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27 éves va gyok, kis meg sza kí tás sal min dig Dunaharasztin él tem. In -
for ma ti kus nak ké szül tem, de ha mar rá kel lett jön nöm, hogy a re ál -
tár gyak tá vol áll nak tõ lem, és sok kal szí ve seb ben al ko tok. Egy ide -
ig ke res tem az ön meg va ló sí tás le he tõ sé gét, mely re vé gül az egye -
te mi cso port tár sa im hív ták fel a fi gyel me met. Így hát a vic ces-iro ni -
kus fo tós evo lú ció leg al só lép csõ jét, a mo bil te le font sem hagy tam
ki, és ha ma ro san az el sõ fi ze té sem bõl vet tem is egy kis kom pakt gé -
pet. Pár évig ki elé gí tet te az igé nye i met, de ami kor már mû vé szibb
ké pe ket sze ret tem vol na ké szí te ni, ak kor meg fo gal ma zó dott ben -
nem egy egé szen más faj ta úticél, és ak kor már tud tam, hogy én
bi zony fo tóz ni sze ret nék. 
Az el sõ ko mo lyabb fény ké pe zõ gé pe met 2009-ben vá sá rol tam meg,
majd au to di dak ta mó don ta nul gat tam a fo tó zás csín ját-bín ját. Ta -
valy a FotoArt Fo tós is ko la hall ga tó ja vol tam, az alap tan fo lya mot és
egy Photoshop tan fo lya mot vé gez tem el ná luk. Ren ge teg új és
hasz nos tu dást gyûj töt tem az ok ta tók tól, akik ma xi má lis lel ke se dés -
sel és oda adás sal ad ták át ne künk hall ga tók nak a tu dá suk ja vát –

ez úton is kö szö net ezért
ne kik!
A ké sõb bi ek ben sze ret -
nék ko mo lyab ban is a
fény ké pe zés sel fog lal -
koz ni, sze ret ném, ha a
hob bim a mun kám is len ne egy ben. El sõ sor ban em be rek kel sze re -
tek fog lal koz ni, a mo dell-, es kü võ- és di vat fo tó zás ér de kel iga zán,
de szí ve sen já rom a vá ro so kat és a ter mé szet ben is meg le lem a ked -
venc té má i mat, le gyen szó táj ké pek rõl, vagy mak ró fel vé te lek rõl. 
Ed di gi mun ká im so rán dol goz tam es kü võ kön és fény ké pez tem ék -
sze re ket, de a kis ma ma fo tó zás volt éle tem leg ne he zebb fel ada ta és
egy ben a leg ked ve sebb is. Egyik ba rát nõm rõl ké szült ké pem és egy
Du na-par ton ké szí tett táj ké pem sze re pelt már ki ál lí tá son a bu da pes -
ti Hunguest Ho tel Platánus kon fe ren cia ter mé ben is.
Fo tós ként úgy gon do lom, hogy min den pil la nat egy sze ri és meg -
is mé tel he tet len, min den ben ott rej lik va la mi iga zán gyö nyö rû, amit
ér de mes meg örö kí te ni. A leg egy sze rûbb té mák ban is meg van a
cso da, csak meg kell tud ni lát ni. A fény ké pész at tól mû vész, hogy
meg lát ja és má sok kal is meg lát tat ja ezt – a sa ját sze mé lyi sé gén ke -
resz tül –, mert a ro ha nó hét köz nap ok ban so kak nak nincs er re ide -
jük, le he tõ sé gük. A leg töb ben el men nek egy-egy kis cso da mel lett,
pe dig ha fi gyel nék a kör nye ze tü ket, sok kal több aján dé kot kap ná -
nak tõ le, mint va la ha is gon dol ták. Egy kis vi rág, egy kö vek közt
sar ja dó élet, egy gyö nyö rû nap fel kel te, egy bo rús nap a vá ros fe -
lett – mind olyan erõ vel tud hat ni az ér zé kek re, akár csak egy fény -
kép alap ján is, hogy ha tás sal le het az egész na punk ra is akár.
Az én kül de té sem te hát meg örö kí te ni az egy sze ri és meg is mé tel he -
tet len pil la na tot: a bé két, a sze re te tet, a szép sé get, de ugyan úgy a
fe szült sé get, a rom lást, vagy épp a szen ve dést. 
Mot tóm: Min den egy sze rû do log ban ott van a cso da, csak meg
kell ta lál ni a mód ját an nak, hogy meg lát hasd! Ha pe dig meg lát tad,
mi ért ne örö kí te néd meg, hogy osz toz has son ve led a cso dá ban
más is?
Ké pe i met egy hó na pon ke resz tül meg te kint he tik az ér dek lõ dõk a
Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban.

2012. FEBRUÁR – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE

Bá lint Tün de
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–Elsõtalálkozásodaverssel?
– A köl té szet tel iga zá ból a pol gá ri is ko lá ban
ta lál koz tam elõ ször. Cso ko nai, Ba las si, Pe -
tõ fi, Arany köl té sze te ra ga dott meg leg job -
ban. Rá cso dál koz tam a for má ra és a rit -
mus ra. A köl té szet olyan cso da, mint a
zene. Ezt ta lál tam meg a 18–19. szá za di
köl tõk lí rai re a lis ta mû ve i ben. A má sik ha -
tal mas fel is me rés a cser ké szet hez kö tõ -
dik: a nép dal, a nép ze ne meg is me ré se.
Az 1930-as évek tõl el in dult fa lu ku ta tó
moz ga lom ha tá sá ra a cser ké szet ben az
ad di gi, több nyi re né met és ame ri kai da lok
he lyett – fõ leg Bar tók és Ko dály ha tá sá ra
– ma gyar nép da lo kat éne kel tünk. A cser -
ké szet ben õrs ve ze tõ nek vá lasz tot tak. Egy
or szá gos õrs ve ze tõi tá bor ba is el ju tot tam,
ahol ki lenc ezer fi a tal vett részt. So sem fe -
lej tem el, hogy es tén ként a tá bor tûz nél mi -
lyen fel sza ba dul tan és bol do gan éne kel -
tük a nép da lo kat. A cser ké szet ál tal ka pott
él mé nyek, a sok ti zen éves gyer mek tár sa -
sá gá nak em lé ke és az együtt ének lés kö -
zös sé gi él mé nye ös  sze ol vadt a nép dal
õsi sé gé vel, szép sé gé vel. Ki fe je zõ ere je
meg döb ben tõ. Fi gyeld csak meg ezt a né -
hány sort:
Fölmentemahegyre,lenéztemavölgybe,
Ottegyasztaltláttambúvalmegterítve.

Ez szür re a lis ta kép, hi szen bú val nem le -
het asz talt meg te rí te ni, de még is mi lyen
egy sze rû, min den ki ér ti. Az em bert szí ven
üti ez a gon do lat. Ez je len tet te a köl té szet -
tel va ló ta lál ko zást.
–Elsõigaziversed?
– A ver sek re va ló rá cso dál ko zás egy meg -
le põ ösz tön nel pá ro sult. A ha tár ban, az er -
dõ ben, a ha rasz ti tur já nok ban va ló vég te -
len nek tû nõ ma gá nyos ba ran go lá sa im so -
rán nép da lo kat éne kel tem, vagy gon do la -
ta i mat „vers be” ren dez tem. A meg cso dált
rím és rit mus se gít sé gé vel for mál tam kis
vers sza ko kat, fel fe dez ve így az õsi nyol -
cast, amely a ma gyar ban a leg gya ko ribb
hang sú lyos vers. De hát ezek nem is vol -
tak iga zi ver sek. Di ák ko rom ban töb bet is
ír tam, ezt né mi mo soly gás sal fo gad ta kör -
nye ze tem. Egy szer a há zi fel ada to mat is
vers ben ír tam meg; a ta ní tó bá csi azon -
ban nem mél tá nyol ta a fá ra do zá so mat. El -
sõ iga zi ver sem a „Hívóhang”, mely a már
em lí tett õsi nyol cas ban író dott. Ezt negy -
ven évig for mál tam, amíg úgy érez tem,
hogy nem le het ja ví ta ni to vább: a vers el -
ké szült.
–Mikordöntöttedel,hogyköltõleszel?
– So ha sem akar tam más len ni. Nem ér de -
kelt iga zán más, csak az iro da lom és a ze -

ne. Kép zelj el egy fi a -
tal fi út, akit az ol va sá -
son kí vül nem ér de kelt
más. Ál lan dó an ol vas -
tam, és ez a könyv éh -
ség a mai na pig is ben -
nem van. „A könyvbûl
nem le het ha rap ni” –
mond ta apám. Anyám,
aki a Bib li án kí vül nem
so kat ol va sott, vé dett
meg, és tá mo gat ta
szen ve dé lye met.
– Mióta tartod ma-
gadprofiköltõnek?

– Né meth Lász lót kell idéz nem, aki azt
mond ta, hogy az in tel li gen cia az ön is me -
ret tel kez dõ dik. Min dig ké tel ked tem a köl -
tõi ké pes sé gem ben. 1951-ben meg is -
mer tem Sza bó Lõ rin cet, aki vel ha lá lá ig
kö ze li vi szony ban vol tam.  Ö azt mond -
ta, rosszak a ver se im, kár a pa pí rért. Na -
gyon meg ha ra gud tam rá, egy ide ig nem
is ke res tem fel. 
Vé gül is ki bír tam a szél sõ sé ges kri ti kát,
így hely re állt kap cso la tunk. Ké sõbb tud -
tam meg egy kö zös ba rá tunk tól, hogy túl
men tá lis nak tart ja a ver se i met. Ez azért
is ér de kes, mert Sza bó Lõ rin cet én a hu -
sza dik szá zad mo dern ma gyar köl té sze -
té nek leg in tel lek tu á li sabb köl tõ jé nek tar -
tom. El sõ jó ver sem is hoz zá kö tõ dik,
1957-ben, ha lá la után ír tam.
– A te költészetedet is intellektuális-
naktartják…
– Igen, bár én ki emel ném a szim bo li kus
és mi ti kus jel le gét. Na gyon erõs volt szá -
mom ra Bar tók ha tá sa, szin te má gi ku san
von zott. Bar tók a ma gyar, a ro mán, a
szlo vák és a tö rök nép ze nét a vi lág él -
vo na lá ba he lyez te. A gyö ke re ket ke res -
te és ta lál ta meg, ezt épí tet te be szer ze -
mé nye i be. Szá mom ra is ez min dig egy
rend kí vül fon tos do log volt. El jut ni a gyö -
ke re kig, az írás be li ség elõt ti nép köl té -
szet hez. Meg is mer ni in di á nok, esz ki -
mók, egyéb ter mé sze ti né pek nép köl té -
szet ét. Hol kez dõ dött? Meg ra gad ni azt a
pil la na tot, ami kor az em ber meg ne vez te
a dol go kat: nap, is ten, fo lyó, stb.; ez a
köl té szet pil la na ta. Er rõl szól a Boldog
látomások cí mû for dí tás kö te tem. Ez az
õsi for ma szó lalt meg a Ve res Pé ter éne -
kek ben is. 
Gon dold el, hogy ti zen négy éves ko rom
óta ál lan dó an ol va só em ber va gyok. A
mai írói-köl tõi ta pasz ta lat en nek az ol va -
só em ber nek az élet pá lyá ja. Az ol va sás
és az iro dal mi mun ka szá mom ra tel je sen

