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2012. FEBRUÁR – A HÓNAP MÛVÉSZE

Bálint Tünde

27 éves vagyok, kis megszakítással mindig Dunaharasztin éltem. Informatikusnak készültem, de hamar rá kellett jönnöm, hogy a reáltárgyak távol állnak tõlem, és sokkal szívesebben alkotok. Egy ideig kerestem az önmegvalósítás lehetõségét, melyre végül az egyetemi csoporttársaim hívták fel a figyelmemet. Így hát a vicces-ironikus fotós evolúció legalsó lépcsõjét, a mobiltelefont sem hagytam
ki, és hamarosan az elsõ fizetésembõl vettem is egy kis kompakt gépet. Pár évig kielégítette az igényeimet, de amikor már mûvészibb
képeket szerettem volna készíteni, akkor megfogalmazódott bennem egy egészen másfajta úticél, és akkor már tudtam, hogy én
bizony fotózni szeretnék.
Az elsõ komolyabb fényképezõgépemet 2009-ben vásároltam meg,
majd autodidakta módon tanulgattam a fotózás csínját-bínját. Tavaly a FotoArt Fotósiskola hallgatója voltam, az alaptanfolyamot és
egy Photoshop tanfolyamot végeztem el náluk. Rengeteg új és
hasznos tudást gyûjtöttem az oktatóktól, akik maximális lelkesedéssel és odaadással adták át nekünk hallgatóknak a tudásuk javát –
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ezúton is köszönet ezért
nekik!
A késõbbiekben szeretnék komolyabban is a
fényképezéssel foglalkozni, szeretném, ha a
hobbim a munkám is lenne egyben. Elsõsorban emberekkel szeretek foglalkozni, a modell-, esküvõ- és divatfotózás érdekel igazán,
de szívesen járom a városokat és a természetben is meglelem a kedvenc témáimat, legyen szó tájképekrõl, vagy makró felvételekrõl.
Eddigi munkáim során dolgoztam esküvõkön és fényképeztem ékszereket, de a kismamafotózás volt életem legnehezebb feladata és
egyben a legkedvesebb is. Egyik barátnõmrõl készült képem és egy
Duna-parton készített tájképem szerepelt már kiállításon a budapesti Hunguest Hotel Platánus konferenciatermében is.
Fotósként úgy gondolom, hogy minden pillanat egyszeri és megismételhetetlen, mindenben ott rejlik valami igazán gyönyörû, amit
érdemes megörökíteni. A legegyszerûbb témákban is megvan a
csoda, csak meg kell tudni látni. A fényképész attól mûvész, hogy
meglátja és másokkal is megláttatja ezt – a saját személyiségén keresztül –, mert a rohanó hétköznapokban sokaknak nincs erre idejük, lehetõségük. A legtöbben elmennek egy-egy kis csoda mellett,
pedig ha figyelnék a környezetüket, sokkal több ajándékot kapnának tõle, mint valaha is gondolták. Egy kis virág, egy kövek közt
sarjadó élet, egy gyönyörû napfelkelte, egy borús nap a város felett – mind olyan erõvel tud hatni az érzékekre, akár csak egy fénykép alapján is, hogy hatással lehet az egész napunkra is akár.
Az én küldetésem tehát megörökíteni az egyszeri és megismételhetetlen pillanatot: a békét, a szeretetet, a szépséget, de ugyanúgy a
feszültséget, a romlást, vagy épp a szenvedést.
Mottóm: Minden egyszerû dologban ott van a csoda, csak meg
kell találni a módját annak, hogy megláthasd! Ha pedig megláttad,
miért ne örökítenéd meg, hogy osztozhasson veled a csodában
más is?
Képeimet egy hónapon keresztül megtekinthetik az érdeklõdõk a
Városi Könyvtár Mini Galériájában.
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MODERN VAGYOK ÉS ÕSI
Látogatóban Tornai József költõnél
Tavasz végén szokatlan kánikulai melegben csöngettem be Tornai Józsefhez.
Mostmásfajtaizgalmatéreztem,mintmikortízévvelezelõttelõszörtalálkoztam
azismertköltõvel.Akkormégazértizgultam,hogyvajonmirõltudok,énegyszerûirodalomkedvelõbeszélgetnivele.Tízévismeretsége,már-márbarátságaután
inkábbazapám-korúköltõvelvalótalálkozásöröme,ésarámváróbeszélgetés
élménye volt oka a mellkasomat feszítõ érzésnek. Majd megszólal az ismerõs
hang,bemutatkozás,kattanazelektromoskapuzár,ésénmárisereszkedemlea
keskenylépcsõnazelsõ„süllyedetre”,ahogyJóskaelnevezteaföldszintet;hegyoldalbanlévõházuknálugyanisazutcaszintazelsõemelettelvanegyvonalban.
Ígylettalefeléelterülõelsõszintneveazemeletellentettjekéntsüllyedet.Anyolcvanadikévébenlévõköltõalépcsõházbanfogad.Jellegzetestesttartásávalnyit
ajtót.Szokásaszerintderûs.Magashomlokafölöttõszhajaritkább,mintmikor
megismertem,talánsoványabbis,demégismesszeelmaradkorától,friss,fiatalos.Udvariaskodásranemhagyidõt,márisbeszélgetnikezdünk.Azelõszobában
felesége, Ildikó is bekapcsolódik a társalgásba – köszönésre is csak ezután jut
idõ.Anappaliszobábatessékelnek.Leülök.Aszobakellemesenhûvös,anyitott
ablakonbeáramlikafrisshegyilevegõ.LábunkelõttfekszikaKongresszusiközpontésaNovotelszálló.AMOM-parkhatalmasépületeióriásoknaktûnnek,atõlüknemmesszefekvõGesztenyéskertöregfáialiglátszanak.
Aszobaolyan,minttulajdonosa:modernésõsi.Azajtómellettarchaikusláda,a
falonõsikultúrákszimbólumaitábrázolóképek,népmûvészetikerámiák.Atermészetetközelhozóhatalmaszöldnövénnyelszembenamásikfalonaplafonigkönyvek,apolcelõttmodernlámpaazolvasáshoz.Mindenacélszerûségetszolgálja,
azegyszerûségmégisszellemimunkátsugall:puritánintellektualitást.Alégkör
feloldakötelezõbevezetõmondatokalól,rögtönalényegibeszélgetésresarkall.
–Elsõtalálkozásodaverssel?
– A költészettel igazából a polgári iskolában
találkoztam elõször. Csokonai, Balassi, Petõfi, Arany költészete ragadott meg legjobban. Rácsodálkoztam a formára és a ritmusra. A költészet olyan csoda, mint a
zene. Ezt találtam meg a 18–19. századi
költõk lírai realista mûveiben. A másik hatalmas felismerés a cserkészethez kötõdik: a népdal, a népzene megismerése.
Az 1930-as évektõl elindult falukutató
mozgalom hatására a cserkészetben az
addigi, többnyire német és amerikai dalok
helyett – fõleg Bartók és Kodály hatására
– magyar népdalokat énekeltünk. A cserkészetben õrsvezetõnek választottak. Egy
országos õrsvezetõi táborba is eljutottam,
ahol kilencezer fiatal vett részt. Sosem felejtem el, hogy esténként a tábortûznél milyen felszabadultan és boldogan énekeltük a népdalokat. A cserkészet által kapott
élmények, a sok tizenéves gyermek társaságának emléke és az együtténeklés közösségi élménye összeolvadt a népdal
õsiségével, szépségével. Kifejezõ ereje
megdöbbentõ. Figyeld csak meg ezt a néhány sort:
Fölmentemahegyre,lenéztemavölgybe,
Ottegyasztaltláttambúvalmegterítve.
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Ez szürrealista kép, hiszen búval nem lehet asztalt megteríteni, de mégis milyen
egyszerû, mindenki érti. Az embert szíven
üti ez a gondolat. Ez jelentette a költészettel való találkozást.
–Elsõigaziversed?
– A versekre való rácsodálkozás egy meglepõ ösztönnel párosult. A határban, az erdõben, a haraszti turjánokban való végtelennek tûnõ magányos barangolásaim során népdalokat énekeltem, vagy gondolataimat „versbe” rendeztem. A megcsodált
rím és ritmus segítségével formáltam kis
versszakokat, felfedezve így az õsi nyolcast, amely a magyarban a leggyakoribb
hangsúlyos vers. De hát ezek nem is voltak igazi versek. Diákkoromban többet is
írtam, ezt némi mosolygással fogadta környezetem. Egyszer a házi feladatomat is
versben írtam meg; a tanító bácsi azonban nem méltányolta a fáradozásomat. Elsõ igazi versem a „Hívóhang”, mely a már
említett õsi nyolcasban íródott. Ezt negyven évig formáltam, amíg úgy éreztem,
hogy nem lehet javítani tovább: a vers elkészült.
–Mikordöntöttedel,hogyköltõleszel?
– Soha sem akartam más lenni. Nem érdekelt igazán más, csak az irodalom és a zene. Képzelj el egy fiatal fiút, akit az olvasáson kívül nem érdekelt
más. Állandóan olvastam, és ez a könyvéhség a mai napig is bennem van. „A könyvbûl
nem lehet harapni” –
mondta apám. Anyám,
aki a Biblián kívül nem
sokat olvasott, védett
meg, és támogatta
szenvedélyemet.
– Mióta tartod magadprofiköltõnek?

