeti vegetációja minden bizonnyal egy ligetes megjelenésû nyáras
pusztaitölgyesvolt,amelybenafehér-és
szürkenyárdominálhatott,jelenvoltbenneakocsányostölgy,afávalborítottterületekpedigkisebb-nagyobbgyepfoltokkal

Homoki árvalányhaj

Pusztai_meténg

Homoki nőszirom

váltakoztak. A sovány homoki gyepeket
hosszú idõn keresztül birkalegelõként
hasznosították. Eközben az erdõ többékevésbé felszabdalódott, de mindvégig
megmaradt.Amúltszázadmásodikfelébenakivágottfaállományhelyén,illetvea
gyepeknagyrészénakácot,nemesnyárt,
fekete-,illetveerdeifenyõtültettek.Afásításajórésztsekélytermõrétegû,hullámos
térszínen elsõdlegesen talajvédelmi célt
szolgált.(Városunkszabályozásitervében
mais,mint„védelmierdõ”szerepelaszóbanforgóerdõ.)
HateszünkegysétátaKápolna-erdõben,
azt látjuk, hogy az akácállomány csenevész,a„nemes”nyársínylõdikéspusztul.
Ugyanakkor az is rögtön szembetûnik,
hogyvannakazerdõbenszépformájú,jól
fejlett,fehértörzsûfákis,amelyekláthatóanjólérzikmagukatahelyükön.Ezeka
fehérnyár40–60évespéldányai,amelyeketsenkinemültetett,mégisittdíszlenek,
mert valóban idevalók. Ezek a fák az itt
egykor volt erdõ fáinak természetes utódai;ugyanisezafafajaszárazhomokon
és a nyirkos öntéstalajokon is jól megél,
ésakivágottfaföldbenmaradtgyökerei-

Homoki kikerics

Szártalan csûdfû
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rõl sikeresen újul föl. Jó példát
láthatunk a fentiekre mindjárt a
Kápolna-domb mögött is, ahol a
fehérnyár csaknem összefüggõ
felsõkoronaszintetképez,mígaz
ide ültetett akác szó szerint alárendeltszerepetjátszik.
Az erdõben a fehérnyáron kívül
– többekközött–,anemrégmegtalált,éstörvényáltalvédettligeti
szõlõ, néhány õshonos cserjefaj
(példáulasóskaborbolya),agyepszintbenpedigegyebekmellett,a
soktérdû salamonpecsét képviseli
azeredetinövényzetet.
Agazdagcserjeszinttelrendelkezõerdõállatvilágábólazittfészkelõmadarakváltozatosságaérdemelelsõsorbanemlítést.Közülük ez alkalommal csak a nagy
testû,jellegzetesmegjelenésûfeketeharkálytemelnémki,amelyiksajátosnyávogó és rikoltozó hangjáról már meszszirõl
felismerhetõ.(Egypéldányeszmeiértéke
50000Ft.)
Afávalborítottterületeknélistöbberedetielemetéstermészetiértékettalálhatunk
az erdõ által körülvett, illetve az erdõbe
ékelõdöttgyepfoltokban.KülönösenértékesmagaaKápolna-domb,aholkisterületenegyüttfordulelõafokozottanvédett
csikófarkéshomokikikerics(eszmeiértékükpéldányonként100000Ft),valamint
aritkaésvédettszártalancsûdfû,homokinõsziroméspusztaimeténg.Aszintén
védettnövényfajokközülatöbbitisztáson
általánosan elõfordul a homoki árvalányhajésahomokifátyolvirág,többhelyena
báránypirosító,ahomokivarjúhájésahomokicsûdfû.Ahomokigyepekezenfelül,
térségünkbárnemvédett,dejellemzõnövényfajaiban való gazdagságuk miatt is
értéketképviselnek.
Sokakszámáraismeretes,hogyaKápolna-erdõ Taksony felé esõ részén a fákat
kivágták. Az, hogy az erdõ egy területén
a fákat a vágásérett kor elérése után kivágjáktermészetesnektekinthetõ.Ettõlaz
adottterületmégtovábbrais„erdõ”mûvelésiágbafogtartozni,aholafaállományt
fel kell újítani. Ez minden bizonnyal meg
is fog történni. Az már vitatható, hogy a

sekély termõréteg tuskókkal együtt történõeltávolításaaterületrõlszakmailaghelyesvolt-e?Azviszontmindenképpsajnálatos,hogyatalajlegyalulásánakáldozatulesettazanagykiterjedésûtermészetközeli homoki gyep is, amelyik a felhagyotthomokbányamögötthelyezkedettel,
ésaholkétvédettnövényfajistömegesen
fordultelõ.
Ha már a felhagyott homokbánya szóba
került, feltétlenül meg kell említeni, hogy
ittévrõl-évreköltnégy-ötpárgyurgyalag.
Ez a madár nem csak azért érdemel figyelmet, mert rendkívül színpompás, hanemazértis,mertritkaságamiattfokozottan védett. Egy példány eszmei értéke
100000forint.Örülnünkkellneki,hogytelepülésünkhatárábanláthatjuk!Ezviszont
csakaddiglehetséges,amígafelhagyott
bányamáromlásveszélytnemjelentõfalmaradványaimegmaradnak.
Miben bízhatunk?
Egy szûkebb pátriáját szeretõ ember örül
minden rendezett portának, szép kertnek,
vagy akár szépen megmûvelt szántóföldnek,amiveltelepülésén,illetveannakhatárában találkozik, hiszen az része mindennapikörnyezetének,ésígyegykicsitazõ
életénekis.Egyerdõesetébenméginkább
jogosazilyen,szintetulajdonosiérzés,mivelazerdõt–akárkiislegyenannakbirtokosa – üdülés, kirándulás, sportolás céljá-

bólbárkiszabadonigénybeveheti.Sokanközülünkrendszeresen élnek is ezzel a lehetõséggel: sétálnak, vagy éppen „kocognak” a Kápolna-erdõ ösvényein, gyönyörködnek változatosnövényzetében,figyelik,milyen madár röppen ki a bokrok
sûrûjébõl.Deakicsaknéha-néharuccanelide,annakszámáraisfontos,hogyezazerdõközérdekbõl – tisztásaival együtt –
hosszú távon is megmaradjon,
ésnelegyenhelyettehomokbánya, ne épüljön helyébe mondjukraktárbázis,ipariüzem,vagy
pediglakótelep.
Szerencsérebízhatunkabban,
hogy a Kápolna-erdõ megmarad.Ittcsakakkornyílhatnabánya,vagyakkorlehetnebelterület,haezt
városunk önkormányzata így akarná, és
önkormányzatiképviselõinknemköteleztékvolnaelmagukatmáraválasztásiígéreteikbenamellett,hogytelepülésünktermészeti és környezeti értékei számunkra
és a jövõ nemzedékek számára is megmaradjanak. Remélhetjük, hogy nem tévedünk akkor, amikor azt látjuk, hogy ez
az elkötelezettség valóban megvan, és
nemcsupánígéretvolt.Eztigazolja,hogy
amúltévõszénmárszületettönkormányzatihatározatazAlsónémedifeléesõtermészetiterületeinkhelyivédelemalávaló helyezésének elõkészítésérõl, és erre
utalazakinyilvánítottszándékis,hogyez
alegközelebbijövõbennapirendrekerüla
Kápolna-domb és környéke, azaz a Kápolna-erdõesetébenis.
Még egy gondolat a Kápolna-erdõ tervezetthelyivédelemaláhelyezésérõl.
Ezareménybelilépésatulajdonviszonyokonsemmitnemfogváltoztatni.Azerdõgazda számára a védelem alá helyezés
minden bizonnyal kevesebb, az erdõmûvelésselkapcsolatosfeladatotéstöbb,az
erdõgazdálkodáshoz kötõdõ támogatási
lehetõséget kínál, ugyanakkor fokozott
mértékbenbiztosítjamajdazt,hogyeza
mindannyiunkszámáraértéketjelentõtermészeti terület a jövõben sem veszhessenel.

Mikulás ünnepség a József Attila Mûvelõdési Házban
December3-án
izgatottan gyülekeztek a Manófalva óvodásai és szüleik
a mûvelõdési
házban. Várták
aMikulást.
Két krampusz
is érkezett a
Télapóval, akik
sokat huncutkodtak, és segítettekénekelniagyerekeknek.
Sok dallal és verssel készültek a kicsik
ésanagyok,amiketHelenanéniésIlike
nénisegítségévelelismondtak.Azénekeket hangszerkísérettel színesítették,
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Edó néni gitározott, a gyerekek szánc s e n g õ z t e k ,
cseng ett yûztek. A közös
körtáncba a
Télapó is örömestbeállt.
Télapó nagy
„varázskönyve”melléülve,
kézzel készített csomagokkal ajándékozta meg az
óvodásokat. Akinek volt bátorsága, az
ölébe is ülhetett. Virgácsot (a huncut
krampuszonkívül)senkisemkapott.
Az óvónõk szép kánonnal ajándékozták

megajóöreg
Mikulást és a
szülõket.
A gyerekek
vidám éneklésselésintegetéssel búcsúztakaTélapótól, majd
mindenki vidáman,arcán
mosollyal tért
haza.
Ettünk,ittunk,
jót mulattunk,
ésjövõreisvárjukaTélapót.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. december 19-én megtartott ülése
Napirendi pontok

LónyaiésKinizsiutcákútépítése

1. Dunaharaszti Városi Bölcsõde Szervezeti Mûködési Szabályzatának és szakmai programjának elfogadása
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete,mintintézményfenntartóelfogadtaaDunaharasztiVárosiBölcsõdeSzervezetiésMûködésiSzabályzatát,valamintszakmaiprogramját.
2. Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, valamint szakmai programjának elfogadása
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete,mintintézményfenntartó elfogadja az újonnan létrehozott Gyermekjóléti és Családsegítõ
SzolgálatSzervezetiésMûködésiSzabályzatát,valamintszakmaiprogramját.
3. Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat intézményvezetõi álláspályázat elbírálása
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeaDunaharasztiGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetésével 2012. január 1-jétõl
5 vre,2016.december31-igParéjJózsefnétbíztameg.
4. Döntés közbeszerzési eljárás indításáról
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületemódosítjaa124/2011.
(XI.28.)sz.Kt.határozatát,és2011.évreakövetkezõmódosítottközbeszerzésiütemtervetállapítjameg:
Közbeszerzés
tárgya
Városiélelmezéshezkapcsolódó
nyersanyagbeszerzés
Felhalmozásicélú
hitelfelvételköltsége
A-3belvízcsatornaátereszhidak
bontása,építéseésegyébmunkái
Irodaszerek,
papírokbeszerzése
Tonerekbeszerzése

AranyJánosutcaburkolatszélesítési,megerõsítési,
vízelvezetésiésaParadicsom
szigetibekötõútfelületzárási
munkái
Tervezés–VárosiBölcsõde
Tervezés–II.RákócziFerenc
ÁltalánosIskola
VárosiUszodaésSportközpont
tervezése
DunaharasztiVárosÖnkormányzat
egyesintézményeinektakarítása

9876396Ft+áfa
6400000Ft+áfa

39040000Ft+áfa

4000000Ft+áfa
8000000Ft+áfa
52000000Ft+áfa
18000000Ft+áfa

egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,
hirdetménynélküli
eljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
Tervpályázat
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

5. Településfejlesztési döntések
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 59/2011. (V. 30.) sz.
Kt.határozatának4.pontjátakövetkezõkszerintmódosítja:
4.A0142/1hrsz.-úingatlanbólkialakuló0142/155és0142/157tervezetthrsz.-úingatlanokövezetibesorolásainakmódosítása,valamint
aTelepülésszerkezetiTervkijavításaa0142/155tervezetthrsz.-rafeltüntetettZ-KKövezeta7287hrsz.-ratörténõáthelyezésével.

