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Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Az elmúlt hetekben az önkormányzat képviselõ-testülete olyan,
a város jelenét és
jövõjét döntõen
befolyásoló döntéseket
hozott
meg, melyekkel e
hasábokon is foglalkozni kell. Ezek
közül a legfontosabb Dunaharaszti Város
Önkormányzatának költségvetése, melyet
már több fórumon is tárgyaltunk és ismertettem jómagam is (közmeghallgatás, testületi
ülések, a televízió közvetítései és a városi
honlap felülete). Fontosnak tartom, hogy a
szürke számokon túl néhány gondolatomat
megosszam Önökkel a költségvetéssel kapcsolatban, annak reményében, hogy sikerül
megvilágítanom törekvéseink hátterét.
Mi vezérel minket, a város vezetõit akkor,
amikor az ország különösen nehéz pénzügyi helyzetben van, családok ezrei küzdenek a devizahitelek törlesztõ részleteivel, a
munkanélküliséggel, vagy éppen a magas
rezsiszámlákkal? Mi a mi feladatunk ebben
a helyzetben? Hogyan tudjuk a magunk eszközeivel a terheket csökkenteni, miképpen
tudunk a kilábaláshoz hozzájárulni? Meggyõzõdésem, hogy 2012-ben ezek azok a
kérdések, amikre a költségvetésnek válaszolnia kell.
Vállalkozások támogatása
és saját beruházások
A haraszti emberek jövõjét is döntõen befolyásolja az, hogy a nekik munkát adó és a
közös kalapba a legtöbb adót befizetõ cégek, társaságok hogyan érzik magukat a városban, milyennek találják vállalkozásuk
környezetét. Az önkormányzat gyümölcsözõ kapcsolatot alakított ki velük, szempontjaikat figyelembe véve építjük ki az infrastruktúrát, a polgármesteri hivatal pedig gyors
és szakszerû ügyintézéssel igyekszik kiszolgálni õket. Legutóbb a helyi adórendeletet
módosítottuk számukra kedvezõen: mivel
az Országgyûlés több, eddig létezõ kedvezményt megszüntetett, mi – ennek ellensúlyozására – jelentõsen csökkentettük a telekadó mértékét. Beruházásaink, beszerzéseink során is döntõ többségében haraszti
vállalkozóknak adunk munkát és lehetõséget. És bizony örvendetes tény, hogy fejlesztéseink ebben az évben sem állnak le, sõt,
nagy dolgok vannak ismét készülõben.
Elõször is: a lassan tíz éve szakadatlanul
tartó útépítési projekt idén a Nyárfa, Tóköz,
Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Diófa, Tass vezér, Tomori, Bethlen utcákkal, a Kazinczy,
Széchenyi, Lehel közzel és a kapcsolódó
vízelvezetési beruházásokkal folytatódik, de
felújításokra is jut pénz, járdát és gyalogos
vasúti átjárót (Határ út) építünk, sok helyen
korszerûsítjük a vízelvezetõ-rendszereket.
Fejlesztéseink másik nagy területe ebben
az évben az oktatás-nevelés állami átszervezéséhez kapcsolódik. Korábbi terveinket, miszerint új bölcsõdét építünk, át kellett gondolnunk azután, hogy az óvodai nevelés 2014-tõl már három éves kortól kötelezõ lesz. Ezért a terveket átdolgoztattuk,
és óvodaépítésbe fogunk a Bezerédi2

telepen, a Knézich utcai óvodát pedig bõvíteni fogjuk. Mindkét beruházás az önkormányzat saját ingatlanán valósul meg. Iskoláinkat rendezetten, korszerûen felszerelve, magas szintû szolgáltatásokkal adjuk
át az állami fenntartónak, és bízunk benne,
hogy a mûködtetés során remekül együtt
tudunk majd mûködni. Rajtunk nem fog
múlni, hiszen a cél közös: gyermekeinknek
a lehetõ legjobb körülményeket, a tanuláshoz pedig a legjobb feltételeket biztosítani
a város iskoláiban.
Biztosíthatom ugyanakkor Önöket, hogy továbbra is keressük a módot az uszodaépítés finanszírozására. Ez azonban már olyan
nagyságrendû beruházás, ahol különösen
körültekintõen kell eljárnunk. De dolgozunk
tovább: az idei évben lezajlik a tervpályázat
és kidolgozzuk a mûködtetés koncepcióit.
Az emberi erõforrás
A legjobb várospolitika sem lehet sikeres,
ha a középpontba nem az embert állítja.
Városunk, intézményeink lelke nem a még
oly értékes, sok százmillió forint értékû felszerelés, a gépek, eszközök sora, hanem
a pedagógusok, dadusok, takarítók, gondnokok, a konyhákon dolgozók, közalkalmazottak, köztisztviselõk. Mindig fontosnak
tartottam, hogy viszonylagosan alacsony fizetésüket egészítsük ki – erõnkhöz mérten
– béren kívüli juttatásokkal. Ezek mértéke
csökkenõben van, egyrészt azért, mert magunk is takarékoskodunk a válság közepette (átlagosan 10%-kal csökkentettük mûködési kiadásainkat), másrészt azért, mert a
törvényhozás havi 5000 forintban maximálta az ételutalványok helyébe lépõ Erzsébet-kártya összegét, a SZÉP-kártya
(korábbi üdülési csekk) adótartalmát pedig
19-rõl 30 százalékra növelte. Ezért ez utóbbit eredetileg nem terveztük be, de aztán
mégis úgy döntöttünk, hogy a tavalyival
megegyezõ mértékben – ez 78 ezer forint
– odaadjuk a közalkalmazottaknak. Túlnyomó többségük csak ennek segítségével tud
elmenni üdülni, márpedig a pihenés nagyon lényeges. Ugyanakkor nem mellékes
az sem, hogy mindezzel a hazai vendéglátóipart is támogatjuk.
Szomorúan tapasztalom fogadóóráimon és
a városban járva-kelve, beszélgetve, hogy
milyen sok család jutott – sokszor önhibáján
kívül – nehéz helyzetbe az elmúlt években.
Próbálunk rajtuk közmunkával, állásközvetítéssel segíteni, a gyermekjóléti és a családsegítõ szolgálat a közmûszolgáltatóknál kilincsel az érdekükben, ruhát és meleg ételt
osztunk, támogatjuk a civil szervezetek, a
vöröskereszt munkáját. Úgy döntöttünk,
hogy ebben az évben a költségvetés szociális szegmense lesz az a rész, ahol nem
csökkentjük, hanem növeljük az elõirányzatokat. Igen, több pénzt kell fordítanunk segélyezésre, mert ha tél közepén elfogy a tüzelõ, mert ha leépítés van és megszûnik a
munkahely, sokszor már csak mi tudunk segíteni. És továbbra is szívügyemnek tekintem az egészségügyi programjainkat: továbbra is lesz tüdõszûrés, ingyenes HPVoltás a hetedikeseknek, ingyenes szûrõvizsgálatok az óvodásoknak, prosztataszûrés,
támogatjuk a betegszállítást, az orvosi ügyeletet.

Egységben az erõ
Szun-Ce könyvében a Hadviselés, a háborúzás mûvészetére tanítja olvasóit. Elméletének középpontjában a teljhatalmú hadvezér áll, akinek döntései, értékítélete megkérdõjelezhetetlen.
Ezen gondolatvilágnak talán legteljesebb ellentéte az aikido japán harcmûvészet, melyet a béke mûvészetének is neveznek.
Hogyan is kerül ez két távol-keleti filozófiai
irányzat a mai nap is érdeklõdésünk homlokterébe? Mert ez a gondolati távolság, ideológiai felfogáskülönbség jól leírja mai világunk, a mai közélet legjelentõsebb problémáit.
Míg a háború mûvészete mások legyõzését
jelenti, a saját gondolataink ráerõltetését a
másikra, addig a béke mûvészete a józan
meggyõzést, gyakorlatilag önmagunk legyõzését jelenti. Nincs erõfitogtatás. A cél
erõnk, képességeink megmutatása a másiknak úgy, hogy megtalálja benne mindazt,
ami számára elfogadható, amit képes beépíteni úgy elképzeléseibe, hogy egyidejûleg
érvényesíthessük érdekeinket, de ne alázzuk meg a küzdõfelet.
Ez nehéz. Megütni valakit a kocsma elõtt
sokkal könnyebb, mint sérülés okozása nélkül megoldani a veszélyes helyzetet. Érvek
és indokok nélkül odavágni a másiknak, jelezve, hogy komoly erõk vannak mögöttünk,
sokkal egyszerûbb. A másik – ma sajnos
kevesek által gyakorolt – út valóban a nehezebb, mégis úgy vélem, ez a jobb és járhatóbb út.
Dunaharaszti a tipikus példája annak, hogy
bár a testület összetétele lehetõvé tenné,
hogy semmibe vegyük a nálunk ellenzékben
lévõket, mégis sok és néha fárasztó egyeztetéseken alakítjuk ki a közös álláspontot.
A kulcsszó a partnerség. Ez jelenti egyfelõl
a másik figyelmes és érdeklõdõ meghallgatását, álláspontjának, indokainak megismerését és természetesen nem kevés önuralmat, hogy az érzelmi politizálást gyakorlati
megállapodásokra cseréljük.
Tehát egyeztetni, egyeztetni, ha nem is a
végsõkig, de addig, amíg csak van remény a megegyezésre: ez a politikám immár tíz éve. Tanulmányoztam a helyi és
országos politikák mûködését és arra a
következtetésre jutottam, hogy annál erõsebbek, idõállóbbak a falak, minél többen
veszik ki részüket az építkezésbõl. Tíz
éve követem az összefogás elvét, és azt
gondolom, az idõ engem igazolt. Ha valamire, arra tényleg büszke vagyok, hogy a
képviselõ-testület a határozatok és rendeletek túlnyomó többségét egyhangúan fogadja el. Így történt ez a város 2012-es
költségvetésének zárószavazásán is, hasonlóan az elõzõ évekhez. És ez a mi sikereink egyik fõ titka. Köszönöm minden
képviselõ-társamnak, hogy a hatalmi célokon felülemelkedve a várost szolgálják;
valóban hálás vagyok ezért. Ez a mi közös jövõnk záloga. Biztos vagyok benne,
hogy meg tudjuk ezt az összefogást õrizni, és Dunaharasztin további sikeres esztendõk következnek, egymás után. A
2012. évi költségvetési rendelettel lefektettük ennek alapjait, mert továbbra is bízunk a jövõben. A közös jövõben, a közös
dunaharaszti jövõben.

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

Dunaharaszti Hírek – március

2012. MÁRCIUS – A HÓNAP KIÁLLÍTÁSA
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
korabeli képes levelezõlapokon
Sebestyén Imre gyûjteményébõl

Sebestyén Imre 1944-ben született Kecelen. 15 éves kora óta
gyûjt képes levelezõlapokat. Kezdetben csak azért, mert minden fiatal gyûjtött valamit a középiskolában, és nem szeretett
volna kilógni a sorból. De amint szaporodtak a lapok, egyre
lelkesebben kutatta az újabbakat. Minden barátja, rokona, ismerõse amerre járt, küldött neki egyet. Munkája során mindenhol kereste, vásárolta azokat. Kezdetben festõinasként dolgozott különbözõ házaknál, és kérte a tulajdonosokat, hogy

a munka utáni nagytakarításnál ne dobják ki a lapokat. Így
néhány év alatt több ezerre nõtt a gyûjteménye. 1964-ben
a Világ Ifjúsága címû újságban sok levelezõpartnerre talált,
akikkel cserélt, és akiktõl sokat kapott ajándékba. Így 27 hónap alatt duplájára nõtt képeslapjainak mennyisége. Közben
leérettségizett, fõiskolát végzett, majd nyomozó lett. Rendõrként sok cégnél megfordult, ahol rengeteg üdvözlõlapot adtak neki. Majd 1991-ben nyugdíjba vonult, így szabadidejének köszönhetõen, azóta is látványosan gyarapodik a gyûjteménye, akár évi több tízezerrel is.
Az azóta kecskeméti lakossá vált Sebestyén Imre 1997 óta tagja az Országos Képes-levelezõlap Gyûjtõk
Egyesületének, ahol az elmúlt évek
alatt sok hasznos tapasztalatra tett
szert. 1998-ban már részt vett a
szombathelyi országos tárlaton,
ahová azóta is rendszeresen minden évben visszatér. Ezen kívül az
ország számos településén több
mint 200 alkalommal rendezett eddig kiállítást. A HUNFILA évente
megrendezett
nemzetközi képes-levelezõlap
kiállításán 2004
óta minden évben elnyerte az
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elsõ díjat, két alkalommal pedig a zsûri különdíját is. 2004ben közönségdíjas volt az országos kiállításon. Ugyanebben
az évben neki ítélték a veszprémi nemzetközi kiállítás elsõ díját, a zsûri különdíját és a vándordíjat is.
Gyûjteménye jelenleg 250 ezer darabból áll, melyet 37 témakör szerint kategorizál, ezzel az ország egyik legnagyobb
magángyûjtõjévé vált.
Képeslapjai a régmúlt történéseit, eseményeit, ünnepeit mutatják be, városképeslapjai pedig a régi Magyarország történelmi lenyomatai. Most Dunaharasztira, a Városi Könyvtár
Mini Galériájába március hónapra az 1848-as forradalmat és
szabadságharcot bemutató legszebb korabeli képeslapjait
hozta el. E havi tárlatunkat ajánljuk Dunaharaszti közönségének, gyerekek és felnõttek figyelmébe egyaránt.
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SZÍNHÁZ
A TEA Egyesület szervezésében