– Németh Lászlót kell idéznem, aki azt
mondta, hogy az intelligencia az önismerettel kezdõdik. Mindig kételkedtem a költõi képességemben. 1951-ben megismertem Szabó Lõrincet, akivel haláláig
közeli viszonyban voltam. Ö azt mondta, rosszak a verseim, kár a papírért. Nagyon megharagudtam rá, egy ideig nem
is kerestem fel.
Végül is kibírtam a szélsõséges kritikát,
így helyre állt kapcsolatunk. Késõbb tudtam meg egy közös barátunktól, hogy túl
mentálisnak tartja a verseimet. Ez azért
is érdekes, mert Szabó Lõrincet én a huszadik század modern magyar költészetének legintellektuálisabb költõjének tartom. Elsõ jó versem is hozzá kötõdik,
1957-ben, halála után írtam.
– A te költészetedet is intellektuálisnaktartják…
– Igen, bár én kiemelném a szimbolikus
és mitikus jellegét. Nagyon erõs volt számomra Bartók hatása, szinte mágikusan
vonzott. Bartók a magyar, a román, a
szlovák és a török népzenét a világ élvonalába helyezte. A gyökereket kereste és találta meg, ezt építette be szerzeményeibe. Számomra is ez mindig egy
rendkívül fontos dolog volt. Eljutni a gyökerekig, az írásbeliség elõtti népköltészethez. Megismerni indiánok, eszkimók, egyéb természeti népek népköltészetét. Hol kezdõdött? Megragadni azt a
pillanatot, amikor az ember megnevezte
a dolgokat: nap, isten, folyó, stb.; ez a
költészet pillanata. Errõl szól a Boldog
látomások címû fordításkötetem. Ez az
õsi forma szólalt meg a Veres Péter énekekben is.
Gondold el, hogy tizennégy éves korom
óta állandóan olvasó ember vagyok. A
mai írói-költõi tapasztalat ennek az olvasó embernek az életpályája. Az olvasás
és az irodalmi munka számomra teljesen
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természetes volt. Nem tudtam, hogy más
hõfokon is lehet kedvelni az irodalmat,
másként is lehet olvasni, nem csak olyan
megszállottan, ahogyan én. Ugyanúgy,
ahogyan a libidója sem egyforma az embereknek.
–Anépköltészeten,BartókonésSzabóLõrincenkívülkikvoltakrádnagy
hatással?
– Nagy László költészete meghatározó
volt. A paraszti származású költõ õsi tüze és európai nyitottsága megigézett. Juhász Ferenc pedig a lírai költészetben jelentett sokat. Olvasmányaim nyomán
minden összekapcsolódott az angol,
francia, spanyol, német, amerikai világirodalommal. Ebben segített Nagy László és Juhász Ferenc költészete. Ez vezetett el az úgynevezett bartókiságig; a magyar, keleti hagyományt hogyan szintetizálhatjuk a nyugati irodalommal. Ebben
Bartók a huszadik század óriása volt.
Gondold meg, hogyan jelenik meg a
Cantata Profanaban az õsi, archaikus
román ballada az európai emberiség mitikus örökségeként.
–Költészetedbenerreavégetnemérõ
kutatásra mondod, hogy modern vagyokésõsi?
– Pontosan. A bartóki modell, az õsiség
és a mai világ kultúrája ugyanúgy bennem él, mint a múlt, a gyermekkor, ami a
természettel való teljes összeolvadást jelenti, a mai kor tüneteinek megélésével.
Együtt kell élni a modern kor betegségeivel, a globalizmussal, a környezet pusztításával, a pénz mindenhatóságával, és
ezalatt folyamatosan vágyódunk vissza a
természetbe. Mai napig is rendszeresen
kijárok a dunaharaszti kiserdõbe. Korábban egy esszémben azt írtam, hogy minden percet elvesztegetettnek érzek, amit
nem a természetben töltök. A természet
iránti vágy vezet a törzsi korba, a mágia
világába. A civilizáció rabságából szabadulni vágyó ember kitörése az õsi világba. A huszadik században újszerû zene
alakult ki, melynek nagy zeneszerzõi
Sztravinszkij, Bartók. A bartóki pentaton,
a csak tiszta forrásból táplálkozás szabadságát is jelenti. Úgy érzem, genetikailag bennem van az õsiség iránti érzékenység. Például a kínai népzenét teljesen rokonnak érzem. Mikor ott jártam és
hallottam, úgy éreztem otthon vagyok. Ez
az én zeném. Hiszen mi magyarok is
ázsiai nép voltunk, vagyunk. A népköltészet megõrzi az irodalom elõttiség történetét, az ember fejlõdését egészen a
gyûjtögetõ életmódtól a városépítõ társadalmak kialakulásáig. Mindent tudni szeretnék, ami az emberrel történt története
folyamán. Eknaton Naphimnusz címû,
négyezer évvel ezelõtt íródott versét elsõnek fordítottam le magyarra. Ezért fordítom a világ törzsi költészetének jó részét, a Boldog látomások-ban. Ebben a
kötetben eszkimók, indiánok, óceániaiak,
ausztrálok, vietnámi bennszülöttek népköltészetét fordítottam le.
–Másfordításaidisvannak…
– Igen, angol, francia, német, és nyersfordítások alapján finn, svéd és spanyol
fordításokkal is foglalkoztam. Újra fordítottam a XIX. század egyik legszebb európai verseskötetét, Baudelaire, A rossz
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„Modernvagyokésõsi”

virágai címû könyvét. Az angol irodalomból is fordítottam. Ezzel kapcsolatban
van egy kedves kis történetem. Egy
hölgyismerõsöm olvasta D. H. Lawrence
verseit. Nagyon tetszett neki és lelkesen
ajánlotta, „úgy vélem, közel áll önhöz” –
mondta. – „Ismerem – feleltem neki – én
fordítottam.”
–Szerelmesversek?
– Baudelaire-tõl megtanultam, hogy a
nagy közhelyekrõl kell verset írni; szerelem, isten, halál. Még a legszebb szerelem is hatalmas fájdalommal jár, az állandó, leküzdhetetlen hiányérzet érzésével.
Egy francia esszéíró szerint egy szerelem nagyságát csak a vele járó fájdalom
mércéjével lehet kifejezni. A szerelmet
versekben, csak vallásos szavakkal tudtam kifejezni. A szerelmes istent szeretné, aki elérhetetlen, de imádott szerelme
elérhetõ. Az igazi szerelem tökéletes átlépés a másik fél személyiségébe. A szerelmi szexuális érzés a legegzisztenciálisabb élmény az ember életében, hozzáfogható csak a halál élménye lehet.
A szexualitás az abszolút vágyakozásból
ered, a racionalitás teljesen elmosódik,
eltûnik.
– A szerelemhez kapcsolódik a Vadmeggy,valamintazÉs beszakadt a táj
címûköteted.
– A Vadmeggy önéletrajzi kötet, amelyben szüleim, családom és saját életem
érzelmi történéseirõl írok. Egy prózai mû,
amely kritikát is kapott, mert sokan véltek hozzátartozót, ismerõst felfedezni a
szereplõkben, illetve az olvasók nem voltak hozzászokva az ilyen õszinteséghez
és nyíltsághoz. Ezzel kapcsolatban is
van egy történetem. Egyszer a szerkesztõségbe berobog egy feldúlt, vörös képû
férfi: „ÖnTornaiJózsef?– Igen.– ÖnírtaaVadmeggyet?– Igen.– Hátjegyezzemeg,egytisztességesíróilyenkönyvet csak a halála után ír meg!” A másik
kötet egy rekviem meghalt szerelmem
emlékére.
–Szerelemaházasságban?
– A szerelem a házasságban nem folytatódhat, hiszen nem lehet tartósan abban
a feszültségben élni, nem lehet azt a tü-

zet huzamosan fenntartani. A házasságban meghatározó a gyöngédség, szexualitás, a közös értékrend, érdekek és
egyéb összetartó elemek, de a legfontosabb öszszetartó erõ, ami nélkül nem
mûködik a házasság, az empátia.
– Mindig aktív közéleti ember voltál.
Hogyanalakultközéletiségedapolitikai változások közepette, illetve milyenszerepetjátszottapolitikaazéletedben?
– Amikor már véglegesen az irodalommal
foglalkoztam, Magyarországot az aczéli
kultúrpolitika jellemezte. Ekkor létezett
egy ellenzéki csoport, a belvárosi társaság, ahol még együtt voltunk népiek és
urbánusok. Érdekes, hogy mi már a hetvenes években meg voltunk gyõzõdve,
hogy a kádári rendszer összeomlik. Nekem már 1963-ban Leningrádban egy
észt értelmiségi elmondta, hogy milyen
viszonyok uralkodnak a Szovjetunióban,
a nemzetiségek milyen elégedetlenek, és
a rendszer mûködésképtelen, az összeomlás elõtt áll. Természetesen itthon ezt
nem mindenki látta így. Volt olyan író barátom, aki a nyolcvanas évek végén is azt
mondta: „Mitakartok?Lehet,hogyaKádár-rendszer összeomlik, de a Szovjetuniósohasem.Megintbejönnekéselsöpörnekbenneteket!” Milyen igaza lett!
A monori, majd késõbb a lakiteleki találkozó nyomán alakult ki az MDF. Ez egy
nagyszerû, de vegyes összetételû csoport volt, sokan valódi rendszerváltozást
akartak, az óvatosabbak csak reformról
beszéltek. Az urbánusok ekkor külön útra tértek. Még szinte meg sem alakult az
MDF, amikor Haraszti Miklós New Yorkban megjelent sajtónyilatkozata szerint
Magyarországon nacionalista párt alakult. Megkezdõdött a hatalomért folyó
harc, ami az egész rendszerváltást
olyanná tette, amilyennek mi is megismerhettük. Én az MDF-ben politizáltam.
Kértek, hogy induljak a választáson, talán országgyûlési képviselõ is lehettem
volna, de kijelentettem, hogy számomra
az irodalom sokkal fontosabb, mint a politika, így nem vállaltam semmilyen tisztséget. Késõbb a megkötött paktum és a
rossz politizálás miatt sokan elfordultak a
Fórumtól, s többen – köztük én is – kiléptünk MDF-bõl.
–AzÍrószövetség?
– Végül is, ebben a tekintetben nem került el a politika, de ez nem pártpolitika
volt, itt a magyar írótársadalom többsége
választott meg, hogy képviseljem az érdekeiket. Ez 1992–1995 között egy nagyon nehéz idõszak volt. Politikai harcok
folytak az országban, ekkor bojkottálták
a Csúcs László vezette Magyar Rádiót.
Emlékszem, hogy az elnökség egy része
kérte, hogy az Írószövetség adjon ki egy
nyilatkozatot, melyben elítélik és bojkottálják a rádió vezetését. Hosszú vita kezdõdött nem tudtuk egymást meggyõzni.
Ekkor azt javasoltam nekik, írják meg,
amit akarnak, majd egyenként írják alá.
Vállalják el a véleményüket, de ne a Szövetség választmánya nevében. Több
konfliktusom is volt, amíg vezettem az
írószövetséget. Szinte mindenki a rendszerváltás mellé állt, de amikor a változás már az õ személyét is érintette, nem
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Akiserdõbenatörzshelyenbarátokkal