MO DERN VA GYOK ÉS ÕSI
Lá to ga tó ban Tor nai Jó zsef köl tõ nél

Tavasz végén szokatlan kánikulai melegben csöngettem be Tornai Józsefhez.
Mostmásfajtaizgalmatéreztem,mintmikortízévvelezelõttelõszörtalálkoztam
azismertköltõvel.Akkormégazértizgultam,hogyvajonmirõltudok,énegysze-
rûirodalomkedvelõbeszélgetnivele.Tízévismeretsége,már-márbarátságaután
inkábbazapám-korúköltõvelvalótalálkozásöröme,ésarámváróbeszélgetés
élménye volt oka a mellkasomat feszítõ érzésnek. Majd megszólal az ismerõs
hang,bemutatkozás,kattanazelektromoskapuzár,ésénmárisereszkedemlea
keskenylépcsõnazelsõ„süllyedetre”,ahogyJóskaelnevezteaföldszintet;hegy-
oldalbanlévõházuknálugyanisazutcaszintazelsõemelettelvanegyvonalban.
Ígylettalefeléelterülõelsõszintneveazemeletellentettjekéntsüllyedet.Anyolc-
vanadikévébenlévõköltõalépcsõházbanfogad.Jellegzetestesttartásávalnyit
ajtót.Szokásaszerintderûs.Magashomlokafölöttõszhajaritkább,mintmikor
megismertem,talánsoványabbis,demégismesszeelmaradkorától,friss,fiata-
los.Udvariaskodásranemhagyidõt,márisbeszélgetnikezdünk.Azelõszobában
felesége, Ildikó isbekapcsolódika társalgásba–köszönésre iscsakezután jut
idõ.Anappaliszobábatessékelnek.Leülök.Aszobakellemesenhûvös,anyitott
ablakonbeáramlikafrisshegyilevegõ.LábunkelõttfekszikaKongresszusiköz-
pontésaNovotelszálló.AMOM-parkhatalmasépületeióriásoknaktûnnek,atõ-
lüknemmesszefekvõGesztenyéskertöregfáialiglátszanak.
Aszobaolyan,minttulajdonosa:modernésõsi.Azajtómellettarchaikusláda,a
falonõsikultúrákszimbólumaitábrázolóképek,népmûvészetikerámiák.Atermé-
szetetközelhozóhatalmaszöldnövénnyelszembenamásikfalonaplafonigköny-
vek,apolcelõttmodernlámpaazolvasáshoz.Mindenacélszerûségetszolgálja,
azegyszerûségmégisszellemimunkátsugall:puritánintellektualitást.Alégkör
feloldakötelezõbevezetõmondatokalól,rögtönalényegibeszélgetésresarkall.
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ter mé sze tes volt. Nem tud tam, hogy más
hõ fo kon is le het ked vel ni az iro dal mat,
más ként is le het ol vas ni, nem csak olyan
meg szál lot tan, aho gyan én. Ugyan úgy,
aho gyan a li bi dó ja sem egy for ma az em -
be rek nek. 
–Anépköltészeten,BartókonésSza-
bóLõrincenkívülkikvoltakrádnagy
hatással?
– Nagy Lász ló köl té sze te meg ha tá ro zó
volt. A pa rasz ti szár ma zá sú köl tõ õsi tü -
ze és eu ró pai nyi tott sá ga meg igé zett. Ju -
hász Fe renc pe dig a lí rai köl té szet ben je -
len tett so kat. Ol vas má nya im nyo mán
min den össze kap cso ló dott az an gol,
fran cia, spa nyol, né met, ame ri kai vi lág -
iro da lom mal. Eb ben se gí tett Nagy Lász -
ló és Ju hász Fe renc köl té sze te. Ez ve ze -
tett el az úgy ne ve zett bar tó ki sá gig; a ma -
gyar, ke le ti ha gyo mányt ho gyan szin te ti -
zál hat juk a nyu ga ti iro da lom mal. Eb ben
Bar tók a hu sza dik szá zad óri á sa volt.
Gon dold meg, ho gyan je le nik meg a
Cantata Profanaban az õsi, ar cha i kus
ro mán bal la da az eu ró pai em be ri ség mi -
ti kus örök sé ge ként.
–Költészetedbenerreavégetnemérõ
kutatásra mondod, hogy modern va-
gyokésõsi?
– Pon to san. A bar tó ki mo dell, az õsi ség
és a mai vi lág kul tú rá ja ugyan úgy ben -
nem él, mint a múlt, a gyer mek kor, ami a
ter mé szet tel va ló tel jes ös  sze ol va dást je -
len ti, a mai kor tü ne te i nek meg élé sé vel.
Együtt kell él ni a mo dern kor be teg sé ge -
i vel, a globalizmussal, a kör nye zet pusz -
tí tá sá val, a pénz min den ha tó sá gá val, és
ez alatt fo lya ma to san vá gyó dunk vis  sza a
ter mé szet be. Mai na pig is rend sze re sen
ki já rok a dunaharaszti kis er dõ be. Ko ráb -
ban egy es  szém ben azt ír tam, hogy min -
den per cet el vesz te ge tett nek ér zek, amit
nem a ter mé szet ben töl tök.  A ter mé szet
irán ti vágy ve zet a tör zsi kor ba, a má gia
vi lá gá ba. A ci vi li zá ció rab sá gá ból sza ba -
dul ni vá gyó em ber ki tö ré se az õsi vi lág -
ba. A hu sza dik szá zad ban új sze rû ze ne
ala kult ki, mely nek nagy ze ne szer zõi
Sztra vinsz kij, Bar tók. A bar tó ki pen ta ton,
a csak tisz ta for rás ból táp lál ko zás sza -
bad sá gát is je len ti. Úgy ér zem, ge ne ti ka -
i lag ben nem van az õsi ség irán ti ér zé -
keny ség. Pél dá ul a kí nai nép ze nét tel je -
sen ro kon nak ér zem. Mi kor ott jár tam és
hal lot tam, úgy érez tem ott hon va gyok. Ez
az én ze ném. Hi szen mi ma gya rok is
ázsi ai nép vol tunk, va gyunk. A nép köl té -
szet meg õr zi az iro da lom elõt ti ség tör té -
ne tét, az em ber fej lõ dé sét egé szen a
gyûj tö ge tõ élet mód tól a vá ros épí tõ tár sa -
dal mak ki ala ku lá sá ig. Min dent tud ni sze -
ret nék, ami az em ber rel tör tént tör té ne te
fo lya mán. Eknaton Nap him nusz cí mû,
négy ezer év vel ez elõtt író dott ver sét el -
sõ nek for dí tot tam le ma gyar ra. Ezért for -
dí tom a vi lág tör zsi köl té sze té nek jó ré -
szét, a Boldog látomások-ban. Eb ben a
kö tet ben esz ki mók, in di á nok, óce á ni a i ak,
auszt rá lok, vi et ná mi benn szü löt tek nép -
köl té szet ét for dí tot tam le.
–Másfordításaidisvannak…
– Igen, an gol, fran cia, né met, és nyers -
for dí tás ok alap ján finn, svéd és spa nyol
for dí tá sok kal is fog lal koz tam. Új ra for dí -
tot tam a XIX. szá zad egyik leg szebb eu -
ró pai ver ses kö tet ét, Baudelaire,A rossz

virágai cí mû köny vét. Az an gol iro da lom -
ból is for dí tot tam. Ez zel kap cso lat ban
van egy ked ves kis tör té ne tem. Egy
hölgy is me rõ söm ol vas ta D. H. Lawrence
ver se it. Na gyon tet szett ne ki és lel ke sen
aján lot ta, „úgy vé lem, kö zel áll ön höz” –
mond ta. – „Is me rem – fe lel tem ne ki – én
for dí tot tam.” 
–Szerelmesversek?
– Baude laire -tõl meg ta nul tam, hogy a
nagy köz he lyek rõl kell ver set ír ni; sze re -
lem, is ten, ha lál. Még a leg szebb sze re -
lem is ha tal mas fáj da lom mal jár, az ál lan -
dó, le küzd he tet len hi ány ér zet ér zé sé vel.
Egy fran cia es  szé író sze rint egy sze re -
lem nagy sá gát csak a ve le já ró fáj da lom
mér cé jé vel le het ki fe jez ni. A sze rel met
ver sek ben, csak val lá sos sza vak kal tud -
tam ki fe jez ni. A sze rel mes is tent sze ret -
né, aki el ér he tet len, de imá dott sze rel me
el ér he tõ. Az iga zi sze re lem tö ké le tes át -
lé pés a má sik fél sze mé lyi sé gé be. A sze -
rel mi sze xu á lis ér zés a leg eg zisz ten ci á li -
sabb él mény az em ber éle té ben, hoz zá -
fog ha tó csak a ha lál él mé nye le het.
A sze xu a li tás az ab szo lút vá gya ko zás ból
ered, a ra ci o na li tás tel je sen el mo só dik,
el tû nik. 
– A szerelemhez kapcsolódik a Vad -
meggy,valamintazÉs be sza kadt a táj
címûköteted.
– A Vad meggy ön élet raj zi kö tet, amely -
ben szü le im, csa lá dom és sa ját éle tem
ér zel mi tör té né se i rõl írok. Egy pró zai mû,
amely kri ti kát is ka pott, mert so kan vél -
tek hoz zá tar to zót, is me rõst fel fe dez ni a
sze rep lõk ben, il let ve az ol va sók nem vol -
tak hoz zá szok va az ilyen õszin te ség hez
és nyílt ság hoz. Ez zel kap cso lat ban is
van egy tör té ne tem. Egy szer a szer kesz -
tõ ség be be ro bog egy fel dúlt, vö rös ké pû
fér fi: „ÖnTornaiJózsef?– Igen.– Önír-
taaVadmeggyet?– Igen.– Hátjegyez-
zemeg,egytisztességesíróilyenköny-
vetcsakahalálaután írmeg!”A má sik
kö tet egy rek vi em meg halt sze rel mem
em lé ké re. 
–Szerelemaházasságban?
– A sze re lem a há zas ság ban nem foly ta -
tód hat, hi szen nem le het tar tó san ab ban
a fe szült ség ben él ni, nem le het azt a tü -

zet hu za mo san fenn tar ta ni. A há zas ság -
ban meg ha tá ro zó a gyön géd ség, sze xu -
a li tás, a kö zös ér ték rend, ér de kek és
egyéb ös  sze tar tó ele mek, de a leg fon to -
sabb ösz  sze tar tó erõ, ami nél kül nem
mû kö dik a há zas ság, az em pá tia.
– Mindig aktív közéleti ember voltál.
Hogyanalakultközéletiségedapoliti-
kai változások közepette, illetve mi-
lyenszerepetjátszottapolitikaazéle-
tedben?
– Ami kor már vég le ge sen az iro da lom mal
fog lal koz tam, Ma gyar or szá got az aczéli
kul túr po li ti ka jel le mez te. Ek kor lé te zett
egy el len zé ki cso port, a bel vá ro si tár sa -
ság, ahol még együtt vol tunk né pi ek és
ur bá nu sok. Ér de kes, hogy mi már a het -
ve nes évek ben meg vol tunk gyõ zõd ve,
hogy a ká dá ri rend szer ös  sze om lik. Ne -
kem már 1963-ban Le nin grád ban egy
észt ér tel mi sé gi el mond ta, hogy mi lyen
vi szo nyok ural kod nak a Szov jet uni ó ban,
a nem ze ti sé gek mi lyen elé ge det le nek, és
a rend szer mû kö dés kép te len, az ös  sze -
om lás elõtt áll. Ter mé sze te sen itt hon ezt
nem min den ki lát ta így. Volt olyan író ba -
rá tom, aki a nyolc va nas évek vé gén is azt
mond ta: „Mitakartok?Lehet,hogyaKá-
dár-rendszer összeomlik, de a Szovjet-
uniósohasem.Megintbejönnekéselsö-
pörnekbenneteket!” Mi lyen iga za lett!
A monori, majd ké sõbb a lakiteleki ta lál -
ko zó nyo mán ala kult ki az MDF. Ez egy
nagy sze rû, de ve gyes ös  sze té te lû cso -
port volt, so kan va ló di rend szer vál to zást
akar tak, az óva to sab bak csak re form ról
be szél tek. Az ur bá nu sok ek kor kü lön út -
ra tér tek. Még szin te meg sem ala kult az
MDF, ami kor Ha rasz ti Mik lós New York -
ban meg je lent saj tó nyi lat ko za ta sze rint
Ma gyar or szá gon na ci o na lis ta párt ala -
kult. Meg kez dõ dött a ha ta lo mért fo lyó
harc, ami az egész rend szer vál tást
olyan ná tet te, ami lyen nek mi is meg is -
mer het tük. Én az MDF-ben po li ti zál tam.
Kér tek, hogy in dul jak a vá lasz tá son, ta -
lán or szág gyû lé si kép vi se lõ is le het tem
vol na, de ki je len tet tem, hogy szá mom ra
az iro da lom sok kal fon to sabb, mint a po -
li ti ka, így nem vál lal tam sem mi lyen tiszt -
sé get. Ké sõbb a meg kö tött pak tum és a
rossz po li ti zá lás mi att so kan el for dul tak a
Fó rum tól, s töb ben – köz tük én is – ki lép -
tünk MDF-bõl. 
–AzÍrószövetség?
– Vé gül is, eb ben a te kin tet ben nem ke -
rült el a po li ti ka, de ez nem párt po li ti ka
volt, itt a ma gyar író tár sa da lom több sé ge
vá lasz tott meg, hogy kép vi sel jem az ér -
de ke i ket. Ez 1992–1995 kö zött egy na -
gyon ne héz idõ szak volt. Po li ti kai har cok
foly tak az or szág ban, ek kor boj kot tál ták
a Csúcs Lász ló ve zet te Ma gyar Rá di ót.
Em lék szem, hogy az el nök ség egy ré sze
kér te, hogy az Író szö vet ség ad jon ki egy
nyi lat ko za tot, mely ben el íté lik és boj kot -
tál ják a rá dió ve ze té sét. Hos  szú vi ta kez -
dõ dött nem tud tuk egy mást meg gyõz ni.
Ek kor azt ja va sol tam ne kik, ír ják meg,
amit akar nak, majd egyen ként ír ják alá.
Vál lal ják el a vé le mé nyü ket, de ne a Szö -
vet ség vá laszt má nya ne vé ben. Több
konf lik tu som is volt, amíg ve zet tem az
író szö vet sé get. Szin te min den ki a rend -
szer vál tás mel lé állt, de ami kor a vál to -
zás már az õ sze mé lyét is érin tet te, nem