„Attól a naptól kezdve az anya hajnalban kel, minden
zajra felriad, arra is, amit nem is hall, a gyerek szobájába rohan, hogy lássa, ott van-e még. Attól a naptól kezdve az anyának nincs egy nyugodt perce, és
nem is lesz soha többé, mert a gonosz megtanított
neki valamit: a félelmet.”
A Váltságdíj kiinduló helyzete banálisan egyszerû, annyira ismerõs a tömérdek tévékrimibõl, mégis mindig új: munkanap kezdõdik a rendõrségen.
Üres fecsegéssel, baráti locsogással, a nyomozást vezetõ María Garralda és beosztottja, Pepe
Puig között. Farsang napja van, a gyerekek az
óvodában, iskolában jelmezbálra készülnek. Idõ:
napjaink, technikai felszereltség a csúcson – és
mégis: Laurának a játszótéren elrabolt gyermekét nem találják. Miért ezt a kisgyereket, akit anyja születése óta egyedül, szinte ismeretlen apja
nélkül nevelt? Miért pont Lauráét, aki soha senkinek nem tett rosszat? Nem sikerül indokot találni
a miértekre.
A krimiben Tóth Ildikó mellett Fodor Annamária,
Gáspár Anna, Kövesdi László és Ficzere Béla játszik. A díszlet Ondrashek Péter, a jelmez Balla Ildikó munkája.
Rendezõ: Baksa Imre.

2012. március 30. 19 óra 30 perc
Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési ház
Jegyár: 2500 Ft
Jegyek vásárolhatók:
Anna-házban a STEP Utazási Irodában
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Farsangi ünnepség a Bárka Alapítvány mûhelyében

A Bárka Alapítvány 2012. 02. 16-án, csütörtökön rendezte meg a szokásos farsangi ünnepségét a Mindszenty utca 3.
szám alatti mûhelyében. A Bárka Otthon
lakói és a környéken élõ mûhelybe járó
sérült emberek a segítõkkel és néhány
hozzátartozóval együtt közösen búcsúztatták a hideg téli idõszakot.
A farsang szó hallatán a jelmezes felvonulások, a sok móka, kacagás juthat
eszünkbe, és nem utolsósorban egy
könnyû és semmihez sem hasonlítható
finomság: a farsangi fánk.
Mindezen örömökben lehetett része
azoknak, akik e jeles napon a Mûhelyben tartózkodtak.

Az esemény szinte az egész napot kitöltötte, hiszen már a reggeli órákban elkezdtük díszíteni a közösségi termet,
amely során mindenkinek jutott valami
feladat. Ebéd után pedig sor került arra,
amire már mindenki napok óta izgatottan
várt: jelmezbe öltöztünk.
A lakóotthonban élõ tizenkét fiatal nem
elégedett meg azzal, hogy csupán álarcot öltsön, hanem õk egy rövid, mulatságos, ám mégis tanulságos történetbe
burkolva bújtak más valaki, vagy éppen
valami bõrébe: mentõs, sofõr, doktornõ,
Piroska, szerzetes, bokor, smiley, halacska, cica, motoros lány, illetve horgász szerepben. Kreativitásban nem

volt hiány, elõfordult a jelmezek között
Harry Potter, TV-maci, katicabogár, méhecske, kávéfõzõ, cowboy és hupikék
törpikék is.
A felvonulás után rendhagyó tombolasorsolás következett, amelyrõl senki
sem távozott üres kézzel. Ezt követõen elfogyasztottuk az „Ági néni” által
készített farsangi fánkot, majd kezdõdött egy rövid táncmulatság. A nap végére mindenki elfáradt egy kicsit, de
mégis szép és új élményekkel gazdagodtunk.
Kutasi-Sersényi Andrea
segítõ

Köszönjük, ha adója 1%-át
a Dunaharaszti
Városi Könyvtár
részére ajánlja fel!
Adószámunk:
16794601-2-13
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Tóth Józsefné Panni nénit köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából.
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Rendhagyó farsang
az alsó tagozaton
A II. félév elején, mint mindig, az
idén is a farsang volt a gyerekek által legjobban várt esemény.
Minden évben izgatottak, mindig
vannak új ötleteik, terveik, s azt tapasztaljuk, hogy a felnõttek is újult
erõvel, energiával segítik a bál sikeres lebonyolítását. Egy aprócska
„gondunk” csupán, hogy évrõl évre
folyamatosan nõjük ki a a tornatermünket.
Ebben a tanévben elhatároztuk,
hogy változtatunk a helyszínen, s
megnézzük hogyan fogadják a legfõbb érintettek, a gyerekek, ha a farsangot az osztályok keretein belül
rendezzük meg.
A 3-4. osztályosok maguk is részt
vehettek az elõkészületekben, a
szervezõmunkában, a saját tantermük feldíszítésében, berendezésében. Paula néni, Erna néni és Ircsi
néni ezúttal nem a szokott helyükön
zsûriztek, hanem mindenhová bekukkantva csodálhatták meg a gyerekek idei ötleteit. Ez a minden
szempontból „menõ” zsûri az idén is
nehéz helyzetben volt, rengeteg jutalmat osztott, hiszen minden osztályban díjazta a legjobb, leglátványosabb jelmezeket. A sok tündérlány mellett találkozhattak káposztával, kakassal, léghajóval, Kleopátrával és macskájával, gyufával, zsákbamacskával, szerencsemalaccal,
sõt még egy hûtõszekrénnyel is! A
mozgózsûrit természetesen mindenhol finomabbnál finomabb farsangi
sütik, üdítõk várták. Szinte minden
osztályban lehetett kapni zsákbamacskát és tombolát is, ami elmaradhatatlan része a mulatságnak.
A családias hangulatú farsangok
nem szabtak gátat a táncversenyek
megrendezésének sem, sõt a gyerekek szórakoztatására új lehetõségeket kínáltak. Több osztályfõnök számolt be arról, milyen kitörõ örömmel
fogadták a gyerekek a vidám, sokrétû, sokszor nagyon vicces feladatokkal tarkított vetélkedõket, játékokat.
Játszhattak az otthonról behozott,
vagy tombolán nyert társasokkal, s
felpróbálhatták egymás jelmezeit is.
Azt hiszem felnõttek, gyerekek egyaránt jól szórakoztunk, remek délelõtt volt! Köszönjük szépen a szülõk és a zsûri odaadó munkáját! Talán a rendhagyó farsangunk hagyománnyá válik!?

PÁLYÁZAT
A dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

100 év – 1000 em lék címmel
az iskola fennállásának 100. évfordulója alkalmából városi
képzõmûvészeti (rajz, festészet, fotó) és irodalmi pályázatot hirdet.
A pályázat javasolt témája: 100 éves a Rákóczi iskola.
Örömmel fogadunk minden az iskolatörténethez, általában az iskolához,
az oktatáshoz, az iskolaépülethez kapcsolódó pályamûvet.
Korcsoportok, korosztályok:
I.:
7–10 év
II.: 11–14 év
III.: 15–18 év
IV.: felnõtt korosztály
A jeligés pályamûvek mellé kérjük, mellékeljék az alábbi adatokat
egy lezárt borítékban:
– az alkotó nevét,
– az alkotó korát,
– az alkotó iskolájának nevét/lakcímét/elérhetõségét,
– az alkotás témáját/címét.
A képzõmûvészeti alkotásokat maximum A/3-as méretben, a fotópályázatokat nyomtatott és digitális formátumban kérjük benyújtani.
Az irodalmi pályázatban mûfaji és formai megkötés nincs. Örömmel fogadjuk a legkülönbözõbb mûfajokat – visszaemlékezést, riportot, elbeszélést, novellát, esszét stb. – akár verses, akár prózai formában.
A benyújtott pályamûveket szakmai zsûri bírálja el.
A legértékesebb munkákat egy helytörténeti kiadványban szeretnénk
közzétenni.
A pályamunkákat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola címére (2330
Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.) lehet elküldeni, illetve személyesen benyújtani az iskola titkárságán.
Elérhetõségeink:
E-mail címünk: frakoczi@pr.hu
Telefonszámunk: 24/370-253 vagy 30/676-5205
Beküldési határidõ: 2012. május 30.
Eredményhirdetés: 2012. június 13. 17 órakor
a Rákóczi iskolában.

Humicskó Zsuzsanna
Dunaharaszti Hírek – március

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Kezdetre szükség van
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. Egy-egy
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 Ált. Isk.) veretlenül, Kovács Dávid (8. a
,Hunyadi János Ált. Isk.) egy
vesztett és öt nyert játszmával jutott a legjobb négy közé.
A csoport további eredményei: 1 gyõzelmet szerzett
Pongrácz Bernát (4. c, Hunyadi János Ált. Isk.) és a
csoport legifjabb versenyzõje, Kemény Balázs (2. oszt.,
Kõrösi Csoma Sándor Ált.
Isk.); 2 gyõzelmet Mihály
Alexandra (7. c, Hunyadi János Ált. Isk.); 3 gyõzelmet
Egyed Róbert (6. a, Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.) és Horváth Máté (8. a, Hunyadi János Ált. Isk.).
A második csoportban Matola Patrik (5. a,
Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.) minden ellenfelét legyõzve hét ponttal, Ficsór Réka
(7. c, Hunyadi János Ált. Isk.) pedig öt
ponttal harcolta ki a továbbjutást.
A csoport további eredményei: A csoport
legfiatalabb versenyzõje, Gulácsi Tibor
(3. oszt., Kõrösi Csoma Sándor Ált. Isk.)
nem szerzett pontot, de sportszerû, kitartó játékkal egy szettgyõzelmet mondhat magáénak. Egy gyõzelmet szerzett
Seregi Viktória (7. c, Hunyadi János Ált.
Isk.); 3 gyõzelmet Szabó Márton (6. c,
Hunyadi János Ált. Isk.); 4 gyõzelmet
Kocsis György (7.c Hunyadi János Ált.
Isk.), Kristóf Attila (8. a, Hunyadi János
Ált. Isk.) és Lébenguth Edvárd (5. oszt.,
Grassalkovich Antal Ált. Isk.).
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. osztály,
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

Városi oktatási fórum
az általános iskolát választó gyermekek szülei számára, a helyi iskolák vezetõinek részvételével
2012. április 11-én, szerdán 17 órától a József Attila Mûvelõdési Házban.
Itt feltehetik kérdéseiket, elõre tájékozódhatnak, hogy a nyílt napokra és a beiratkozásra már célirányosan mehessenek.
A fórum programja:
– Hajdu Zsolt, az Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizottság elnökének
bevezetõje
– A helyi iskolaigazgatók tájékoztatói
– A leendõ elsõs tanítók bemutatása
– A Dunaharaszti Német Önkormányzat tájékoztatója a német nemzetiségi oktatásról;
– A Budapest 23. kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola bemutatkozása
– Kérdések–válaszok
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A 2012/2013-as tanévre az általános iskolai
beiratkozások idõpontja:
2012. április 25-26-27. (szerda 14–18 óráig,
csütörtök 8–18 óráig, péntek 8–15 óráig).
Részletek (tudnivalók, nyílt napok, elsõs osztályfőnökök) a márciusban megjelenõ Becsengetés 2012 címû digitális kiadványban
(elérhetõ lesz a www.dunaharaszti.hu oldalon a hirdetmények között,
és a Szülõknek menüpontban is), illetve annak szórólapján, melyet
minden iskolaköteles gyermek szüleinek eljuttatunk majd a helyi óvodákba.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Hírek – március

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Nyelvtanulás, sífutás az iskolák közötti barátság hetében
– ismét Baktaysok jártak a Télapónál

nyújtott. Tanulóim és jómagam is nehezen
tudtunk búcsút venni. Ii a nyugalom szigete volt számomra, ahol a finnek szeretete
és barátsága áradt felénk. Ezúton is szeretném megköszönni Juhának, Teijonak,
Hennának és Jukkának, hogy mindent
megtettek értünk, segítettek hogy jól érezzük magunkat, meghívtak otthonaikba, így
a hivatalos látogatás még kötetlenebb lehetet, megismerhettem finn házigazdáim
mindennapjait, hétköznapi életét, családját, szokásait.
A reptéri búcsú – reméljük – idén is csak
rövid idõre szól, kapcsolatainkat ápolni
szeretnénk. A mielõbbi viszontlátásra az
áprilisi UNESCO-táborunkban!
Hidvégi Ildikó
angoltanár