volt hajlandó azt elfogadni. Nehéz évek
voltak, örültem, amikor véget ért a mandátumom. Már az elején féltem, hiszen a
környezetemben is tapasztalhattam,
hogy a hatalom hogyan változtatja meg
az embert, hogyan fordul ki jellemük önmagukból. A hatalom a legveszélyesebb
méreg. Sikerült magamat megõriznem,
bár a folyamatos idegfeszültség nyomot
hagyott szervezetemben is.
– Dunaharasztiról még nem beszéltél…
– Gondolatban sokszor visszamegyek
oda, ahol születtem: a dunaharaszti utcákra, erdõkbe. A Dunához. Ott még gyerekszemmel láttam mindent, s visszanyerhetem az ártatlanságomat: a naivságomat. Dunaharaszti akkor még szinte
érintetlenül természeti állapotban volt.
Nem csapolták le a turjánjait, vadvizeit, a
Kis-Duna olyan tisztán ömlött a nádas,
kavicsos partok között, hogy a fenekéig
leláthattunk, nyitott szemmel úszhattunk
a hullámai alatt. Nem nyúlt hozzá senki
egyetlen fájához, erdejéhez, dombjához
sem. Voltak ott pagonyok, kaszálók, gémeskutas legelõk, dûlõk és dombtetõk,
homokvágások és szigetek, ahova mindig különös kaland és ünnep volt elmenni. De ilyen rejtélyes szelleme volt a vasút mögötti homokbányának, sõt a házunk
közelében üresen álló egynémely teleknek is: játékaink és vad rejtõzködõ ösztönnel épített kunyhóink helyeinek. Azt
hiszem, természetes, hogy ezt a tájat, ezt
az örökséget változhatatlannak hittem.
Biztos voltam benne, hogy én elmehetek,
feledékennyé válhatok, de a haraszti
dombok és erdõk, turjánok s a Duna ágai,
szigetei ott maradnak eredeti erejükben
és szépségükben. Annál nagyobb volt a
megdöbbenésem és a dühöm, mikor kiderült, mekkorát tévedtem. A háború utáni ipari roham szétrombolta a gyerekkor
örökkévalónak képzelt paradicsomát.
A Dunából szennycsatorna lett; szigetek
tûntek el, mert mellékágakat töltöttek föl,
a dombokat legyalulták, a vadvizeket levezette a Duna-Tisza megkezdett, de abbahagyott csatornája: az erdõket és nádasokat kilométer hosszú gépesített homokbánya mély szakadékai nyelték el.
Az üres telkeket mind beépítették. Szülõhelyem eredeti változatosságának és
vadságának képe már csak az én fejemben, írásaimban él.
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ALemenõnapdombja,amibõlkönyvisszületett-mamárnemlétezik

Most is rendszeresen kijárunk barátaimmal Dunaharasztira, a csatorna melletti
kiserdõbe. Régebben sátort is vertünk, és
éjszakára is kinnmaradtunk. Ma már nem
biztonságos, ezért csak egynapos kirándulásokat szervezünk. Ha van egy kis idõm,
és akad társaság, azonnal útrakelünk, és
irány Haraszti. Nem tudok elszakadni a természettõl, a haraszti tájtól.
–Jelenlegmivelfoglalkozol?
– Nem unatkozom. Az utóbbi években
nagyon termékeny voltam. Elkészült
Baudelaire,Arosszvirágai címû fordításom második, javított kiadása. Megjelent
lírai életmûvemet tartalmazó kétkötetes
könyvem a Csillaganyám, csillagapám.
Esszéköteteim közül a Villámsújtottakor
címû könyvemben az általam olvasott világirodalmi mûvekrõl írtam. A Leszálltam
anyámölébõl címû kötet önéletrajz, a Léda megerõszakolása egy kicsit nehezebb, mélyebb filozófiai munka.
–Nagyonaktívandolgozol…
– Igen, ezt bizonyítja az is, hogy a 2003ban megjelent összes versemet tartalmazó sorozatnak elkészült a harmadik
könyve is, mely azóta íródott, és tizenegy kiadatlan verseskötet alkotásait tartalmazza.
–Nemsokez?

– Ennek azt hiszem két fõ oka van.
Az egyik az, hogy már mindent megtanultam, ami a költészet technikáját illeti.
Mondtam is régebben, hogy „akkor írtam
verset, amikor akartam”! De ez nem így
van. Akkor is írtam, amikor nem akartam!
A vers ugyanis egy élmény, egy érzés, egy
mágia. Nem lehet benne megmagyarázni,
érvelni. A verset kinyilatkoztatjuk. A magyarázat, az értekezés prózai mû. A vers
érzelem, impresszió, ugyanúgy, mint a zene. Sokszor értelmezni sem kell, csak
érezni. Tehát az a verstechnikai tudás ötvözõdik a hosszú életem rengeteg élményanyagával, ami állandó lelki muníciót ad a
versíráshoz. A versben a legnagyobb
energia a tudatalattiból szabadul fel.
–Mostolvastamvalahol,hogyakisokatmegismerazemberiségmúltjából,
az hosszabb életûvé válik, hiszen a
múlt élményanyaga gazdagítja saját
életét is. Ez rád is vonatkozik, hiszen
a legmélyebben megbújó gyökereket
kerestedköltészetedsorán.
– Ez igaz. Sokkal több élményanyag van
bennem, mint amennyi verset meg lehet,
vagy meg tudnék írni.
Gáll Sándor
(2006)

2003-banNyíregyházánkonferenciáttartottakaköltõ75.születésnapjaalkalmábóléletmûvetiszteletére.Akonferenciánamagyarkortársirodalom
számosképviselõjejelenvolt.Egyikük,FerencziLászlótöbbekközöttezt
írtajellemzésébenTornaiJózsef-rõl:„olyanember,…akivelvégetnemérõ
párbeszédeketlehetfolytatni,mindegy,hogyhol,kánikulábanvagyhóesésben,egyutcasarkonBudán;zsúfoltautóbuszonállvaBudapestésBalassagyarmatközött;kényelmesvasútifülkébenBudapestésMiskolcközött;
elsõamerikaiutamelõttnálam,amikorarrafigyelmeztetiakkoripartneremet,hogyidõnkéntfûtsönbe,nehogyteljesenkihûljönalakás…”
Ballagokhazafeléakésõéjszakában.Fülembenmégottcsengenekaköltõ szavai, agyamba vissza-visszatér egyik rövid verse; látom, ahogy TornaiJózsefgyermekként,szabadon,lelkébenazõsitûzzelalkotjarímeit:
„Gyerekkorombantánjobbanszerettél,
mertmindenfûzrõl,gyöngególyahírrõl,
hanemistudtam,mindigintegettél.
Éshazafeléaztánalkonyatkor,
anagyporbanmezítlábénekelve,
ragyogtam,mintavadgalambtoll.”
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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

Gyermekek
a gyermekekért

Gyermekeink védelmében:
GYÓGYSZERMENTESEN!

Szeretnék köszönetet mondani a Hunyadi János Általános Iskola diákjainak, hogy segítettek
egyesületünknek 2011 karácsonyára a meglepetés csomagok elkészítésében. Ezeket az
ajándékokat olyan családokhoz vittük el, ahol
az idei évben egy kicsit kevesebb pénz jutott
az ünnepekre. Közel hatvan db cipõs dobozt
töltöttünk meg játékokkal, könyvekkel, édességgel. Mindegyiket szépen gondosan becsomagolták a diákok. Számomra ez azért is öröm,
mert gyerekek segítettek gyerekeknek. Még
egyszer nagyon szépen köszönöm az iskola
diákjainak, Korbelli Ferencné Csillának és az
anyukájának, Judit néninek a segítséget. A Nõegylet tagjai által készített csomagokkal együttesen, közel száz gyermeknek jutott ajándék a
karácsonyfa alá.
Dunaharaszti Nõegylet
Kaltenecker Zsuzsanna