Közbeszerzés
becsült értéke

Közbeszerzési
eljárás típusa

6. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény többletbevételének jóváhagyása

156770669Ft+áfa

közösségirezsim
szerintieljárás
közösségirezsim
szerinti,nyílteljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,hirdetményes
eljárás
egyszerû,
hirdetménynélküli
eljárás
egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás
egyszerû,
hirdetménynélküli
eljárás

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2011.éviköltségvetésérõlszóló5/2011.(III.1.)számúrendelet36.§
d)bekezdésénekrendelkezéseszerintaDunaharasztiHumánSzolgáltatóIntézménytöbbletbevételétbruttó800000Ftösszegbenelfogadja
ésegybenatöbbletbevételterhérejóváhagyjaakövetkezõfejlesztések
elõirányzatátazintézmény2011.éviköltségvetésében:
–HáziorvosiSzolgálatszervergépfejlesztésebruttó500000Ftösszegben.
–Kétiskolavédõnõellátásanotebookalbruttó300000Ftösszegben.
AKépviselõ-testületelrendeliamegfelelõelõirányzatokátvezetésétaz
Önkormányzat2011.éviköltségvetésérõlszóló5/2011.(III.1.)számú
rendeletérintetttételein.

175 887 000Ft
32560000Ft+áfa
6900000Ft+áfa
5800000Ft+áfa

Útépítések

80000000Ft+áfa

Csapadékvízelvezetési
rendszereképítése
Étkezésiutalványés
sulicsekkbeszerzése
TemetõutcaiMÁV
gyalogosátjáróépítése
ésközterületijárdaépítés
Egyébcsapadékvízelvezetési
munkák
Dunaharasztiintézményi
kiskarbantartása,festése,
nyílászárócseréje
DunaharasztiVáros
Önkormányzatánaklezárult
éslezárulóÚMFTprojektjeinek
auditjaésdokumentálásaésa
DunaharasztiVárosfejlesztési
stratégiájánakprojekt-és
forrásorientáltaktualizálása
Orgona,Akácfa,Bercsényiutcák
útépítése

60000000Ft+áfa
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NapsugárÓvodaenergetikai
fejlesztésimunkái,I.ütem
Mikszáthközútépítése

64936800Ft+áfa

44000000Ft+áfa
24800000Ft+áfa
29840000Ft+áfa
66745355Ft+áfa

25000000Ft+áfa

78848000Ft+áfa

egyszerû,
hirdetménynélküli
eljárás

egyszerû,hirdetmény
nélkülieljárás

7. Az új helyi adórendelet megalkotása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a helyi
adókrólszólórendeletét.
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
23/2011. (XII. 20.) rendelete a helyi adókról
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeahelyiadókrólszóló,
többszörmódosított1990.éviC.törvény1.§(1)bekezdésében(továbbiakban:Hatv.)ésahelyiönkormányzatokrólszóló1990.éviLXV.törvény(1)bekezdésébenbiztosítottjogkörébeneljárvaakövetkezõrendeletetalkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§(1)Erendeletalkalmazásában–haaHatv.vagyerendeletmáskéntnemrendelkezik–adóalany
a)amagánszemély,
b)ajogiszemély,ajogiszemélyiségnélküligazdaságitársaság,
c)amagánszemélyekjogiszemélyiséggelnemrendelkezõszemélyiegyesülése.
2.§(1)Azadókötelezettségazönkormányzatilletékességiterületéna
következõkreterjedki:
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a)azingatlantulajdonra,azingatlanhozkapcsolódóvagyoniértékûjogra,
b)anemállandólakoskéntvalótartózkodásraés
c)aHatv.-benésazerendeletbenmeghatározottgazdaságitevékenységgyakorlására.
(2) Dunaharaszti Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)illetékességiterületén
a)építményadót,
b)telekadót,
c)magánszemélyekkommunálisadóját,
d)idegenforgalmiadótés
e)helyiiparûzésiadót
vezetbe.
(3)Azönkormányzatahelyiadókathatározatlanidõrevezetibe.
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
Építményadó
Az adó alapja
3.§Azadóalapjaazépítménym2-benszámítotthasznosalapterülete.
Az adó mértéke
4.§Azadóévesmértéke:
a)nemlakáscéljáraszolgálóépítményeknél1006Ft/m2,kivéveaz
ipari és kereskedelmi célú nyílt, fedett tárolót, melynek esetében600Ft/m2,
b)lakásesetében150Ft/m2.
Az adómentesség

Az adó mértéke
10.§(1)Azadóévimértéke
a)egyszintesépületés900m2-es,vagyennélkisebb,hozzátartozótelekrészután
b)1200m2-es,vagyennélkisebbbelterületibeépítetlentelekután
c)600m2-es,vagyennélkisebbbeépítetlenüdülõtelekután
d)lakásbérletután
3000Ft.
(2)Az(1)bekezdésbenfoglaltaktóleltérõesetbenazadóévimértéke5000Ft.
(3)Nyelestelekesetébenaközlekedésicélúnyélalapterületeadófizetésszempontjábólnemszámítbeleatelekterületébe.
(4)Erendeletszempontjábólalakásfelettitetõtérnemeredményezmásodikszintet.
(5)Atársasházbanésatöbblakásosházbanlévõlakásokahozzájuktartozótelekrészekkelkülön-különadóznak.
(6)Azegytelkenépült,deönállólakóházakegymástólfüggetlen
adótárgyatképeznek.
(7)Az(5-6)bekezdésszerintiingatlanokadózóiahozzájuktartozó telek nagyságától függetlenül az (1) bekezdés szerinti öszszegbenadóznak(3000Ft).
Idegenforgalmi adó
Az adó alapja
11.§Azadóalapjaamegkezdettvendégéjszakákszáma.

5.§Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló,
nemüzleticéltszolgálólakás,melyutánamagánszemélyekkommunálisadójátkellmegfizetni.

Az adó mértéke
12.§Azadómértékeszemélyenkéntésvendégéjszakánként200Ft.

Telekadó

Az adó beszedésére kötelezett

Az adómentesség

13.§(1)Azadóbeszedésérekötelezettkötelesvendégkönyvetvezetni
ésaztazadóhatóságkérésérebemutatni.
(2)AmennyibenazadóbeszedésérekötelezettaHatv.34.§-ában
foglaltkötelezettségekneknemteszeleget,úgyazadózásrendjérõlszólótörvénybenmeghatározottmulasztásibírsággalsújtható.

6.§(1) Mentes a telekadó alól az a telek, ami után magánszemélyek
kommunálisadójátkellfizetni.
(2) Tényleges mezõgazdasági mûvelés miatt – ide nem értve az
ugaroltatást–mentesatelekadófizetésealólkérelemalapjánaza
magánszemély, aki 2003. március 31-ig jogosultságot szerzett,
vagy 2003. december 31-ig megkezdte a feltételek teljesítését (a
telekténylegesmezõgazdaságimûvelését).Amezõgazdaságimûveléstényétmindenévmárcius10-igbekelljelenteniazadóhatóságnak.
Az adó alapja
7.§Atelekadóalapjaatelekm2-benszámítottterülete.
Az adó mértéke
8.§Atelekadómértéke120Ft/m2/év.
KOMMUNÁLIS JELLEGÛ ADÓK
Magánszemélyek kommunális adója
Az adómentesség
9.§(1)MentesamagánszemélyekkommunálisadójaalólaHr.5.§ában,illetve6.§(1)bekezdésébenmegjelöltingatlan.
(2)Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen mentes a magánszemélyekkommunálisadójaalól:
a)aDunaharasztiÖnkormányzataKépviselõ-testületének2/2004.
(I.27.)sz.rendeletévelmeghatározottHelyiÉpítésiSzabályzat
(továbbiakban:HÉSZ)3.§(1)c)pontjábanfelsoroltgazdasági
területekenfekvõingatlan;
b)aHÉSZ3.§(1)e)pontjaszerintikülönlegesterületenfekvõingatlan.
(3)Nemkellamagánszemélyekkommunálisadójátmegfizetniea
70 évnél idõsebb személynek, a 70. életévének betöltését követõ
Dunaharaszti Hírek – január

évelsõnapjátólazutánazingatlanután,amelybenéletvitelszerûenlakik.
(4)Nemkellmegfizetniakommunálisadótazutánalakásután,
amelyutánépítményadótkellfizetni.

Iparûzési adó
Az adó mértéke
14.§(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után az adó
mértéke2003.január1-jétõlazadóalap1,7%-a,2006.január1jétõlazadóalap2%-a.
(2)Az ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység esetében az adó
mértéke
a)haavállalkozópiaciésvásározótevékenységetfolytat0Ft;
b)haavállalkozóépítõiparitevékenységetfolytat,illetvetermészetierõforrásttárfelvagykutat,naptárinaponként5000Ft.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§(1) E rendelet alapján minden adóalany köteles a tervezett adó
megállapításához szükséges valamennyi adatot a kért idõpontra
szolgáltatni.
(2)Erendeletalkalmazásasoránahelyiadókrólszóló1990.évi
C.törvény52.§-ábanmeghatározottfogalmakatkellalkalmazni.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás
rendjérõlszóló,2003.éviXCII.tv.ésahelyiadókrólszóló,1990.
éviC.tv.rendelkezéseitkellalkalmazni.
16.§Erendelethatálybalépésévela7/2006.(IV.25.)DunaharasztiÖnkormányzatirendelethatályátveszti.
17.§E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit ezen
idõponttólkellalkalmazni.
Dr.SzalayLászós.k.
polgármester

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!