„Modernvagyokésõsi”
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volt haj lan dó azt el fo gad ni. Ne héz évek
vol tak, örül tem, ami kor vé get ért a man -
dá tu mom. Már az ele jén fél tem, hi szen a
kör nye ze tem ben is ta pasz tal hat tam,
hogy a ha ta lom ho gyan vál toz tat ja meg
az em bert, ho gyan for dul ki jel le mük ön -
ma guk ból. A ha ta lom a leg ve szé lye sebb
mé reg. Si ke rült ma ga mat meg õriz nem,
bár a fo lya ma tos ideg fe szült ség nyo mot
ha gyott szer ve ze tem ben is.
– Dunaharasztiról még nem beszél-
tél…
– Gon do lat ban sok szor vis  sza me gyek
oda, ahol szü let tem: a dunaharaszti ut -
cák ra, er dõk be. A Du ná hoz. Ott még gye -
rek szem mel lát tam min dent, s vis  sza -
nyer he tem az ár tat lan sá go mat: a na iv sá -
go mat. Dunaharaszti ak kor még szin te
érin tet le nül ter mé sze ti ál la pot ban volt.
Nem csa pol ták le a tur ján ja it, vad vi ze it, a
Kis-Du na olyan tisz tán öm lött a ná das,
ka vi csos par tok kö zött, hogy a fe ne ké ig
le lát hat tunk, nyi tott szem mel úsz hat tunk
a hul lá mai alatt. Nem nyúlt hoz zá sen ki
egyet len fá já hoz, er de jé hez, domb já hoz
sem. Vol tak ott pa go nyok, ka szá lók, gé -
mes ku tas le ge lõk, dû lõk és domb te tõk,
ho mok vá gá sok és szi ge tek, aho va min -
dig kü lö nös ka land és ün nep volt el men -
ni. De ilyen rej té lyes szel le me volt a vas -
út mö göt ti ho mok bá nyá nak, sõt a há zunk
kö ze lé ben üre sen ál ló egy né mely te lek -
nek is: já té ka ink és vad rej tõz kö dõ ösz -
tön nel épí tett kuny hó ink he lye i nek. Azt
hi szem, ter mé sze tes, hogy ezt a tá jat, ezt
az örök sé get vál toz ha tat lan nak hit tem.
Biz tos vol tam ben ne, hogy én el me he tek,
fe le dé ken  nyé vál ha tok, de a ha rasz ti
dom bok és er dõk, tur já nok s a Du na ágai,
szi ge tei ott ma rad nak ere de ti ere jük ben
és szép sé gük ben. An nál na gyobb volt a
meg döb be né sem és a dü höm, mi kor ki -
de rült, mek ko rát té ved tem. A há bo rú utá -
ni ipa ri ro ham szét rom bol ta a gye rek kor
örök ké va ló nak kép zelt pa ra di cso mát.
A Du ná ból szenny csa tor na lett; szi ge tek
tûn tek el, mert mel lék ága kat töl töt tek föl,
a dom bo kat le gya lul ták, a vad vi ze ket le -
ve zet te a Du na-Ti sza meg kez dett, de ab -
ba ha gyott csa tor ná ja: az er dõ ket és ná -
da so kat ki lo mé ter hos  szú gé pe sí tett ho -
mok bá nya mély sza ka dé kai nyel ték el.
Az üres tel ke ket mind be épí tet ték. Szü -
lõ he lyem ere de ti vál to za tos sá gá nak és
vad sá gá nak ké pe már csak az én fe jem -
ben, írásaimban él. 

Most is rend sze re sen ki já runk ba rá ta im -
mal Dunaharasztira, a csa tor na mel let ti
kis er dõ be. Ré geb ben sá tort is ver tünk, és
éj sza ká ra is kinnmaradtunk. Ma már nem
biz ton sá gos, ezért csak egy na pos ki rán du -
lá so kat szer ve zünk. Ha van egy kis idõm,
és akad tár sa ság, azon nal útrakelünk, és
irány Ha rasz ti. Nem tu dok el sza kad ni a ter -
mé szet tõl, a ha rasz ti táj tól.
–Jelenlegmivelfoglalkozol?
– Nem unat ko zom. Az utób bi évek ben
na gyon ter mé keny vol tam. El ké szült
Baudelaire,Arosszvirágai cí mû for dí tá -
som má so dik, ja ví tott ki adá sa. Meg je lent
lí rai élet mû ve met tar tal ma zó két kö te tes
köny vem a Csillaganyám, csillagapám.
Es  szé kö te te im kö zül a Villámsújtottakor
cí mû köny vem ben az ál ta lam ol va sott vi -
lág iro dal mi mû vek rõl ír tam. A Leszálltam
anyámölébõl cí mû kö tet ön élet rajz, a Lé-
da megerõszakolása egy ki csit ne he -
zebb, mé lyebb fi lo zó fi ai mun ka.   
–Nagyonaktívandolgozol…
– Igen, ezt bi zo nyít ja az is, hogy a 2003-
ban meg je lent ös  szes ver se met tar tal -
ma zó so ro zat nak el ké szült a har ma dik
köny ve is, mely az óta író dott, és ti zen -
egy ki adat lan ver ses kö tet al ko tá sa it tar -
tal maz za.
–Nemsokez?

– En nek azt hi szem két fõ oka van.
Az egyik az, hogy már min dent meg ta nul -
tam, ami a köl té szet tech ni ká ját il le ti.
Mond tam is ré geb ben, hogy „akkor írtam
verset, amikor akartam”! De ez nem így
van. Ak kor is ír tam, ami kor nem akar tam!
A vers ugyan is egy él mény, egy ér zés, egy
má gia. Nem le het ben ne meg ma gya ráz ni,
ér vel ni. A ver set ki nyi lat koz tat juk. A ma -
gya rá zat, az ér te ke zés pró zai mû. A vers
ér ze lem, imp res  szió, ugyan úgy, mint a ze -
ne. Sok szor ér tel mez ni sem kell, csak
érez ni. Te hát az a vers tech ni kai tu dás öt -
vö zõ dik a hos  szú éle tem ren ge teg él mény -
anya gá val, ami ál lan dó lel ki mu ní ci ót ad a
vers írás hoz. A vers ben a leg na gyobb
ener gia a tu dat alat ti ból sza ba dul fel.
–Mostolvastamvalahol,hogyakiso-
katmegismerazemberiségmúltjából,
az hosszabb életûvé válik, hiszen a
múlt élményanyaga gazdagítja saját
életét is.Ezrád isvonatkozik,hiszen
a legmélyebben megbújó gyökereket
kerestedköltészetedsorán.
– Ez igaz. Sok kal több él mény anyag van
ben nem, mint amen  nyi ver set meg le het,
vagy meg tud nék ír ni.

Gáll Sán dor 
(2006)

2003-banNyíregyházánkonferenciáttartottakaköltõ75.születésnapjaal-
kalmábóléletmûvetiszteletére.Akonferenciánamagyarkortársirodalom
számosképviselõjejelenvolt.Egyikük,FerencziLászlótöbbekközöttezt
írtajellemzésébenTornaiJózsef-rõl:„olyanember,…akivelvégetnemérõ
párbeszédeketlehetfolytatni,mindegy,hogyhol,kánikulábanvagyhóesés-
ben,egyutcasarkonBudán;zsúfoltautóbuszonállvaBudapestésBalas-
sagyarmatközött;kényelmesvasútifülkébenBudapestésMiskolcközött;
elsõamerikaiutamelõttnálam,amikorarrafigyelmeztetiakkoripartnere-
met,hogyidõnkéntfûtsönbe,nehogyteljesenkihûljönalakás…”
Ballagokhazafeléakésõéjszakában.Fülembenmégottcsengenekaköl-
tõszavai,agyambavissza-visszatéregyik rövidverse; látom,ahogyTor-
naiJózsefgyermekként,szabadon,lelkébenazõsitûzzelalkotjarímeit:

„Gyerekkorombantánjobbanszerettél,
mertmindenfûzrõl,gyöngególyahírrõl,
hanemistudtam,mindigintegettél.

Éshazafeléaztánalkonyatkor,
anagyporbanmezítlábénekelve,
ragyogtam,mintavadgalambtoll.”

Akiserdõbenatörzshelyenbarátokkal ALemenõnapdombja,amibõlkönyvisszületett-mamárnemlétezik
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Tisztelt Könyvtárbarátok!

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával
támogassák könyvtárunkat,

számtalan könyv, folyóirat, CD lemez, DVD film,
hangoskönyv beszerzését

és rendkívül értékes és pótolhatatlan 
helytörténeti kiadványok megjelenítését segíthetik.

Adószámunk: 16794601-2-13

Köszönjük támogatásukat.

a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár munkatársai

Gyer me kek 
a gyer me ke kért

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak, hogy se gí tet tek
egye sü le tünk nek 2011 ka rá cso nyá ra a meg le -
pe tés cso ma gok el ké szí té sé ben. Eze ket az
aján dé ko kat olyan csa lá dok hoz vit tük el, ahol
az idei év ben egy ki csit ke ve sebb pénz ju tott
az ün ne pek re. Kö zel hat van db ci põs do bozt
töl töt tünk meg já té kok kal, köny vek kel, édes -
ség gel. Mind egyi ket szé pen gon do san be cso -
ma gol ták a di á kok. Szá mom ra ez azért is öröm,
mert gye re kek se gí tet tek gye re kek nek. Még
egy szer na gyon szé pen kö szö nöm az is ko la
diák ja i nak, Korbelli Ferencné Csil lá nak és az
anyu ká já nak, Ju dit né ni nek a se gít sé get. A Nõ -
egy let tag jai ál tal ké szí tett cso ma gok kal együt -
te sen, kö zel száz gyer mek nek ju tott aján dék a
ka rá csony fa alá.

Dunaharaszti Nõ egy let
Kaltenecker Zsu zsan na

Gyer me ke ink vé del mé ben: 
GYÓGY SZER MEN TE SEN!

Gyógy szer men tes ke ze lé se ink kel az em be re ket és gyer me ke in -
ket (al ler gia, emész tés, izü let, stressz ol dó, mig rén, al vás mi nõ -
ség-prob lé mák, asthmaköhögés. hiperaktivitás, front ér zé keny -
ség, ke dély ál la pot, stb.) te rü le te ken tu djuk se gí te ni.
Az EMOST-módszer ma gyar fej lesz té sû or vos tech ni kai esz -
köz, az em be ri szer ve zet ön gyó gyí tó ké pes sé gét se gí tõ, fo ko zó
sa ját jel-te rá pia (bio-elektro-feedback elv). A ke ze lés alatt az
ügy fél ké nyel me sen hát ra dõl, ér zé ke lõk ke rül nek a vég tag ra, és

in dul hat az ön re ge ne -
rá ci ós prog ram. Fáj da -
lom men tes, mel lék ha -
tás mentes, nem kell
hogy hig  gye nek ben ne,
anél kül is hat. A Bio -
labor rend sze ré ben 6
éves ko rig díj men tes
– hogy anya gi hely zet
ne be fo lyá sol ja az
egész sé gi ál la po tu -
kat –, 6–12 éves kor
kö zött 50%-os ked vez -
ményt nyúj tunk. Be je -
lent ke zés csak te le fo -
non: 06-30-369-85-94,
Tóth Bor bá la.
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Na pi ren di pon to k

1. Dön tés köz be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te „Takarítás” tár -
gyá ban meg in dí tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek a TOP
CLEANINGKft-t (1101 Bu da pest, Albertirsai út 10. 33. ép.) je -
löl te meg, net tó 18499200Ft+áfa ös  szeg ben.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz ta a Pol gár mes tert a nyer tes
aján lat te võ vel va ló vál lal ko zá si szer zõ dés meg kö té sé re.

2. Dön tés köz be szer zé si el já rá sok in dí tá sá ról

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ha tal maz ta
a Pol gár mes tert a köz út há ló zat ke ze lé sé re vo nat ko zó köz be -
szer zé si el já rás elõ ké szí té sé re és meg in dí tá sá ra. 
A fel adat ra elõ irány zott ös  szeg: brut tó 102 000 000 Ft.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ha tal maz ta a
Pol gár mes tert az 'Iro da sze rek be szer zé se' köz be szer zé si el já rás
elõ ké szí té sé re és meg in dí tá sá ra. A be szer zés be csült költ sé ge
6 200 000 Ft+áfa.

3. Köz be szer zé si Sza bály zat ha tá lyon kí vül he lye zé se, új
Köz be szer zé si Sza bály zat el fo ga dá sa

Dunaharaszti Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tá lyon kí -
vül he lyez te a 2010. ok tó ber 1. nap ján ha tály ba lé pett Köz be szer -
zé si Sza bály za tot, és el fo gad ta az új Köz be szer zé si Sza bály za tot. 

4. A köz tisz ta ság ról és a te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé -
sé rõl szó ló 10/2005. (V. 31.) sz. ren de let mó do sí tá sa

DunaharasztiVárosÖnkormányzataKépviselõ-testületének
1/2012.(II.7.)rendelete

Aköztisztaságrólésatelepülésiszilárdhulladék
kezelésérõlszóló10/2005.(V.31.)számúhelyirendelet

módosításáról

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Ma gyar or szág
Alap tör vény ének 32. cikk (1) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott
jog kör ében el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.§

A köz tisz ta ság ról és a te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé sé rõl szó -
ló, 10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti ön kor mány za ti ren de let az
aláb bi pa ra gra fus sal egé szül ki: 

„11/A§

Az ön kor mány zat a köz te rü le ten lé võ jár dák lé te sí té sé rõl
(1) a) sa ját be ru há zá sá ban, vagy

b) la kos sá gi jár da épí tés tá mo ga tá sá val, a meg épült jár da
anyag költ sé gé nek m2-re ve tí tett utó la gos té rí té sé vel, az ön kor -
mány zat költ ség ve té sé rõl szó ló ren de let ben  meg ha tá ro zot tak
sze rint gon dos ko dik.
(2) A jár da épí tés en ge dé lye zé se a mel lék let ben meg adott el já -
rá si rend sze rint tör té nik.”