Diáknap a Baktayban
Egy résztvevõ diák tollából:
1995 óta tart az egyre elmélyültebb kapcsolat a Baktay Ervin Gimnázium és az
észak-finnországi Ii város gimnáziuma között. Az elmúlt 16 év alatt számtalan tapasztalatcserére, látogatásra, közös projektre került sor, de megismertük egymás
élet- és munkakörülményeit is.
Szerencsésnek érzem magam, hogy 2012.
február 18. és 25. között iskolánk négy diákjával magam is meglátogathattam az
ezer tó országát, azon belül is a fenyõfákkal körülölelt Iit és gimnáziumát. A programban a magyarok és finnek mellett Klagenfurtból érkezett diákok is részt vettek. A
magyar és osztrák diákok bemutatkozása
várakozáson felüli sikert aratott. A bemutatkozás során az adott ország sporttörténete és az iskola sportélete volt az idei projekt egyik fõ témája. Diákjaink bemutatták
testnevelõ tanáraikkal készített interjút,
majd sváb és magyar nemzetiségi ruhában
magyar népdalokat énekeltek. Látogatás
során kipróbálhatttuk a számunkra kissé
idegen sífutást, és sor került sorversenyek,
sportvetélkedõk lebonyolítására is.
Az iskolában különbözõ órákat látogattunk

Dunaharaszti Hírek – március

meg, vettünk részt táncórán, és a gyakorlati órán elkészített rénszarvas húst vagy
csokis süteményt is megkóstolhattuk. A
projekt másik témája az „Anyanyelvi
workshop”, a finn kollégák ötlete volt. A
résztvevõ diákok magyarul, finnül és németül tanították egymást. Végül utolsó napunkon közösen összeválogatták a legjobban sikerült fényképeiket és egy
powerpointos bemutató során bemutatták
az ott töltött legszebb pillanataikat.
Évrõl évre különös élményt jelent az igazi Télapó falujának meglátogatása, ami
nem maradhatott el idén sem. Így elmondhatjuk: hozzánk a Mikulás midig decemberben jön, de a Baktaysok is visszatérõ
vendégek nála. Rovaniemiben az Északi
sarkvidék Múzeumának megtekintése,
majd a Kemiben évente más formában felépülõ jégvár szobáinak a kipróbálása
adott maradandó élményt.
Az egy hét alatt finn, osztrák és magyar
részrõl egy 2014-ben induló mûvészeti
együttmûködésrõl szóló közös projekt elõkészítõ munkája is zajlott. Ennek elõkészítését már korábban elkezdte hagyományos kapcsolatunk úttörõje, Bucskó Marianna tanárnõ. A program felvázolása során
meglátogattuk a helyi
mûvészeti központot
és megismerhettük világhírû helyi mûvészek munkáit, alkotásait és kidolgoztuk az
új közös együttmûködés alapjait. Ebben kiemelkedõen jó hátteret biztosít számunkra, hogy iskolánk rendelkezik saját modern
mûvészeti galériával.
A látogatás hasznos,
tanulságos volt, lenyûgözõ
élményeket

Iskolánkban idén is megrendezésre került
a Diáknap, ezúttal február 24-én. A DÖK
tagjai nagy fába vágták a fejszéjüket: az
éves rutintól eltérve teljesen új stílusban
zajlott a délelõtti program. Minden osztály
két csapatra oszlott, majd tanáraink vezetésével végigjártuk a 15 vetélkedõ-állomást. Volt itt minden, kezdve a vízivó sorversenytõl a hátrajzon át a „Magyarország, szeretlek!” rövid változatáig. A csapatverseny az egész délelõttünket kitöltötte, nem volt megállás – fõleg, hogy néha
egyszerre két helyen is vártak minket –,
de mind az osztályok, mind a vetélkedõt
vezetõk vették az akadályokat.
A csapatversenyekkel párhuzamosan elkezdõdött a sakk- és a pingpongverseny
is, illetve délben sor került a tanár-diák
röplabdameccsre.
Délután részt vehettünk a fakultatív programokon, mint a Nyelvek Háza, filmklub,
teaház, ásványkiállítás, karaoke, táncszõnyeg. A program végéhez közeledve az iskola egyre halkult, majd belengte a fáradt,
békés csönd.
Úgy gondolom, a változások hozzájárultak
az idei Diáknap sikeréhez. Kívánom, hogy
a következõ években is hasonlóan jó hangulatban teljen ez a nap – mindenkinek.

ujsag@dunaharaszti.hu
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A szervezõk
szemével:
A már szokássá vált diáknap idén más
volt, mint a többi. A DÖK a jól megszokott
programokat egy tollvonással áthúzta, és
valami teljesen új dolog várt a diákságra.
Csapatokra bontva versenyeztek egymás
ellen és legnagyobb ellenségükkel, az idõvel.
A diákönkormányzat képviselõi egyhangúan úgy vélték, hogy az összpontosítást,
kreativitást, gyorsaságot igénylõ feladatokon kívül nagyon fontos a szórakozás és
a vidámság is, ezért mindent elkövettünk,
hogy ne csak a versenyszellem, de a nevetés ereje is ott legyen, és ennek tükrében próbáltunk minél több vidámságot belecsempészni a feladatokba. Ezért a tánc,
az „öltöztetõs”, a „fapofa” játékban elkerülhetetlen volt egy-egy vidám pillanat.
De a csapatversenyek után sem ért vé-

get a programok tárháza. Tanárok és a
tanulók együtt szurkolhatták végig a tanár-diák röplabdameccset, ahol a diákok
bravúrosan helyt álltak tanárainkkal
szemben. A Nyelvek Házában kamatoztathatták nyelvi tudásukat, de a táncolni
vágyóknak is alkalmuk volt kipróbálni a
táncszõnyeget.
Ám ezt a napot is, ahogy minden rendezvényt, sok tervezés és egyeztetés elõzte
meg, itt szeretném ismét megköszönni
Fábry Júlia tanárnõnek, a DÖK képviselõk és az állomásokon lelkesen segítõ diákok munkáját!
Remélem, mindannyiunk számára jó volt
egy kicsit eltérni a megszokott iskolai rutintól.
Slavoczky Nikolett
DÖK elnökhelyettes

Vándorúton
Egy kiállítás képei útra kelnek
Újabb vendégszereplésre indult a Baktay
Modern Mûvészeti Galéria néhány mûtárgya. Iskolánkban az képzõmûvészeti galériát 1995-ben alapította az intézmény
akkori igazgatója, a lelkes mûvészetpártoló és mûgyûjtõ, dr. Zsuffa Istvánné, és mû-

vésztanár kollégája, Somogyi György tanár úr.
A gyûjtemény mára több mint 250 mûalkotást számlál, ez hazánkban egyedülálló. Sem középiskola, sem más közoktatási intézmény nem rendelkezik ilyen volumenû saját galériával. A képek, szobrok
egy része 2011 õszén szakszerû és méltó elhelyezésben született újjá a Laffert
Kortárs Kúriában. A kúria tavaszi idõszaki kiállításával esik egybe, hogy a mûvek
egy része most vendégszereplésre indult.
A kispesti Helytörténeti Gyûjtemény Nagy
Balogh János kiállítóteremben 24 festmény és két kisplasztika tekinthetõ meg.
Zömében Munkácsy és Kossuth díjas mûvészek remekei.
Az idõszaki kiállítást február 23-án nyitotta meg Vinczek György, Kispest polgármestere, és Sziráki György, iskolánk igazgatója. Az érdeklõdõ kispestiek március
29-ig tekinthetik meg mûvészeink képzõmûvészetbe öntött vendégjátékát. Dunaharasztiak számára természetesen az
idõszaki kiállítás után ismét láthatóak
lesznek a Laffert kúriában, a gyûjtemény
nagyobb része pedig továbbra is állandó
helyén, esztétikai értékekben gazdag háttere a Baktay Ervin gimnáziumban folyó
nevelõ-oktató munkának.

Húsvéti Rajzfilmes tábor Óbudán a tavaszi szünetben 6–17 éveseknek
A Magyar Rajzfilm Kft. 2 napos programot szervez a
rajzfilmkészítés iránt érdeklõdõ gyerekeknek. A résztvevõk elkészíthetik saját rajzfilmjüket, melyet CD-jén
hazavihetnek.
További információ: a http://www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html oldalon!
Tel.: 06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu
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Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés indul
TANULJON SZAKMÁT animációs stúdióban!
A Magyar Rajzfilm Kft. 10 hónapos szakmai képzésén
megtanulhatja az animációs szakmát.
Államilag elismert bizonyítvány! Rugalmas oktatási
idõpontok! Felvételizõknek is ajánljuk!
További információ a http://www.magyarrajzfilm.hu/
felnottoktatas.html oldalon!
Tel.: 06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az
A) a városban mûködõ mûvészeti,
oktatási, kulturális területen mûködõ
civil szervezetek számára.

B) a DMTK keretein kívül mûködõ
sportszervezetek számára.

A pályázaton felosztható összeg:
12 500 000 Ft,

A pályázaton felosztható összeg:
3 000 000 Ft,

melyet Dunaharaszti város költségvetése biztosít.
Az „A” pályázat célja: a Dunaharasztin élõ vagy
dolgozó állampolgárok önszervezõdõ közösségeinek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a
polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelõdése, oktatása, szórakozása, egészségi állapotának megõrzése és javítása érdekében végzett
tevékenység támogatása.
A „B” pályázat célja: az adott sportág iránt érdeklõdõ gyermek és felnõtt lakosság által igénybe vehetõ, az egészséges életmód biztosítására – a fizikai és mentális kondíció emelése és megtartása
érdekében – rendszeres sportolási lehetõséget
biztosító, Dunaharasztin mûködõ sportszervezetek támogatása.
A szervezetek a terembérleti támogatásra vonatkozó igényüket is e pályázatok keretében és
elõírásainak megfelelõen nyújthatják be konkrét összegmegjelöléssel!
A pályázaton részt vehetnek azok a bíróság által
bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, amelyek az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy
Dunaharaszti székhellyel alszervezetet mûködtetnek, valamint azok a helyi közösségek, amelyek
meghatározó szerepet töltenek be Dunaharaszti
város közéletében, továbbá megfelelnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló, 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek, különös tekintettel a beszámolási kötelezettség teljesítésének követelményére.
Nem pályázhatnak: vállalkozói szervezetek, politikai pártok, kisebbségi önkormányzatok, alapítványok, valamint azok, akik a korábban felvett támo-

Dunaharaszti Hírek – március

gatással határidõben nem számoltak el, illetve
azok, akiknek köztartozásuk, valamint lejárt határidejû pályázati kötelezettségük van, csõd- és végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiánytalanul kitöltött nyomtatványon lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell a „Pályázati Adatlapot” és a bankszámlaszámról szóló „Nyilatkozatot”. A pályázati
nyomtatványok beszerezhetõk a Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatalban a pályázatkezelõnél,
valamint letölthetõk a www.dunaharaszti.hu
honlapról a „hirdetmények” menüpontból.
A pályázathoz csatolni kell: egyesület esetén a
bírósági bejegyzésrõl szóló végzést, más szervezet esetén a létesítõ okiratot vagy egyéb alapdokumentumot.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen
a pályázatkezelõnél.
A pályázat benyújtási határideje:
2012. április 4. (szerda) 16.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban információ a pályázatkezelõtõl kérhetõ!
Pályázatkezelõ: Baldauf Myrtill
Telefon: 06-24/504-419
Helye: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., 10. szoba
Döntés a támogatásáról: a Képviselõ-testület
2012. április 23-i ülésén.
Dunaharaszti Város Képviselõ-testülete