Dunaharaszti Hírek – február

Gyógyszermentes kezeléseinkkel az embereket és gyermekeinket (allergia, emésztés, izület, stresszoldó, migrén, alvásminõség-problémák, asthmaköhögés. hiperaktivitás, frontérzékenység, kedélyállapot, stb.) területeken tudjuk segíteni.
Az EMOST-módszer magyar fejlesztésû orvostechnikai eszköz, az emberi szervezet öngyógyító képességét segítõ, fokozó
sajátjel-terápia (bio-elektro-feedback elv). A kezelés alatt az
ügyfél kényelmesen hátradõl, érzékelõk kerülnek a végtagra, és
indulhat az önregenerációs program. Fájdalommentes, mellékhatás mentes, nem kell
hogy higgyenek benne,
anélkül is hat. A Biolabor rendszerében 6
éves korig díjmentes
– hogy anyagi helyzet
ne befolyásolja az
egészségi
állapotukat –, 6–12 éves kor
között 50%-os kedvezményt nyújtunk. Bejelentkezés csak telefonon: 06-30-369-85-94,
Tóth Borbála.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. február 6-án megtartott ülése
Napirendi pontok
1. Döntés közbeszerzési eljárás eredményérõl
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Takarítás” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a TOP
CLEANINGKft-t (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33. ép.) jelölte meg, nettó 18499200Ft+áfa összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
2. Döntés közbeszerzési eljárások indításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta
a Polgármestert a közúthálózat kezelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására.
A feladatra elõirányzott összeg: bruttó 102 000 000 Ft.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a
Polgármestert az 'Irodaszerek beszerzése' közbeszerzési eljárás
elõkészítésére és megindítására. A beszerzés becsült költsége
6 200 000 Ft+áfa.
3. Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül helyezése, új
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezte a 2010. október 1. napján hatályba lépett Közbeszerzési Szabályzatot, és elfogadta az új Közbeszerzési Szabályzatot.
4. A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésérõl szóló 10/2005. (V. 31.) sz. rendelet módosítása
DunaharasztiVárosÖnkormányzataKépviselõ-testületének
1/2012.(II.7.)rendelete
Aköztisztaságrólésatelepülésiszilárdhulladék
kezelésérõlszóló10/2005.(V.31.)számúhelyirendelet
módosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1.§
A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésérõl szóló, 10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti önkormányzati rendelet az
alábbi paragrafussal egészül ki:
„11/A§
Az önkormányzat a közterületen lévõ járdák létesítésérõl
(1) a) saját beruházásában, vagy
b) lakossági járdaépítés támogatásával, a megépült járda
anyagköltségének m2-re vetített utólagos térítésével, az önkormányzat költségvetésérõl szóló rendeletben meghatározottak
szerint gondoskodik.
(2) A járdaépítés engedélyezése a mellékletben megadott eljárási rend szerint történik.”
Melléklet
FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
város lakossága számára ÖNERÕS LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSANYAGKÖLTSÉGÉNEK a járda megépülte utáni utólagos
térítésére. A pályázat meghirdetésével egyidejûleg a járdaépítésre eddig benyújtott kérelmek érvényüket vesztik. A költségtérítésre rendelkezésre álló keret, az aktuális éves költségvetési rendelet szerint meghatározott keretösszeg erejéig nyújtható térítés
a kérelmek beérkezésének sorrendjében.
Akiépítendõjárdákanyagköltségénektérítéséhezszükségeské10

relemahonlaprólletölthetõ(www.dunaharaszti.hu)ésaMûszakiIrodábanátvehetõ.
Az igények a KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KÉRELEM formanyomtatványon nyújthatók be, és a kérelemmel egyidejûleg átadásra kerülnekazÖNERÕS LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ
MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK, melyekalapjánajárdátmegkellépíteni.
A költségtérítés kifizetésének feltétele:
1. A járdaépítéshez kapcsolódó, a kérelmezõ nevére szóló (építõanyagról szóló) számla.
2. Az 1. pontban megjelölt számlák együttes összegének meg
kell haladnia a Polgármesteri Hivataltól igényelt költségtérítés
összegét.
3. A járda építésének mindig a költségvetésiévnovember15igmeg kell valósulnia.
A Polgármesteri Hivatal az igénylõknek kifizetett költségtérítésrõl IGAZOLÁST állít ki, melyben szerepelni kell az igénylõ adóazonosító jelének.
DunaharasztiPolgármesteriHivatal
MûszakiIroda
ÖNERÕSLAKOSSÁGIJÁRDAÉPÍTÉS
MÛSZAKIELÕÍRÁSAI
A kiépítendõ járda minimális szélessége: 1,20 m (szélesebb járda
építhetõ, de az 1,20 m feletti járdarészhez térítés nem adható)
Akiépítendõpályaszerkezet:
– 10 cm C12 beton (3,5q cement/1m3 beton)
– 10 cm homokos kavics ágyazat
A járdában lépcsõ nem építhetõ, rámpa max. 1:10 (10 cm magasság 1m vízszintes felületen kifuttatva) arányban építhetõ az OTÉK
elõírásai szerint.
A pályázatok beadása folyamatosan történhet. Döntés a rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig a beadás sorrendjében történik.
A térítés utólagosan történik a járda megépülte után, melynek keretösszegét az éves költségvetési rendelet határozza meg.
A megépített járda minõségét a Mûszaki Iroda dolgozói ellenõrzik,
éstérítéscsakamegfelelõen,amegjelölthatáridõigmegvalósultjárdaesetébenkerülhetkifizetésre.
A pályázat lebonyolítása:
4. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KÉRELEM kitöltése és ÖNERÕS LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS MÛSZAKI ELÕÍRÁSAI nyomtatvány átvétele.
5. A Mûszaki Iroda ellenõrzése, hogy kiépített járda nincs (vagy
nagyon rossz minõségû) az ingatlan elõtt a kérelem idõpontjában.
6. A kérelem elfogadásának visszaigazolása telefonon történõ értesítés alapján.
7. A járda megépítése a tulajdonos által.
8. A járdaépítésnek az építtetõ általi készrejelentése és a számlák benyújtása (anyagköltség).
9. A Mûszaki Iroda minõségi ellenõrzése (ha lehet, az ingatlantulajdonossal együtt szemlézve)
10. Értesítés a pénzbeni térítés kifizetésérõl.
A költségtérítés kifizetésének feltétele:
A járdaépítéshez kapcsolódó, a kérelmezõ(építõ)nevéreszóló
számla.
Az 1. pontban megjelölt számlák együttes összegének meg kell haladnia A Polgármesteri Hivataltól igényelt költségtérítés összegét.
A számlákban szereplõ anyagok díjáról szóló tételek kizárólag
csak a megépítendõ járdával összefüggõ költségekhez kapcsolódhatnak.
Az igénylõknek vállalniuk kell, hogy a járdát………../év november
15-ig megépítik, ellenkezõ esetben a támogatási ígérvény automatikusan érvényét veszti.
DunaharasztiPolgármesteriHivatal
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5. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
tervezete
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének tervezete.
A tervezetet a Képviselõ-testület elfogadta, a február 27-i ülésen
dönt a végleges elfogadásról.
6. 2012. évi beruházásokkal összefüggõ képviselõ-testületi
döntések módosítása oktatási-nevelési intézmények vonatkozásában és pályázaton történõ indulás
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete bölcsõde építésére, ill. az ezzel összefüggõ, KMOP-4.5.2-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázaton történõ indulásra vonatkozó 120/2011. (XI. 28.) sz. döntését visszavonta, helyette megbízta az Átrium Építési Iroda Bt.-t az általa tervezett, bölcsõde
építésére készített, már meglévõ terv átdolgozásával, azaz egy
150 férõhelyes óvoda építési engedélyezési terveinek készítésével, és jóváhagyta a KMOP-4.6.1-11 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” címû beruházási pályázat benyújtását a tervezett óvodára vonatkozóan.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget
vállalt arra, hogy a KMOP-4.6.1-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” címû pályázati felhíváshoz kapcsolódó, pályázati projekttel összefüggõ, ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész – becsült 300 000 000 Ft –
összegét a 2012. és 2013. évi költségvetésben hitelfelvétellel biztosítja és elkülöníti.
továbbá döntött arról, hogy önkormányzati beruházásként kívánja bõvíteni a Dunaharaszti 6793/2 hrsz.-ú, saját tulajdonában álló ingatlanon, a DV Kft. tulajdonában lévõ Hétszínvirág Óvoda
épületét 4 csoportszobával és felhatalmazta a Polgármestert az
építési beruházással összefüggõ – kivitelezésre és mûszaki ellenõrzésre vonatkozó – közbeszerzési eljárások elõkészítésére
és megindítására.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a beruházási hitelként rendelkezésre álló 100 000 000 Ft keretösszeg tekintetében a hitelcélt módosította, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bõvítése helyett a Hétszínvirág Óvoda 4 csoportos bõvítésére kívánja igénybe venni a teljes hitelösszeget és egyben felhatalmazta a Polgármestert a meglévõ hitelszerzõdés e tekintetben történõ módosítására.
7. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

8. Beszámoló az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság
2011-ben végzett munkájáról
9. Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2011ben felhasznált szociális célú támogatásokról
Mindhárom beszámolót a képviselõ-testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
10. Dunaharaszti Kápolna-domb és környékén helyi természeti védelem alá helyezése
A határozati javaslat a Képviselõ-testület tagjai többségének tartózkodása miatt nem került megszavazásra, így a Kápolna-domb
ügye egyelõre „megfeneklett”.
11. Dh. 5231/1-4. és 5236. hrsz.-ú ingatlanok (volt Autótechnika területe) hasznosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta a Polgármestert, hogy az Önkormányzati tulajdonú 5231/3, 5231/4, és
5236 hrsz-ú ingatlanok az 5231/3 hrsz. alá történõ összevonását
a Földhivatalnál kezdeményezze, valamint az 5231/2 hrsz-ú ingatlan „kivett út” mûvelési ágának „kivett ipartelep”-re történõ módosítását a Földhivatalnál kezdeményezze.
Kezdeményezni kell továbbá a az Önkormányzati tulajdonú
5231/1-3 hrsz.-ú ingatlanok összevonását a Földhivatalnál.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzati tulajdonú 5231/1-4
és 5236 hrsz-ú ingatlanok összevonásával kialakuló 5231/1 tervezett helyrajzi számú, 3 ha 6881 m2 területû ingatlan versenyeztetéssel történõ értékesítésére nyilvános pályázatot írasson ki.
Az ingatlan értékesítésébõl származó bevétel kizárólag a városi
sportközpont létesítésére használható fel.
12. 07/87 és 010/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Szabályozási Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a 07/87
hrsz.-ú ingatlant lakótelekként, valamint a 010/3 hrsz.-ú utat belterületbe csatolja azzal, hogy a más célú hasznosítás engedélyeztetésével kapcsolatos költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik, a
belterületbe csatolással felmerülõ egyéb költségeket az ingatlan tulajdonosa és az Önkormányzat fele-fele arányban osztják meg.