PethõZoltáns.k.
jegyzõ
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8. A közösségi buszközlekedés díjai és támogatása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a menetrendszerintihelyiautóbuszközlekedésdíjárólszóló36/2003.(XII.23.)
számúrendeleténekmódosítórendeletét.
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
24/2011. (XII. 20.) számú rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló
36/2003. (XII. 23.) számú rendelet (továbbiakban: R.)
módosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII.törvény7.§-ának(1)bekezdéseés11.§-ának(1)bekezdésealapjánahelyiautóbusz-közlekedésdíjánakmegállapításáraazalábbirendeletetalkotja.
1. §
AzR.1.§-aazalábbiakszerintváltozik:
„1.§ArendeletetDunaharasztiÖnkormányzatközigazgatásiterületén
közösségi közlekedésiszolgáltatástvégzõVOLÁN-KAR Közlekedési Zrt. (1104 Budapest, Mádi utca 28–38.) mint szolgáltatóra (a továbbiakban:Szolgáltató),valamintaszolgáltatástigénybevevõkrekell
alkalmazni.”
2. §
AzR.mellékletehelyébeakövetkezõmellékletlép:
„Melléklet
1.§Amenetrendszerintihelyiautóbuszjáratokviteldíjai:
1.Menetjegy
2.Havibérletjegy(érvényesmindenjáratra)
3.Tanuló,nyugdíjashavibérletjegy
Pótdíjak
1.Helyszínentörténõfizetésesetén
2.30naponbelülkészpénzfizetésiátutalássaltörténõ
fizetésesetén

210Ft
3190Ft
1490Ft
3000Ft
6000Ft

AdíjakazÁFÁ-ttartalmazzák!
2. § Jelen rendelet 2012. január 1-tõl hatályos, ezzel egyidejûleg a
21/2004.(XI.30.)számú,a21/2005.(XI.29.)számú,a23/2006.(XII.
19.)számú,a19/2007.(XI.27.)számú,a31/2008.(XII.16.)számú,a
12/2009. (VII. 17.) és a 2/2011. (I. 25.) számú Dunaharaszti Önkormányzatirendelettelmódosított36/2003.(XII.23.)számúrendeletmellékletehatályátveszti.”
3. §
Jelenrendelet2012.január1-jétõlléphatályba.
Dr.SzalayLászós.k.
polgármester

PethõZoltáns.k.
jegyzõ

VOLÁN-KARKözlekedésiZrt.támogatás.
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeaDunaharasztiban
végzett közösségi közlekedés önkormányzati támogatása mértékét
2012.évreösszesen28 000 000Ft-banhatározzameg,melyösszegetnégyegyenlõrészletben,aSzolgáltatásiSzerzõdésalapjánfizetimegszámlaellenében,DunaharasztiVárosPolgármesteriHivatalaaszolgáltatóVOLÁN-KARKözlekedésiZrt.részére.
9. Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
25/2011. (XII. 20.) számú rendelete
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületemegalkotjaazÖnkormányzatilletékességiterületénvégzettközszolgáltatásokésaköltségvetéselõirányzataitmegalapozókülönféledíjakmegállapításárólszóló
15/2010.(XII.14.)számúrendeletmódosításárólszólórendeletét.
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
25/2011. (XII. 20.) számú rendelete
Az Önkormányzat illetékességi területén végzett
közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó
különféle díjak megállapításáról szóló
15/2010. (XII. 14.) rendelet
módosításáról
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeagyermekekvédelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi
XXXI.törvényben,valamintahelyiönkormányzatokrólszóló,többször
módosított1990.éviLXV.törvénybenbiztosítottjogkörébeneljárvaa
következõrendeletetalkotja:
1.§Az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés elõirányzatait megalapozó különféle díjak
megállapításáról szóló 15/2010. (XII. 14.) számú rendelet (a továbbiakban:R.)1.számúmellékletehelyébeakövetkezõmellékletlép:
„DHRV Kft. közszolgáltatási díjai 2012-ben
(A2003.október1-jénlétrejöttközszolgáltatásiszerzõdésekrendelkezéseialapján)

Ivóvízdíj
Megnevezés

2012. évi nettó térítési díj

Lakosságiésintézményivízdíj
Ipariésközületivízdíj
Vizbázisfejlesztésközület
(növekménytöbb,mint0,45m3/nap)
Vizbázisfejlesztésközület
(növekmény0/0,45m3/nap)
Vizbázisfejlesztéslakosságönálló
lakásonként
Hálózatfejlesztésihozzájárulásmininimum
Hálózatfejlesztésihozzájárulásminimum
lakáscéljára
Lakossághálózatfejlesztésihozzájárulása
minimumlakásestén

321Ft/m3 +áfa
386Ft/m3 +áfa
239000Ft/m3/nap+áfa
118000Ft/lakás+áfa
105000Ft/lakás+áfa
288000Ft/m3/nap+áfa
126000Ft/lakás+áfa
126000Ft/lakás+áfa

Szennyvízdíj
Megnevezés
Kommunálislakosságiés
intézményicsatornadíj
Kommunálisközületi10m3/nap
alatticsatornadíj
Szippantottszennyvízfogadásidíj
Tisztítótelepfejlesztésihozzájárulás
(növekménytöbb,mint0,45m3/nap)
Tisztítótelepfejlesztésihozzájárulás
(növekmény0/0,45m3/nap)
Tisztítótelepfejlesztésihozzájárulás
lakáscéljára
Hálózatfejlesztésihozzájárulásminimum
Hálózatfejlesztésihozzájárulás
minimumlakáscéljára

2012. évi nettó térítési díj
293Ft/m3 +áfa
630Ft/m3 +áfa
1500Ft/m3+áfa
212000Ft/m3/nap+áfa
106000Ft/ingatlan+áfa
94000Ft/lakás+áfa
357000Ft/m3/nap+áfa
157000Ft/lakás+áfa

Kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díj
Megnevezés
60/120litereshulladékgyüjtõedény

2012. évi nettó térítési díj
1900Ft/ingatlan/hó+áfa

240litereshulladékgyüjtõedény

3650Ft/ingatlan/hó+áfa

Önkormányzatiintézmények

3700Ft/alkalom/m3 +áfa

Vállalkozások,vállalatok

4000Ft/alkalom/m3 +áfa

60literesDHRVfeliratúzsák

292Ft/alkalom/db+áfa

120literesDHRVfeliratúzsák

540Ft/alkalom/db+áfa”

ujsag@dunaharaszti.hu
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2.§AzR.8.számúmellékletehelyébeakövetkezõmellékletlép:
„Intézményi étkezési térítési díjak 2012. évben
Aszemélyesgondoskodástnyújtó,szociálisellátások
térítésidíjárólszólótöbbszörmódosított
29/1993.(II.17.)Korm.rendeletalapján
Igénybevevõk
Bölcsõdeiellátottak
Óvodaiellátottak
Általánosiskolák,
DunaharasztiAlapfokú
Mûvészetoktatási
Intézménytanulói
Középiskolatanulói
Dunaharaszti
közszolgálatidolgozók

2012. évi nettó térítési díj (+ áfa)
Reggeli
Ebéd
Uzsonna Összesen
110Ft
290Ft
88Ft 488Ft/nap
68Ft
204Ft
68Ft 340Ft/nap
68Ft

221Ft

68Ft

357Ft/nap

227Ft
515Ft”

3.§Arendelet2-7.,valamint9–17.mellékleteibenazévszám2012-re
változik.
4.§Ezarendelet2011.december31-énléphatályba.
Dr.SzalayLászós.k.
polgármester

PethõZoltáns.k.
jegyzõ

10. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezet elsõ olvasata
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2012. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezet elsõ olvasatát elfogadta.
11. Mezõgazdasági tanácsnok beszámolója a 2011-ben végzett munkájáról
AbeszámolótaKépviselõ-testületelfogadta.
12. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása

–Oktatási,MûvelõdésiésSportBizottságbeszámolójaa2011-esévrõl
–SzociálisésEgészségügyiBizottságbeszámolójaa2011-esévrõl
–Beszámolóahatározatokvégrehajtásáról
2012. február 13. – 18.00 óra
–Közmeghallgatás
2012. február 27.
–2011.éviköltségvetésirendeletmódosítása
–2012.éviköltségvetésirendeletmegalkotása
–Teljesítménykövetelményekalapjátképezõcélokmeghatározása
2012. március 26.
–Beszámolóafolyamatbanlévõperesügyekrõl
–DunaharasztiRendõrõrsbeszámolójaa2011.évbenvégzettmunkájáról
–KisdunaTVbeszámolójaa2011.évbenvégzettmunkájáról
–DMTKbeszámolójaa2011.évbenvégzettmunkájáról
–2012.éviközbeszerzésiütemtervjóváhagyása
–APénzügyiBizottságbeszámolója
2012. április 23.
–BeszámolóazÖnkormányzat2011.évigazdálkodásáról,a2011.évi
zárszámadásirendeletmegalkotása
–Társadalmiszervezetek2012.évitámogatása
–Gyámhivatal, valamint Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat beszámolójánakelfogadása
–Beszámolóa2011.évibelsõellenõrzésrõl
–Beszámolóahatározatokvégrehajtásáról
2012. május 21.
–DVKft.2011.évimérlegbeszámolója
–DHRVKft.2011.évimérlegbeszámolója
–Kitüntetõdíjakesetlegesadományozása
2012. június 25.
–Beszámolóahatározatokvégrehajtásáról
–2012.II.féléviképviselõ-testületiülésektervezettidõ-ésnapirendi
pontjai
–2012.éviköltségvetésirendeletmódosítása

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületeaBolgárOrszágosÖnkormányzatrészére200 000Fttámogatástnyújt,aBolgárOrszágosKisebbségiÖnkormányzattulajdonábanéskezelésébenlévõNemzetiségi
Óvoda,NyelvoktatóKisebbségiIskolaésaBolgárKulturálisKözpont
épületeinektetõzetjavításimunkálataihoz.Atámogatása2012.éviköltségvetésterhére2012.januárhónapbankifizethetõ.
A támogatás fedezetét a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésitámogatásánálfigyelembekellvenni.

14. Kisdunáért Önkormányzati Társulási tagság felmondása

13. 2012. I. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és
napirendi pontjai

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011-es költségvetésiévbenelérteredményekelismerésekéntDr.SzalayLászlópolgármesterthathaviilletményénekmegfelelõmértékûjutalombanrészesítette,amelynettó2 200 000Ft.
Akifizetésa2012.éviköltségvetésterhéretörténik.

2012. február 6.
–2012.éviköltségvetésirendelet-tervezet

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testülete2012.január1-jévelaKisdunáértÖnkormányzatiTársulásbanfennállótagságátfelmondja.
15. Dr. Szalay László polgármester 2011. évi jutalmazása

Értesítés kötelezõ kéményseprõipari feladatok ellátásának idõpontjáról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított
27/1996.(X.30.)BMrendelet3–7.§-aértelmébenelõírtkötelezõkéményseprõipariközszolgáltatáskörébetartozófeladatokat–atelepülésiÖnkormányzatközigazgatásihatárainbelül–