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. február 27-én megtartott ülése
Napirendi pontok
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III. 1.)
rendelet módosítása
2. A helyi adórendelet módosítása
3. Intézményi ingatlanok telekhatár-rendezése és elvi döntés intézményi ingatlanok székhely-telephely változásáról
4. Módosított intézményi alapító okiratok jóváhagyása
5. Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló rendelet megalkotása
6. Közbeszerzési eljárások indítása
7. Teljesítmény-követelmények alapját képezõ célok meghatározása
8. Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás és Együttmûködési Megállapodás elfogadása
A testület módosította a 2011. évi költségvetésrõl szóló rendeletet,
majd a helyi adókról szóló rendelet módosítását tárgyalta. Dr.
Szalay László polgármester elmondta, hogy a telekadó mértékét
csökkenti az önkormányzat, ezzel ellensúlyozva az országgyûlés
azon döntését, amellyel több kedvezményt megszüntetett a törvényalkotás során. A bevételeink biztosítása mellett a vállalkozások érdekeinek figyelembe vétele is fontos, hangsúlyozta a polgármester.
Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke egyhangú támogatásukról biztosította a javaslatot. A rendelet január 1-jén, visszamenõlegesen lép hatályba (ez azért lehetséges, mert kedvezõ változásokat tartalmaz).
Fontos döntéseket hozott meg a képviselõ-testület akkor, amikor
rendelkezett néhány intézményi ingatlan telekhatár-rendezésérõl. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola az eddigi három helyett
egy telephelyen, a Rákóczi u. 28. sz. alatt fog mûködni, itt az önkormányzat melegítõkonyhát és ebédlõt alakít ki 20 millió forintos beruházással, és ideköltözik a sajátos nevelési igényû gyermekeket
oktató tagozat is. A Nevelési Tanácsadó is egy helyre csoportosul,
a Temetõ utcában található Mese Óvodába. Az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a gimnáziumban mûködik tovább. Az elõterjesztést a városfejlesztési bizottság részérõl Fényes István elnök, az oktatási bizottság részérõl Hajdú Zsolt elnök biztosította támogatásáról. Ezt követõen a testület módosította az intézmények alapító okiratait. Pethõ Zoltán jegyzõ elmondta, hogy az adószámok változása miatt a KSH azonosítószámok is változnak.
A testület ezután kezdte meg a város 2012. évi költségvetésének
tárgyalását a végsõ, immár harmadik körben. Pethõ Zoltán elmondta, hogy az államháztartási törvény változása miatt új szerkezetû
rendelet került a képviselõk elé. A nemzetiségi önkormányzatok büdzséje immár nem része a város költségvetésének. A bruttó bevételi fõösszeg 6 426 719 000 forint, a nettó – ezzel kell gazdálkodni
– 4 326 940 000 forint. Dr. Szalay László kiemelte a közbiztonságra fordítandó keretek jelentõs növelését, és felsorolta azokat a tételeket, amelyeket a tervezés utolsó idõszakában építettek be a rendeletbe. A bölcsõde kap még négymilliót étkeztetésre, a Hunyadi János Általános Iskola eggyel több osztályt indíthat és a német nyelv
oktatására szánt óraszámot is emelik, ezért létszámot kell bõvíteni,
ez 2,5 milliót jelent (plusz járulékok). Halasztott beruházásként (ez
azt jelenti, hogy akkor valósul meg, ha pluszbevételek keletkeznek
év közben) bekerült az Erzsébet utca–Arany János u.–Móra F. u.
közötti szakaszának burkolat-felújítása és vízelevezetésének megoldása 50 millióval és az Arany János utca vízelvezetési munkálataira még 5 millió forint. A Pénzügyi Bizottság is támogatott két módosító indítványt. A polgármester javaslatára a köztisztviselõk számára bekerült egy 10 milliós keret, amit jutalmazásra lehet felhasználni, Knapp Tibor pedig 20 millió forint betervezését kérte stratégiai ingatlanvásárlások céljából (ez a halasztottak közé került).
Pethõ Zoltán jelezte, hogy a Hunyadi iskola bõvítése csak lehetõség egyelõre, hiszen azt a szakbizottságnak meg kell tárgyalnia. A
bizottság kérte, hogy álljon rendelkezésre egy hárommilliós keret terembérlet-támogatásra a DMTK-n kívüli egyesületeknek. A jegyzõ
közölte, hogy a forrást megtalálták erre. Kücsön Sándor szerint a
költségvetés jó és kiegyensúlyozott, a Pénzügyi Bizottság támogatja. Hajdú Zsolt örömét fejezte ki a terembérleti támogatás miatt, és
reméli, hogy 2013-ban is tudja támogatni a sportot és a kultúrát az
önkormányzat. Fényes István a városfejlesztési bizottság egyhangú
támogatásáról tájékoztatta a testületet.
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Ezután kisebb vita alakult ki a közalkalmazottak (többségükben
pedagógusok) béren kívüli juttatásairól. Knapp Tibor elmondta,
hogy õ is támogatta a költségvetést a bizottsági üléseken, de ezután kapta az információt arról, hogy az intézményekben dolgozó
közalkalmazottak személyi juttatásai 2–13%-kal csökkennek a
cafetéria-rendszer változásai miatt. Ezt az okozza, hogy a béren kívüli juttatások összege 190 ezer forintról 60 ezer forintra csökken.
Számításai szerint ez 13–14%-os reálbér-csökkenést eredményez.
Ezt felül kell vizsgálni. Tisztában van vele, hogy az adóteher itt is
nõtt, ezért ezzel csökkentve kéne a tavalyi összeget megadni. Ez
kb. 60–65 millió forint többletkiadást jelentene a költségvetésben.
Mivel ezt elvenni máshonnan nem tudjuk, ezért azt javasolta, hogy
tervezzünk több iparûzési adó-bevételt. Ezt a javaslatot Bucskó Mariann külsõ tag is felvetette az oktatási bizottság ülésén. Kücsön Sándor erre úgy reagált, hogy tulajdonképpen a korábbi üdülési csekk
(most SZÉP-kártya) visszaállításáról szól a javaslat, így a közalkalmazottak üdülését támogatnánk. Az adóbevétel pedig nem biztos,
hogy bejön. A közalkalmazottak viszont kiválóan dolgoznak, ezért
gondoljuk át, milyen más forrásból tudjuk a szükséges összeget elõteremteni. Hajdú Zsolt megjegyezte, hogy a szakbizottság tartózkodott Bucskó Mariann javaslatánál, mert nem látták a forrást. Jelenleg 29,5 millió forint van beállítva közalkalmazottak jutalmazására.
Knapp Tibor közölte, hogy a SZÉP-kártyát másra is lehet használni, nem csak üdülésre. Dr. Szalay László elmondta, hogy nem szívesen nyúltunk ehhez a tételhez, de az Országgyûlés megnövelte
a béren kívüli juttatások járulékterheit 19-rõl 30 százalékra. Ezért választottuk inkább a jutalmazás útját. Az Erzsébet-kártya (korábbi étkezési utalvány) adható összegét is maximálta a parlament, a korábbi havi tízezer forint helyett 5 ezer forintban. Ezért akkor, ha tartani akarjuk a tavalyi szintet (78 ezer forint/fõ/év SZÉP-kártya formájában), akkor az a tavalyi 40 millió helyett idén 45 millióba kerül. Az
adóbevételek felültervezése kockázatos, ezért azt javasolta, hogy a
45 milliót tegyék halasztottba, minden egyéb halasztott sor elé.
Egyébként lehet, hogy az intézmények államosítása miatt ez az utolsó év, hogy adhatunk béren kívüli juttatást a közalkalmazottaknak.
Kücsön Sándor megkérdezte Hajdú Zsoltot – csak az arányok miatt – hogy Pestszenterzsébeten mennyit folyósítottak (Hajdú Zsolt
igazgató-helyettesként dolgozik egy ottani iskolában). A válasz az
volt, hogy év végén kaptak 18 ezer forintnyi utalványt. Dr. Szalay
László erre megjegyezte, hogy szerencsések vagyunk, hogy ennyit
adhatunk. Knapp Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly 10 ezer
forint volt az étkezési utalvány havonta, most ötezer, a polgármester megismételte, hogy itt nem adhatunk többet. Pethõ Zoltán emlékeztetett, hogy az egész költségvetés arról szól, hogy csökkentenünk kell a költségeket. Csökkent az állami normatíva, éppen hogy
bejött a tervezett iparûzési adó-bevétel. Nem tudunk annyit adni,
mint tavaly. Ami reális, az a halasztott sorok elé való beillesztés.
Knapp Tibor szerint az állami támogatás inkább nõtt. Lehet, hogy az
lenne a megoldás, ha az intézményvezetõkre bíznánk, hogy jutalmat adnak-e inkább, vagy béren kívüli juttatást. Hajdú Zsolt szerint
a jutalom szerencsésebb, mert lehet differenciálni. Pethõ Zoltán felhívta a figyelmet, hogy pontos számok kellenek. Kücsön Sándor szerint kissé komikus a helyzet, hiszen lehet a számokat bármeddig
emelni. A juttatások így is nagyon szépek. A jegyzõnek igaza van,
pontos számok kellenek. Dr. Szalay László szerint a béren kívüli juttatások rendszere heterogén. Idén is odaadunk ugyanannyi SZÉPkártyát, mint tavaly üdülési csekket. Knapp Tibor annyit tett még hozzá, hogy tényleg utólag kapta ezt az információt, azért vetette fel a
problémát most, és nem a szakbizottság ülésén. Hajdú Zsolt támogatta a polgármester javaslatát.
A vita végén a módosító javaslatokról szavazott elõször a testület.
Egyhangúlag támogatták ezeket, a fenti kérdést úgy zárták le, hogy
78 ezer forintnyi SZÉP-kártyát kapnak a közalkalmazottak.
A képviselõ-testület ezután zárószavazást tartott. Dunaharaszti város 2012. évi költségvetését egyhangú igennel fogadta el a teljes létszámban jelen lévõ testület.
Ezt követõen közbeszerzési eljárások megindításáról hoztak döntést a képviselõk, meghatározták a köztisztviselõk teljesítmény-követelményeit, és módosították a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodását is. Hajdú Zsolt megkérdezte, hogy az új, járások által fémjelzett rendszerben lesz-e létjogosultságuk a társulásoknak. Pethõ Zoltán azt válaszolta, hogy a
területfejlesztési célok megvalósításában lehet majd szerepük.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottsága
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
06-24/504-450 • 06-24/370-457
titkarsag@dunaharaszti.hu

Tisztelt Szülõk!
Értesítjük Önöket, hogy a 2012/2013-as nevelési évre az
óvodai jelentkezés helye és idõpontja:
2012. április 10–12. és 16–19.
(13. pénteken a jelentkezés szünetel),
hétfõi napon 8–18 óráig, a többi napon 8–16 óráig
a Mese Óvodában (Temetõ u. 26.).
Részletek (tudnivalók, óvodabemutatások) a márciusban
megjelenõ Becsengetés 2012 c. digitális kiadványban (elérhetõ lesz a www.dunaharaszti.hu oldalon a hirdetmények között és a Szülõknek menüpontban is), illetve annak szórólapján, melyet eljuttatunk a bölcsõdébe, az óvodákba, de átvehetõ lesz a ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatalban
is.
A Jelentkezési kérelem pdf-formátumban kinyomtatható és
elõre kitölthetõ a www.dunaharaszti.hu oldalon a hirdetmények között, és kitöltés után leadható az óvodai jelentkezéskor, de elérhetõ lesz az óvodákban, a bölcsõdében, illetve
ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal oktatási referensénél is (10-es szoba).
Hajdu Zsolt
az Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Bizottság elnöke

Tubákos Zsuzsanna
oktatási referens

FELHÍVÁS
HÁZSZÁM TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉRE
Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Dunaharaszti településen a házszámot, ill. helyrajzi számot jelölõ táblák állapotának feltérképezése során megállapítást nyert, hogy az alábbi településrészeken és utcákban jelentõs hiányosságok vannak.
– MÁV-alsó teljes településrésze,
– Rákóczi-liget (kiemelten: Táncsics Mihály u., Kazinczy Ferenc u., Rónai György u., Lehel köz),
– Felsõváros (kiemelten: Dr. Pósta Sándor u.),
– Alsóváros (kiemelten: Bábakalács u.)
– Északi Iparterület,
– Déli Iparterület,
– Kiskertek teljes településrésze,
– Paradicsom-sziget (kiemelten: Ponty u., Búzavirág sor,
Csatorna sor, Tátika u., Vadvirág u.)
– Újhegyi városnegyed teljes településrésze.
A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, a Magyar Posta, az
Országos Mentõszolgálat, ill. egyéb szolgáltatók munkájának elõsegítése érdekében arra kérjük mindazokat, akik eddig nem tették meg, hogy szíveskedjenek házszámukat
vagy amennyiben nincs ilyen, úgy az ingatlanuk helyrajzi
számát jól látható módon feltüntetni.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
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2012-ben megkezdõdik
az RSD üdülõterületi csatornázás!
Régóta várja már a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) mentén élõ
és pihenni vágyó mintegy 8500 ingatlantulajdonos, hogy konkrét lépéseket tehessenek természetes környezetük és a Duna vízminõségének megóvása érdekében. Alapos elõkészítõ munka eredményeként páratlan környezetvédelmi projekt fog megvalósulni a Ráckevei kistérségben, azáltal, hogy rendelkezésére áll az üdülõterületi
csatornázás minden szükséges feltétele.
Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy az RSD nagy projekt elemei közül a „Szennyezõ anyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésû projektelem elsõként nyerte el az Unió támogatását! Ez az elsõ eset, hogy Európai Uniós támogatással, üdülõterületek csatornázására kerülhet sor! Az 5 064 166 132 Ft nettó összberuházású csatornázás megvalósításához nettó 3 747 246 332 forintot a
Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatás kedvezményezettje és egyben a projekt beruházója a
14 érintett önkormányzat polgármestereibõl alakult RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás, mely tagönkormányzatai készfizetõ kezességet vállalnak a projekt megvalósulását illetõen.
A támogatás elnyerésének feltételeként szabott 2011 szeptemberében az érdekeltek összefogásával megalakult Víziközmû Társulat
(VKT) a projekt társfinanszírozója. Fõ feladata, a projekt összköltségének 29%-át adó önerõ biztosítása, melyet a lakossági érdekeltségi hozzájárulások begyûjtésével ér el.
Az érdekeltségi hozzájárulás összege Dunaharasztin természetes
személyek esetében:
Fizetési mód

Összeg

Fizetési határidõ

Egy összegû
1 év alatt 2 részlet

174 720 Ft
182 220 Ft

2 év alatt 4 részlet

187 720 Ft

96 havi részlet
Nem természetes
személy:

253 920 Ft

2012. május 31.
2012. május 31., november 30.
2012. május 31., november 30.
2013. május 31., november 30.
minden hónap 25. napja

174 720 Ft

2012. május 31.