VárosiOkmányirodatájékoztatója
Az alábbiakban közöljük a Városi Okmányiroda tájékoztatóját az oktatási
kártyák igényléséhez kapcsolódó adatfelvételezésrõl:
Az oktatási kártyacsaládról szóló,
3062/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendelet 2012. 01. 01-jén hatályba lépett. A jogszabály rendelkezése szerint
az új oktatási kártya a Nemzeti Egységes Kártyarendszer specifikációjának
megfelelõ igazolvány, amely olyan,
egyedi azonosítóval kezelt elektronikus
adathordozó egységgel (adatchip) ellátott közokirat, mely biztonsági okmánynak minõsül.
Az oktatási kártya fajtái: diákigazolvány, pedagógus igazolvány, oktatói
igazolvány.
A Kormányrendelet értelmében a Központi Hivatal gondoskodik az oktatási
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kártya igénylésekor az
igénylõ adatainak ellenõrzésérõl, valamint az
igénylõ adataihoz megfelelõ fénykép és aláírás rögzítésérõl, hozzárendelésérõl. A Központi Hivatal ezen feladatának az okmányirodákon keresztül tesz
eleget.
Ez azt jelenti, hogy
2012. február 6-tól az
oktatási kártya igénylési folyamatát az okmányirodákban
kell
kezdeni, ahol a fenti jogszabály alapján az igénylõ adatait a személy- és
lakcímnyilvántartás alapján ellenõrzik,
arcképmását és aláírását digitalizált
formában rögzítik.

Ez az okmányirodai eljárás jelenleg díjés illetékmentes. Idõpontot nem kell
foglalni, az igénylõk napijegyet kapnak,
amelynek segítségével rövid várakozás után, sor kerül az ügyintézésre.
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
SPORTÉLET A KÕRÖSIBEN
Iskolánk arculatát többek közt az emeltszintû testnevelés adja, mely lehetõvé
teszi az „A” osztályokban a mindennapos testnevelést.
A diákok közül sokan egyesületi keretek
közt edzenek, de sokan maradnak helyben délutánként. Nincs a hétnek olyan
délutánja, hogy ne kínálnánk fel a gyerekeknek sportfoglalkozásokat, így mindenki megtalálja az alkatának, vérmérsékletének megfelelõt.

A hétfõ délutánt az atlétika „edzés” indítja, ami elég népszerû a gyerekek körében. Azért írtam idézõjelben, mert
nem csak tehetséggondozás folyik az
órák alatt. Ide bárki lejöhet, aki szeret
mozogni, fegyelmezetten és kitartóan
végzi a feladatokat az elsõ részben,
hogy aztán fogó-futó vagy kidobó játékokkal vezesse le a maradék energiáját.
A kiemelkedõen ügyes gyerekekkel természetesen készülünk a tavasszal indu-

ló atlétikai versenysorozatra, ahol mindig sikeresen szerepelünk!
Szûkebb kör kedvence a röplabda, itt
Réka néni az alapoktól kezdve sajátíttatja el a diákokkal a sportág technikáját, hogy az, az edzések során élvezhetõ játékká fejlõdhessen. A tanultakat háziverseny keretében alkalmazhatják a
diákok az év második felében.
A kosárlabda minden korosztály ideális
küzdõ csapatjátéka, amiben a technikai
és taktikai tudás, fizikai képességek vetélkedése hangsúlyozott. Ildikó néni órái
iránt vegyes korosztály érdeklõdik az alsóbb évfolyamoktól egészen nyolcadikos tanulókig. Itt lehetõség van arra,
hogy a tanítási órákon a kötelezõ óraszámban tanult kosárlabda játékot tökéletesítsék a játékosok.
A hét utolsó délutánján, játékos gyerektornán vezetik le az alsósok az egész
hét „feszültségét”.
Természetesen külsõs kollegák és
edzõk is segítenek, hogy mindenki elégedett legyen. Évek óta lehet nálunk birkózni, kézilabdázni, karatézni, focizni.
Sier Tamásné
munkaközösség-vezetõ
VÁLTÓVERSENY 2012. január 19.
Idén is megrendezésre került iskolánkban a házi váltóverseny. Ez a megmérettetés nem csak a vidám hangulatról,
önfeledt versenyzésrõl szól, egyben a
februárban megrendezésre kerülõ váro-

si váltóverseny selejtezõje is. A részvevõ korosztályok az alsósok, akiket két
menetben „ugrasztottuk” össze. Elõször
az 1-2., majd a 3-4. évfolyamokat, ez 44 osztályt jelentett.
Hihetetlen izgalmakkal teli verseny volt,
nagyon felkészültek a csapatok ez meglátszott a verseny minõségén, köszönet
érte a tanító néniknek és a testnevelõ
tanároknak!
Nehéz lesz kiválasztani a városi versenyre a legjobb 10 indulót évfolyamonként.
Szorgalmas, kitartó felkészülést kívánunk a másik két iskolának és szeretettel várjuk õket februárban!
Eredmények:
1. 2. b
2. 2. a
3. 1. a
4. 1. b

1.
2.
3.
4.

4.
3.
4.
3.

a
a
b
b

Sier Tamásné
munkaközösség-vezetõ

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
A színház világából jelentem…
A Rákóczi iskola alsó tagozatos gyerekei ebben a tanévben is abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy havonta színházi elõadások látogatásával
gazdagíthatják ismereteiket, színesíthetik a mindennapokat. A Csepeli Munkásotthon bérletes elõadásai lehetõséget
teremtenek arra, hogy a Turay Ida Színház jóvoltából változatos, érdekes, remek színdarabok segítségével ismerkedjenek Csipkerózsika, A suszter manói, Holle anyó és Óz címû mesék varázslatos világával. A gyönyörû díszletek, az izgalmas történet és a csodálatos komolyzenei részletek hamar magával ragadnak minden kisgyermeket a
mese képzeletbeli világába…
A karácsonyi szünet közeledtével – immár hagyományosan – azok a gyerekek,
akik tanulmányi, magatartási eredményükkel kiemelkedtek a tanév folyamán,
jutalmul részt vehettek a csepeli
Hermann Ottó Általános Iskola és az
Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar karácsonyi koncertjén. Felejthetetlen él14

mény élõben hallgatni egy nagy fúvószenekart, fõleg akkor, amikor csupa ismerõs karácsonyi dallamot hallottak a
gyerekek! Hatalmas tapssal jutalmazták
a zenekart. A kortárs gyerekek produkciói pedig igazi karácsonyi hangulatot
varázsoltak a színházterembe.
A Munkásotthon azzal is támogatja a
színházat szeretõ közönségét, hogy pályázaton nyert támogatásnak köszönhetõen ingyenes hétvégi matiné elõadást
szervez a 6-14 éves korosztály számára. Ez a szombati napokon megtartott
elõadás lehetõséget ad arra, hogy ne

csak az osztály számára, hanem testvérekkel, szülõkkel kiegészülve közös
program legyen a színházba járás.
Külön köszönöm a munkáját mindenkinek a Csepeli Munkásotthon munkatársai közül, illetve az iskolánkban, a szülõk körében is, akik segítenek, támogatnak minket és minden rendszeres színházba járó gyermeket, hogy igényes,
színvonalas elõadásokat látogathassunk.
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Lachné Czanik Zsuzsanna
tanító
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Tisztelt Szülõ!
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2012-ben ismét
megszervezi a méhnyakrákot okozó
humán-papillóma vírus (HPV) elleni, védõoltással történõ védekezést.
Az oltási program sikerébõl kiindulva a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy
2012-tõl kezdve a programot a fiúkra is
kiterjeszti (lentebb olvashatóak azok a
betegségek, amiket a vírus a fiúknál
okozhat). Az Önkormányzattehát2012benmárazösszes,hetedikosztályba
járó tanuló oltásának teljes költségét
átvállalja, ami gyermekenként 90 000
forintotjelent. A védekezés 3 oltás beadását jelenti, március, május és szeptember hónapokban, és nemcsak a lentebb felsorolt ráktípusok ellen jelent védettséget, hanem bizonyos nemi szemölcsök kialakulását is megakadályozza.
MilyenbetegségeketokozaHPV?
Ennek a víruscsaládnak sok típusa ismert. A HPV jellemzõen a bõr, a szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél hámrétegében szaporodik. Az egész
világon, így hazánkban is elterjedt. Életük során az emberek 50–80%-a átesik
valamilyen HPV fertõzésen. A „nem rákkeltõ” típusok szemölcsöket okoznak a
külsõ nemi szerveken. Ezek jóindulatú elváltozások, de igen makacsok, kezelésük kellemetlen, hosszadalmas (ecsetelés, fagyasztás, kimetszés) és gyakran
újra kiújulnak. A „rákkeltõ” típusok úgynevezett „rákmegelõzõ” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak (méhnyakrák, hü-

vely-, szeméremtest-, hímvesszõ- és
végbélrák, valamint a szájüregi rákok
egyes típusai).
Jelenleg Magyarországon évente kb.
1200 új méhnyakrákos eset kerül felismerésre, ebbõl kb. 500 halálos kimenetellel jár.
Hogyanterjedafertõzés?
A fertõzés a fertõzött területek érintésével, összedörzsölésével, fõleg szexuális
úton terjed. Mivel a HPV akár évekig tünetmentesen lappanghat, sem a fertõzött
személy, sem közvetlen környezete,
partnere nem tud a fennálló fertõzésrõl,
a továbbvitel veszélyérõl.
Avédõoltásról:
Hazánkban már három éve gyógyszertári forgalomban van a HPV 6, 11, 16, 18as típusok (ezek okozzák a betegségek
98%-át) elleni oltóanyag. Számos országban (USA, Kanada, Svédország,
Dánia, stb.) ez egy kötelezõ védõoltás,
hazánkban a TB nem támogatja. Néhány
önkormányzat – köztük Dunaharaszti –
azonban úgy döntött, hogy saját erejébõl
megszervezi a védekezést. A hetedik
osztályba járó gyermekek oltásainak
költségét teljes egészében átvállaljuk, reményeink szerint ezt a következõ években is biztosítani tudjuk. Ezen kívül lehetõség van bárki részvételére; leányok/nõk esetében 26 éves korig (külön
orvosi javaslatra 45 éves korig), míg a fiúk körében 15 éves korig ajánlott orvosilag az oltások beadása. Az õ esetükben
kedvezményt tudunk biztosítani, a három
oltásból egyet térítésmentesen ad szá-