Melléklet

FELHÍVÁS

Dunaharaszti Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det a
vá ros la kos sá ga szá má ra ÖNERÕSLAKOSSÁGIJÁRDAÉPÍ-
TÉSANYAGKÖLTSÉGÉNEK a jár da meg épül te utá ni utó la gos
té rí té sé re. A pá lyá zat meg hir de té sé vel egyi de jû leg a jár da épí tés -
re ed dig be nyúj tott ké rel mek ér vé nyü ket vesz tik. A költ ség té rí -
tés re ren del ke zés re ál ló ke ret, az ak tu á lis éves költ ség ve té si ren -
de let sze rint meg ha tá ro zott ke ret ös  szeg ere jé ig nyújt ha tó té rí tés
a ké rel mek be ér ke zé sé nek sor rend jé ben.
Akiépítendõjárdákanyagköltségénektérítéséhezszükségeské-

relemahonlaprólletölthetõ(www.dunaharaszti.hu)ésaMûsza-
kiIrodábanátvehetõ.
Az igények aKÖLT SÉG TÉ RÍ TÉ SI KÉ RE LEM formanyomtatvá-
nyonnyújthatókbe,ésakérelemmelegyidejûlegátadásrakerül-
nekazÖN ERÕS LA KOS SÁ GI JÁR DA ÉPÍ TÉS RE VO NAT KO ZÓ
MÛ SZA KI ELÕ ÍRÁ SOK, melyekalapjánajárdátmegkellépíteni.

A költ ség té rí tés ki fi ze té sé nek fel té te le:

1. A jár da épí tés hez kap cso ló dó, a ké rel me zõ ne vé re szó ló (épí -
tõ anyag ról szó ló) szám la.

2. Az 1. pont ban meg je lölt szám lák együt tes ös  sze gé nek meg
kell ha lad nia a Pol gár mes te ri Hi va tal tól igé nyelt költ ség té rí tés
ös  sze gét.

3. A jár da épí té sé nek min dig a költségvetésiévnovember15-
igmeg kell va ló sul nia.

A Pol gár mes te ri Hi va tal az igény lõk nek ki fi ze tett költ ség té rí tés -
rõl IGA ZO LÁST ál lít ki, mely ben sze re pel ni kell az igény lõ adó -
azo no sí tó je lé nek.

DunaharasztiPolgármesteriHivatal
MûszakiIroda

ÖNERÕSLAKOSSÁGIJÁRDAÉPÍTÉS
MÛSZAKIELÕÍRÁSAI

A ki épí ten dõ jár da mi ni má lis szé les sé ge: 1,20 m (szé le sebb jár da
épít he tõ, de az 1,20 m fe let ti jár da rész hez té rí tés nem ad ha tó)
Akiépítendõpályaszerkezet:
– 10 cm C12 be ton (3,5q cement/1m3 be ton)
– 10 cm ho mo kos ka vics ágya zat
A jár dá ban lép csõ nem épít he tõ, rám pa max. 1:10 (10 cm ma gas -
ság 1m víz szin tes fe lü le ten ki fut tat va) arány ban épít he tõ az OTÉK
elõ írá sai sze rint.
A pá lyá za tok be adá sa fo lya ma to san tör tén het. Dön tés a ren del ke -
zés re ál ló éves ke ret ös  szeg ere jé ig a be adás sor rend jé ben tör té nik. 
A té rí tés utó la go san tör té nik a jár da meg épül te után, mely nek ke -
ret ös  sze gét az éves költ ség ve té si ren de let ha tá roz za meg.
A meg épí tett jár da mi nõ sé gét a Mû sza ki Iro da dol go zói el len õr zik,
éstérítéscsakamegfelelõen,amegjelölthatáridõigmegva-
lósultjárdaesetébenkerülhetkifizetésre.

A pá lyá zat le bo nyo lí tá sa:

4. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KÉRELEM ki töl té se és ÖNERÕS LA-
KOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSMÛSZAKI ELÕÍRÁSAI nyom tat -
vány át vé te le.

5. A Mû sza ki Iro da el len õr zé se, hogy ki épí tett jár da nincs (vagy
na gyon rossz mi nõ sé gû) az in gat lan elõtt a ké re lem idõ pont -
já ban.

6. A ké re lem el fo ga dá sá nak vis  sza iga zo lá sa te le fo non tör té nõ ér -
te sí tés alap ján.

7. A jár da meg épí té se a tu laj do nos ál tal.
8. A jár da épí tés nek az épít te tõ ál ta li készrejelentése és a szám-
lák be nyúj tá sa (anyag költ ség).

9. A Mû sza ki Iro da mi nõ sé gi el len õr zé se (ha le het, az in gat lan -
tu laj do nos sal együtt szem léz ve)

10. Ér te sí tés a pénzbeni té rí tés ki fi ze té sé rõl.

A költ ség té rí tés ki fi ze té sé nek fel té te le:

A jár da épí tés hez kap cso ló dó, a kérelmezõ(építõ)nevéreszóló
számla.
Az 1. pont ban meg je lölt szám lák együt tes ös  sze gé nek meg kell ha -
lad nia A Pol gár mes te ri Hi va tal tól igé nyelt költ ség té rí tés ös  sze gét.
A szám lák ban sze rep lõ anya gok dí já ról szó ló té te lek ki zá ró lag
csak a meg épí ten dõ jár dá val ös  sze füg gõ költ sé gek hez kap cso lód -
hat nak.
Az igény lõk nek vál lal ni uk kell, hogy a járdát………../év  no vem ber
15-ig meg épí tik, el len ke zõ eset ben a tá mo ga tá si ígér vény au to -
ma ti ku san ér vé nyét vesz ti.

DunaharasztiPolgármesteriHivatal

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. február 6-án megtartott ülé se
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VárosiOkmányirodatájékoztatója

Az aláb bi ak ban kö zöl jük a Vá ro si Ok -
mány iro da tá jé koz ta tó ját az ok ta tá si
kár tyák igény lé sé hez kap cso ló dó adat-
fel vé te le zés rõl:

Az ok ta tá si kár tya csa lád ról szó ló,
3062/2011. (XII. 30.) szá mú Kor mány -
ren de let 2012. 01. 01-jén ha tály ba lé -
pett. A jog sza bály ren del ke zé se sze rint
az új ok ta tá si kár tya a Nem ze ti Egy sé -
ges Kár tya rend szer spe ci fi ká ci ó já nak
meg fe le lõ iga zol vány, amely olyan,
egye di azo no sí tó val ke zelt elekt ro ni kus
adat hor do zó egy ség gel (adatchip) el lá -
tott köz ok irat, mely biz ton sá gi ok mány -
nak mi nõ sül.
Az ok ta tá si kár tya faj tái: di ák iga zol -
vány, pe da gó gus iga zol vány, ok ta tói
iga zol vány.
A Kor mány ren de let ér tel mé ben a Köz -
pon ti Hi va tal gon dos ko dik az ok ta tá si

kár tya igény lé se kor az
igény lõ ada ta i nak el len -
õr zé sé rõl, va la mint az
igény lõ ada ta i hoz meg -
fe le lõ fény kép és alá -
írás rög zí té sé rõl, hoz -
zá ren de lé sé rõl. A Köz -
pon ti Hi va tal ezen fel -
ada tá nak az ok mány -
iro dá kon ke resz tül tesz
ele get.
Ez azt je len ti, hogy
2012. feb ru ár 6-tól az
ok ta tá si kár tya igény lé -
si fo lya ma tát az ok -
mány iro dák ban kell
kez de ni, ahol a fen ti jog sza bály alap -
ján az igény lõ ada ta it a sze mély- és
lak cím nyil ván tar tás alap ján el len õr zik,
arc kép má sát és alá írá sát di gi ta li zált
for má ban rög zí tik.

Ez az ok mány iro dai el já rás je len leg díj-
és il le ték men tes. Idõ pon tot nem kell
fog lal ni, az igény lõk na pi je gyet kap nak,
amely nek se gít sé gé vel rö vid vá ra ko -
zás után, sor ke rül az ügy in té zés re.

5. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té si ren de le té nek
ter ve ze te

Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té si ren de le té nek ter ve ze te. 
A ter ve ze tet a Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta, a feb ru ár 27-i ülé sen
dönt a vég le ges el fo ga dás ról.

6. 2012. évi be ru há zá sok kal ös  sze füg gõ kép vi se lõ-tes tü le ti
dön té sek mó do sí tá sa ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek vo nat -
ko zá sá ban és pá lyá za ton tör té nõ in du lás

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te böl csõ de épí té -
sé re, ill. az ez zel ös  sze füg gõ, KMOP-4.5.2-11 kód szá mú, „Szo -
ci á lis alap szol gál ta tá sok és gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok inf rast -
ruk tu rá lis fej lesz té se” cí mû pá lyá za ton tör té nõ in du lás ra vo nat ko -
zó 120/2011. (XI. 28.) sz. dön té sét vis  sza von ta, he lyet te  meg -
bíz ta az Át ri um Épí té si Iro da Bt.-t az ál ta la ter ve zett, böl csõ de
épí té sé re ké szí tett, már meg lé võ terv át dol go zá sá val, az az egy
150 fé rõ he lyes óvo da épí té si en ge dé lye zé si ter ve i nek ké szí té sé -
vel, és jó vá hagy ta a KMOP-4.6.1-11 kód szá mú, „Ne ve lé si in téz -
mé nyek fej lesz té se” cí mû be ru há zá si pá lyá zat be nyúj tá sát a ter -
ve zett óvo dá ra vo nat ko zó an.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te kö te le zett sé get
vál lalt ar ra, hogy a KMOP-4.6.1-11 kód szá mú „Ne ve lé si in téz mé -
nyek fej lesz té se” cí mû pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó, pá lyá za -
ti pro jekt tel ös  sze füg gõ, ROP for rás ból nyúj tott tá mo ga tás el nye -
ré se ese tén az ön kor mány za ti ön rész – be csült 300 000 000 Ft –
ös  sze gét a 2012. és 2013. évi költ ség ve tés ben hi tel fel vé tel lel biz -
to sít ja és el kü lö ní ti.
to váb bá dön tött ar ról, hogy ön kor mány za ti be ru há zás ként kí ván -
ja bõ ví te ni a Dunaharaszti 6793/2 hrsz.-ú, sa ját tu laj do ná ban ál -
ló in gat la non, a DV Kft. tu laj do ná ban lé võ Hétszínvirág Óvo da
épü le tét 4 cso port szo bá val és fel ha tal maz ta a Pol gár mes tert az
épí té si be ru há zás sal ös  sze füg gõ – ki vi te le zés re és mû sza ki el -
len õr zés re vo nat ko zó – köz be szer zé si el já rá sok elõ ké szí té sé re
és meg in dí tá sá ra. 

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a be ru há zá si hi -
tel ként ren del ke zés re ál ló 100 000 000 Ft ke ret ös  szeg te kin te té -
ben a hi tel célt mó do sí tot ta, és a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la bõ ví té se he lyett a Hétszínvirág Óvo da 4 cso por tos bõ ví té -
sé re kí ván ja igény be ven ni a tel jes hi tel ös  sze get és egy ben fel -
ha tal maz ta a Pol gár mes tert a meg lé võ hi tel szer zõ dés e te kin tet -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ra.

7. Be szá mo ló a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról

8. Be szá mo ló az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság
2011-ben vég zett mun ká já ról

9. Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja a 2011-
ben fel hasz nált szo ci á lis cé lú tá mo ga tá sok ról

Mind há rom be szá mo lót a kép vi se lõ-tes tü let tar tóz ko dás és el len -
sza va zat nél kül el fo gad ta. 

10. Dunaharaszti Ká pol na-domb és kör nyé kén he lyi ter mé -
sze ti vé de lem alá he lye zé se

A ha tá ro za ti ja vas lat a Kép vi se lõ-tes tü let tag jai több sé gé nek  tar -
tóz ko dá sa mi att nem ke rült meg sza va zás ra, így a Ká pol na-domb
ügye egy elõ re „meg fe nek lett”.