2012. január 4-tõl 2012. június 30-ig
látjákelaMagyarKéményKft.dolgozói.ATársaságalkalmazásábanállódolgozóknévreszóló,arcképeskitûzõkkelrendelkeznek.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Dunaharaszti Hírek – január
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A Dunaharaszti Gazdakör
Folytatva megkezdett sorozatunkat,
újabb, intézményünkben mûködõ szervezet mûködésérõl készítettünk pillanatfelvételt olvasóink számára. Velkei
Károllyal, a Gazdakör vezetõjével beszélgettünk.
– Mióta mûködik a mûvelõdési házban
a Dunaharaszti Gazdakör?
–Alakulása,1993ótamûködünkaJózsef
AttilaMûvelõdésiHázban.
– Milyen céllal jött létre a szervezet?
– Alapvetõ célunk az volt, hogy megteremtsükaharasztigazdákösszefogását,
létrehozzunk egy olyan közösséget,
amelysegítiatagokmunkáját.AGazdakörbenmûködésünksoránelõsegítettüka
helyigazdálkodókköztitapasztalatcserét,
elõadásokatszerveztünk,biztosítottukaz
önképzést;elõadókathívtunkki,akikbemutatták a gazdálkodás újszerûségét, illetveapiaciéstámogatásirendszervagy
aszakmaielvárásokterületénhelybehoztákalegújabbinformációkat.Ezelsõsorbanazokbanazévekbenvoltnagyjelentõségû, amikor még nem volt internet, illetve a hozzáférés még nagyon ritka dologvolt.Ígyamegfelelõinformációcsake
közösségek szervezésében, elõadók, hivatali szakemberek tolmácsolásában jutottelagazdákhoz,éstudotthatékonyan
segíteni nekik. Ennek jegyében az
Alsónémedigazdakörrelisrendeztünkközös elõadássorozatot, melynek anyaga
könyvformábanismegjelent.
– Milyen témák szerepeltek ezeken az
elõadásokon?
–Átfogóanagazdálkodásaktualitásairól,
többekközöttaszövetkezéslehetõségei-
rõl, illetve az információhoz jutás fontosságáról: például, hogy a francia paraszt
márakkormindennaplegalábbfélórátaz
internetmelletttöltöttel,mertonnannyert
adatokatameteorológiaiváltozásokról,a
vetõmagoktõzsdeiárairólésegyébpiaci
információkról.
– Mára mennyiben vette át a tájékoztatás szerepét az internet?
–Mafõlegafiatalgazdálkodóktájékozódnak nagymértékben a világháló segítségével. A számítógép azonban nem tud
mindig teljes körû szolgáltatást nyújtani.
Szükségésigényisvanaszemélyestalálkozásokra, tapasztalatcserére, a sikerekésaproblémákmegbeszélésére.
– Milyen nagyobb gondokkal küzdenek
a helyi gazdák?
– Többüknek, fõleg a kertészeknek vannak értékesítési problémáik. Régen ez
szerzõdésenalapult,atermelõamegállapodásszerintidõszakonkéntszállítottale
azárutanagykereskedéseknekvagyafogyasztási szövetkezeteknek. Ma ki van
szolgáltatvaanapiáraknakésamultinacionális kereskedelmi láncoknak, akik
nyomottáron,60naposhatáridõvelfizetnekcsak.Ezzelszembenkorábban,afizetésihatáridõmaximumkéthétvolt.
– Milyen segítséget tud nyújtani ilyen
esetekben a Gazdakör?
–Felhívjukafigyelmet,aszövetkezésfontosságára. Ilyenek a TÉSZ-ek (Termelõi
Értékesítési Szövetkezetek), amik segít12

Gazdák egymás közt

nikell.Agazdálkodóknaknemkönnyûelhetnek enyhíteni ezeket a problémákat.
igazodninapjainkgyorsanváltozóvilágáAlsónémedin már létezik ilyen szövetkeban.Sokajogszabályiésaszakmaiválzés. Ezen kívül fontos tudni, hogy a mai
tozás,mintakötelezõkamaraitagság,és
gazdálkodást nem lehet régi módon,
ajövõelvárása,hogyagazdálkodókszánosztalgiátkövetvefolytatni,mertezcsak
máraatöbbiszakmáhozhasonlóanelõírönkizsákmányolást eredményez. A jelennak majd bizonyos szintû, a gazdaság
legi világ feltételrendszerében csak monagyságávalarányosszakmaivégzettséderneszközökkelésmódszerekkellehetget.Említhetemmégazúgynevezett„nöségesagazdálkodás.Példáulrégenegy
vénydoktorok” megjelenését, ami a nöcsaládot 18-20 katasztrális hold szántóvény- és természetvédelem területén jeföld tartott el. A mai feltételek mellett –
lentõs:ezekaszakemberekazállatorvosközgazdaságilag bizonyítottan – egy
okhozhasonlóankezelikéskísérikfigyenégytagú család megélhetését 120 heklemmel a termesztett növényeket, megtár, azaz több mint 200 hold biztosítja
elõzveatúlsoknövényvédõszeralkalmacsak. Ehhez kell felzárkóznunk. Annak
zását, vagy egyes kórokozók elszaporoidejénagazdaköröknekvoltegyelképzedását.Kiemeltfontosságúatalajvédelem
lése, hogy a Német Parasztszövetség
is.Mindezekhezagazdálkodóknakszükmintájáraszervezzükamezõgazdaságot,
séges alkalmazkodni, az elõírtakat pedig
deapolitikamásiránytvett.
megfelelõenadminisztrálnikell.Ezttudjuk
– Vállalt kulturális feladatot is az egyesegíteni a magunk eszközeivel. Ilyen az
sület?
állam által is támogatott Téli Gazdaköri
– Igen, fõleg a hagyományápolás és a
Elõadásoksorozatis.
kapcsolatokterületén.KorábbankiránduVárosiasodott világunkban a megmûvelt
lásokatszerveztünkismerõsgazdakörökföldek is a természet részét képezik, enhöz,aholaszakmaiterületekmellettmegnek megõrzése, megóvása nemes felismertükkultúrájukat,hagyományaikatis.
adat. A gazdálkodók értékes közösséget
Amezõgazdasággalkapcsolatoshelyihaalkotnak,melynekmegtartásaszinténfongyományõrzésazutóbbiidõbenatájháztos Dunaharaszti életében. Mindezek
banteljesedettki.
alapjánúgygondolom,vanigényatevé– Mennyien vannak a haraszti gazdálkenységünkre,tehátjövõjeisvanaGazkodók? Van-e jövõje a Gazdakörnek?
dakörnek.
–Városunkéskörnyékeerõsenurbanizálódott.Aharasztihatár1800hektár,ebbõl 1000 hektár
szántó,atöbbilegelõ, erdõ, illetve kiskertek.Ezenaterületen8-10nagygazdálkodót
tartunk
számon, de sokan
vannak, akik hobbi
szinten és nagy
hozzáértéssel gazdálkodnak. Az állattenyésztés nem jelentõs környékünkön, bár szarvasmarha, sertés és
birka, sõt kecske is
megtalálható a határunkban.Eztakul- Velkei Károly és Ambrus György
túrátõrizni,támogat- kecskesajtja népszerû a harasztiak között
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A beszélgetés után Velkei Károllyal kis körutazást tettünk a haraszti határban,
meglátogatva néhány gazdálkodót.

Ficsor Árpád korszerû tehenészete

Az új, kísérleti termék – 100 liter tej kell egy
kemény sajthoz

A gazda

A hit teremtõ ereje

Lovak és kecskék a szigeten

Mannheim Lénárd malacai
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
MIKULÁS KUPA
Házi sakkverseny

Advent projekt a Hunyadiban

Idéndecember6-ánújramegrendezésre
kerültiskolánkbanamárhagyományossá
válósakkversenyaMûvészetiésHumán
Munkaközösség szervezésében. A lebonyolítást–azelõzõévekhezhasonlóan–
a DMTK Sakkszakosztálya vállalta fel.
SchubertGyulaszakosztályvezetõmellett
BotosJózseffelügyeltajátékszabályosságáraésaversenytisztaságára.
Tizenhatfelsõéshatalsótagozatosdiák
vállalkozottamegmérettetésre.Afelsõsök
közülelsõhelyezéstértelJakab Arnold
(7b.),másodiklettVarga Bence (5 c.),a
harmadik helyet pedig Ferencz Norbert
(5b.)szereztemeg.
Az alsó tagozatosok közül elsõ helyen
végzett Márkus Barnabás (2 b.), másodikhelyezéstértelGerstenbrein Csaba
(4 b.), harmadik pedig Dorogsághi Levente (4b.)lett.
A helyezést elért tanulók jutalomban részesültek, melyet az iskola, valamint a
DMTKrészérõlGyulabácsibiztosított.
Adiákoknakköszönjükarészvételt,adíjazottaknak gratulálunk, és további sikeressakkozástkívánunk!
KöszönjükaMikulásKupalevezetésétés
a sakk népszerûsítését Botos Józsefnek
ésSchubertGyulaszakosztályvezetõnek,
akiarrólsemfeledkezettmeg,hogysenki se távozzon üres kézzel: minden versenyzõasportszerûversenyzésértkapott
apróbbajándékkaltérhetetthaza.

Karácsonyi ajándékok készítése
a felsõ tagozaton
December 15-én, egy csütörtök délután
sokgyereköröméreellátogatottiskolánkba az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének három tagja, akiknek segítségével
csodaszép ajándékdobozt készítettek a
diákok.Azalkotókjólelõkészített,elõrekiszabott elemeket állítottak össze a nagy
ügyességet és odafigyelést igénylõ munkához.KorbeliCsillainformatikaésmédia
szakostanárnõvoltazeseményfõszervezõjeéslebonyolítója.
EzútonistolmácsoljukadiákokésaziskolaköszönetétazADEtagjainakaszínvonalaséssokörömetnyújtóalkotómunkájukért!
Nyári A. Ildikó
munkaközösség vezetõ

A2011/12.tanévreszólómunkatervünkben a felsõ tagozat 5–8. évfolyamára
tervezett három hetet meghaladó projektünk az Advent. Ennek megfelelõen
anovember21-tõlkezdõdõhétenmegkezdtük a projekthetek tervezett programjainak megvalósítását. Feladataink
között szerepelt: a témafelvetés, az ismeretanyag feldolgozása, az idõszakonkéntirészellenõrzés,asegítségnyújtás,aproduktumtervezése,adokumentálás.
Projektünk kapcsolódott a Laffert-kúria
programfelelõse,BudaiOrsolyaáltalmeghirdetett karácsonyfadísz-készítõ versenyhez.Aszebbnélszebbpályamûveket
diákjainkNyáriIldikórajzszakostanárés
az osztályfõnök kollégák vezetésével készítették.
A dec. 3-án megrendezett városi adventi
mûsorban tanártársaim is kivették a részüketazünnepihangulatmegteremtésébõl. Kovácsné Mester Ágnes Gyurkovics
Tibor:Üveggolyócímûmûvébõladottelõ
egyregényrészletet.FicsórnéSzántóSzilviaegynyolcfõsénekkarttoborzott,melynek tagja volt: Karlné Purczeld Erika,
KalteneckernéSolymosAntónia,Hajdúné
nagyÉva,BatárinéKollutiMária,SzekrényesnéTahyKlára,LigetiJózsefné,Ficsór
Gyõzõ.ÉnekkarunkMozart:Varázsfuvolájának „Csengettyûkórus” címû részletét
adtaelõ.Anagysikerrevalótekintettela
Tájházbanisfelléptek,valamintaziskolai
ünnepségenismegleptékelõadásukkala
fiatalközönséget.
„Egy cipõsdoboznyi gondoskodás” címmelajándékgyûjtéstszerveztünkarászoruló gyermekeknek. A gyûjtés felelõse:
Korbeli Csilla tanárnõ volt, aki a sok-sok
ajándékcsomagolásárólésazoktovábbításárólisgondoskodott.
A tanórákon valamennyi tantárgyon belülmegjelentazünnepkörfeldolgozása.
Anemzetiséginémetnyelvórákonanémetésamagyarszokásokösszehasonlításakapottfõhangsúlyt.Diákjainkhazaiésanémetnyelvterületekrõlszármazó receptek gyûjtésével járultak hozzá
az ismeretek bõvítéséhez. Az ezt követõ gyakorlati megvalósítás még jobban
lelkesítette õket: a sütemény- és
preckedlisütésebbenazévbenisnagy
sikertaratott.
8.osztályostanulóink,ugyancsakanemzetiséginémetnyelviórákon,elõadásttar-