A nagykövetek tervei között szerepel az egészséges életmód terjesztése minden korosztály részére, információ
terjesztése a futás szerelmesei számára, aktív futóközösség fenntartása, valamint városunkban még az idén egy
futóverseny szervezése.
Aki szeretne csatlakozni a csapathoz,
az jelentkezhet e-mailben
gykata.fut@gmail.com,
vagy gamplett.gabor@gmail.com címeken,
illetve a Facebook / Dunaharaszti Futók oldalán.
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A HPV okozta megbetegedésekrõl, a védekezés módjáról, a védõoltási programról részletes tájékoztatást nyújtunk majd
honlapunkon is, valamint a Dunaharaszti
Hírek hasábjain.
Az érintett gyermekek szüleinek beleegyezõ nyilatkozatát legkésõbb
2012. február 28-ig kérjük leadni az
osztályfõnököknek, vagy a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájában, Szûcs Katalinnál. Információt is tudunk itt nyújtani az 504-425-ös telefonszámon.
Kérem, a témával kapcsolatban kövesse
figyelemmel a helyi médiát (TV, újság,
önkormányzat honlapja).
Dunaharaszti Város Önkormányzata már
jól döntött. Hisszük és reméljük, hogy sok
dunaharaszti szülõ is jól fog dönteni!
Tisztelettel:
Dunaharaszti, 2012. január 24.
Dr. Szalay László
polgármester

KOSÁRLABDA

Futás nagykövetei
Dunaharaszti Város 2012. januártól két új „nagyköveti” pozícióval lett gazdagabb. Ugyanis 2 dunaharaszti
pályázónk is – az országban további 41 nagykövettel
egyidejûleg – megkapta a „BSI Futó Nagykövet” címet.
Györgyi Katalin és Gamplett Gábor mindketten aktív
futók, és vállalták, hogy városunkban létrehoznak egy
futóközösséget, ahol a kezdõktõl a maratoni futókig
mindenki szakmai támogatást kaphat egyéni céljainak
elérésében (fogyás, jó közérzet, adott táv teljesítése
stb.), illetve egy jó csapatban gyõzheti le – elsõsorban
önmagát!

mukra a velünk szerzõdésben álló
gyógyszergyár. Így õk 90 ezer helyett 60
ezer forintért juthatnak hozzá az oltóanyaghoz.
A teljes védettség kialakulásához 3 oltást
kell adni fél év alatt. A védõoltás a saját
immunrendszerünket készíti fel a meghatározott HPV típusok által okozott fertõzések kivédésére. Az oltás hatékonyságát növeli, ha a serdülés korai idõszakában kerül beadásra. Az oltásokat a házi
gyermekorvosok fogják beadni.

A Haraszti Sasok kosárlabda csapata csendben folytatja az
edzéseket és a meccseket két korosztályban. Idén megyei
bajnokságban indultunk.
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
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DUNAHARASzTI REGIONáLIs
VÁROS ÜZEMELTETÉSI KFT.

Tisztelt Fogyasztóink!

LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS
Dunaharaszti, 2012. tavasz, reggel 5.30 órától
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
Figyelem! A Fõ úton a zöldhulladék-gyûjtést következõ szombaton, április 21-én végezzük.

A heti rendszerességgel történõ zöldhulladék-gyûjtés szolgáltatásunkat 2012. április 23-a és 2012. október 15-e között kínáljuk.
A szolgáltatás nettó árát a tavalyi árhoz képest változatlanul hagyjuk. A gyûjtõzsákok, az eddigieknél kétszer erõsebb anyagból készültek és nagyobbak, melynek ára 500 Ft/db + 27% áfa =
635 Ft/db.
A szállítás megadott címrõl történik, ezért nem kell tartani attól,
hogy mások eltulajdonítják a zsákot és vele a befizetett szállítási
díjat is. Ha valakinek eltûnik, vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton 500 Ft/db + 27% áfa = 635Ft/db áron
pótoljuk.

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

2012. április 30-a (pihenõnap-munka ünnepe) helyett 2012. május 2án, szerda reggel lesz a zöldhulladék-gyûjtés. Illetve 2012. május 28a (Pünkösdhétfõ) helyett 2012. május 29-én, kedden reggel lesz a
zöldhulladék-gyûjtés.
2012. augusztus 20-a (Államalapítás ünnepe) helyett 2012. augusztus 21-én kedden lesz zöldhulladék-gyûjtés.
A fent említett idõpontok kivételével a szállítás minden hétfõn reggel 5 órakor kezdõdik, a kollégák kiöntik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra) visszateszik. Kérem a zsákokat
elõzõ nap este tegyék az ingatlanok elé.

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

A szolgáltatás idõközben történõ lemondását, szüneteltetését nem
tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új elõfizetõként
csatlakozik a hátralévõ hetekre idõarányos díjat számlázunk ki. A zsák
az ügyfélszolgálaton vehetõ át az ügyfélszolgálat nyitva tartásiideje
alatt: A zsák átvételekor a szállítási címet rögzíteni kell.

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt, hogy a levelet, a
füvet a gyûjtést megelõzõ nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze.

Hétfõ
8–20 óra
Szerda 12–16 óra
Péntek 9–12 óra

Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem
szállítjuk el!

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

A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5.30 órakor kezdõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyûjtés látható megtörténte után elszórtan zöldhulladék ott maradt, nem vesszük figyelembe.

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

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend
Ünnep ideje
március 15. csütörtök
március 16. péntek
április 9. hétfõ
április 30. hétfõ
május 1. kedd
május 28. hétfõ
augusztus 20. hétfõ
október 22. hétfõ
október 23. kedd
november 1. csütörtök
november 2. péntek
december 24. hétfõ
december 25. kedd
december 26. szerda
2013. január 1. kedd
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Ünnep neve
Nemzeti ünnep
Pihenõnap
Húsvét
Pihenõnap
Munka ünnepe
Pünkösd
Államalapítás ünnepe
Pihenõnap
Nemzeti ünnep
Mindenszentek
Pihenõnap
Pihenõnap
Karácsony
Karácsony
Újév

Helyettesítõ napok
változatlan
változatlan
április 7. szombat
április 28. szombat
április 29. vasárnap
május 26. szombat
augusztus 18. szombat
október 20. szombat
október 21. vasárnap
november 3. szombat
november 4. vasárnap
december 22. szombat
december 23. vasárnap
december 24. hétfõ
december 30. vasárnap

Zsák (mûanyag, felirat: DHRV Kft. zöldhulladékgyûjtés) ára: 500 Ft
+ 27% áfa = 635 Ft/db
Egy háztartás/vállalkozás
zöldhulladék elszállítási
költsége 6 hónapra:
1 zsák
2 zsák
3 zsák
4 zsák
5 zsák

Kedvezmény: %

Nettó ár

Bruttó ár

0%
5%
5%
5%
10%

6 972
13 245
19 870
26 490
31 374

8 854
16 821
25 235
33 642
39 845

Szolgáltatás igénylése: ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálati telefon,
e-mail: ugyfelszolgalat@dhrv.hu, viktor.modis@dhrv.hu
Zsák forgalmazása: ügyfélszolgálat
Fizetés: rendesen fizetõ, csekk, átutalás
Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fûzött elvárásait. Ha
észrevétele, javaslata, kifogása van, jelezze a viktor.modis@dhrv.hu
elektronikus levélcímen.
Módis Viktor
hulladékgazdálkodási ágazatvezetõ
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A BABÁS JÓGA ÉS GYERMEK JÓGA ELÕNYEI ÉS HASZNA
Elõzõ cikkemben a kismama jóga hatásmechanizmusát mutattam be néhány
mondattal. Most a babák és gyermekek jógáztatásáról és ennek elõnyeirõl szeretnék pár figyelemfelhívó mondatot írni.
Amikor egy kismama megtapasztalja, hogy
mennyi hasznát tudta venni a várandósság
alatt és szülés közben a jóga gyakorlatoknak és a légzésnek, nagy valószínûséggel
visszajön gyakorolni, hogy megerõsödve
testileg és lelkileg újra harmóniába kerüljön,
és meg tudjon felelni a kismamaság szép,
de sokszor nehéz, a nappalt és éjjelt egyaránt igénybe vevõ feladatának.
A babás jógáról: Jógázni kisbabával?
Igen. Egyesek számára ez már természetes. Mások még idegenkednek a gondolattól, és úgy vélik, hogy jógát oktatni babáknak olyan, mintha sakkozni akarnánk
megtanítani õket.
A babás jóga a nõk szülés utáni testi és
lelki gondjainak oldására használt rend-