11. Dh. 5231/1-4. és 5236. hrsz.-ú in gat la nok (volt Au tó -
tech ni ka te rü le te) hasz no sí tá sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg bíz ta a Pol -
gár mes tert, hogy az Ön kor mány za ti tu laj do nú 5231/3, 5231/4, és
5236 hrsz-ú in gat la nok az 5231/3 hrsz. alá tör té nõ ös  sze vo ná sát
a Föld hi va tal nál kez de mé nyez ze, va la mint az 5231/2 hrsz-ú in -
gat lan „ki vett út” mû ve lé si ágá nak „ki vett ipar te lep”-re tör té nõ mó -
do sí tá sát a Föld hi va tal nál kez de mé nyez ze.
Kez de mé nyez ni kell to váb bá a az Ön kor mány za ti tu laj do nú
5231/1-3 hrsz.-ú in gat la nok ös  sze vo ná sát a Föld hi va tal nál.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg bíz ta to váb -
bá a Pol gár mes tert, hogy az Ön kor mány za ti tu laj do nú 5231/1-4
és 5236 hrsz-ú in gat la nok ös  sze vo ná sá val ki ala ku ló 5231/1 ter -
ve zett hely raj zi szá mú, 3 ha 6881 m2 te rü le tû in gat lan ver se nyez -
te tés sel tör té nõ ér té ke sí té sé re nyil vá nos pá lyá za tot íras son ki.

Az in gat lan ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel ki zá ró lag a vá ro si
sport köz pont lé te sí té sé re hasz nál ha tó fel.

12. 07/87 és 010/3 hrsz-ú in gat lan bel te rü let be csa to lá sa

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a vá ros Sza bá lyo -
zá si Ter vé vel és He lyi Épí té si Sza bály za tá val össz hang ban a 07/87
hrsz.-ú in gat lant la kó te lek ként, va la mint a 010/3 hrsz.-ú utat bel te -
rü let be csa tol ja az zal, hogy a más cé lú hasz no sí tás en ge dé lyez te -
té sé vel kap cso la tos költ sé gek az in gat lan tu laj do no sát ter he lik, a
bel te rü let be csa to lás sal fel me rü lõ egyéb költ sé ge ket az in gat lan tu -
laj do no sa és az Ön kor mány zat fe le-fe le arány ban oszt ják meg.
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SPORT ÉLET A KÕRÖSIBEN

Is ko lánk ar cu la tát töb bek közt az emelt -
szin tû test ne ve lés ad ja, mely le he tõ vé
te szi az „A” osz tá lyok ban a min den na -
pos test ne ve lést.
A di á kok kö zül so kan egye sü le ti ke re tek
közt edze nek, de so kan ma rad nak hely -
ben dél után ként. Nincs a hét nek olyan
dél után ja, hogy ne kí nál nánk fel a gye -
re kek nek sport fog lal ko zá so kat, így min -
den ki meg ta lál ja az al ka tá nak, vér mér -
sék let ének meg fe le lõt.

A hét fõ dél utánt az at lé ti ka „edzés” in -
dít ja, ami elég nép sze rû a gye re kek kö -
ré ben. Azért ír tam idé zõ jel ben, mert
nem csak te het ség gon do zás fo lyik az
órák alatt. Ide bár ki le jö het, aki sze ret
mo zog ni, fe gyel me zet ten és ki tar tó an
vég zi a fel ada to kat az el sõ rész ben,
hogy az tán fo gó-fu tó vagy ki do bó já té -
kok kal ve zes se le a ma ra dék ener gi á ját.
A ki emel ke dõ en ügyes gye re kek kel ter -
mé sze te sen ké szü lünk a ta vas  szal in du -

ló at lé ti kai ver seny so ro zat ra, ahol min -
dig si ke re sen sze re pe lünk!
Szû kebb kör ked ven ce a röp lab da, itt
Ré ka né ni az ala pok tól kezd ve sa já tít -
tat ja el a di á kok kal a sport ág tech ni ká -
ját, hogy az, az edzé sek so rán él vez he -
tõ já ték ká fej lõd hes sen. A ta nul ta kat há -
zi ver seny ke re té ben al kal maz hat ják a
di á kok az év má so dik fe lé ben.
A ko sár lab da min den kor osz tály ide á lis
küz dõ csa pat já té ka, ami ben a tech ni kai
és tak ti kai tu dás, fi zi kai ké pes sé gek ve -
tél ke dé se hang sú lyo zott. Il di kó né ni órái
iránt ve gyes kor osz tály ér dek lõ dik az al -
sóbb év fo lyam ok tól egé szen nyol ca di -
kos ta nu ló kig. Itt le he tõ ség van ar ra,
hogy a ta ní tá si órá kon a kö te le zõ óra -
szám ban ta nult ko sár lab da já té kot tö ké -
le te sít sék a já té ko sok.
A hét utol só dél után ján, já té kos gye rek -
tor nán ve ze tik le az al só sok az egész
hét „fe szült sé gét”.
Ter mé sze te sen kül sõs kol le gák és
edzõk is se gí te nek, hogy min den ki elé -
ge dett le gyen. Évek óta le het ná lunk bir -
kóz ni, ké zi lab dáz ni, ka ra téz ni, fo ciz ni.

Sier Tamásné 
munkaközösség-vezetõ

VÁL TÓ VER SENY 2012. ja nu ár 19.

Idén is meg ren de zés re ke rült is ko lánk -
ban a há zi vál tó ver seny. Ez a meg mé -
ret te tés nem csak a vi dám han gu lat ról,
ön fe ledt ver seny zés rõl szól, egy ben a
feb ru ár ban meg ren de zés re ke rü lõ vá ro -

si vál tó ver seny se lej te zõ je is. A rész ve -
võ kor osz tály ok az al só sok, aki ket két
me net ben „ug rasz tot tuk” ös  sze. Elõ ször
az 1-2., majd a 3-4. év fo lya mo kat, ez 4-
4 osz tályt je len tett.
Hi he tet len iz gal mak kal te li ver seny volt,
na gyon fel ké szül tek a csa pa tok ez meg -
lát szott a ver seny mi nõ sé gén, kö szö net
ér te a ta ní tó né nik nek és a test ne ve lõ
ta ná rok nak!
Ne héz lesz ki vá lasz ta ni a vá ro si ver -
seny re a leg jobb 10 in du lót év fo lya mon -
ként.
Szor gal mas, ki tar tó fel ké szü lést kí vá -
nunk a má sik két is ko lá nak és sze re tet -
tel vár juk õket feb ru ár ban!

Ered mé nyek:
1. 2. b 1. 4. a
2. 2. a 2. 3. a
3. 1. a 3. 4. b
4. 1. b 4. 3. b

Sier Tamásné 
munkaközösség-vezetõ

A szín ház vi lá gá ból jelentem…

A Rá kó czi is ko la al só ta go za tos gye re -
kei eb ben a tan év ben is ab ban a sze -
ren csés hely zet ben van nak, hogy ha -
von ta szín há zi elõ adá sok lá to ga tá sá val
gaz da gít hat ják is me re te i ket, szí ne sít he -
tik a min den na po kat. A Cse pe li Mun kás -
ott hon bér le tes elõ adá sai le he tõ sé get
te rem te nek ar ra, hogy a Turay Ida Szín -
ház jó vol tá ból vál to za tos, ér de kes, re -
mek szín da rab ok se gít sé gé vel is mer -
ked je nek Csip ke ró zsi ka, A susz ter ma -
nói, Holle anyó és Óz cí mû me sék va -
rázs la tos vi lá gá val. A gyö nyö rû dísz le -
tek, az iz gal mas tör té net és a cso dá la -
tos ko moly ze nei rész le tek ha mar ma gá -
val ra gad nak min den kis gyer me ket a
me se kép ze let be li világába…
A ka rá cso nyi szü net kö ze led té vel – im -
már ha gyo má nyo san – azok a gye re kek,
akik ta nul má nyi, ma ga tar tá si ered mé -
nyük kel ki emel ked tek a tan év fo lya mán,
ju tal mul részt ve het tek a cse pe li
Hermann Ot tó Ál ta lá nos Is ko la és az
Auth Hen rik Fesz ti vál Fú vós ze ne kar ka -
rá cso nyi kon cert jén. Fe lejt he tet len él -

mény élõ ben hall gat ni egy nagy fú vós -
ze ne kart, fõ leg ak kor, ami kor csu pa is -
me rõs ka rá cso nyi dal la mot hal lot tak a
gye re kek! Ha tal mas taps sal ju tal maz ták
a ze ne kart. A kor társ gye re kek pro duk -
ci ói pe dig iga zi ka rá cso nyi han gu la tot
va rá zsol tak a szín ház te rem be.
A Mun kás ott hon az zal is tá mo gat ja a
szín há zat sze re tõ kö zön sé gét, hogy pá -
lyá za ton nyert tá mo ga tás nak kö szön he -
tõ en in gye nes hét vé gi ma ti né elõ adást
szer vez a 6-14 éves kor osz tály szá má -
ra. Ez a szom ba ti na po kon meg tar tott
elõ adás le he tõ sé get ad ar ra, hogy ne

csak az osz tály szá má ra, ha nem test vé -
rek kel, szü lõk kel ki e gé szül ve kö zös
prog ram le gyen a szín ház ba já rás.
Kü lön kö szö nöm a mun ká ját min den ki -
nek a Cse pe li Mun kás ott hon mun ka tár -
sai kö zül, il let ve az is ko lánk ban, a szü -
lõk kö ré ben is, akik se gí te nek, tá mo gat -
nak min ket és min den rend sze res szín -
ház ba já ró gyer me ket, hogy igé nyes,
szín vo na las elõ adá so kat lá to gat has -
sunk.

Lachné Czanik Zsu zsan na 
tanító

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
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Tisz telt Szü lõ!
Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te és a Szo ci á lis és
Egész ség ügyi Bi zott ság 2012-ben is mét
meg szer ve zi a méhnyakrákot oko zó
humán-papillóma ví rus (HPV) el le ni, vé -
dõ ol tás sal tör té nõ vé de ke zést. 

Az ol tá si prog ram si ke ré bõl ki in dul va a
kép vi se lõ-tes tü let úgy dön tött, hogy
2012-tõl kezd ve a prog ra mot a fi úk ra is
ki ter jesz ti (len tebb ol vas ha tó ak azok a
be teg sé gek, ami ket a ví rus a fi úk nál
okoz hat). Az Önkormányzattehát2012-
benmárazösszes,hetedikosztályba
járó tanulóoltásának teljesköltségét
átvállalja, amigyermekenként 90000
forintotjelent. A vé de ke zés 3 ol tás be -
adá sát je len ti, már ci us, má jus és szep -
tem ber hó na pok ban, és nem csak a len -
tebb fel so rolt rák tí pu sok el len je lent vé -
dett sé get, ha nem bi zo nyos ne mi sze möl -
csök ki ala ku lá sát is meg aka dá lyoz za.

MilyenbetegségeketokozaHPV?
En nek a ví rus csa lád nak sok tí pu sa is -
mert. A HPV jel lem zõ en a bõr, a száj -
üreg, a lég utak, a ne mi szer vek és a vég -
bél hám ré teg ében sza po ro dik. Az egész
vi lá gon, így ha zánk ban is el ter jedt. Éle -
tük so rán az em be rek 50–80%-a át esik
va la mi lyen HPV fer tõ zé sen. A „nem rák -
kel tõ” tí pu sok sze möl csö ket okoz nak a
kül sõ ne mi szer ve ken. Ezek jó in du la tú el -
vál to zá sok, de igen makacsok, ke ze lé -
sük kel le met len, hos  sza dal mas (ecse te -
lés, fa gyasz tás, ki met szés) és gyak ran
új ra ki újul nak. A „rák kel tõ” tí pu sok úgy ne -
ve zett „rák meg elõ zõ” és „rá kos” el vál to -
zá so kat okoz hat nak (méhnyakrák, hü -

vely-, sze mé rem test-, hím ves  szõ- és
vég bél rák, va la mint a száj üre gi rá kok
egyes tí pu sai).
Je len leg Ma gyar or szá gon éven te kb.
1200 új méhnyakrákos eset ke rül fel is -
me rés re, eb bõl kb. 500 ha lá los ki me ne -
tel lel jár.

Hogyanterjedafertõzés?
A fer tõ zés a fer tõ zött te rü le tek érin té sé -
vel, ös  sze dör zsö lé sé vel, fõ leg sze xu á lis
úton ter jed. Mi vel a HPV akár éve kig tü -
net men te sen lap pang hat, sem a fer tõ zött
sze mély, sem köz vet len kör nye ze te,
part ne re nem tud a fenn ál ló fer tõ zés rõl,
a to vább vi tel ve szé lyé rõl.

Avédõoltásról:
Ha zánk ban már há rom éve gyógy szer tá -
ri for ga lom ban van a HPV 6, 11, 16, 18-
as tí pu sok (ezek okoz zák a be teg sé gek
98%-át) el le ni ol tó anyag. Szá mos or -
szág ban (USA, Ka na da, Svéd or szág,
Dá nia, stb.) ez egy kö te le zõ vé dõ ol tás,
ha zánk ban a TB nem tá mo gat ja. Né hány
ön kor mány zat – köz tük Dunaharaszti –
azon ban úgy dön tött, hogy sa ját ere jé bõl
meg szer ve zi a vé de ke zést. A he te dik
osz tály ba já ró gyer me kek ol tá sa i nak
költ sé gét tel jes egé szé ben át vál lal juk, re -
mé nye ink sze rint ezt a kö vet ke zõ évek -
ben is biz to sí ta ni tud juk. Ezen kí vül le he -
tõ ség van bár ki rész vé te lé re; le á -
nyok/nõk ese té ben 26 éves ko rig (kü lön
or vo si ja vas lat ra 45 éves ko rig), míg a fi -
úk kö ré ben 15 éves ko rig aján lott or vo si -
lag az ol tá sok be adá sa. Az õ ese tük ben
ked vez ményt tu dunk biz to sí ta ni, a há rom
ol tás ból egyet té rí tés men te sen ad szá -

muk ra a ve lünk szer zõ dés ben ál ló
gyógy szer gyár. Így õk 90 ezer he lyett 60
ezer fo rin tért jut hat nak hoz zá az ol tó -
anyag hoz. 
A tel jes vé dett ség ki ala ku lá sá hoz 3 ol tást
kell ad ni fél év alatt. A vé dõ ol tás a sa ját
im mun rend sze rün ket ké szí ti fel a meg ha -
tá ro zott HPV tí pu sok ál tal oko zott fer tõ -
zé sek ki vé dé sé re. Az ol tás ha té kony sá -
gát nö ve li, ha a ser dü lés ko rai idõ sza ká -
ban ke rül be adás ra. Az ol tá so kat a há zi
gyer mek or vos ok fog ják be ad ni.