tottak Németország nagyobb városainakünnepi
vásárairólnémetnyelven.
Az adventi
program részét képezte
a tantermek
feldíszítése, a hagyományos „Mikulásjárás”, valamint az „Angyal kerestetik”, továbbá a Mikulás Kupa – sakkverseny is.
Új színfolt volt a pásztorjáték, melyet
LigetinéFranciskaközremûködésévelsajátítottakelésadtakelõagyerekek.
December15-éndélutánsokgyerekörömére ellátogatott iskolánkba az Alkotók
DunaharasztiEgyesületénekháromtagja,
akikneksegítségévelcsodaszépajándékdobozt készítettek a diákok. Az alkotók:
SzegediIldikóvezetéséveljólelõkészített,
elõrekiszabottelemeketállítottakösszea
nagy ügyességet és odafigyelést igénylõ
munkához. Tanártársaim: Nyári Ildikó,
MolnárZsanett,FogarasinéBeáta,KorbeliCsillasegítettékagyerekeketacsodás
ajándékokelkészítésében.
Az ADE-val megkötött együttmûködés
alapjánazideitanévbenmégkétalkalommal várjuk õket egy-egy kézmûves mûhelymunkalebonyolításra.Mostazonban
tolmácsoljukadiákokésaziskolaköszönetétazADEtagjainakaszínvonalasés
sokörömetnyújtóalkotómunkájukért.
A zárónap eseményei közé tartozott a
Luca-napi vásár, melyen a három hét
alattotthonésaziskolábankészítettportéka cserélt gazdát. Lázban égtek a kis
árusok, adtak-vettek, alkudtak, kínálták
termékeiket.Örömvoltnéznilelkesedésüket.
Ugyancsak ezen a napon került sor az
osztályközösséget,azegymáselfogadását erõsítõ ajándékozásra. Az ünnepi
hangulatot, a ráhangolódást segítette a
SzentIstvánTemplombanmegrendezett
szentmise, melyen felsõs tanulóink
KarlnéPurczeldErikakíséretébenvettek
részt.
A programzáró karácsonyi mûsor méltó
befejezésvolt.Harmadikosainkszínvonalas, tartalmas, hangulatos mûsorát ezútonisköszönömahunyadisdiákoknevébenis.
Vighné Bacsó Mónika
igazgató helyettes

Ruhaosztás és ruhaátvétel
lesz2012. február 3-án, 10-én, 11-én, 17-én és március 2-án (pénteki napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út 73ban,akaritász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett).Azelvittruhanemûértszerényösszegetelfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitászönkénteseknek,mertIstenszeretetétisszeretnénkközvetíteni.
AzérdeklõdõketszeretettelvárjaaSzent Erzsébet Karitász.
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Tai Chi Chuan Tököl

Önmagunk legyõzése az igazi gyõzelem
(Masakatsu agatsu)

ATaichiChuanTökölcsoport2012-benisfolytatjaedzéseit.
Balla Tibor
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, fülakupunktúrás
addiktológus,
Taichiésshaolinkung-fuoktató
Tel:20/55-96-892
b.tibchi@freemail.hu
Edzésekmindenkeddendu.18–19óraközötta
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában (Rákóczi u. 28.) vannak.
Az edzések hatásai:
Jótékony hatásai a testre
–Agyakorlatokatmindenkiazerõnléténekmegfelelõtesthelyzetbenvégezheti.Azaz,amígkellõenmegerõsödünk,vagy
gondjaink vannak a boka- vagy térdi ízületekkel, nem muszáj„roggyantotttérdekkel”gyakorolni,csakannyit,amenynyitbírunk-deegyretovábbfogjamindenkibírni.Megerõsödnekazízületekis,apanaszokmegszûnhetnekvagylényegesenenyhülhetnek.

–Az egyidejû, többirányú mozdulatokon keresztül javítja az
agyféltekék összehangoltságát (ezáltal szellemi teljesítõképességünkismegnõ).
–Kortólfüggetlenülvégezhetõ.
Jótékony hatásai a lélekre
–Egyidõutánnemcsakakondíciónkleszjobb,deazegész
emberi„mûködés”átalakul,egyensúlyihelyzetfelémegyel.
–Kiegyensúlyozottabbakleszünk,önbizalmunkmegerõsödik,
jobbanfogunkörülniazéletaprószépségeinek.
–Oldjaastressztésmegakadályozzaazabbóladódóbetegségekkialakulását
A gyakorlatok hatása a szellemre
–Önelfogadásilehetõség
–Helyestestképkialakításaönmagunkról
Csoportunk fiataltól az idõsebb korosztályig egyaránt
képviselteti magát, összehangolt, befogadó, segítõkész
csapat, jelentkezz bátran.
Várunk, csatlakozz hozzánk!

Jubileumi évzáró
(Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület hírei)

Egyesületünk, a Dunaharaszti Goju-Ryu Karate
Sportegyesület 2011-benjubileumi évet zárt.10évvelezelõttkezdteeledzéseitaII.RákócziFerencÁltalános Iskola kis tornatermében, akkor még csak a
kezdõ óvodás csoporttal. Napjainkra létszámunk 50
fölöttvan,ésalegkisebbektõl kezdve minden korosztály képviselteti magát. Fiatal tagjaink között
vannak olyan tanítványok, akik kezdetek óta járnak,
és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült õket
köreinkbentartaniésmaisaktívansportolnak.JelenlegaRákócziiskolamellettmáraKõrösiCsomaSándorÁltalánosIskolábanisvannakedzéseink.
Azévzáró aDunaharasztiRendezvényházbanzajlott,
nagyonsokkedvesszülõ,ismerõsmegtiszteltminket
jelenlétével.Sorkerültegybemutatóra,aholminden-
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kiszerepelt,különkiemeltük a családokat,ahonnan
többcsaládtagiskaratézik.MeghívottvendégkéntfellépettaHardSteppersTánccsoport.Hagyományainkhozhívenértékeltükazelmúltévet,kiosztottuka2011.
évi sportdíjakat,majdegycsaládias, kellemes hangulatú partival zártukazévet.
Kezdõ csoportjaink egyre nagyobb létszámmal
mûködnek,ígyigyekszünkbiztosítaniazutánpótlást
afelnövekvõgenerációkszámára!Várjukmindenkedvessportolnivágyódunaharasztiérdeklõdését.Edzéseinkenfolyamatos a tagfelvétel!
Bakosné Valkai Márta
edzõ,
Dunaharaszti Goju-Ryu KSE
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A JÓGA – misztikum, avagy egy alkalmazható rendszer?
Egyretöbbettalálkozikamaikorembere a jóga kifejezéssel. De mit is értünk
ez alatt? Tapasztalatom szerint nagyon
sok furcsa elképzelés és tévhit van az
emberek fejében, ha ezt a szót hallják.
Részben ezért vállalkoztam ennek a
cikknek a megírására, másrészt pedig
nyílván azért, hogy népszerûsítsem ezt
amozgásformát,filozófiát,életformát…
Minemajóga?Ajóganemtorna,nem
edzés, habár a gyakorlás következményelehetazerõs,denyújthatóizomzat;
nem kunszt, ahol a jógi kicsavart testhelyzetben „lebeg” a föld
felett; nem vallás
ésnemverseny.
A jóga a legõsibbutakegyike,
a
prevédikus korból
származó, mintegy 6000 éves tudomány és életfilozófia.Azönismeretútja.
A jóga szó a szanszkrít kifejezés, ami
annyitjelent,mintösszekötni,egyesíte-

2011. októberi újszülöttek
Bagyinszki Dorka
Bagyinszki Réka
Bányik Jáhel Hanna
Bokor Patrik
Borosjenõi Nóra
Csuha Levente László
Erdei Vince
Farkas Boglárka
Horváth Boglárka Dorina
Horváth-Gutai Boglárka
Kaczeus Roland
Kérdõ Roland Ákos
Kovács Ádám
Lambert Máté Vince
Magyar Fanni
Márta Nikol Lilla
Sögüt Safiye
Szuromi-Herczeg Péter
Vass Gábor Miklós
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12. 19.
12. 19.
12. 10.
12. 03.
12. 04.
12. 08.
12. 29.
12. 21.
12. 09.
12. 04.
12. 05.
12. 29.
12. 23.
12. 19.
12. 06.
12. 19.
12. 20.
12. 09.
12. 03.

ni, megkötni, igába fogni, a figyelmünket valamire irányítani és összpontosítani, valamit használni és alkalmazni.
Ezenkívülajógaazértelem,azakarat,
azelme,azérzelmekmegfékezésétjelenti,vagyisalélekolyanegyensúlyiállapotát teszi lehetõvé, hogy az ember
minden szempontból pártatlanul szemléljeazéletét.
YehudiMenuhinszavaival:„Ajógatechnikáikiválóanalkalmasakatestiéslelki betegségek megelõzésére, általában
a test karbantartására; segítenek kifejleszteniaszükségeshatározottságotés
önbizalmat. A jóga természete elválaszthatatlanul kapcsolódik az egyetemes törvényekhez; az élet, az igazság
és a türelem tisztelete ugyanis a nyugodt légvétel, a higgadt tudat és a szilárdakaratelengedhetetlentényezõi.”1
Kijógázhat?
A jóga mindenkinek ideális!
–Kismamáknak: ajógasegítaszülésre való felkészülésben, az ászanák
(testhelyzetek) alkalmazhatók a várandósság különféle stádiumaiban, a
légzéstechnikákpedigsegítenekavajúdássorán.
–Babáknak: tónusba hozza a csecsemõ izmait, erõsíti a gerincet, rugalmassá teszi az izületeket, és élénkíti
a szervezet mûködését. Jó hatással
van az emésztésre, pozitív alvásmintákatalakítki.
–Gyerekeknek: játék, mozgás és mese által ismerkedhetnek meg a hatha
jóga elemeivel. Testi hatásain kívül a
jóga segít félelmeik leküzdésében, a
kapcsolatteremtésben, belsõ érzelmi
világuk megismerésében, az érzelmi
intelligencia kialakításában, a koncentrálóképesség fejlesztésében, a
fennmaradóreflexekleépítésében.
–Túlsúlyosoknak: arendszeres,könynyûgyakorlatokelõsegítikajóközérzetet,éshozzásegítenekakiegyensúlyozottabbélethezéstáplálkozáshoz.
Többpozitúrahatatesttáplálékhasznosításátszabályozópajzsmirigymûködéséreésazemésztõszervekre.
–Mozgássérülteknek: sok gyakorlat
alkalmas,hogyfenntartsaamégmûködõ izmok tónusát, a légzõ és relaxációsgyakorlatokhatássalvannaka
kedélyállapotra.
–Idõseknek: az óvatosan és rendszeresenvégzettgyakorlatokhozzájárulnakidõsebbkorbanisahajlékonyság
növeléséhez, a
test erõsítéséhez.
A kismama jógáról
Anyává válni nagyon személyes
élményt jelent.
Bárazorvosok,a
védõnõk gondosan óvják a kismama egészsé-