Bármelyik fizetési módot is választják az elsõ befizetési
határidõ: 2012. május 31.
Figyelem! Utolsó lehetõség az önkéntes csatlakozásra!
Azok az érintettek, akik május 31-ig visszaküldik belépési nyilatkozatukat, önkéntes tagjaivá válnak a Társulatnak. Õk a fizetési módozatok közül még szabadon választhatnak, tehát élhetnek a
részletfizetés kedvezményes lehetõségével. Kérje nyilatkozatát a lenti elérhetõségeken.
Május 31. után viszont a még nem csatlakozott ingatlantulajdonosok, automatikusan kényszertaggá válnak. Ez esetben fizetési kötelezettségüknek már csak egy összegben tehetnek eleget.
Minderrõl a projektben érintett összes ingatlantulajdonost március
végéig állandó lakcímére postázott értesítõ levélben részletesen tájékoztatunk.
A beruházás lebonyolítója, az RSD Parti Sáv Társulás a projektben
résztvevõ vállalkozásokat közbeszerzés útján választja ki. A helyszíni csatornázási munkálatok idõpontja a közbeszerzési eljárások befejezésétõl függ, mely 2012. augusztus végére várható.
A kivitelezõ partner tevékenységét legkorábban szeptember folyamán kezdheti meg. A helyszíni munkálatok konkrét megkezdésének
meghatározása és a kivitelezés településenkénti ütemtervének összeállítása a kivitelezõ cég feladata.
A projekt befejezésének végsõ határideje 2014. június. Az Európai
Uniós támogatási szerzõdés szerint a végsõ elszámolást 2014. december 22-ig kell lezárni.
Friss hírekért látogassa rendszeresen a www.rsdpartisav.hu honlapot!
Kapcsolat: Szmola Beáta, 06/24 504-458 (mûszaki iroda)
E-mail: szmola.beata@dunaharaszti.hu, vkt@rsdpartisav.hu,
info@rsdpartisav.hu

ujsag@dunaharaszti.hu
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A JÓGA – mint az egészség megõrzésének eszköze

A GERINCJÓGÁRÓL
A monitor elõtt tölti munkaideje nagy részét? Netán fáradékony? A nap végére fáj
a feje, nyaka, válla, háta vagy a dereka?
Esetleg nem megfelelõ az emésztése?
Vessünk egy pillantást a számítógép elõtt
görnyedõ kollégánkra, vagy vizsgáljuk
meg saját testtartásunkat! Nagy valószínûséggel azt fogjuk tapasztalni, hogy vállunk elõre-, mellkasunk beesik. A mellizmok így megrövidülnek, ami rögzíti ezt a
testtartást. A zárt mellkas továbbá felületes légzéshez vezet. Az elégtelen oxigénfelvétel lankadó figyelmet, fáradékonyságot okoz. A mellkas rossz helyzetének hatására a fej elõretolódik, súlypontja eltolódik, a nyak bizonyos izmai, a természetellenes pozíció miatt túlterhelõdnek. A hibás
fejtartás akadályozza a szabad véráramlást, az agy vérellátása csökken, mely
számos panasz, pl. a fejfájás, szédülés,
magas vérnyomás egyik lehetséges okozója. Medencénk is elõretolódik. A hasi
szervek összenyomódnak, hasizmaink
renyhévé válnak, ami ebben a régióban
okoz elégtelen vérkeringést, csökken az
emésztés hatékonysága. A csípõ helyes
pozíciójáért felelõs horpaszizom szintén
rövidül ebben a testtartásban. Ez hosszútávon a gerinc deréktáji szakaszának
problémáihoz vezet. Mindez „csak” az ülõ
munkától. Sajnos, már nem csak a felnõttek körében, vagy idõskorban kialakult tünetekrõl beszélünk, hanem az iskolába járó gyerekek körében is egyre gyakoribb a
gerincferdülés, a porckorongsérv, az elõrehelyezett fejtartás, az instabil gerinc.

A Gerincjóga ötvözi a több ezer éves jóga
gyakorlatait és a mai modern anatómia és
gerincterápia ismereteit. A gerincjóga a
hatha jóga végletekig leegyszerûsített, a
gyógytornával ötvözött változata. Célja a
fizikai test egészségének helyreállítása,
elsõsorban a testtartás javításával, és a
helyes légzés elsajátításával, ami egy teljesebb és kiegyensúlyozottabb életszínvonalhoz vezet. A jógaászanák (testhelyzetek) anatómiailag tökéletes tartások,
melyek képesek kiegyensúlyozni az izomrendszert, támogatják a szervezet öngyógyító folyamatait, harmonizálják a hormonháztartást, a keringést és az energetikai folyamatokat is.
Tudatosítjuk a helyes testtartást, mely a
mozgásszervi problémák kezelésének
alapja. Fõként a gerinccel dolgozunk –
mely a test fõ mozgástengelye –, de a
gyakorlatokkal végigmegyünk a nagyobb
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izmokon, fõbb ízületeken, és a tartások
segítségével a belsõ szerveket is átmasszírozzuk. A helyes tempójú és dinamikájú tudatos légzésre is figyelünk, mely az
idegrendszerre (ezáltal az egész tudatra)
van közvetlen hatással.
A Gerincjóga élettani hatásai:
– javítja a keringést, vitalizál,
– javítja a tartást, hatással van az emésztésre,
– erõsíti, lazítja és nyújtja az izmokat,
– növeli az ízületi hajlékonyságot,
– javítja az általános közérzetet, oldja a
stresszt,
– növeli a magabiztosságot,
– javítja a koncentrációs készséget,
– növeli a fizikai és pszichikai teherbírást,
– javítja a testtudatot.

A NÕI JÓGÁRÓL
A nõi jóga a hatha jóga gyakorlatait alkalmazza a nõi egészség helyreállítására. A
testet a modern intim torna hatékonyságával kezeli, míg az energetikai és mentális
történésekhez a klasszikus jóga õsi, számunkra mégis újszerû szemléletével közelít. Gyakorlatai az altest energetikai rendszerét állítják helyre, megerõsítik a gát területét, a medence és a has izmait. Mobilizálja és erõsíti a csípõízületet. Megtanítja,
tudatosítja a nõi szervekhez kapcsolódó érzeteket. A Nõi jóga hozzásegít önmagunk
megismeréséhez, elfogadásához, nõi mivoltunk teljesebb megéléséhez.

A WINYASZA FLOW JÓGÁRÓL
A Vinyasa Flow jógát azoknak ajánljuk,
akik a hagyományos jógagyakorlásnál intenzívebb mozgásra vágynak és nyitottak
a kihívásokra. Ez egy dinamikus, szabadon áramló jógastílus, ami a hagyományt
ötvözi a ma emberének igényeivel.
Kinek ajánlott a nõi jóga?

Az ászanákat nem önállóan, statikusan,
hanem sorozatokba rendezve, gyakoroljuk. A légzés és a mozgás összehangolása folyamatos, így jön létre egy különleges áramlás, mely magával ragadja a gyakorlót fizikai és szellemi síkon.
A rendszeres gyakorlás növeli az erõnlétet, a hajlékonyságot, a kitartást, dinamikusan erõsít és nyújt, beállítja az optimális testsúlyt, feloldja a testi-lelki blokkokat,
méregtelenít, gyorsítja az anyagcserét, a
hormonháztartást szabályozza.
Kinek ajánlott a dinamikus jóga?
– Aki szkeptikus, és a jógát elsõsorban a
test felõl szeretné megközelíteni, de nyitott a jóga szellemre gyakorolt hatásának megtapasztalására is.
– Aki energikus és egyben energetizáló
jóga órára vágyik.
– Aki szeretne egészségesebb, harmonikusabb, fittebb lenni.
– Aki szeretne hajlékonyabb és egyben izmosabb lenni.
– Aki szeretne testileg kellemesen elfáradni, miközben szellemileg felfrissül.

– akiknek gyenge a medenceizomzata,
– szülés elõtt, akik gyermeket szeretnének,
– szülés után, akiknek a terhesség alatt
és szülés közben meggyengülhettek az
alhasi izmai,
– akiknek megsüllyedtek az alhasi szervei,
– menopauza tüneteinek enyhítésére,
– kötött, merev csípõjû hölgyeknek,
– nehéz fizikai munkát végzõknek,
– sportolóknak, akik rendszeresen szökdelnek, vagy súlyt emelnek.
– azoknak, akik inkontinenciával küzdenek,
– akiknek aranyeres panaszai vannak,
– görcsösen, rendszertelenül menstruálóknak,
– szél, széklet visszatartási problémával
küszködõknek,
– és minden egyéb nõi hormonális problémára.
A jóga csodálatos mélységgel és eszköztárral rendelkezik, mely sokféle célra
használható. A jóga valódi célja viszont
mindig is a tudat megismerése kell, hogy
legyen. A különbözõ jóga fajták kitûnõ
eszközök a fent említett testi és pszichés
problémák kezelésére, de a jógázó mindig tartsa szem elõtt önmaga megértésének, megismerésének fontosságát. Sose
feledje, hogy bármilyen testi panasz enyhítése sem lehet sürgetõbb annál, minthogy megválaszolja magának azt a kérdést, hogy „Ki vagyok én?”.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Horváthné Molnár Erika
minõsített jógaoktató
www.jogaharaszti.hu
Dunaharaszti Hírek – március

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 utca – Zsálya utca – Levendula
utca – Király köz – Pitypang utca – 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 = 635 Ft/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 nyitvatartási ideje
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

Dunaharaszti Hírek – március

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
aprilis 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. zöldhulladék-gyûjtés) 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