A HPV okoz ta meg be te ge dé sek rõl, a vé -
de ke zés mód já ról, a vé dõ ol tá si prog ram -
ról rész le tes tá jé koz ta tást nyúj tunk majd
hon la pun kon is, va la mint a Dunaharaszti
Hí rek ha sáb ja in.

Az érin tett gyer me kek szü le i nek bele-
egyezõ nyilatkozatát legkésõbb
2012. február 28-ig kérjük leadni az
osz tály fõ nö kök nek, vagy a Pol gár mes -
te ri Hi va tal 9-es szo bá já ban, Szûcs Ka -
ta lin nál. In for má ci ót is tu dunk itt nyúj ta -
ni az 504-425-ös te le fon szá mon. 
Ké rem, a té má val kap cso lat ban kö ves se
fi gye lem mel a he lyi mé di át (TV, új ság,
ön kor mány zat hon lap ja).

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta már
jól dön tött. His  szük és re mél jük, hogy sok
dunaharaszti szü lõ is jól fog dön te ni!

Tisz te let tel:
Dunaharaszti, 2012. ja nu ár 24.

Dr. Szalay Lász ló
polgármester

Futás nagykövetei
Dunaharaszti Vá ros 2012. ja nu ár tól két új „nagy kö ve -
ti” po zí ci ó val lett gaz da gabb. Ugyan is 2 dunaharaszti
pá lyá zónk is – az or szág ban to váb bi 41 nagy kö vet tel
egyi de jû leg – meg kap ta a „BSI Fu tó Nagy kö vet” cí met.
Györ gyi Ka ta lin és Gamplett Gá bor mind ket ten ak tív
fu tók, és vál lal ták, hogy vá ro sunk ban lét re hoz nak egy
fu tó kö zös sé get, ahol a kez dõk tõl a ma ra to ni fu tó kig
min den ki szak mai tá mo ga tást kap hat egyé ni cél ja i nak
el éré sé ben (fo gyás, jó köz ér zet, adott táv tel je sí té se
stb.), il let ve egy jó csa pat ban gyõz he ti le – el sõ sor ban
ön ma gát!

A nagy kö ve tek ter vei kö zött sze re pel az egész sé ges élet -
mód ter jesz té se min den kor osz tály ré szé re, in for má ció
ter jesz té se a fu tás sze rel me sei szá má ra, ak tív fu tó kö zös -
ség fenn tar tá sa, va la mint vá ro sunk ban még az idén egy
fu tó ver seny szer ve zé se.

Aki sze ret ne csat la koz ni a csa pat hoz, 
az je lent kez het e-mailben 
gykata.fut@gmail.com, 

vagy gamplett.gabor@gmail.com cí me ken, 
il let ve a Facebook / Dunaharaszti Fu tók ol da lán.

KOSÁRLABDA
A Ha rasz ti Sa sok ko sár lab da csa pa ta csend ben foly tat ja az
edzé se ket és a mec  cse ket két kor osz tály ban. Idén me gyei
baj nok ság ban in dul tunk.

Eredmények:

Mini:

Haraszti Sasok–BKSE Tigrisek 20-19
Budaörsi DSE–Haraszti Sasok 33-16
Haraszti Sasok–BKSE Tigrisek 36-34
Klikk Zsiráfok SE–Haraszti Sasok 53-47
Rado KSE–Haraszti Sasok 35-46
Haraszti Sasok–Bocskai SE 56-55

Gyermek:

Haraszti Sasok–Keresztúri KS 37-43
Vagány Nyulak–Haraszti Sasok 79-18
BKSE Tigrisek–Haraszti Sasok 33-50
Haraszti Sasok–Klikk Zsiráfok SE fiú 55-71
Pityke KSE–Haraszti Sasok 45-46
Budaörsi DSE/B–Haraszti Sasok 26-117

Barta Renáta
edzõ
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DUNAHARASzTI  REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.

LA KOS SÁ GI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS
Dunaharaszti, 2012. ta vasz, reg gel 5.30 órá tól

április 14. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb
oldala – Bethlen Gábor utca – Haraszthy Ferenc utca – Egry József
utca –  Paál László utca – Zágonyi Károly u. – Zsálya u. – Levendula
u. – Király köz – Pitypang u. – MÁV alsó utca közötti terület

április 15. 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

Fi gye lem! A Fõ úton a zöld hul la dék-gyûj tést kö vet ke zõ szom ba -
ton, áp ri lis 21-én vé gez zük.

április 21. 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

április 22. 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

Meg ké rünk min den in gat lan tu laj do nost és bér lõt, hogy a le ve let, a
fü vet a gyûj tést meg elõ zõ nap zsá kok ban te gyék az in gat la nok elé. 
Az ága kat ma xi mum 1,5 m-es da ra bok ra vág ják és kö töz zék ös  sze. 

Az ágas-bo gas, ki ha jí tott fát és a 15 cm-nél vas ta gabb ága kat nem
szál lít juk el!

A zöld hul la dék-gyûj tés reg gel 5.30 óra kor kez dõ dik! Azon be je -
len té se ket, hogy az ut cá ban a zöld hul la dék-gyûj tés lát ha tó meg -
tör tén te után el szór tan zöld hul la dék ott ma radt, nem ves  szük fi -
gye lem be. 

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend

Ün nep ide je Ün nep ne ve He lyet te sí tõ na pok
március 15. csütörtök Nemzeti ünnep változatlan
március 16. péntek Pihenõnap változatlan
április 9. hétfõ Húsvét április 7. szombat
április 30. hétfõ Pihenõnap április 28. szombat
május 1. kedd Munka ünnepe április 29. vasárnap
május 28. hétfõ Pünkösd május 26. szombat
augusztus 20. hétfõ Államalapítás ünnepe augusztus 18. szombat
október 22. hétfõ Pihenõnap október 20. szombat
október 23. kedd Nemzeti ünnep október 21. vasárnap
november 1. csütörtök Mindenszentek november 3. szombat
november 2. péntek Pihenõnap november 4. vasárnap
december 24. hétfõ Pihenõnap december 22. szombat
december 25. kedd Karácsony december 23. vasárnap
december 26. szerda Karácsony december 24. hétfõ
2013. január 1. kedd Újév december 30. vasárnap

Tisz telt Fo gyasz tó ink!

A he ti rend sze res ség gel tör té nõ  zöld hul la dék-gyûj tés szol gál ta tá -
sun kat  2012. áp ri lis 23-a és 2012. ok tó ber 15-e kö zött kí nál juk.
A szol gál ta tás net tó árát a ta va lyi ár hoz ké pest vál to zat la nul hagy -
juk. A gyûj tõ zsá kok, az ed di gi ek nél két szer erõ sebb anyag ból ké -
szül tek és na gyob bak, mely nek ára 500 Ft/db + 27% áfa =
635 Ft/db.

A szál lí tás meg adott cím rõl tör té nik, ezért nem kell tar ta ni at tól,
hogy má sok el tu laj do nít ják a zsá kot és ve le a be fi ze tett szál lí tá si
dí jat is. Ha va la ki nek el tû nik, vagy meg sé rül, meg sem mi sül a zsák -
ja, azt az ügy fél szol gá la ton 500 Ft/db + 27% áfa = 635Ft/db áron
pó tol juk.

2012. áp ri lis 30-a (pi he nõ nap-mun ka ün ne pe) he lyett 2012. má jus 2-
án, szer da reg gel lesz a zöld hul la dék-gyûj tés. Il let ve 2012. má jus 28-
a (Pün kösd hét fõ) he lyett 2012. má jus 29-én, ked den reg gel lesz a
zöld hul la dék-gyûj tés.
2012. au gusz tus 20-a (Ál lam ala pí tás ün ne pe) he lyett 2012. au gusz -
tus 21-én ked den lesz zöld hul la dék-gyûj tés.
A fent em lí tett idõ pont ok ki vé te lé vel a szál lí tás min den hét fõn reg -
gel 5 óra kor kez dõ dik, a kol lé gák ki ön tik a zöld hul la dé kot és a zsá -
kot a ke rí tés re (pos ta lá dá ba, ud var ra) vis  sza te szik. Ké rem a zsá ko kat
elõ zõ nap es te te gyék az in gat la nok elé.

A szol gál ta tás idõ köz ben tör té nõ le mon dá sát, szü ne tel te té sét nem
tud juk el fo gad ni. Ha több zsák ra van szük sé ge, vagy új elõ fi ze tõ ként
csat la ko zik a hát ra lé võ he tek re idõ ará nyos dí jat szám lá zunk ki. A zsák
az ügy fél szol gá la ton ve he tõ át az ügy fél szol gá lat nyit va tar tá siide je
alatt: A zsák át vé te le kor a szál lí tá si cí met rög zí te ni kell.

Hét fõ      8–20 óra
Szer da   12–16 óra
Pén tek   9–12 óra

Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (buszforduló)

ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS 2012. 04. 23.–2012. 10. 15.

Zsák (mû anyag, fel irat: DHRV Kft. zöldhulladékgyûjtés) ára: 500 Ft
+ 27% áfa = 635 Ft/db

Egy ház tar tás/vál lal ko zás Ked vez-
zöld hul la dék el szál lí tá si Net tó ár Brut tó ár
költ sé ge 6 hó nap ra:

mény: %

1 zsák 0% 6 972 8 854

2 zsák 5% 13 245 16 821

3 zsák 5% 19 870 25 235

4 zsák 5% 26 490 33 642

5 zsák 10% 31 374 39 845

Szol gál ta tás igény lé se: ügy fél szol gá lat, ügy fél szol gá la ti te le fon, 
e-mail: ugyfelszolgalat@dhrv.hu, viktor.modis@dhrv.hu
Zsák for gal ma zá sa: ügy fél szol gá lat
Fi ze tés: rendesen fizetõ, csekk, át uta lás

Re mél jük, hogy a szol gál ta tás tel je sí ti a hoz zá fû zött el vá rá sa it. Ha
ész re vé te le, ja vas la ta, ki fo gá sa van, je lez ze a viktor.modis@dhrv.hu
elekt ro ni kus le vél cí men.

Mó dis Vik tor
hul la dék gaz dál ko dá si ága zat ve ze tõ
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Elõ zõ cik kem ben a kis ma ma jó ga ha tás -
me cha niz mu sát mu tat tam be né hány
mon dat tal. Most a ba bák és gyer me kek jó -
gáz ta tá sá ról és en nek elõ nye i rõl sze ret -
nék pár fi gye lem fel hí vó mon da tot ír ni. 
Ami kor egy kis ma ma meg ta pasz tal ja, hogy
men  nyi hasz nát tud ta ven ni a vá ran dós ság
alatt és szü lés köz ben a jó ga gya kor la tok -
nak és a lég zés nek, nagy va ló szí nû ség gel
vis  sza jön gya ko rol ni, hogy meg erõ söd ve
tes ti leg és lel ki leg új ra har mó ni á ba ke rül jön,
és meg tud jon fe lel ni a kis ma ma ság szép,
de sok szor ne héz, a nap palt és éj jelt egy -
aránt igény be ve võ fel ada tá nak.
A babás jógáról: Jó gáz ni kis ba bá val?
Igen. Egye sek szá má ra ez már ter mé sze -
tes. Má sok még ide gen ked nek a gon do -
lat tól, és úgy vé lik, hogy jó gát ok tat ni ba -
bák nak olyan, mint ha sak koz ni akar nánk
meg ta ní ta ni õket.
A ba bás jó ga a nõk szü lés utá ni tes ti és
lel ki gond ja i nak ol dá sá ra hasz nált rend -