gétésfigyelemmelkísérikababanövekedését,ajógabiztosítjaaztanyugodt
erõt és belsõ egyensúlyt, ami lehetõvé
teszi,hogyleküzdjeazelõtteállónehézségeket.Akismamajógagyengédjógarendszer,ahathajógaadaptációja.
A módszer kidolgozója dr. Francoise
BarbiraFreedman,aCambridge-iEgyetem orvos-antropológusa, több évtizedes gyakorlattal rendelkezõ jógaoktató,
ésnégygyermekesédesanya.
A módszer ötvözi a jóga távol-keleti tudományát és a dél-amerikai amazóniai
népektõltanultmozdulatokat.Máraeza
módszer Birthlight néven vált ismertté.
Magyarországra 2001-re jutott el, mint
alternatív szülésfelkészítõ módszer.
Angliai klinikákon már az orvosok és a
szülésznõk tanulják annak érdekében,
hogy a szülés minél természetesebb,
minélkomplikációmentesebblegyen.
A kismama jógát bárki elkezdheti, akit
nemtiltottakelaterhességalattvalamilyen okból a mozgástól. A betöltött 13.
héttõlelkezdhetõakismamajóga,ésa
szülésig szabadon gyakorolható. A 32.
hétkörnyékénérdemesazapukátisbevonniafelkészülésbe.Szülésrevalófelkészítõ órán olyan vajúdó technikákat,
légzõgyakorlatokat használunk, amelyek kifejezetten szülés közben végezhetõkmajd.
A kismama jógát azoknak a kismamáknakisajánljuk,akikeddignemjógáztak.
A korábban már jógázók is egészen új
mozdulatokkalfognaktalálkozni.Általánosbevettszokás,hogymindenkismamátmegkérünk,hogykérjekiorvosavéleményét, a veszélyeztetett terhesektõl
pedig írásos orvosi engedélyt kérünk.
Egyretöbbszülészorvosküldijógáznia
kismamákat,merttapasztalják,hogyõk
könnyebbenszülnek.Olyantechnikákat
ismernek,amivelavajúdásalattifájásokat kontrollálni tudják, tudatosabbak,
ezáltalkönnyebbenveszikéshamarabb
elfogadjákazesetlegesnehézségeket.
A foglalkozásokon légzéssel összekapcsoltnyújtó-lazítógyakorlatokkalkészítjük fel a testet a szülésre. Célzottan
lazítjukamedencét, növeljük a csípõizületmozgékonyságát,
megerõsítjük
ababakihordásáhozszükségesizmokat.
Olyan légzõgyakorlatokat tanulunk,
amelyeketfájdalomcsillapítóhatásamiatttudjaalkalmazniakismama.Mélyrelaxációstechnikávalsegítjükellazítania
testet,azelmét,ésegyfajtabensõséges
kapcsolatot teremtünk a pocakban növekvõbabával.
Horváthné Molnár Erika
minõsített jógaoktató
1
B. K. S. Iyengar: A jóga új megvilágításban 10.p
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NAV hírek
Egymilliót meghaladó bírság
szilveszterkor
Szilveszter éjszakáján nem számítottak ellenõrzésre
sem az alkalmi dudaárusok, sem az italkimérések kereskedõi, gondolván az adóellenõrök ilyenkor nem
dolgoznak. Tévedtek. Az év utolsó napján feltárt, mulasztások miatt kiszabott bírság összege meghaladja az egymillió forintot, egy esetben pedig telephely
bezárásra is sor került.
ANemzetiAdó-ésVámhivatal(NAV)Közép-magyarországiRegionálisAdóFõigazgatóságánakmunkatársaia
szilveszteriéjszakaforgatagábaneste8éshajnali3óra
között Budapest belvárosában több szabadtéri helyszínenfolytattakellenõrzéseketazzalatapasztalattal,hogy
azutcaiárusokegyesetbensemadtaknyugtátavásárlásellenértékérõl.
Voltolyanárus,akiegyáltalánnemtartottmagánálsem
nyugta-, sem számlatömböt, így még ha akarta volna
sem tudott volna eleget tenni bizonylat-kiállítási kötelezettségének.Azegyikutcabálonegyfurgonbólperecet,
sörtésjövedékitermékeketkínálómagánszemélytkaptakazonazellenõrök,hogynyugtaadáselmulasztásával
próbálja eltitkolni szilveszteri bevételeit az adóhatóság
elöl.
Arevizorokazellenõrzésekidejéreegybelvárosiõrzött
parkolóbanhagytákszemélygépkocsijukat,majdazthajnaltájban kiváltva, szintén hiába várták a bizonylatot a
parkolási díj fejébe. Tekintettel arra, hogy ez az adózó
félévenbelülmármásodszormulasztottelnyugtátadni
azellenõröknek,abírságkiszabásánfelülatelephelytizenkétnapratörténõbezárásárólisintézkedettazadóhatóság.

52 millió forint összegû bírságot szabott ki
az adóhatóság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi
RegionálisAdóFõigazgatóságánakadóellenõreiésvégrehajtói2011.novemberközepétõlpénzügyõrökkel,járõrökkel, valamint a fõvárosi és a megyei kormányhivatalokszakigazgatásiszerveinekmunkatársaivalközösen
folytattak ellenõrzéseket. Ennek során jellemzõen az
adókötelesbevételekbizonylatolását,aszabálytalanfoglalkoztatást,valamintazárukeredetétvizsgálták,dekiemelt szempont volt a pénztárgépek üzemeltetésével
kapcsolatosszabályokbetartásais.
Atöbbmint1600ellenõrzés31%-ábantártfelvalamilyen
hibát, hiányosságot az adóhatóság, a kiszabott bírság
összegemeghaladjaaz52millióforintot,továbbátizenötadózóüzletétzártákbe.
Abizonylatadásikötelezettségterénösszességébenpozitív változás következett be, a jelenlegi tapasztalatok
szerint többen adtak nyugtát, számlát, mint 2010-ben.
Ugyanakkor a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kötelezettségek terén lazult az adózási fegyelem, egyre több
munkavállalótalkalmaznakfeketén.
Arevizoroktöbbbudapestiszínházruhatárábanésbüféjében is ellenõriztek, amelyek nem várt eredményekkel zárultak: minden vizsgált színházban komoly szabálytalanságokat tártak fel, a tucatnyi nyugtaellenõrzés
mindegyikemegállapítássalzárultésnéhányesetbenaz
alkalmazottakatisfeketénfoglalkoztatták.
Egybelvárosiluxusétteremrõlkiderült,hogyazalkalmazottakmindegyikét–akézilánytólkezdveapincéreken
átaszakácsokig–bejelentésnélküldolgoztatták,deelõfordultolyanesetis,hogyegyelõkelõszállodaékszerüzletébensemkaptakszámlátazellenõrökazigenborsosáronkínáltékszerrõl.
MindezekentúlaNAVtovábbraisfolytatjaaszolgáltatásiszektoreddigkevésbévizsgáltterületeinekellenõrzésétésvizsgáljaazadókötelezettségekteljesítését,különösfigyelmetfordítvaafoglalkoztatásteréntapasztalt
visszaélésekfelszámolására.

Befejezõdött az adóhatóság téli ellenõrzéssorozata. A fõvárosban és Pest megyében lefolytatott
több, mint 1600 vizsgálat egyharmadában tárt fel
valamilyen hibát, hiányosságot a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), amelyhez kapcsolódóan 52 millió forintot meghaladó összegû mulasztási bírság
kiszabásáról és tizenöt üzlet bezárásáról is intézkedett.

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés indul
TANULJONSZAKMÁTanimációsstúdióban!
AMagyarRajzfilmKft.10hónaposszakmai
képzésén megtanulhatja az animációs
szakmát.
Államilagelismertbizonyítvány!Rugalmas
oktatási idõpontok! Felvételizõknek is
ajánljuk!
Továbbiinformációazalábbioldalontalálnak:
http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html
Tel.:06-1/250-1355,e-mail:clarus-tax@t-online.hu
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális
Adó Fõigazgatósága
További információk: Németh Gabriella
szakmai tanácsadó, szóvivõ
30/627-6768
e-mail: nemeth.gabriella@nav.gov.hu

Húsvéti rajzfilmes tábor Óbudán
atavaszi szünetben 6–17 éveseknek
AMagyarRajzfilmKft.2naposprogramotszervezarajzfilmkészítésiránt
érdeklõdõgyerekeknek.Arésztvevõk
elkészíthetik saját rajzfilmjüket, melyetCD-énhazavihetnek.
Továbbiinformáció:a
http://www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.htmloldalon!
Tel.:06-1/250-1355,e-mail:clarus-tax@t-online.hu