szer, amiben helye van a babának is. Elsõsorban két lényeges hatása miatt gyakoroljuk:
1. Segít a szülés utáni regenerációban, fizikai és mentális kondíció visszaszerzésében. A szülés utáni idõszakban a fõ feladat a gerinc újbóli kiegyenesítése, a medencealapi izmok megerõsítése, és az alhas izmainak finom mozgatása, a hormonháztartás kiegyensúlyozása. Elkerülhetõ vele a szülés utáni depresszió, jó lehetõséget nyújt a kismamáknak a rendszeres találkozásra és esetleges problémáik megbeszélésére.
2. Segíti a baba fejlõdését, erõsíti a gerincet, rugalmassá teszi az ízületeket, kedvezõen befolyásolja az idegrendszer érését, és a mozgásérzékelést. Fejleszti a
baba egyensúlyérzékét, jó hatással van
az emésztésére.
A szülés után elkezdett babás jóga tovább
növeli a kismama jóga alatt megszerzett
bensõséges kapcsolatát anya és gyermeke között. Természetesen azok is elkezdhetik, akik nem jártak kismama jógára. Két
korosztályt különböztetünk meg: az elsõ a
kisbabás jóga 6 hetes kortól 8 hónapos
korig terjed, a második a nagybabás 8-24
hónapos korig. A kisbabás jógafoglalkozásokat négy részre osztjuk: elõször a babákat készítjük fel a gyakorlásra a babamasszázs segítségével, utána következik
az anyukák átmozgatása, majd a következõ szakasz a közös játék (hintáztatások,
ringatás, emelések), ezeket mondókával
és énekkel kísérjük, majd gátizom tornával és rövid relaxációval zárjuk a gyakorlást. A babamasszázs a lélek tápláléka,
Dunaharaszti Hírek – február

melegséget és biztonságérzetet ad a babának. Az élet elsõ hónapjaiban a csecsemõk számára különösen fontos a testi
érintés. Testi szinten erõsíti a szöveteket,
az izomzatot, nyújtja, lazítja az esetlegesen befeszített végtagokat és izmokat, hatással van belsõ szerveikre, és fájdalomcsillapító hatása is ismert. A baba és gyermek, akit masszíroznak késõbb jobb kommunikatív és kapcsolatteremtõ kézséggel
fog rendelkezni. A masszírozott csecsemõk ritkábban sírnak, nyitottabbak és barátságosabbak.
Nagybabás jógán már a játék jelenti a legnagyobb örömforrást. Az örömön kívül
persze a lényeg a fejlõdésen van. A helyes ingerek minden esetben fejlesztik a
baba fizikai és mentális képességeit, valamint szociálisan érzékenyebbé válik. A
nagybabás jógán állandóan ismétlõdõ dalos, mondókás feladatsort gyakoroltatunk
a gyerekekkel, ami az ismétlések miatt
biztonságot ad számunkra és átmozgatja
õket tetõtõl talpig.
Agyerekjóga:JÓGAMÓKA
Nem számít, milyen testi képességeink vannak, a gyakorlás megteszi a hatását. A gyerekeket folyamatos nyomás éri, teljesítési
kényszer, megfelelés, nehéz házi feladatok,

videojátékok és versenysportok. A folyamatos stressz túlterheltséghez vezethet és a
felpörgetett világban a kifelé fordulás lesz
egyre erõsödõ aspektus benne.
A jógaórákon többek között elsajátítja és
megtanulja azokat a relaxációs technikákat, amivel a saját egészségét segítheti és
segítségével jobban tudja kezelni az élet
kihívásait. A gyerekjógában három korosztályt különböztetünk meg.

Ovijóga3–6éveskorig. A jóga a test-lélek-szellem egységét figyelembe véve
gyógyít és harmonizál. A tartások
(ászanák) átmozgatják, erõsítik az egész
testet, a koncentrációs gyakorlatok elmélyítik figyelmünket, a relaxáció és a légzõ
gyakorlatok nyugtató hatással vannak lelkünkre. A gyerekjóga mindezt a gyermekek nyelvére lefordítva, mesei keretbe
foglalva alkalmazza. Sok nagymozgás és
maximális játékosság jellemzi az együtt
töltött 45 percet. Az ovisoknál a jógagyakorlatok az állatok, növények, tárgyak
után kapott nevei alapján egy-egy mese,
drámajáték köré épülnek.
Sulijóga7–11éveskorig. Az iskolai élet
a gyermek óvodai életéhez képest teljesen más ritmust diktál. Míg az óvodában
a mozgás és a játék volt a fõszereplõ, az
iskolában napi több órás ülés mellett a tanulás. Éppen ezért a legfontosabb jógagyakorlatok a testtartásjavító ászanák,
amelyek rendszeres gyakorlása megelõzi
a tartáshibákat, erõsíti a gerinc melletti izmokat. A sulijógán már több koncentrációs gyakorlatot végzünk, a jobb és bal agyfélteke harmonizálására nagyobb hangsúlyt fektetünk. A helyes légzés megtanulása és megõrzése elsõdleges feladata
a jógának, hisz nemcsak a légzõszervek
gyógyulásában segítenek, mint megfázás,
asztma, allergia, de a jó tanulmányi eredmény kulcsa is. A suli és tini jógaórákon
már légzésszinkronban történik a gyakorlás, vagyis a mozgás és a légzés tempója egymáshoz igazodik.
Tinijóga 12–17 éves korig. Tinijógán a
kamaszok a hatha jóga elemeit sajátítják
el. Ennél a korosztálynál már nagyobb figyelmet fordítunk a gyakorlatok helyes
kivitelezésére, a koncentráció fejlesztésére, a stresszoldásra, az önismeretre,
az egészséges életmód megalapozására, a táplálkozásra. A foglalkozásokon a
tinik érdeklõdésüknek megfelelõen ismerkedhetnek jógafilozófiával, a jóga
ászanák és a légzõ gyakorlatok hatásaival, a relaxáció alapjaival.
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Horváthné Molnár Erika
és Németh Ildikó Tünde
www.jogaharaszti.hu
(AbabásfotókatVargaZoltán
fényképészkészítette.)
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Kezdetre
szükségvan
Mutasd meg tanítványodnak, hogy
zsenge tudását használva képes olyan
eredmények elérésére, amilyenekrõl addig nem is álmodott! Ez önbizalmat ad
neki, és meghozza a kedvét ahhoz,
hogy akarjon jobb lenni. Ám ügyelj arra,
hogy önbizalma ne ösztönözze megelégedésre, ne váljék elbizakodottá. Ezért
villants fel elõtte további célokat, melyeket kemény, kitartó szorgalommal érhet
el. Szeresse meg a játékot, és ismerje
minél több fiatal!
Efféle gondolatok ösztönözhették a
DMTK asztalitenisz szakosztályának vezetõjét, Csik Miklóst (Miki bácsit), amikor felvetette, rendezzünk a kezdõk számára versenyt. Miki bácsi edzõként nem
csak a jó játékosok fejlõdésére, eredményeire figyel, de hangsúlyt fektet az
utánpótlás nevelésére is. Nagy szerepe
volt abban, hogy szeptemberben a Hunyadi János Általános Iskolában pingpongszakkör indult. (Az iskola tanulói
közül a DMTK színeiben többen jelentõs eredményeket értek el, s még ma is
tagjai a szakosztálynak.)
2012. február 4-én, szombaton délben
került sor a Kezdõk I. városi versenyére, melyre a pingpongszakkör tagjai is
meghívást kaptak.
A verseny napja igazi téli idõjárással köszöntött ránk. A résztvevõk létszámát
azonban ez nem befolyásolta. Hóakadály ide vagy oda, tizenöt lelkes játékos
kezdte meg a bemelegítést. Azok az iskoláskorú gyerekek vehettek részt a versenyen, akik fél évnél nem régebben járnak rendszeresen edzésekre, illetve
szakköri foglalkozásokra.
A verseny két csoportban indult. Egyegy játszma két nyert szettig tartott. Mindenki ügyelt a helyes ütõfogásra, lábtartásra, labdaindításra és átadásra. Láthattunk kitartó labdameneteket, szoros
meccseket, önfeláldozó vetõdéseket a
labdáért. Mindkét csapatban óriási küzdelem folyt, hiszen a csoportok elsõ és
második helyezettjei juthattak tovább az
elõdöntõbe.
Az elsõ csoportból Kemény Mátyás (5.
oszt. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola) veretlenül, KovácsDávid (8. a Hunyadi János Általános Iskola) egy vesztett és öt nyert játszmával jutott a legjobb négy közé.
A csoport további eredményei: 1 gyõzelmet szerzett PongráczBernát (4. c Hunyadi János Általános Iskola) és a csoport legifjabb versenyzõje, KeményBalázs (2. oszt. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola); 2 gyõzelmet MihályAlexandra (7. c Hunyadi János Általános Iskola); 3 gyõzelmet Egyed Róbert (6. a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
és HorváthMáté (8. a Hunyadi János Általános Iskola).
A második csoportban Matola Patrik
(5. a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola) minden ellenfelét legyõzve hét
ponttal, Ficsór Réka (7. c Hunyadi Já-
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NAVhírek
Gyógyításnak álcázott
szépészet,
zsebre menõ
vizsgálati díjak
nos Általános Iskola) pedig öt ponttal
harcolta ki a továbbjutást.
A csoport további eredményei: A csoport
legfiatalabb versenyzõje, Gulácsi Tibor
(3. oszt. Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola) nem szerzett pontot, de sportszerû, kitartó játékkal egy szettgyõzelmet mondhat magáénak. 1 gyõzelmet
szerzett Seregi Viktória (7. c Hunyadi
János Általános Iskola); 3 gyõzelmet
SzabóMárton (6. c Hunyadi János Általános Iskola); 4 gyõzelmet Kocsis
György (7. c Hunyadi János Általános
Iskola), Kristóf Attila (8. a Hunyadi János Általános Iskola) és LébenguthEdvárd (5. oszt. Grassalkovich Antal Általános Iskola).
A középdöntõben Kemény Mátyás és
Ficsór Réka csatájából a Kõrösi Iskola
tanulója került ki gyõztesen. A másik
ágon Kovács Dávid legyõzte Matola
Patrikot, így a döntõt Kemény Mátyás és
Kovács Dávid játszotta. A csoportmérkõzésben korábban már találkoztak egymással. Akkor is, s a döntõben is szoros küzdelmet vívtak. Ezúttal Kovács
Dávid bírta jobban a hajrát, így õ lett a
verseny gyõztese.
A Kezdõk I. városi versenyének végeredménye:
I. hely:

Kovács Dávid (8. a Hunyadi János Általános Iskola)
II. hely: Kemény Mátyás (5. oszt.
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
III. hely: Matola Patrik (5. a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola)
IV. hely: Ficsór Réka (7. c Hunyadi János Általános Iskola)
A versenyt Miki bácsi vezette. Segítõi
voltak Sós Tibor (a DMTK I. csapatának
tagja) és Kiss Tamás (a DMTK II. csapatának tagja). Mindhármuk munkáját
köszönjük.
Az eredményhirdetés után a legkitartóbbak még játszhattak, illetve megfigyelhették, hogyan játszanak a nagyok. Tibi és Tomi ugyanis egy kis bemutatót tartott számukra. A résztvevõk
jó hangulatban és nagy tervekkel tértek haza. Azóta többször is elhangzott
a kérdés: Mikor lesz a következõ ilyen
verseny?
Készülünk rá és várjuk.
Kovácsné Mester Ágnes
szakkörvezetõ

Az adóhatóság az idén is folytatja a
magánklinikák, magánorvosok ellenõrzését, mert ebben a szektorban kiemelkedõen sok szabálytalanságot tapasztal.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az
idén is nagy hangsúlyt fektet a magánklinikák, azon belül is különösen a szépészeti szolgáltató szektor ellenõrzésére,
mert sok praxisban a beavatkozások ellenértéke „zsebre megy”, vagy az egészségügyi szolgáltatók más módon igyekeznek kibújni az adófizetés alól.
Januárban számos magánrendelést kerestek fel az adóhatóság ellenõrei a fõvárosban és Pest megyében azt vizsgálva,
hogy az érintett vállalkozások adnak-e
nyugtát, illetve számlát bevételeikrõl.
Többek között fül-orr-gégész, fogorvos,
bõrgyógyász, valamint szemész szolgáltatását vették igénybe a revizorok, sõt
egy dohányzásról leszoktató biorezonancia kezelésen is megjelentek. A tapasztalat továbbra is a bevételek nagyarányú eltitkolását mutatja.
Az egyik ellenõrzött fül-orr-gégész szakorvos a tízezer forint összegû vizsgálati
díj átvételekor még csak utalást sem tett
számla, vagy nyugta kitöltésére, de azt
követõen, hogy az adóellenõrök felfedték
kilétüket, azonnal kérte a mulasztási bírság összegének méltányos megállapítását. A feltárt mulasztások következményeként két millió forintot meghaladó összegû mulasztási bírság kiszabására számíthatnak az érintettek.
Az adóhatóság felfigyelt arra is, hogy a
szépészeti szolgáltatások magas ára és
jövedelmezõsége ellenére az e területen
tevékenykedõ vállalkozások bevallásai
gyakran csak minimális adókötelezettséget tartalmaznak, de visszaélések lelhetõk fel az általános forgalmi adó terén is.
Ellenõrzési tapasztalat, hogy az egészségügyi szempontból nem indokolt, kizárólag szépészeti céllal végzett plasztikai
beavatkozásokat gyógyító tevékenységként (azaz az egészség megõrzésére,
fenntartására, vagy visszaállítására szolgáló beavatkozásként) számolják el, elkerülve ezzel az általános forgalmi adó
megfizetését.
Erre tekintettel a jövõben nemcsak a
helyszíni nyugtaadást vizsgálja, de több,
ilyen jellegû szolgáltató bevallásait vonja utólagos ellenõrzés alá az adóhatóság.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi
Regionális Adó Fõigazgatósága
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„Csak állatbarát gazdik
jelentkezését várjuk!”
A középtermetû, világosbarna-zsemleszínû
kutyus megunt, kidobott árva.
Szigethalmi utcán találtunk rá, szomorúan,
céltalanul kóborolt.
Behoztuk õt – éh-fagyhaláltól
megmentve –, és hamar megmutatta, hogy nagyon barátságos, szeretetre méltó a csalódás ellenére is. Nagyon jó
házõrzõnek látszik!
Kicsit még nõni fog, most kb.
hat hónapos fiú-kutyus.
Szeretõ, jólelkû gazdikat keresünk neki és a
nálam lévõ közel HARMINC kutyusnak!
Kérjük, hogy segítsenek a sok mentett árva kutyus élelmezésében, orvosi költségeiben.
Plédekkel, ruhafélékkel, forgáccsal is sokat segíthetnének, hisz nagyon hideg van!
Nagyon szépen köszönjük.
Egyben szeretném kérni minden gazdi figyelmét, hogy saját kutyusaikra is különös
gonddal figyeljenek a nagy hidegre való tekintettel!

Enikõ: 06-20-803-05-43

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. januári újszülöttek
2012. január hónapban
elhunytak neve és életkora
Berkes Béláné
Döme Ferencné
Faragó Tibor
Glász Jánosné
Istvánfi László
Kartali Jakabné
Marosi Tibor
Mezei József
Mihályi József
Nagy Zoltánné
özv. Karádi Sándorné
Takács Péterné

élt 67 évet
élt 60 évet
élt 82 évet
élt 85 évet
élt 76 évet
élt 87 évet
élt 52 évet
élt 64 évet
élt 54 évet
élt 64 évet
élt 88 évet
élt 75 évet

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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Angyal Hunor
Búza Krisztián
Dallos Konrád Levente
Demjén Édua
Karai Zsófia
Kecskeméti Viktória
Komlódi Kamélia Emma
Ladányi Ádám Noel
Lapadat András Bálint
Papp János Máté
Péter Dorottya
Pogácsás Dániel
Polgár Patrik
Pulugor Athéna Zoé
Schmiedt Ilke Patrícia
Szakács Bernadett Amarillisz
Szigunov Alexander
Tóth Blanka
Varga-Magyar Bátor
2012.ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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01. 25.
01. 09.
01. 28.
01. 15.
01. 01.
01. 11.
01. 30.
01. 18.
01. 19.
01. 12.
01. 26.
01. 28.
01. 03.
01. 27.
01. 23.
01. 03.
01. 06.
01. 12.
01. 26.
DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Jeges jó tanácsok
Mitkelltudniabefagyottállóvizekrõl?
A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik. Beszûküléseknél áramlatok gyengíthetik a jeget. Sûrû hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken.
Befagyottfolyóvizekrõl:
Különösen vékony jég és jéggel nem fedett
részek a sodorvonalban találhatóak. Folyókanyarok külsõ oldalán is vékony jégréteggel kell számolni. Sebes folyású, vagy kõtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.
Mivel a mentésbe bevonható tûzoltó erõk és eszközök
helyszínre történõ kiérkezése a távolság miatt sokszor
15–20percetisigénybevehet,ezértazalábbiakbannéhány
követendõjótanáccsalszeretnénksegítségetnyújtani.
Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erõsen
csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll. A jég beszakadását már elõre jelzi a ropogás, a recsegés, és a jég felületének süllyedése.
Ilyenkor a beszakadás esetleg még elkerülhetõ: azonnal feküdjünk laposan a jégre, lehetõleg arccal a part irányába és lassú, nyugodt mozdulatokkal kússzunk a part felé.
Haajégbeszakad,akövetkezõketkelltennünk:
Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat elõre. Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csúszszunk.

Amennyiben mégis a jégfelület alá kerülünk, tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk
felfelé. Amennyiben a jég hóval fedett, a
közelben levõ jégtörés helyét a beesõ fénysugár alapján még fel lehet ismerni. Ha a
jeget nem fedi hó, beszakadásának helye
csak igen nehezen ismerhetõ fel. Ilyenkor
próbáljunk meg a felsõtestünkkel újból a
jégfelület fölé jutni. Végezzünk lábainkkal
lökésszerû úszó mozdulatokat, a karjainkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát. Próbáljunk meg a jég beszakadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni és azután a
kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt a jégfelületre tolni. A jég beszakadásának formájától és nagyságától
függõen ez a módszer hanyatt fekve is alkalmazható. Ha a jég
újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé.
Másokbajbakerüléseesetén:
Csak hason csúszva közelítsük meg a jég közé került személyt,
az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal, összekötött ruhadarabokkal).
Több segítõtárs esetén alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az elõtte levõ lábát fogja, ezáltal az elõl levõ társunk
– a mentõakciója során – biztonságban van. Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a szerencsétlenül járt személyt a jégre. Ha a bajbajutott már a jég alá került, a mentési kísérletet
már csak felkészült szakemberek tudják végrehajtani.
Katasztrófavédelem

Azegyénivállalkozóiügyintézés
legfontosabbváltozásai
– Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb
változás, hogy ezentúl nem csak a tevékenység
bejelentését, hanem annak megszüntetését is
lehetszemélyesenintézni, országos illetékességgel, bármelyik okmányirodában
– Az egyéni vállalkozói tevékenység csak az
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
21/2010.(V.14.) NFGM rendeletben meghatározott képesítések, hatósági engedélyek birtokában végezhető csak.
– Azegyénivállalkozórólésazegyénicégrőlszóló
2009.éviCXV.törvényben a hatósági ellenőrzés
alapvető feladatai törvényi szinten, önálló
fejezetként jelennek meg. A hatósági
ellenőrzés új bejelentés és adatváltozás
esetén a bejelentést követő 30 napon belül
kötelező. Az ellenőrzés teljes körű. Kiterjed a
képesítés(ek), hatósági engedély(ek) meglétére,
a bejelentés köteles tevékenységek esetén a
bejelentés megtörténtének igazolására, a székhelyhasználat jogosságának igazolására is.
A változásokról bővebben a www.dunaharaszti.hu
honlapon, vagy személyesen az okmányirodában
tájékozódhatnak.
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Polgármesteri Bál
2012. 02. 04.