szer, ami ben he lye van a ba bá nak is. El -
sõ sor ban két lé nye ges ha tá sa mi att gya -
ko rol juk: 
1. Se gít a szü lés utá ni re ge ne rá ci ó ban, fi -
zi kai és men tá lis kon dí ció vis  sza szer zé sé -
ben. A szü lés utá ni idõ szak ban a fõ fe -
ladat a ge rinc új bó li ki egye ne sí té se, a me -
den ce ala pi iz mok meg erõ sí té se, és az al -
has iz ma i nak fi nom moz ga tá sa, a hor -
mon ház tar tás ki egyen sú lyo zá sa. El ke rül -
he tõ ve le a szü lés utá ni de pres  szió, jó le -
he tõ sé get nyújt a kis ma mák nak a rend -
sze res ta lál ko zás ra és eset le ges prob lé -
má ik meg be szé lé sé re.
2. Se gí ti a ba ba fej lõ dé sét, erõ sí ti a ge rin -
cet, ru gal mas sá te szi az ízü le te ket, ked -
ve zõ en be fo lyá sol ja az ideg rend szer éré -
sét, és a moz gás ér zé ke lést. Fej lesz ti a
ba ba egyen súly ér zé két, jó ha tás sal van
az emész té sé re.
A szü lés után el kez dett ba bás jó ga to vább
nö ve li a kis ma ma jó ga alatt meg szer zett
ben sõ sé ges kap cso la tát anya és gyer me -
ke kö zött. Ter mé sze te sen azok is el kezd -
he tik, akik nem jár tak kis ma ma jó gá ra. Két
kor osz tályt kü lön böz te tünk meg: az el sõ a
kis ba bás jó ga 6 he tes kor tól 8 hó na pos
ko rig ter jed, a má so dik a nagy ba bás 8-24
hó na pos ko rig. A kis ba bás jó ga fog lal ko zá -
so kat négy rész re oszt juk: elõ ször a ba -
bá kat ké szít jük fel a gya kor lás ra a ba ba -
mas  százs se gít sé gé vel, utá na kö vet ke zik
az anyu kák át moz ga tá sa, majd a kö vet ke -
zõ sza kasz a kö zös já ték (hin táz ta tá sok,
rin ga tás, eme lé sek), eze ket mon dó ká val
és ének kel kí sér jük, majd gát izom tor ná -
val és rö vid re la xá ci ó val zár juk a gya kor -
lást. A ba ba mas  százs a lé lek táp lá lé ka,

me leg sé get és biz ton ság ér ze tet ad a ba -
bá nak. Az élet el sõ hó nap ja i ban a cse cse -
mõk szá má ra kü lö nö sen fon tos a tes ti
érin tés. Tes ti szin ten erõ sí ti a szö ve te ket,
az izom za tot, nyújt ja, la zít ja az eset le ge -
sen be fe szí tett vég ta go kat és iz mo kat, ha -
tás sal van bel sõ szer ve ik re, és fáj da lom -
csil la pí tó ha tá sa is is mert. A ba ba és gyer -
mek, akit mas  szí roz nak ké sõbb jobb kom -
mu ni ka tív és kap cso lat te rem tõ kéz ség gel
fog ren del kez ni. A mas  szí ro zott cse cse -
mõk rit káb ban sír nak, nyi tot tab bak és ba -
rát sá go sab bak. 
Nagy ba bás jó gán már a já ték je len ti a leg -
na gyobb öröm for rást. Az örö mön kí vül
per sze a lé nyeg a fej lõ dé sen van. A he -
lyes in ge rek min den eset ben fej lesz tik a
ba ba fi zi kai és men tá lis ké pes sé ge it, va -
la mint szo ci á li san ér zé ke nyeb bé vá lik. A
nagy ba bás jó gán ál lan dó an is mét lõ dõ da -
los, mon dó kás fel adat sort gya ko rol ta tunk
a gye re kek kel, ami az is mét lé sek mi att
biz ton sá got ad szá munk ra és át moz gat ja
õket te tõ tõl tal pig. 

Agyerekjóga:JÓGAMÓKA
Nem szá mít, mi lyen tes ti ké pes sé ge ink van -
nak, a gya kor lás meg te szi a ha tá sát. A gye -
re ke ket fo lya ma tos nyo más éri, tel je sí té si
kény szer, meg fe le lés, ne héz há zi fel ada tok,

vi de o já ték ok és ver seny sport ok. A fo lya ma -
tos stressz túl ter helt ség hez ve zet het és a
fel pör ge tett vi lág ban a ki fe lé for du lás lesz
egy re erõ sö dõ as pek tus ben ne. 
A jó gaórá kon töb bek kö zött el sa já tít ja és
meg ta nul ja azo kat a re la xá ci ós tech ni ká -
kat, ami vel a sa ját egész sé gét se gít he ti és
se gít sé gé vel job ban tud ja ke zel ni az élet
ki hí vá sa it. A gye rek jó gá ban há rom ko -
rosz tályt kü lön böz te tünk meg.

Ovijóga3–6éveskorig. A jó ga a test-lé -
lek-szel lem egy sé gét fi gye lem be vé ve
gyó gyít és har mo ni zál. A tar tá sok
(ászanák) át moz gat ják, erõ sí tik az egész
tes tet, a kon cent rá ci ós gya kor la tok el mé -
lyí tik fi gyel mün ket, a re la xá ció és a lég zõ
gya kor la tok nyug ta tó ha tás sal van nak lel -
künk re. A gye rek jó ga mind ezt a gyer me -
kek nyel vé re le for dít va, me sei ke ret be
fog lal va al kal maz za. Sok nagy moz gás és
ma xi má lis já té kos ság jel lem zi az együtt
töl tött 45 per cet. Az ovi sok nál a jó gagya -
kor la tok az ál la tok, nö vé nyek, tár gyak
után ka pott ne vei alap ján egy-egy me se,
drá ma já ték kö ré épül nek. 
Sulijóga7–11éveskorig. Az is ko lai élet
a gyer mek óvo dai éle té hez ké pest tel je -
sen más rit must dik tál. Míg az óvo dá ban
a moz gás és a já ték volt a fõ sze rep lõ, az
is ko lá ban na pi több órás ülés mel lett a ta -
nu lás. Ép pen ezért a leg fon to sabb jó ga -
gya kor la tok a test tar tás ja ví tó ászanák,
ame lyek rend sze res gya kor lá sa meg elõ zi
a tar tás hi bá kat, erõ sí ti a ge rinc mel let ti iz -
mo kat. A sulijógán már több kon cent rá ci -
ós gya kor la tot vég zünk, a jobb és bal agy -
fél te ke har mo ni zá lá sá ra na gyobb hang -
súlyt fek te tünk. Ahelyes légzésmeg ta -
nu lá sa és meg õr zé se el sõd le ges fel ada ta
a jó gá nak, hisz nem csak a lég zõ szer vek
gyógy ulá sá ban se gí te nek, mint meg fá zás,
aszt ma, al ler gia, de a jó ta nul má nyi ered -
mény kul csa is. A su li és ti ni jó gaórá kon
már lég zés szink ron ban tör té nik a gya kor -
lás, va gyis a moz gás és a lég zés tem pó -
ja egy más hoz iga zo dik. 
Tinijóga12–17éveskorig. Tinijógán a
ka ma szok a hatha jó ga ele me it sa já tít ják
el. En nél a kor osz tály nál már na gyobb fi -
gyel met for dí tunk a gya kor la tok he lyes
ki vi te le zé sé re, a kon cent rá ció fej lesz té -
sé re, a stressz ol dás ra, az ön is me ret re,
az egész sé ges élet mód meg ala po zá sá -
ra, a táp lál ko zás ra. A fog lal ko zá so kon a
ti nik ér dek lõ dé sük nek meg fe le lõ en is -
mer ked het nek jó ga fi lo zó fi á val, a jó ga
ászanák és a lég zõ gya kor la tok ha tá sa i -
val, a re la xá ció alap ja i val. 

Horváthné Mol nár Eri ka 
és Né meth Il di kó Tün de

www.jogaharaszti.hu
(AbabásfotókatVargaZoltán

fényképészkészítette.)

A BA BÁS JÓ GA ÉS GYER MEK JÓ GA ELÕ NYEI ÉS HASZ NA
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NAVhírek

Gyó gyí tás nak ál cá zott 
szé pé szet, 
zseb re me nõ 
vizs gá la ti dí jak

Az adó ha tó ság az idén is foly tat ja a
ma gán kli ni kák, ma gán or vo sok el len -
õr zé sét, mert eb ben a szek tor ban ki -
emel ke dõ en sok sza bály ta lan sá got ta -
pasz tal.

A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) az
idén is nagy hang súlyt fek tet a ma gán kli -
ni kák, azon be lül is kü lö nö sen a szé pé -
sze ti szol gál ta tó szek tor el len õr zé sé re,
mert sok pra xis ban a be avat ko zá sok el -
len ér té ke „zseb re megy”, vagy az egész -
ség ügyi szol gál ta tók más mó don igye -
kez nek ki búj ni az adó fi ze tés alól.
Ja nu ár ban szá mos ma gán ren de lést ke res -
tek fel az adó ha tó ság el len õrei a fõ vá ros -
ban és Pest me gyé ben azt vizs gál va,
hogy az érin tett vál lal ko zá sok ad nak-e
nyug tát, il let ve szám lát be vé te le ik rõl.
Töb bek kö zött fül-orr-gé gész, fog or vos,
bõr gyógy ász, va la mint sze mész szol gál -
ta tá sát vet ték igény be a re vi zo rok, sõt
egy do hány zás ról le szok ta tó bio re zo nan -
cia ke ze lé sen is meg je len tek. A ta pasz ta -
lat to vább ra is a be vé te lek nagy ará nyú el -
tit ko lá sát mu tat ja. 
Az egyik el len õr zött fül-orr-gé gész szak -
or vos a tíz ezer fo rint ös  sze gû vizs gá la ti
díj át vé te le kor még csak uta lást sem tett
szám la, vagy nyug ta ki töl té sé re, de azt
kö ve tõ en, hogy az adó el len õrök fel fed ték
ki lé tü ket, azon nal kér te a mu lasz tá si bír -
ság ös  sze gé nek mél tá nyos meg ál la pí tá -
sát. A fel tárt mu lasz tá sok kö vet kez mé -
nye ként két mil lió fo rin tot meg ha la dó ös -
 sze gû mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá ra szá -
mít hat nak az érin tet tek.
Az adó ha tó ság fel fi gyelt ar ra is, hogy a
szé pé sze ti szol gál ta tá sok ma gas ára és
jö ve del me zõ sé ge el le né re az e te rü le ten
te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok be val lá sai
gyak ran csak mi ni má lis adó kö te le zett sé -
get tar tal maz nak, de vis  sza élé sek lel he -
tõk fel az ál ta lá nos for gal mi adó te rén is.
El len õr zé si ta pasz ta lat, hogy az egész -
ség ügyi szem pont ból nem in do kolt, ki zá -
ró lag szé pé sze ti cél lal vég zett plasz ti kai
be avat ko zá so kat gyó gyí tó te vé keny ség -
ként (az az az egész ség meg õr zé sé re,
fenn tar tá sá ra, vagy vissza ál lí tá sá ra szol -
gá ló be avat ko zás ként) szá mol ják el, el -
ke rül ve ez zel az ál ta lá nos for gal mi adó
meg fi ze té sét. 

Er re te kin tet tel a jö võ ben nem csak a
hely szí ni nyug ta adást vizs gál ja, de több,
ilyen jel le gû szol gál ta tó be val lá sa it von -
ja utó la gos el len õr zés alá az adó ha tó ság.

Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal
Kö zép-ma gyar or szá gi 

Re gi o ná lis Adó Fõ igaz ga tó sá ga

Kezdetre
szükségvan

Mu tasd meg ta nít vá nyod nak, hogy
zsen ge tu dá sát hasz nál va ké pes olyan
ered mé nyek el éré sé re, ami lye nek rõl ad -
dig nem is ál mo dott! Ez ön bi zal mat ad
ne ki, és meg hoz za a ked vét ah hoz,
hogy akar jon jobb len ni. Ám ügyelj ar ra,
hogy ön bi zal ma ne ösz tö nöz ze meg elé -
ge dés re, ne vál jék el bi za ko dot tá. Ezért
vil lants fel elõt te to váb bi cé lo kat, me lye -
ket ke mény, ki tar tó szor ga lom mal ér het
el. Sze res se meg a já té kot, és is mer je
mi nél több fi a tal!
Ef fé le gon do la tok ösz tö nöz het ték a
DMTK asz ta li te nisz szak osz tá lyá nak ve -
ze tõ jét, Csik Mik lóst (Mi ki bá csit), ami -
kor fel ve tet te, ren dez zünk a kez dõk szá -
má ra ver senyt. Mi ki bá csi edzõ ként nem
csak a jó já té ko sok fej lõ dé sé re, ered mé -
nye i re fi gyel, de hang súlyt fek tet az
után pót lás ne ve lé sé re is. Nagy sze re pe
volt ab ban, hogy szep tem ber ben a Hu -
nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko lá ban ping -
pong szak kör in dult. (Az is ko la ta nu lói
kö zül a DMTK szí ne i ben töb ben je len -
tõs ered mé nye ket ér tek el, s még ma is
tag jai a szak osz tály nak.)
2012. feb ru ár 4-én, szom ba ton dél ben
ke rült sor a Kez dõk I. vá ro si ver se nyé -
re, mely re a ping pong szak kör tag jai is
meg hí vást kap tak.
A ver seny nap ja iga zi té li idõ já rás sal kö -
szön tött ránk. A részt ve võk lét szá mát
azon ban ez nem be fo lyá sol ta. Hó aka -
dály ide vagy oda, ti zen öt lel kes já té kos
kezd te meg a be me le gí tést. Azok az is -
ko lás ko rú gye re kek ve het tek részt a ver -
se nyen, akik fél év nél nem ré geb ben jár -
nak rend sze re sen edzé sek re, il let ve
szak kö ri fog lal ko zá sok ra.
A ver seny két cso port ban in dult. Egy-
egy játsz ma két nyert szet tig tar tott. Min -
den ki ügyelt a he lyes ütõ fo gás ra, láb tar -
tás ra, lab da in dí tás ra és át adás ra. Lát -
hat tunk ki tar tó lab da me ne te ket, szo ros
mec  cse ket, ön fel ál do zó ve tõ dé se ket a
lab dá ért. Mind két csa pat ban óri á si küz -
de lem folyt, hi szen a cso por tok el sõ és
má so dik he lye zett jei jut hat tak to vább az
elõ dön tõ be. 
Az el sõ cso port ból KeményMátyás (5.
oszt. Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is -
ko la) ve ret le nül, KovácsDávid (8. a Hu -
nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la) egy vesz -
tett és öt nyert játsz má val ju tott a leg -
jobb négy kö zé. 
A cso port to váb bi ered mé nyei: 1 gyõ zel -
met szer zett PongráczBernát (4. c Hu -
nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la) és a cso -
port leg if jabb ver seny zõ je, KeményBa-
lázs (2. oszt. Kõrösi Csoma Sán dor Ál -
ta lá nos Is ko la); 2 gyõ zel met MihályAle-
xandra (7. c Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la); 3 gyõ zel met EgyedRóbert (6. a
Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la)
és HorváthMáté (8. a Hu nya di Já nos Ál -
ta lá nos Is ko la).
A má so dik cso port ban Matola Patrik
(5. a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is -
ko la) min den el len fe lét le gyõz ve hét
pont tal, FicsórRéka (7. c Hu nya di Já -