ujsag@dunaharaszti.hu
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Isten velünk, viszontlátásra!
Ahelyitemetõben2012.január13-ánhelyeztékvégsõ
nyugalomraFaragóTibornyugalmazottreformátuslelkipásztort.Azesperesurak,alelkésztársak,atestvéregyházakképviseletébenLángAndrásplébánosúrbúcsúztatása után a gyülekezet nevében Tóth Károly
gondnokunk az alábbi beszéddel köszönt el szeretett
lelkészünktõl:
Kedves Gyászoló Gyülekezet!
ADunaharaszti-Taksonyigyülekezeteknevébenbúcsúzom.
Nekemjutottmostisafeladat.Azértmondomígy,mert
énköszöntöttem,amikoraz50éveslelkésziszolgálatátünnepeltük,éskétéveis,80.születésnapján.Azok
örömünnepekvoltak,ezekasírásnapjai.Aztmondjaa
Prédikátor: „Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az
ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és
megvan az ideje a táncnak.” Maagyászjöttel.
HálávalköszönjükIstennek,hogy1980-banFaragóTibor lelkipásztor, Tibor bátyám életútja Dunaharasztira
vezetett.Óriásierõvel,hallatlanmunkabírássalkezdett
hozzáagyülekezetépítésfáradságosmunkájának.Túl
azon, hogy hûséggel, becsülettel végezte a lelkipásztoriteendõket,õvoltagyülekezet„mindenes”szervezõje,ésnemutolsósorbanaktív,kétkeziépítõjeisingatlanjainknak.Elsõkéntatemplom-épületünkethozta
rendbe,korszerûsítette,majdazéveksorántovábbihárom építkezése emelkedik ki: ő volt a mi toronyépítõ,
taksonyi templomépítõ és a (megörökölt) szigethalmi
nyaralónkatátépítõ-felújítólelkészünk.Ezekmunkálkodásánakkézzelfogható,leglátványosabberedményei,
mertalelkidolgokígynemmérhetõk.Deaztelmondhatom,hogyTiborbátyám,mintjógazdahintetteamagot, hirdette az igét alkalmas és alkalmatlan idõben
egyaránt: Hirdette a szószékrõl, a bibliaórákon, a különbözõ alkalmakon, keresztelõkön, hittanórákon, házasságkötéskor,temetéskor.Hirdetteazigétszavakkal
és szavak nélkül is az életével. Nála megvalósult az
„óraetlabora”,„imádkozzálésdolgozzál”egysége.
Hiteles élete és fáradhatatlan munkálkodása révén
megtelttemplomunkésmegnövekedettahitét–azúrvacsoravételével–megvallókszáma.HálalegyenérteIstenünknek.
Tiborbátyáméletébenelsõvoltazegyház,agyülekezet.Fogadóórájanemvoltidõkeretbeszorítva.Aparókiaajtajamindignyitvaálltasegítségreszorulókelõtt.
Denemcsakotthonvártaabekopogtatókat,hanemeljutottmindenkihez,akirõltudta,hogybeteg,helyhezkötött.MentmindenIstenfelévágyakozóhoz,kerékpárjávalróttaafalumajdvárosutcáit;ésmentakórházba
ishévvel,vonattal.Ment,vitteavigasztalószót,abátorítóüzenetet,azÖrömhírt.
Bárgyülekezetünkésannaktagjaimeglehetõsenszerény körülmények között éltek, mindig gondolt mások
anyagitámogatásárais;ésaholszükségétlátta,hogy
segítsen, gyûjtést szervezett. Különösen szívügyének
tekintetteaceglédiMolnárMáriaEgészségügyiSzeretetotthon támogatását, ahol testi- és szellemi fogyatékos gyerekeket ápolnak. Számukra természetbeni és
pénzbelitámogatástnyújtunkmártöbbévtizede.
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Sok idõt, nagy gondot fordított a gyerekek, az ifjúság
hitbeli nevelésére is. A kettõs nevelés idõszakában
többszörtaláltvisszautasításra,sõtnemegyszerkigúnyolástkapott.
De õ soha, semmiért sem panaszkodott. Kedves mosolyávaleltakartasajátbaját,fájdalmát.
Amikor, 71 évesen a nyugdíjazását kérte, a látogató
szolgálatméginkábbkiteljesedettnála.Õnyugdíjbavonult,denemnyugalomba.Mentazidõsekhez,abetegekhez,azelhagyatottakhoz.Házibibliaórákatszervezett. Mindenkihez segítõkészen fordult, mindenkihez
voltjószava.Közöttünkmozgott.Ismertegyülekezetét.
Ismerte a rokoni kapcsolatokat. Ismerte az egyéni és
családiproblémákat.Éssegített:amindigkezeügyében levõ bibliáját fellapozva, elmondta az Ige útmutatását.Bölcsességével,meggyõzõbeszédévelsok„csomótkibogozott!”
ÉleténekzsinórmértékeaSzentírásvolt.Ebbenaszellembennevelte–hûségesfeleségével–Ilonkanénivel
együtthatgyermeküket,akikmárasajátcsaládjuknak
adjákátörökségként.
Szeretném azt is elmondani, Tibor bátyám nemcsak a
DunaharasztinésaTaksonybanélõreformátusokatgyûjtötte össze, hanem õ kezdeményezte a Harasztin levõ
keresztény felekezetek ökumenikus összefogását is,
amelybenpartnerekretaláltaprotestánsegyházakonkívülaLángAndrásatyavezettekatolikusságbanis.
De tágabb körben is mozgott. Nem hiányzott soha a
nemzetiünnepeinkvárosirendezvényérõlsem.Bátran
vállaltamagyarságát,hazafiságát,hazaszeretetét.
Önzetlenül és állhatatosan végzett szolgálatára felfigyeltvárosunkis.Arendszerváltásutánõistöbbször
szólhatott a város lakosságához. Ekkor mindig – a
Szentírásalapján–azösszefogásésaszereteterejét
hangsúlyozta. Életének jelentõs állomása volt, amikor
2009-ben Pro Urbe kitüntetést kapott, elismerve azt a
példamutatómunkát,amitaközösségértvégzett.
Mérhetetlen szerénységére jellemzõ volt az az ige,
amelyetazátadóünnepségenolvasottföl.Aztmondja
Jézus:„…Ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak
nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk,
azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lk. 17,10.)  Mert
tudtaésvallotta:MindenértegyedülIstenéadicsõség!
Tibor bátyám arcán mindig mosoly ült, amelyen áthatottaszívbõljövõszeretet.Eztérezhettemindenki,aki
csakkapcsolatbakerültvele.EnnekaszeretetnekaforrásapedigIstenszeretete.
Tiborbátyáméletevégéigvégeztehivatását,tetteadolgát. Újévi istentiszteletünkön még szolgált közöttünk.
„Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön!” –mondjaazige.(Mt.24,46)
Azzalabiztostudattalbúcsúzunk–DunaharasztiReformátusEgyházközség3.megválasztottlelkipásztorától – Faragó Tibor tiszteletes úrtól, szeretett Tibor bátyámtól,hogymárBOLDOGõazÖrökHazában.
Emlékezetelegyenáldott!
KérjükaMindenhatóIstenünket,hogyagyászolóknak
adjon megnyugvást, vigasztalást, átélve a zsoltáros
szavainakvalóságát,melyszerint:„Az igaznak világossága fénylik a sötétben”. (Zsolt.112,4)
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2011. november hónapban elhunytak
neve és életkora
Boczka Zsuzsanna
Fehér Mátyás
Glász János
id. Damásdi Ferenc
Koczó József
Kovács Lászlóné
Kövesdi Józsefné
Kúti Lászlóné
Leéb Pálné
Páli József
Piff Imre

élt 54 évet
élt 60 évet
élt 78 évet
élt 78 évet
élt 64 évet
élt 65 évet
élt 89 évet
élt 64 évet
élt 73 évet
élt 97 évet
élt 84 évet

2011. december hónapban elhunytak
neve és életkora

Nekrolog Faragó Tibor halálára
„Holtaserosszannak,akinekéleteemberivolt.”
Jézusmondja:„Nincsennagyobbszeretetesenkinekannál,akiéletétadjabarátaiért.”
Te,TiborBácsi,aszûkebbcsaládodésnagyobbcsalád a református közösséget szolgáltad egész éltedben.A Közösségért végzett munkádat Pro Urbe díjjalismerteelaváros.Apályádatbefutottad,ajóharcát harcoltad, a népdallal kéred „Én Istenem adjál
szállást,mertmeguntamajárkálástazidegenföldön
lakást.AdjonIstenjóéjszakát!”
MenjbeUradörömébe,nyugodjálBékében
(Reqviescasinpace).
Búcsúzóul
Velkei Károly, egy városlakó

Agócs Lászlóné
Csató Imréné
Csóka István
Farkas Imre
Hepp György
Horváth Mihályné
Jánosi János
Klemann Andrásné
Kocsis Sándor
Kovács Antalné
László Béláné
Oberfrank Mátyás
Surányi Sándor
Weinber Istvánné

élt 85 évet
élt 84 évet
élt 58 évet
élt 82 évet
élt 85 évet
élt 59 évet
élt 62 évet
élt 82 évet
élt 55 évet
élt 77 évet
élt 82 évet
élt 49 évet
élt 83 évet
élt 81 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal, de a feltámadás
biztos tudatában
köszönöm meg mindazoknak, akik férjem,

FARAGÓ

TIBOR

nyugalmazott református lelkipásztor
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akikszeretettférjemtől
SIPEKI SÁNDORTÓL
2012.január14-énvégsőbúcsútvettek
ésfájdalmunkbanosztoztak
Sipeki Sándorné és családja

temetésén részt vettek,
vagy más módon fejezték ki részvétüket.
A gyászoló család nevében:
Faragó Tiborné, Ilonka néni

Szerkesztõk:
dr.SzalayLászlópolgármester,LovásziLászló(06-70-336-7655)
Szerkesztõség: DunaharasztiPolgármesteriHivatal–2330Dunaharaszti,Fõút152.,tel.:504-450
Hirdetésfelvétel: PolgármesteriHivatal,e-mail:ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
TeszárÁkos,szerzõk,szerkesztõk.
Akéziratokleadásihatárideje:megjelenéstmeglezõzõhónap20-a.Kéziratot60napigõrzünkmegés
nemadunkvissza.Megjelenik8500példányban.Ahirdetésekvalódiságáértésabeküldöttanyagok
minõségéértfelelõsségetnemvállalunk.ISSN1589-5874
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2012.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér

DÍJAK:

színes

egészoldal:
95000Ft+áfa
féloldal:
50000Ft+áfa
negyedoldal:
26000Ft+áfa
nyolcadoldal: 10000Ft+áfa, 13000Ft+áfa
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DMTK HÍREK

ASZTALITENISZ

A felnõtt csapat eredményei
13. forduló Kecskeméti TE II–Dunaharaszti MTK 2-1
AKecskemétellennemjártunksikerrel,hiszenaválogatott
hétvége miatt, rengeteg visszajátszójuk volt a hazaiaknak.
Gyorsanvezetéstisszereztek,deeztmégVargaCsabagóljávalkitudtukegyenlíteni,ámalefújáselõttnemsokkalHegedûsisbetalált,így2-1-gyelértvégetazösszecsapás.
14. forduló Dunaharaszti MTK–Csepel 0-0
A Csepellel mindig nagy rangadókat vívunk és most sem
voltezmásképp,mertegyizgalmascsatátláthatottakilátogatószurkolósereg.Amérkõzés0-0-valértvéget,azonbanamiszámunkraennélfájóbb,azaz,hogyNémethJózsef úgy lekönyökölte Dobesch Bálintot, hogy fiatal támadónknakeltörtazorra.
15. forduló Makó–Dunaharaszti MTK 1-3
Aszezonzárásszépresikeredett,mertugyanazelsõfélidõben még vezettek a hazaiak, de a második játékrészben
Ughy Márk fejjel egalizált, majd Mészáros Dániel és Varga
Csabaismegzörgetteahálót,tehát3-1-renyertünk,sígyaz
ötödikhelyrõlváratjukatavaszifolytatást.
A DMTK II eredményei
Pest megyei „B” CSB õszi-fordulók
1.DMTKI–11mérkőzés,11győzelem:22pont
7–9.DMTKII–2győzelem,2döntetlen:6pont.

12. forduló Dunaharaszti MTK II–Inárcs 9-1 (Gólszerzõk:
Bajzáth Martin 3, Balogh Tamás 2, Hegyes Zoltán, Trikkál
Zsolt,SeresTibor,SurmanDávid–öngól)
13. forduló Táborfalva KSE–Dunaharaszti MTK II 3-1 (Gólszerzõ:BajzáthMartin)
A DMTK U19 eredményei

Egyéni rangsor
1.PatónéWirthVeronika
2.KisTamás
4.SósTibor
8.KaslerLászló
13.TörökAnna
33.TóthIstván
42.T.KissTamás
53.PatóAnna
54.TakácsLászló

1. forduló Dunaharaszti MTK–SZTK 0-1
13. forduló Diósdi TC–Dunaharaszti MTK 5-1 (Gólszerzõ:
MolnárMartin)

100%
98%
93%
85%
72%
50%
40%
25%
25%

A DMTK U17 eredményei

MOATSZ ORSZÁGOS RANGLISTÁN: PATÓ ANNA 20. (22
ponttal)azU12-ben,47fõrangsoroltközött!
TÖRÖK ANNA: 5. Országos Diákolimpiai döntõs volt. (3
asztalitenisz,2duatlonsportágban.)ARÉGIÓBAN:eddig37
elsõ,14második,13harmadikhely.Azelsõcsapattagja,72%oselsõévesszerepléssel.
KIS TAMÁS: 1OrszágosDiákolimpiaidöntõs,most98%-os.
LEGJOBBacsapatban!14elsõ,12második,16harmadikhely
aRÉGIÓBAN!
PATÓNÉ WIRT VERONIKA igazoljajátékávalisklasszisátés
kislányávalegyüttpéldamutatóanszerepelnekaDMTK-ban.
Van esélyünk a feljutásra, remélem a tavaszi jószereplés
sikereslesz.
Csík Miklós
szakosztályvezetõ edzõ
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1. forduló Dunaharaszti MTK–SZTK 1-6 (Gólszerzõ:Vlasits
Marcell)
13. forduló Diósdi TC–Dunaharaszti MTK 5-1 (Gólszerzõ:
ErdélyiRudolf)
9. forduló Rákosmenti KSK–Dunaharaszti MTK 5-2 (Gólszerzõk:ErdélyiRudolf,TakácsZsolt)
A DMTK U15 eredményei
8. forduló Dabas-Gyón–Dunaharaszti MTK 1-0
11. forduló Örkény SE–Dunaharaszti MTK 2-4 (Gólszerzõk:PavliszPatrik3,JeneiÁron)
13. forduló Dunaharaszti MTK–Dömsöd USE 3-2 (Gólszerzõk:JeneiÁron,PavliszPatrik,ErdélyiBálint)