ujsag@dunaharaszti.hu
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KIS HARASZTI HELYTÖRTÉNET
Egy kiállítás emlékére
Városunk pezsgõ kulturális életének tükrében érdekes élmény visszatekinteni az évtizedekkel ezelõtti Dunaharasztira. 1984-ben a József Attila
Mûvelõdési Ház mai léptékkel is jelentõs kulturális vállalkozásba kezdett:
huszonnégy itt és a környéken élõ, vagy alkotó mûvész munkáit állította
ki, melyrõl egy kiadványt jelentetett meg. A kis, fekete-fehér füzet készítõi Benkõ Adél, Kovács Anna és Gyurján József voltak. Elõszavát Losonci Miklós írta. A sárguló lapok igazi kincset jelentenek egy helytörténetbúvár, mûvészetet kedvelõ számára. Az elõszóban életre kelnek azóta eltávozott régi alkotók, hírességek, megjelennek a táj szépségei, egykori és
mai haraszti helyszínek. De olvashatunk benne a ma is itt élõ mûvészekrõl, akik némelyike akkor még csak szárny-bontogató tehetség volt. A velünk már csak lélekben itt lévõ Losonci Miklós a tõle megszokott emelkedett hangulatú mondatokkal indítja útjára a kiadványt. Szavaiból kicseng
a szülõföld szeretete, az emlékek fontossága, az itt élõk tisztelete, a mûvészettel szembeni alázatosság, a tanítani, megismertetni vágyás, a haraszti kultúrafejlesztés perspektívája, mely még a következõ generációk
számára is ad feladatot. Úgy gondolom, írása sok olvasóban ébreszt szép
emlékeket. Kellemes idõutazást!
Gáll Sándor
„Itt kezdõdik az Alföld. Északról még Budapest ipari övezete – a soroksári vasöntöde, nagy vasbálák, raktárak, gyárkémények – a határ, délen és keleten
már a némedi gulya legel. Halomringássá gyûrõdik a síkság, domb magasságát
csak ritkán éri el; itt csúszkálnak januári hóban a szánkózók, síelõk. A Kis-Duna két ága szigetet képez, ami Taksonyig nyúlik, ahol a Kálvária-domb magasodik az elpusztult barokk szobrokkal,
alatta a horgászparadicsommá vált, félbemaradt csatorna. Haraszti dunarészletének meghatározó mágneses erõtere
a HÉV-híd látványa, mely mintegy párbeszédet folytat a formák némaságával,
a lakihegyi rádiótoronnyal és a Jendrassik tervezte neogótikus templommal.
Tagolt a táj. Nyulak futkároznak az Õzkiáltás erdõben. Hajdan a Hideg csõsz
lovagolva vigyázott a szõlõsgazdák termésére, ahol otelló és nova bort termeltek a szorgalmas sváb gazdák, a hoszszú turján elõtt pedig a homokos kaptatónál, mezei kereszt állt; a búzaszentelõ körmenet õsi végállomása. Itt dübörög most is a vasút a szûk aluljáró felett,
ahol régen a 424-es mozdonyok terítettek füstsálat a Werb kocsmára, a leégett
téglagyárra, a haraszti temetõre. Ez a
mezõktõl, törpeerdõktõl, árkoktól, buckaringástól, vacsoraebédet melegítõ házaktól, töltés-gyöpön legelészõ tehenektõl, lovaktól, kecskéktõl osztott, árnyalt vidék a szérûskerttel, a DMTK és
a Törekvés pályával, a HUE stranddal,
hajnali munkásvonatokkal, késõesti
csalamádés szekerekkel és a villanegyeddel jelezte az egykori osztálytagozódást. Munkások, parasztok, polgárok
éltek itt területileg is elkülönülve, hiszen
a Rákóczi-ligetrõl jártak az egykori
Weisz Manfréd gyárba a kohászok, lakatosok, esztergályosok, az Alsófaluból
indultak a nyikorgó kocsik korareggel a
kavicsos dûlõkre, a hármas határba,
gyöpszélre a Némedi felé húzódó rétdarabkákhoz. Itt húzódott a nagy mesterséges árok, ahol sok munkaszolgálatos
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verítékezett 1944-ben fegyveres suhancok káromkodása közepette, de tankot
nem állított meg a mély csapda, csak
sorra robbantak halálra lovak, gyerekek,
a hátramaradt aknáktól még az 1950-es
évek elején is.
Itt is, ezen a tájon is, minden zsombékot, sással benõtt partszakaszt, magányos hodályt, rozsmezõt, kukoricást
megszentelt mûvészettel a gondolat.
Körültekintette Harasztit Ady, József Attila vonatablakból nézte az akácfákról
fölröppenõ madarakat, a rõzsehordó
asszonyokat, akik az erdõk gallyait gyûjtötték téli tüzelõnek, az iskolatáskás lurkókat, akik a jégen csúszkáltak, golyóztak a daliás kertek elõtt. Ady, József Attila innen is jegyzett verstöredéket,
amint Dunavarsányba, Szabadszállásra
vitte õket egykor a gõzös. Radnóti Miklós is rejtõzött egy ideig Haraszti határában, s ahol hajó szelte a vizet, ott lendítette költészetté a kishidat Rónay
György, a tavirózsák fehér szelídségû
ringását
Tornai
József.
Tornai
Dunaharaszti költõje, verssé sûrítette a
homokbányát, a kígyóként kanyargó
hévszerelvényeket, az országút kõ
Krisztusát, melyet szegfûkkel öltöztetnek bibliás asszonyok, a völgyben maradozott nyárfákat, kamillás réteket,
ahol éppen elkezdõdik az új végtelenség. Tolsztojánus költõ is élt a Kazinczy
utca tetején a bokrokkal beszõtt dombon, Szirbik Antal, akit Rákosi Jenõék
Ady ellenpólusának állítottak, de eldõlt
kisebb mértékegysége miatt. Õt értelmezte egyik könyvelõszóban Umrao –
Sing szikh fõnemes –, aki Oxfordban tanult, s Angliában ismerkedett meg a haraszti illetõségû Gottesmann Antóniával, aki Puccininél tanult énekelni. Elsõ
lányuk Amrita Sher-Gil, az indiai festészet XX. századi fejezetének nagy alakja, aki 1914-20 között Dunaharasztin élt.
Elsõ rajzait a Kis-Dunáról festette nagybátyja, Baktay Ervin irányításával, aki a
nagybányai festõiskola egyik tagja, a
késõbbi India-kutató volt. Mindez, az

egész folyamat Harasztiban kezdõdött
az elsõ világháború idején. Amrita SherGilrõl Dzsavaharlal Nehru írt tanulmányt
az 1930-as években és Indhira Gandhi
adományozott szobrot a Baktay Ervin
Gimnáziumnak. Ebben az épületben található egyébként Horváth Sándor keramikusmûvész több tételre osztott és
több helyen felállított kerámiafala. Körülbástyázza a mûvészet Dunaharasztit.
Háros felül kerekedik egy felhõ az Ádám
Jenõ által feldolgozott népdalban, a haraszti – soroksári – Duna-szakasz, egykori jégvermek, bárkák festõje Hakallár
József. Misch Ádám, Landiczky Gyula –
minden öbölre, szigetecskére, tereptárgyra jut egy festõ és egy mû. Taksony
és Haraszti találkozását festette meg
több képén Pánti Imre. Alsónémedi felõl
Kiss Ernõ jegyzetelte festményein a tájat, s a haraszti mezõk, erdõségek,
szittyók, turjánok fáinak, növényeinek
szorgalmas láttamozója Kerekes Anna.
Ezen képi naplója kiadásra vár, egyedi
érték. Harasztin dolgozott Schmidt kõszobrász és Franciaországban szobrászkodott Luttenberger Lajos. Erõsek
és gazdagok a hagyományok. Minden
részletre és szögletre kiterjednek.
Zelenák Crescencia Munkácsy-díjas
grafikusmûvész Dunaharasztin született. Tóth Erzsébet szobrász Harasztin
mintázott, Demjén Attila Munkácsy-díjas
festõmûvész dunaharaszti tartózkodása
alatt festette a „Család”-ot, életmûvének
egyik jelentõs alkotását. Huzamos ideje
itt alkot Artner Ottó szobrászmûvész. A
gimnáziumban található Ócsi Károly
dombormûve Baktay Ervinrõl. Festõk
forrása a Kis-Duna, különösen a HÉVhíd környéke, ahol Székács Zoltán,
Abonyi Horváth József, Virágh István,
Pásztor Gábor és Eveley Tibor találta
meg festõi motívumait. Balássy Zoltán
errõl a részrõl több grafikát – düreri hangulatokat – készített. Mágnesként vonzza e kies rész a festõket, itt festett régebben is az a Bóka Dezsõ, aki erre a
tárlatra külön sorozatot készített a régi,
kedvelt vidékrõl. A MÁV-állomás környékét Kiss László Dunavarsányi festõ
szemrevételezte. Õ pásztázta ezt a vidéket, hiszen a fõvárosba járt naponta.
Hátrahagyott képeinek forrásvidéke
Varsány, Taksony, Haraszti tája, de e
környéket ábrázolja Szacsvay Imre és
Bárány István több képe is.
Igaz, nem folyamatosan, de érdekes tárlatok nyíltak a községben immár 1964
óta, amikor Pogány Ö. Gábor, a Magyar
Nemzeti Galéria akkori fõigazgatója tekintélyes anyagot bocsátott bemutatásra, amit az egykori Szántó vendéglõben,
a mai mûvelõdési házban mutattak be
nagy érdeklõdés közepette.
Itt nyílt meg Eveley Tibor gyûjteményes
kiállítása is. A képzõmûvészeti élet új
mûhelye a Baktay Ervin Gimnázium,
ahol Cul József irányításával minden
évben képzõmûvészeti bemutató van
egy alkalommal. Így látták a diákok és
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Dunaharaszti
lakossága
nemcsak
Baktay Ervin gazdag képzõmûvészeti,
indiai eredetû gyûjteményét, hanem
Bakallár József, Kerekes Anna, Bodnár
Ede, Pánti Imre alkotásait is.
A mûvelõdési házban most bemutatott
anyag azon mûvekbõl válogatott, amelyeknek szerzõi vagy haraszti illetõségûek, vagy a mûvészek forrásvidéke tartozik ide. Bakallár József kolorisztikus
erejû „ünnep”-e, Czinege Sándor és
Pánti Imre tájai egyaránt dunai hangulatokat idéznek. Székács Zoltán pompás
csendélete, tükrözõdése és vasárnap
délutánja is e tárlat erõssége hasonlóan
Kocsis László hátrahagyott mûveihez,
aki Haraszti–Taksony–Szigetszentmiklós térségét használta forrásanyagnak
képeihez. Az õ tanítványa – Somogyi
György – szintén küldött mûhelyébõl
újabb képeket, Kéri Mihályhoz hasonlóan. Mindketten a Nagy István Csoport
erõsségei. Másik közeli festõi társulás a
Tóth Menyhért Stúdió, melynek Bakallár

József festõmûvész a vezetõje. Tanítványai közül Szigetvári Attila, Csollák Mihály, Tóth Józsefné és Kucs Éva szerepel újdonságokkal. A haraszti tárlat másik vonulata Kerekes Anna és Artner Ottó mûveibõl, grafikákból és szobrokból
összegezõdik, õk mindketten itt élnek és
alkotnak. Arany Dénesné, Ledniczky
Gyula, Balogh Árpád, Puha Ferenc akvarelljei, Kos Péter grafikái jól csatlakoznak Nádasdy János szigetszentmiklósi házaihoz, Varga Éva, Csáki Laura
és Pásztor Mihály alkotásaihoz. Ez a jelen. És a jövõ? A lehetõség, a teljes kibontakozás.
Minden képi érintés mellett Haraszti környéke vizuálisan még feldolgozatlan.
A bulgárkert, öreg házak, dunai nádasok, a TSZ és a TEXGRAF ipari formái,
a nyaralók sora és hangulata a Dunaparton a táj különös dombringása, a piac nyüzsgése festõi megörökítésre vár.
Indokolt lenne a Nagy István Csoport
legközelebbi nyári mûvésztelepét itt tar-

tani a vidék festõi, grafikai értelmezésének jegyében. Régen járt itt a komp. Az
augusztus 20-i búcsúnak is különös atmoszférája van, csak festõje hiányzik.
Szülessen képes napló a haraszti tájból
és az egykori Hõsök tere váljon valóban
gondozott parkká, szoborkertté Artner
Ottó szobrászmûvész irányításával. A
temetõ régi sírköveibõl kis muzeális
részt lehetne szerkeszteni, hiszen itt áll
Artner Ottó nemesen mintázott SzivaPillér síremléke 1976-ból. Budapest kapujában városias település Dunaharaszti, mely komoly képzõmûvészeti hagyományokkal rendelkezik. Itt az ideje,
hogy megvessük a Baktay, Amrita SherGil múzeum alapjait, itt a pillanat, hogy
a haraszti téli tárlatok folyamatosan
megvalósuljanak az itteni helyi motívumok alapján. E nagy és reális terv izgalmas és fontos nyitánya ez a közös grafikai, szobrászi és festõi bemutatkozás.”
Losonci Miklós