nos Ál ta lá nos Is ko la) pe dig öt pont tal
har col ta ki a to vább ju tást. 
A cso port to váb bi ered mé nyei: A cso port
leg fi a ta labb ver seny zõ je, Gulácsi Tibor
(3. oszt. Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos
Is ko la) nem szer zett pon tot, de sport -
sze rû, ki tar tó já ték kal egy szett gyõ zel -
met mond hat ma gá é nak. 1 gyõ zel met
szer zett Seregi Viktória (7. c Hu nya di
Já nos Ál ta lá nos Is ko la); 3 gyõ zel met
SzabóMárton (6. c Hu nya di Já nos Ál ta -
lá nos Is ko la); 4 gyõ zel met Kocsis
György (7. c Hu nya di Já nos Ál ta lá nos
Is ko la), Kristóf Attila (8. a Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la) és LébenguthEd-
várd (5. oszt. Grassalkovich An tal Ál ta -
lá nos Is ko la).
A kö zép dön tõ ben Ke mény Má tyás és
Ficsór Ré ka csa tá já ból a Kõrösi Is ko la
ta nu ló ja ke rült ki gyõz te sen. A má sik
ágon Ko vács Dá vid le gyõz te Matola
Patrikot, így a dön tõt Ke mény Má tyás és
Ko vács Dá vid ját szot ta. A cso port mér kõ -
zés ben ko ráb ban már ta lál koz tak egy -
más sal. Ak kor is, s a dön tõ ben is szo -
ros küz del met vív tak. Ez út tal Ko vács
Dá vid bír ta job ban a haj rát, így õ lett a
ver seny gyõz te se.

A Kez dõk I. vá ro si ver se nyé nek vég -
ered mé nye:

I. hely: Ko vács Dá vid (8. a Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la)

II. hely: Ke mény Má tyás (5. oszt.
Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la)

III. hely: Matola Pat rik (5. a Kõrösi
Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko -
la)

IV. hely: Ficsór Ré ka (7. c Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la)

A ver senyt Mi ki bá csi ve zet te. Se gí tõi
vol tak Sós Ti bor (a DMTK I. csa pa tá nak
tag ja) és Kiss Ta más (a DMTK II. csa -
pa tá nak tag ja). Mind hár muk mun ká ját
kö szön jük.
Az ered mény hir de tés után a leg ki tar -
tób bak még játsz hat tak, il let ve meg fi -
gyel het ték, ho gyan ját sza nak a na -
gyok. Ti bi és To mi ugyan is egy kis be -
mu ta tót tar tott szá muk ra. A részt ve võk
jó han gu lat ban és nagy ter vek kel tér -
tek ha za. Az óta több ször is el hang zott
a kér dés: Mi kor lesz a kö vet ke zõ ilyen
ver seny?
Ké szü lünk rá és vár juk.

Kovácsné Mes ter Ág nes
szakkörvezetõ
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2 0 1 2 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

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

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 
MEZEI JÓZSEF-et 

utolsó útjára elkísérték 
és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett férjem, édesapánk

Hoffmann János 

temetési szertartásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot,

koszorút hoztak.

Gyászoló család

2012. január hónapban
elhunytak neve és életkora

Berkes Béláné élt 67 évet
Döme Ferencné élt 60 évet
Faragó Tibor élt 82 évet
Glász Jánosné élt 85 évet
Istvánfi László élt 76 évet
Kartali Jakabné élt 87 évet
Marosi Tibor élt 52 évet
Mezei József élt 64 évet
Mihályi József élt 54 évet
Nagy Zoltánné élt 64 évet
özv. Karádi Sándorné élt 88 évet
Takács Péterné élt 75 évet

2012. januári újszülöttek

Angyal Hunor 01. 25.
Búza Krisztián 01. 09.
Dallos Konrád Levente 01. 28.
Demjén Édua 01. 15.
Karai Zsófia 01. 01.
Kecskeméti Viktória 01. 11.
Komlódi Kamélia Emma 01. 30.
Ladányi Ádám Noel 01. 18.
Lapadat András Bálint 01. 19.
Papp János Máté 01. 12.
Péter Dorottya 01. 26.
Pogácsás Dániel 01. 28.
Polgár Patrik 01. 03.
Pulugor Athéna Zoé 01. 27.
Schmiedt Ilke Patrícia 01. 23.
Szakács Bernadett Amarillisz 01. 03.
Szigunov Alexander 01. 06.
Tóth Blanka 01. 12.
Varga-Magyar Bátor 01. 26.

„Csak ál lat ba rát gaz dik 
je lent ke zé sét vár juk!”

A kö zép ter me tû, vi lá gos bar na-zsem le szí nû
ku tyus meg unt, ki do bott ár va.
Szi get hal mi ut cán ta lál tunk rá, szo mo rúan,
cél ta la nul kóborolt.
Be hoz tuk õt – éh-fagy ha lál tól
meg ment ve –, és ha mar meg -
mu tat ta, hogy na gyon ba rát sá -
gos, sze re tet re mél tó a csa ló -
dás el le né re is. Na gyon jó
ház õr zõ nek lát szik!
Ki csit még nõ ni fog, most kb.
hat hó na pos fiú-ku tyus.

Szeretõ, jó lel kû gaz di kat ke re sünk ne ki és a
ná lam lé võ kö zel HAR MINC ku tyus nak!
Kér jük, hogy se gít se nek a sok men tett ár va ku -
tyus élel me zé sé ben, or vo si költ sé ge i ben.
Plé dek kel, ru ha fé lék kel, for gác  csal is so kat se -
gít het né nek, hisz na gyon hi de g van!
Na gyon szé pen kö szön jük.

Egy ben sze ret ném kér ni min den gaz di fi -
gyel mét, hogy sa ját ku tyu sa ik ra is kü lö nös
gond dal fi gyel je nek a nagy hi deg re va ló te -
kin tet tel!

Eni kõ: 06-20-803-05-43



Je ges jó tanácsok

Mitkelltudniabefagyottállóvizekrõl?
A part kö ze lé ben a jég rend sze rint vé ko -
nyabb, né ha üre ges, ezért kön  nyeb ben tö -
rik. Be szû kü lé sek nél áram la tok gyen gít he -
tik a je get. Sû rû hó ta ka ró alatt a jég vé ko -
nyabb, mint a hómentes he lye ken.

Befagyottfolyóvizekrõl:
Kü lö nö sen vé kony jég és jég gel nem fe dett
ré szek a so dor vo nal ban ta lál ha tó ak. Fo lyó -
ka nya rok kül sõ ol da lán is vé kony jég ré teg -
gel kell szá mol ni. Se bes fo lyá sú, vagy kõ töm bök kel te lí tett sza -
ka szon a jég szin tén lé nye ge sen vé ko nyabb.

Mivel a mentésbe bevonható tûzoltó erõk és eszközök
helyszínre történõ kiérkezése a távolság miatt sokszor
15–20percetisigénybevehet,ezértazalábbiakbannéhány
követendõjótanáccsalszeretnénksegítségetnyújtani.

Ol va dás kor a jég ta ka ró te her bí ró ké pes sé ge ak kor is erõ sen
csök ken, ha vas tag sá ga vál to zat la nul fenn áll. A jég be sza ka -
dá sát már elõ re jel zi a ro po gás, a re cse gés, és a jég fe lü le té -
nek sül  lye dé se. 
Ilyen kor a be sza ka dás eset leg még el ke rül he tõ: azon nal fe küd -
jünk la po san a jég re, le he tõ leg arc cal a part irá nyá ba és las -
sú, nyu godt moz du la tok kal kús  szunk a part fe lé.

Haajégbeszakad,akövetkezõketkelltennünk:
Azon nal tár juk szét kar ja in kat és ejt sük ma gun kat elõ re. Min -
den esz köz zel gá tol juk meg, hogy a jég fe lü let alá csúsz  szunk.

Amen  nyi ben még is a jég fe lü let alá ke rü -
lünk, tart suk nyit va sze mün ket, és néz zünk
fel fe lé. Amen  nyi ben a jég hó val fe dett, a
kö zel ben le võ jég tö rés he lyét a beesõ fény -
su gár alap ján még fel le het is mer ni. Ha a
je get nem fe di hó, be sza ka dá sá nak he lye
csak igen ne he zen is mer he tõ fel. Ilyen kor
pró bál junk meg a fel sõ tes tünk kel új ból a
jég fe lü let fö lé jut ni. Vé gez zünk lá ba ink kal
lö kés sze rû úszó moz du la to kat, a kar ja ink -
kal és súly át he lye zés sel se gít sük a láb -

mun kát. Pró bál junk meg a jég be sza ka dá sá nak he lyé vel szem -
be ni ol da lon egyik lá bunk kal a jég fe lü le té re jut ni és azu tán a
ke zünk re és lá bunk ra tá masz kod va tes tün ket ol dalt a jég fe lü -
let re tol ni. A jég be sza ka dá sá nak for má já tól és nagy sá gá tól
füg gõ en ez a mód szer ha nyatt fek ve is al kal maz ha tó. Ha a jég
új ból és új ból be sza kad, vág junk ma gunk nak utat a part fe lé. 

Másokbajbakerüléseesetén:
Csak ha son csúsz va kö ze lít sük meg a jég kö zé ke rült sze mélyt,
az utol só sza kaszt hi dal juk át se géd esz kö zök kel (hos  szú ág -
gal, bot tal, kö tél lel, nad rág szíj jal, ös  sze kö tött ru ha da rab ok kal).
Több se gí tõ társ ese tén al kos sunk lán cot úgy, hogy min den ki ha -
son fek ve az elõt te le võ lá bát fog ja, ez ál tal az elõl le võ tár sunk
– a men tõ ak ci ó ja so rán – biz ton ság ban van. Az oda nyúj tott se -
géd esz kö zök kel húz zuk ki a sze ren csét le nül járt sze mélyt a jég -
re. Ha a baj ba ju tott már a jég alá ke rült, a men té si kí sér le tet
már csak fel ké szült szak em be rek tud ják vég re haj ta ni.

Ka taszt ró fa vé de lem
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Azegyénivállalkozóiügyintézés
legfontosabbváltozásai

– Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb
változás, hogy ezentúl nem csak a tevékenység
bejelentését, hanem annak meg szün te té sét is
lehetszemélyesenintézni, országos ille té kes -
ség gel, bár me lyik okmányirodában

– Az egyéni vállalkozói tevékenység csak az
egyes ipari és ke res ke del mi tevékenységek gya -
kor lá sához szükséges képesítésekről szóló
21/2010.(V.14.) NFGM rendeletben meg ha tá ro -
zott képesítések, hatósági engedélyek bir to -
kában végezhető csak.

– Azegyénivállalkozórólésazegyénicégrőlszóló
2009.éviCXV.törvényben a hatósági ellenőrzés
alapvető feladatai törvényi szinten, önálló
fejezetként jelennek meg. A hatósági
ellenőrzés új be je len tés és adatváltozás
esetén a bejelentést követő 30 napon belül
kötelező. Az ellenőrzés teljes körű. Kiterjed a
képesítés(ek), ha tó sá gi en ge dély(ek) meg lé té re,
a bejelentés köteles te vé keny ségek esetén a
bejelentés megtörténtének igazolására, a szék -
hely hasz ná lat jogosságának igazolására is.

A változásokról bővebben a www.dunaharaszti.hu
honlapon, vagy személyesen az okmányirodában
tájékozódhatnak.

















Polgármester i  Bál
2012.  02.  04.