FELHÍVÁS!
Felhívjukminden1993-banésazutánszületett
Dunaharasztinésakörnyezõtelepülésekenélõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK
labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat,akikfutballozniszeretnének.Afolyamatosfejlõdéstszakképzettedzõinkbiztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330
Dunaharaszti,Mindszentyu.16/B)hétköznapdélutánonként,
telefonon a 06-24-657-683-as számon, vagy e-mailben:
dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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Dunaharaszti Darazsak: mentünk, játszottunk, gyõztünk,
ismét hazahoztunk egy kupát
2011.12.18-ánMogyoródralátogatottelaDunaharasztiDarazsak 2004-es (U8-as) kis csapata,  hogy részt vegyen a
Football Factor által megrendezésre kerülõ focitornán. Az indulócsapatok,A-Bcsoportosbeosztásban,egyegésznapos
találkozóncsillogtathattákmegésmérhettékösszeeddigi,játékosalapokraépítettfocitudásukat.Alelkesésfelkészültszülõi szurkolótáborunknak is hála, a meccsek ismét nagyon jó
hangulatban,azalábbipársorosösszesítésalapjánzajlódtak:
Résztvevõ csapatok:
Acsoport:R.K.S.K.;BVSC-Zugló;IkarusBSEII.;DunaújvárosiVSI
Bcsoport:UFCDunaújváros;IkarusBSEI.;DunaharasztiDarazsakSE;JászberényiSE

dulásbólismétmegmutattahogyankellgóltrúgni,majdaztkövetõenfélpercmúlva,KissG.bombagóljávalbeisbiztosítottuk magunkat, melyeknek köszönhetõen már nem forgott veszélybenkupagyõzelmünk.
Végeredmény:
1. Dunaharaszti Darazsak SE
2.RKSK
3.IkarusBSEII.
4.IkarusBSEI.
5.BVSC-Zugló
6.DunaújvárosiVSI
7.JászberényiSE
8.ÚFCDunaújváros
A teljesség igénye nélkül, íme egy kis
képes beszámoló a 2011-es év mecscseirõl:

1. Dunaharaszti Darazsak–Jászberény (3:0)
Gólszerzõk: Kiss Gergõ (2), Kindert Zalán (1). Már az elsõ
meccsen kiváló csapatmunka eredményeként, két hatalmas
bombagóltláthattunk,majdkicsitkésõbbKindertZalánszép
solojátékaként,ismétegygóltcsavartunkbeazellenfélhálójába.AmeccsfelénélBodnárErikjöttfelapályáraésmaradt
isajátékvégéig.

2011. 04. 30.
Bp.,XIX.ker.EötvösÁltalánosIskola
Résztvevõk:
felsõ sor: Németh Máté, Laurán György,
BodnárDominik,KindertZalán;alsósor:
BodnárErik,MoluszZsolt,DezsõMáté.

2. Dunaharaszti Darazsak–Dunaújváros (4:1)
Gólszerzõk: MoluszZsolt(2),KissGergõ(2).Csapatunkmagabiztos játékot mutatott a dunaújvárosiakkal szemben. Az
egyenlítõgólutánrögtönjeleztük,hogykiazúrapályán,melynekeredényeképpen,fölényesgyõzelemmelvonultunkazöltözõbe.
3. Dunaharaszti Darazsak–Ikarus BSE I. (0:0)
Kiegyenlítettmezõnyjátékjellemezteamérkõzést.Kétmagabiztossikerután,érthetetlenmódonkapkodva,sokhibávaljátszottunk! Molusz Zsolt egy, Kiss Gerõ két kapufájával mégis
mi álltunk közelebb a gyõzelemhez. Kindert Zalán és Dezsõ
Máté védelmi teljesítményét minõsíti, hogy a három meccs
alattszintenemakadtvédenivalójaakapusunknak.
4. Elõdöntõ: Dunaharaszti Darazsak–Ikarus BSE II. (2:0)
Gólszerzõk: KissGergõ(1),MoluszZsolt(1).VetésiOlivérkapusunkbravúrosvédéseinekköszönhetõen,azellenfélnemtudottgóltszerezni,melyettámadópárosunkismétegy-egygóllalháláltmeg,bebiztosítvaacsapathelyétadöntõben.
5. Döntõ: Dunaharaszti Darazsak–RKSK (2:0)
Gólszerzõk: MoluszZsolt(1),KissGergõ(1)
Izgalmasnakigérkezettadöntõmeccsjátéka.Azelsõ2-3percben nekünk estek a jó erõkbõl álló rákosmentiek. Vetési Olivérnek kellettek a védései, hogy hálónkat ne érje labda.
A meccsfelénélacsapatkapitánya(MoluszZs.)hirtelenfelin-
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2011. 06. 11.
Dabas,London-Kupa:I.hely.
Részvevõk:
balról:BodnárErik,VetésiOlivér,NémethMáté,DezsõMáté,MoluszZsolt
(„legjobb góllövõ és a torna gólkirálya”), Bodnár Dominik, Laurán
György,KindertZalán
2011. 12. 18.
Mogyoród, Football Factor Kupa: I.
hely.
Részvevõk:
balról: Dezsõ Máté, Vetési Olivér,
KindertZalán,BodnárErik.Alsósor,
b.-ról: Kiss Gergõ („a gólkirály”),
MoluszZsolt.
Acsapatnagyonjólteljesített,melyköszönhetõakiválóedzõi
munkáknak is. SZÉP VOLT FIÚK, ezúton is köszönjük a sok
izgalmasabbnál izgalmasabb meccset, reméljük a 2012-es
évet is ilyen szép eredménnyel zárjátok majd! Mindenkinek
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! HAJRÁ DARAZSAK!

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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Varrást vállalok!
Vállalok nadrágfelhajtást, cipzárcserét,
függönyvarrást, ágynemûvarrást
és kisebb átalakítást.
Gyermekeknek óvodai jelfelvarrást.
Érdeklõdni a 06-20-822-8206-os
telefonszámon lehet.
Cím: Dunaharaszti, Gyárköz u. 2.

Kristálytiszta, egészséges ivóvíz az ön otthonában
– háztartási víztisztítók
– irodai víztisztítók
– zuhanyszûrõk
– vízlágyítás berendezései
– minden más, e témához kapcsolódó
megoldások és mûszaki berendezések
forgalmazása és szerelése
Nincs több szemétbe dobott mûanyag
palack.
Nincs több filmréteg a kávén.
Nincs több vízkõ a kávéfõzõn, vasalón.
Jobb ízû levesek.
Nem lesz vízkõ a kazánban, boylerben, mosógépben.

PLATINUS AQUA HÁZTARTÁSI VÍZTISZT ÍT ÓK

Ingyenes helyszíni tanácsadás: Molnár József 06 20 312 5323

Karácsonyi apró csoda,
avagy az összefogás ereje
A ködös, nyirkos napok lassan-, lassan karácsony napjaihoz közelítettek. Haraszti kirakatai és intézményei, az
utcái ünnepi díszbe öltöztek. A lakóházakon is megjelentek a karácsonyi világítások, ámbár sokkal kevesebb
fénnyel, mint azt az elõzõ években tették. Úgy gondolom,
ez már a megszorításoknak köszönhetõ! De sebaj, rendezvény itt, rendezvény ott, szinte minden korosztály talált magának megfelelõ ingyenes programot! Dolgoztak
is serényen az egyes civil szervezetek és sokan mások
is, szervezték a mûsorokat, szállították a szereplõket, az
összegyûjtött adományokat, sütöttek, fõztek, másokért,
magukért, az összefogásért azért, hogy senki ne maradhasson ki a karácsonyi meglepetésekbõl!
Az áldott, békés ünnep közeledtével, egyszer csak hangos elégedetlenség ütötte fel a fejét. Voltak, akik nem kímélve hagyományainkat, az adventi várakozásunkat a
legsötétebb napunkon és nem mellékesen, Sztálin születésnapján gondolták, majd megmutatják az összetartozásuk erejét, mire képesek! Mire?
Ezt máig sem tudom.
Vajon, hallották-e ezek az emberek, azok szavát, akik alig hallhatóan, adták mindannyiunk tudtára,
hogy tartalékaik elfogytak, munkahelyük megszûnt, így kenyér híján, de még az otthonukban hogyan legyen karácsonyuk? Pedig
ott voltak köztük, amikor kigondolták és megtartották a Kegyeleti Parkban, a Duna-parton december 21-én az összetartozás elsõnek vélt haraszti ünnepét.
Nem hinném, hogy hallották, mert
akkor nem jött volna, egy segélykiáltás, e-mail formájában hozzám!
Kicsit gondolkodtam, miért is éppen hozzám, hiszen együtt voltak,
épp azon estén ünnepelték az öszszefogást. Nem lamentáltam sokáig, mert 21-ét írtunk és 3 nap múlva karácsony! Ezeknek az embereknek és családjuknak talán már
aznap sem volt mit enniük?!
A Környezetbarátok Egyesületének elnöke vagyok, így az egyesület tagjaihoz, kedves ismerõseimhez fordultam, hogy segítsünk.
Sajnos az ilyesfajta segítségben
van már tapasztalatunk! Levélben

kértem, hogy aki tud, az hozzon,
alapvetõ élelmiszert, szorítson ki
valamit a karácsonyi vacsorához
bevásárolt dolgokból, majd csak
összejön az ünnepi vacsora a segítséget kérõk asztalára is. És
láss csodát! Másnap reggelre
mindenki, aki a levelezési listán

szerepelt és azok, akik valahogy
tudomást szereztek a problémáról, hozták a hol nehezebben,
hol könnyebben kiszorított élelmiszereket. Így három családon
tudtunk segíteni, talán január
közepéig sikerült megoldani
élelmiszer problémáikat.
Nem volt szó, ki melyik párt szimpatizánsa, megjegyzés sem ki hovatartozására. Büszkén
állíthatom, akkor és ott példát mutattunk az összetartozásunkról a haraszti emberek összefogásáról!
Miért is írtam mindezt le?
Mert, úgy gondolom, az összetartozás szimbóluma lehet ez az apró csoda! Halljuk meg azok hangját is, akik
nem kiabálva, mellüket verve vallják, hogy össze kell
fognunk, hanem teszik is azt különösebb nyilvános ünnepség nélkül.
Köszönet a Nagycsaládosok Egyesületének, a Környezetbarátok Egyesülete minden egyes tagjának és
mindazoknak, akik nevét sajnos nem is ismerem, de
segítettek!
Drscsákné Kerekes Gabriella
Önkormányzati képviselõ