23 hajléktalanon segített a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Élet gyógyszermentesen
A stressz a mai modern társadalmak kiemelt problémájává vált. Zajos, hektikus környezet, személyes és a foglalkozási teljesítéskényszer, harc a siker után okoz egyre több embernek mentális és testi
károsodást. Ilyen például a depresszió, a szív- és érrendszeri betegségek. Különösen jelentõs a stressz szív- és keringési rendszerre
gyakorolt hatása. Ha testünk
tartósan úgynevezett alarm
készültségi állapotban van,
megnõ a szívinfarktus és az
agyvérzés legfõbb rizikófaktora. A modern technológiának köszönhetõen a szív- és
érrendszeri stressz könnyen
mérhetõ. A VIPORT stresszmérõ orvosi mûszer melyet a
kardiológusok országos társasága ajánlásával a Biolabor
szervezésében a lakosság számára is elérhetõ most DÍJMENTESEN! Ez egy kényelmes fájdalommentes „2” perces Mobil berendezés. Bejelentkezés mérésre: Tóth
Borbála (csak telefonos idõpontegyeztetés után) 06-30-369-8594.
Március 22., 29.
– Összefüggések felismerése az egészségvédelem érdekében!
Orvosi konzultáció, átfogó állapotfelmérés: E.I.S. vizsgálat!
E modern technológia információt szolgáltat a szervek mûködési
paramétereirõl pl: szív, vese, tüdõ, nyirokrendszer, gerinccsigolyák,
idegpályák, emésztõrendszer, vagy akár az idegrendszer mûködésérõl! Ezáltal könnyebb lehet az összefüggéseket felismerni, így tudjuk leginkább segíteni az önök állapotát gyógyulását, egészségét. Ez
a vizsgálat önköltséges!
– Ha már a gyógyszerek sem segítenek, bírja rá a szervezetét, hogy
gyógyítsa meg önmagát! EMOST módszer a szervezet öngyógyító
képességét segítõ-fokozó saját jelterápia.
Például: allergia, alvászavar, stressz, emésztõrendszer, depresszió,
szív- és érrendszer... stb. Mindezt egy helyen a dunaharaszti
Biolaborban!
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Budapest, 2012. február 28. – 23 hajléktalan
életét változtatta meg
a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete. A humanitárius szervezet 2010
augusztusa óta foglalkoztatási, képzési és
lakhatási támogatásban részesíti a programban résztvevõket. A program záró konferenciáján dr.
Zacher Gábor toxikológus tartott elõadást a hajléktalanság és
szenvedélybetegség kapcsolatáról.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, az Európai Unió
által támogatott projektjével az utcán élõk krízishelyzetének enyhítésén és az átmeneti segítségnyújtáson túl a csoport valódi támogatását, megsegítését, reintegrációját, a csoport ellen irányuló elõítéletek csökkentését tûzte ki célul.
A közel 35 millió forint összköltségû programba a tervezett 20 fõ
helyett 23 fõt sikerült bevonni, akik lakhatási, képzési, munkaerõpiaci támogatást kaptak. A 23 fõ közül 18 fõ kapott okj-s képzést,
11-en helyezkedtek el, ebbõl ketten önkéntes munkát végeznek,
egy fõ pedig vállalkozóként tevékenykedik. A programban részt vevõ hajléktalanok az elõre vállalt feladataikon túl valamennyien önkéntes tevékenységükkel is segítették és segítik mai napig egymást,
és a Magyar Vöröskereszt munkáját. A projekt zárásának közeledtével a szervezet bízik abban, hogy az érintettek képessé váltak az
önálló életvitel megteremtéséhez és fenntartásához.
A pályázat ünnepélyes lezárását február 28-án tartották a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének székházában. A konferencia megnyitója és a program bemutatása után, „Hajléktalanságszenvedélybetegség” címmel dr. Zacher Gábor toxikológus tartott elõadást. Végül pedig a programban résztvevõ szakemberek egy interaktív fórum keretében oszthatták meg egymással
tapasztalataikat.
Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda
Kapcsolat, részletes információ:
Megyesi Judit
Sajtó- és PR referens
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Telefon: 06-70-933-8038
E-mail: judit.megyesi@voroskereszt.hu
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Köszönetnyilvánítás

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
DUNAHARASZTI RENDÕRÕRS
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 24.
Telefon/Fax: 06-24/470-007 IRM: 30-082
Mobil: 06-70-338-7465

Rendõrségi felhívás
2012. március 07-én 09 óra 40 perc és 14 óra közötti idõben ismeretlen tettes
eltulajdonított Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium kerékpár tárolójából egy
Gepida Aboin 300 típusú kerékpárt. A bûncselekményt az iskola biztonsági
kamerája rögzítette.

Hálás szívvel köszönjük a falakra
körbe felszerelt, kitûnõ polcrendszert, amely a SSI Schäfer Systems
International Kft. és a Szent István Egyházközség felajánlásából
került a Dunaharaszti Fõ út 71.
szám alatti Szent Erzsébet Karitász
bolt helyiségébe, ahol a rendszeres
ruhaosztásokat tartjuk. Így sokkal
rendezettebb körülményekkel fogadhatjuk az érdeklõdõket, akik
felkeresik a Katolikus Karitászt. Isten fizesse meg a jószívû adakozóknak az áldozatos munkát és az
anyagi segítséget!

Aki felismeri a képen látható férfit, vagy az eseménnyel kapcsolatosan bármilyen
információval tud szolgálni, az kérjük hívja a 06-07-338-7465 -ös telefonszámot.
Farkas Péter r. alezredes
õrsparancsnok

Szent Erzsébet Karitász

Árva kutyusok gazdit keresnek!

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Másfél éves szálkás szõrû tacsika és egy féléves barátságos, aranybarna színû kislány kutyus (Szigethalmon találtuk) szeretõ, állatbarát gazdikat keresnek!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak
akik 2011-ben klubunkat
támogatták, név szerint
dr. Szalay László polgármester úr,
Mannheim Lénárd képviselõ úr,
Ruff Pékség.
Az Alsófalusi Nyugdíjas Klub
nevében a vezetõség:
Lakatos Lajosné
Gazsovics Mihályné

„Álmodunk egy szebb jövõrõl, egy álomgazdiról, egy szeretõ
családról, ahol senki nem fog bántani bennünket...
lesz mit ennünk, lesz saját kuckónk...
és álmodjuk, hogy soha többé nem fognak cserben hagyni bennünket új gazdáink, nem kerülünk utcára, nem ítélnek
kóborlásra, hontalanságra...”

Enikõ: 06-20-803-05-43
Tisztelettel kérem a kedves olvasókat, hogy segítsék önerõbõl
végzett állatmentõ munkámat, kutyatáppal, orvosi költségekhez
hozzájárulással, ruhafélékkel, plédekkel.
Csak az Önök TÁMOGATÁSÁVAL tudok segíteni a sok árva
kutyuson, akik nap mint nap utcára kerülnek!
Kérem, segítsen, akinek van lehetõsége! Elõre is köszönöm
szépen.
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Ruhaosztás és ruhaátvétel
lesz 2012. április 13-án és 20-án (pénteki napokon) 16.30–18 óráig
a Fõ út 73-ban, a karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett).
Az elvitt ruhanemûért szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban
a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk
közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel várja a
Szent Erzsébet Karitász

2012. február hónapban
elhunytak neve és életkora
Fajta Józsefné
Hons Józsefné
Hőgye Béláné
Juhász Gáborné
Kaltenecker Pál
Luketics Ferencné
Luttenberger Lajosné
Mukus Ferenc
Papp Mária
Péter Károly
Riegler Péter
Vékony Imréné
Vígh Istvánné

élt 72 évet
élt 86 évet
élt 86 évet
élt 82 évet
élt 65 évet
élt 91 évet
élt 72 évet
élt 63 évet
élt 64 évet
élt 65 évet
élt 76 évet
élt 95 évet
élt 81 évet

Az

Evangélikus Szabadegyetem
sorozat következõ elõadásaira várják
az érdeklõdõket
az evangélikus templomba.
Március 27., 18 óra

Kákay István

Országos irodaigazgató tart elõadást az
Evangélikus Egyház szolgálata
az oktatásban címmel.
Április 2., 18 óra

Bíró László

katolikus püspök elõadása lesz
A keresztény család címmel.
Helyszín, Dh., Damjanich u. 33.

Római Katolikus Egyház

2012. január hónapban
elhunyt neve és életkora
Tóth Zoltán

élt 81 évet

DUNAHARASZTI
ünnepi alkalmai és rendezvényei
Április 1-jén, vasárnap
8,30 óra
Szent István templom

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik PÉTER KÁROLY-t
utolsó útjára elkísérték
és fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

a Szent Cecília Kórus elõadásában
Április 7., szombat
este 21,30 óra

FELTÁMADÁSI KÖRMENET
Május 6., vasárnap
reggel 10,30 óra
Szent István templom

ELSÕÁLDOZÁS

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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2012. februári újszülöttek
András Borbála
Borbély Viktória
Borosjenõi Ervin
Dékány Csenge Márta
Domokos Zsuzsanna
Domokos Attila
Farkas Bianka
Farkas-Kriston Fanni
Fuchs Áron
Heiszmann Márton
Iván Gergõ
Jakab Krisztián
Jánosi János Buda
Jeremiás Vivien
Kiss Dorottya
Nagy Olivér Zsolt
Péter Olivér
Rátkai Dorottya
Sebõk Szelina
Siska Sára
Sponga Bence
Takács Dorina
Taschner Korina
Virág Nóra
Visnyár Ádám
Visnyár Ákos

2012.

ÉVI

HIRDETÉSI

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

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

02. 22.
02. 07.
02. 27.
02. 28.
02. 17.
02. 17.
02. 14.
02. 17.
02. 15.
02. 20.
02. 15.
02. 02.
02. 05.
02. 12.
02. 17.
02. 20.
02. 10.
02. 13.
02. 18.
02. 12.
02. 14.
02. 08.
02. 19.
02. 09.
02. 08.
02. 08.

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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LABDARÚGÓ HÍREK
A téli alapozás idején összesen kilenc edzõmeccset játszott le elsõ számú felnõtt csapatunk, amelyek remekül szolgálták együttesünk
bajnokságra való felkészülését.
Honvéd II (NB II)–DMTK 2-3 Gólszerzõink: Dallos Gábor, Dobesch Bálint, Szemán Lajos
DMTK–Szeged 2011 (NB II) 0-4
DMTK–Biatorbágy (NB III) 3-0 Gólszerzõink: Patkó György (2), Dobesch Bálint
Soroksár (NB III)–DMTK 0-3 Gólszerzõink: Patkó György (2), Mészáros Dániel
DMTK–ESMTK (NB III) 2-2 Gólszerzõink: Mészáros Dániel, Riba Zoltán Dániel
RAFC (NB III)–DMTK 1-1 Gólszerzõnk: Wágner András Gusztáv
Újbuda (NB III)–DMTK 1-1 Gólszerzõnk: Grimm Ferenc
Verõce (Megye I.)–DMTK 0-1 Gólszerzõnk: Dobesch Bálint
Örkény (Megye I.)–DMTK 0-2 Gólszerzõink: Patkó György, Szemán Lajos
NB III-as gárdánk keretében nem volt túl nagy változás, hiszen mindössze ketten igazoltak el és helyükre három játékos érkezett.
Távozott: Kovács Márton (AFC Hayes, angol), Riba Zoltán Dániel (Érdi VSE)
Érkezett: Bakos Bence (Törökbálinti TC), Lázár Zsolt (Törökbálinti TC), Grimm Ferenc (Alsónémedi SE, kölcsönbõl vissza)
A Dunaharaszti harmadik vonalú alakulatának tavaszi sorsolása:
16. forduló
március 10. szombat
14.30
Tisza Volán–Dunaharaszti
17. forduló
március 18. vasárnap
15.00
Dunaharaszti–Gyula
18. forduló
március 25. vasárnap
16.00
Monor–Dunaharaszti
19. forduló
április 1.
vasárnap
16.30
Dunaharaszti–Szolnok II
20. forduló
április 7.
szombat
16.30
Pilis Sport–Dunaharaszti
21. forduló
április 15.
vasárnap
16.30
Dunaharaszti–Jánoshida
22. forduló
április 22.
vasárnap
17.00
Dabas–Dunaharaszti
23. forduló
április 29.
vasárnap
17.00
Hódmezõvásárhely–Dunaharaszti
24. forduló
május 6.
vasárnap
17.00
Dunaharaszti–Szarvas
25. forduló
május 12.
szombat
17.00
Tököl–Dunaharaszti
26. forduló
május 20.
vasárnap
17.00
Dunaharaszti–Tápiószecsõ
27. forduló
május 27.
vasárnap
17.00
Üllõ–Dunaharaszti
28. forduló
június 3.
vasárnap
17.00
Dunaharaszti–Kecskemét II
29. forduló
június 9.
szombat
17.00
Csepel–Dunaharaszti
30. forduló
június 16.
szombat
17.00
Dunaharaszti–Makó

Szeged
Dunaharaszti
Monor
Dunaharaszti
Pilisvörösvár
Dunaharaszti
Dabas
Hódmezõvásárhely
Dunaharaszti
Tököl
Dunaharaszti
Üllõ
Dunaharaszti
Csepel
Dunaharaszti

A Pest megyei II. osztályú felnõtt csapatunk tavaszi sorsolása:
15. forduló
március 24. szombat
15.00
Dunaharaszti–Farmos
16. forduló
április 1.
vasárnap
15.00
Vasad–Dunaharaszti
17. forduló
április 8.
vasárnap
15.30
Dunaharaszti–Péteri
18. forduló
április 15.
vasárnap
15.30
Albertirsa–Dunaharaszti
19. forduló
április 22.
vasárnap
16.00
Dunaharaszti–Abony
20. forduló
április 29.
vasárnap
16.00
Kakucs–Dunaharaszti
21. forduló
május 5.
szombat
16.30
Monorierdõ–Dunaharaszti
22. forduló
május 13.
vasárnap
16.30
Dunaharaszti–Dánszentmiklós
23. forduló
május 20.
vasárnap
17.00
Tápióság–Dunaharaszti
24. forduló
május 26.
szombat
17.00
Dunaharaszti–Dunavarsány
25. forduló
június 2.
szombat
17.00
Inárcs–Dunaharaszti
26. forduló
június 9.
szombat
17.00
Dunaharaszti–Táborfalva

Dunaharaszti
Vasad
Dunaharaszti
Albertirsa
Dunaharaszti
Kakucs
Monorierdõ
Dunaharaszti
Tápióság
Dunaharaszti
Inárcs
Dunaharaszti

U19-es gárdánk tavaszi sorsolása:
14. forduló
március 11. vasárnap
15. forduló
március 17. szombat
16. forduló
március 25. vasárnap
17. forduló
március 31. szombat
18. forduló
április 8.
vasárnap
19. forduló
április 14.
szombat
20. forduló
április 21.
szombat
21. forduló
április 28.
szombat
22. forduló
május 5.
szombat
23. forduló
május 13.
szombat
24. forduló
május 19.
szombat
25. forduló
május 26.
szombat
26. forduló
június 2.
szombat

12.00
12.00
12.00
12.00
13.00
12.00
10.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.00
12.00

SZTK-ERIMA–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Tápiószecsõ
Dunakeszi–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Jánoshida
Gyöngyös–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Gyöngyöshalász
Tura–Dunaharaszti
Maglód–Dunaharaszti
Dunaharaszti–RKSK
Hatvan–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Üllõ
Dabas–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Diósd

Szigetszentmiklós
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunaharaszti
Gyöngyös
Dunaharaszti
Tura
Maglód
Dunaharaszti
Hatvan
Dunaharaszti
Dabas
Dunaharaszti

U17-es keretünk tavaszi sorsolása:
14. forduló
március 11. vasárnap
15. forduló
március 17. szombat
16. forduló
március 25. vasárnap
17. forduló
március 31. szombat
18. forduló
április 8.
vasárnap
19. forduló
április 14.
szombat
20. forduló
április 21.
szombat
21. forduló
április 28.
szombat
22. forduló
május 5.
szombat
23. forduló
Május 13.
szombat
24. forduló
május 19.
szombat
25. forduló
május 26.
szombat
26. forduló
június 2.
szombat

10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00

SZTK-ERIMA–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Tápiószecsõ
Dunakeszi–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Jánoshida
Gyöngyös–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Gyöngyöshalász
Tura–Dunaharaszti
Maglód–Dunaharaszti
Dunaharaszti–RKSK
Hatvan–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Üllõ
Dabas–Dunaharaszti
Dunaharaszti–Diósd

Szigetszentmiklós
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunaharaszti
Gyöngyös
Dunaharaszti
Gödöllõ
Maglód
Dunaharaszti
Hatvan
Dunaharaszti
Dabas
Dunaharaszti
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Dunaharaszti Hírek – március

KICKBOX

Üdvözlök mindenkit!

Bronzérmes: Kósa Roland (16 év)

Lapátoljuk az eredményeket, Felföldi Szabolcs mellett 6 VILÁGBAJNOK!
A tavalyi év sikeres befejezése után rendkívül keményen kezdtünk, de ne is menjünk el a témától olyan messzire.

Ezüstérmes: Gyimesi Márk (gyermek), Szombat Patrik, Sós
Tibor (Profi A kategória)

2011-ben összesen szereztünk:
– 4 Világkupa gyõzelmet (Kempo)
– 1 Interkontinentális Kisvilágbajnoki címet (MMA)
– 16 Országos aranyérmet (Kempo)
– 13 ezüstérem (Profi K-3 8-as torna, Interkontinentális Kisvilágbajnokság MMA, Kempo)
– 6 bronzérem (Utánpótlás Kempo, Jitsu)
Február 3-4-5-én rendezték meg a Kempo Világbajnokságot
Tökölön! Csak full kontaktban verekedett tanítványaink közül
mindenki eredményesen zárt. A versenyen full kontakt B és A
(profi) kategóriákban vettünk részt, eredmények:

VILÁGBAJNOKAINK: KOVÁCS DÁNIEL, LÁSZLÓ ZSOLT,
HAMODI OMÁR, SÓS TIBOR, HERBÁK ISTVÁN, BAGDI TAMÁS és FELFÖLDI SZABOLCS!
Azt hiszem nem egyszerû évkezdés ez, látható, hogy a beért
gyümölcsöt elég keményen learattuk. Óriási munka volt az eredmények hátterében, és természetesen egy pillanatig sem állunk
meg. Amatõr Ketrecharc Magyar Bajnoki forduló, jótékonysági
Ketrecharc Gála, edzõmérkõzések, Kempo Utánpótlás Országos
verseny, és egy hihetetlen nagy Nemzetközi Ketrecharc Profi Gála vár még ránk március végéig. Még leírni is sok!
Aki csatlakozni akar hozzánk, vagy csak egyszerûen sportolni akar azt várjuk szeretettel!
Cím: Dunaharaszti, Fõ út 47., (Felföldi Gumi) Pitbull – Kempo
Sport Edzõterem
Tel.: 06-30-990-2354, 06-24/460-164
web: www.felfoldiszabolcs.hu
Ezúton köszönöm azoknak akik mindenben segítenek nekünk:
– Tüske Security
– Magyar MMA Szövetség
– Magyar Kempo Szövetség
– zsoltbolt.hu (télapók boltja)
– Marcella cukrázda
Felföldi „hegylakó” Szabolcs

Dunaharaszti Hírek – március
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NAV hírek
Hatékonyabb hatósági munka, erõsödõ jogkör a kockázatos adózók kiszûrésére
A NAV Közép-magyarországi Régiójának elmúlt évi tevékenysége

Gyorsabb lett az információáramlás, összehangoltan folynak az igazgatási és a büntetõeljárások, hatékonyabb lett a hatósági munka a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felállításával, az
adó- és a vámszakmai, valamint a bûnügyi területek egységes, párhuzamos mûködtetésével –
ezt mutatják a 2011-es gazdasági év adatai, tapasztalatai a fõvárosban és Pest megyében. A kormányzati elvárásoknak megfelelõen „fehéredett” a feketegazdaság, ez igaz a közép-magyarországi régióra is, ahová az országosan nyilvántartott gazdálkodási tevékenységet folytató adóalanyok egyharmada, a magas kockázatú adóalanyok 60 százaléka tartozik. A stratégiai cél a
2012-es évben is a jelentõs kockázattal bíró adózók kiszûrése és a szándékos adóelkerülõkkel
szembeni egységes fellépés.
Hatékonyabb hatósági fellépést eredményezett
az elmúlt évekhez képest a NAV egységes mûködése, az adóhatósági, a bûnügyi és a vámszakmai területek között gyorsult az információáramlás, összehangoltabban folynak az igazgatási és
a büntetõeljárások. Ezzel rövidült az eljárási idõ,
továbbá kevesebb lehetõségük maradt az adócsalóknak titkolt jövedelmük - vagyonuk - eltûntetésére.

pedig 7,6 százalékkal volt több a befolyt adó,
mint az elvárt bevétel. Csaknem 10 százalékkal
emelkedett a vámkezelések száma is.
Jól teljesített a tavaly szeptembertõl hatályos új
adónem, az úgynevezett chipsadó is; a régióban
2,7 milliárd forint bevétel keletkezett ebbõl az
adónembõl.
Csökkentek az adótartozások

Az országosan nyilvántartott gazdasági tevékenységet folytató adóalanyok egyharmada, 567
ezer adózó tartozik a Közép-magyarországi Régió illetékességébe. Az elmúlt évben egymilliót
meghaladó számú magánszemély nyújtott be
személyi jövedelemadó bevallást, vagy számolt
el munkáltatóján keresztül. Az elõzõ adóévhez
képest emelkedett a társas vállalkozások száma,
20 százalékkal több vállalkozás alakult jogelõd
nélkül, mint a korábbi esztendõben. Az egyszerûsített vállalkozói adózást választók száma 2012
elejére
8,4 százalékkal csökkent.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011-ben az államháztartási bevételek 91 százalékáért felelt.
Ennek 42 százalékát, azaz 4 ezer milliárd forintot a közép-magyarországi regionális adó- és
vám szervek illetékességi körébe tartozó adózók
fizették be.

Az adóhatósági kényszerintézkedések hatására a
Fõvárosban és Pest megyében több mint 11 százalékkal csökkent a gazdálkodási tevékenységet
folytató vállalkozások által felhalmozott lejárt
esedékességû tartozások összege.
Az eredményességet elõsegítette, hogy a vám, illetve regisztrációs adó eljárást kezdeményezõ
gazdálkodóknál minden esetben tartozásvizsgálatot végzett a hatóság és tartozás esetén azonnal
intézkedett az eljárás alá vont áruk hátralék erejéig történõ lefoglalásáról. Több, eddig kötelezettségeit notórikusan nem teljesítõ fõvárosi és
Pest megyei adózó szembesült az adó- és vámhatóság szerveinek együttes fellépésével, melynek eredményeként a végrehajtók a helyszínen
be tudták szedni a tartozást.
Ugyanakkor, figyelemmel a gazdasági nehézségekre, a benyújtott fizetési könnyítési kérelmek
közül 66 ezer esetében került sor részletfizetés
vagy fizetés halasztás engedélyezésére.

Regionális bevételek

Kockázatos székhelyváltók

A régióban realizált nettó személyi jövedelemadó bevétel 456,1 milliárd forint volt 2011-ben.
A társadalombiztosítási járulékbevételek 14 százalékkal emelkedtek. Az általános forgalmi adóból 11,2 milliárd forinttal több nettó bevétel folyt
be az államkasszába a közép-magyarországi regionális adószervek illetékességi körébõl, annak
ellenére, hogy az Európai Közösségek Bíróságának ítéletével összefüggésben nõtt a kiutalások
összege. A társasági adó kötelezettségek az exportértékesítésbõl származó bevételek növekedését jelzik, különösen a kereskedelmi és feldolgozóipari ágazatokban.
Az elõirányzathoz képest elmaradás volt tapasztalható az üzemanyagokból származó jövedéki bevételben, amit elsõsorban a magas
üzemanyag árak miatti forgalomcsökkenés okozott, összességében azonban a bevételek a jövedéki szakterületen 2,6 százalékkal növekedtek
2010-hez képest.
Vám szakterületen 3,7 százalékkal, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási szakterületen

A közép-magyarországi régió gazdasági szereplõinek jelentõs része, 60 százaléka, az adóhatóság kockázatelemzései szerint a magas kockázati kategóriába tartozik. Ez okból is a NAV középmagyarországi regionális adóigazgatóságai 9,7
százalékkal több adóalanyt ellenõriztek 2011ben. A feltárt nettó adókülönbözet meghaladta a
164,3 milliárd forintot.
Kiemelt szempont volt a székhelyváltók és székhelyszolgáltatók ellenõrzése, tekintettel arra,
hogy ez a jelenség fokozottan érinti a közép-magyarországi régiót. Az Adó Fõigazgatóság tavaly
77,8 ezer adószámot függesztett fel, mely az országos felfüggesztések felének felel meg.
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Vám, jövedék
A Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság jövedéki
szakterületen 13,3 ezer ellenõrzést folytatott le,
amely javarészt a vámhatóság által kiadott engedéllyel nem rendelkezõ gazdálkodókat érintette.

Az ellenõrzések egyharmada az engedélyes, jövedéki biztosíték fedezete alatt tevékenykedõ
gazdálkodók körében valósult meg.
A nyugta- és számlaadási, illetve bejelentési kötelezettség teljesítését több esetben - így például
a távol-keleti tulajdonosi körrel rendelkezõ kockázatos adózók ellenõrzése során - egy adott területen belül, együttesen ellenõrizték az adórevizorok és a pénzügyõrök. Ezek a vizsgálatok, kibõvülve a járõrök által végzett adatgyûjtésekkel
is, megalapozzák az adókötelezettségeiket nem
teljesítõ adózók utólagos ellenõrzés alá vonását.
Bûnügyek a régióban
A NAV Közép-magyarországi Regionális Bûnügyi Igazgatóságán folyik a NAV büntetõ eljárásainak 40 százaléka. Az igazgatóság tavaly több
mint 6500 büntetõeljárást indított, amelyekben
az elkövetési érték 27 milliárd 854 millió forint
volt. Ebbõl majdnem 20 milliárd forintot tett ki
az adócsalásokból származó összeg.
A bûnügyi igazgatóság 664,5 millió forint elkövetési értékben derített fel saját hatáskörben bûnügyeket, mintegy 500 esetben közérdekû bejelentés alapján indított nyomozást. Az összehangolt, közös hatósági fellépés eredményeként, az
ellenõrzések folyamán már megtett nyomozóhatósági intézkedéseknek köszönhetõen kármegtérülésre 753 millió forintot, biztosítási intézkedésként pedig 672 millió forintot zárolt számlákon,
foglalt le készpénzben, illetve ingatlan értékben
a tavaly indított eljárásokban.
A vámigazgatóságok által felderített bûncselekmények adatai alapján a kábítószer, illetve
a szellemi tulajdonjogsértéssel kapcsolatos
felderítési tevékenység kiemelkedõ volt az elmúlt évben.
Elõfordult olyan eset, hogy az elkövetõ zászlórúdban, játékvasútban, függönydíszben, családi
fényképek között, kerékpár markolatokban próbált meg kábítószert, illetve kábítószer gyanús
anyagot illegálisan behozni az országba. Ilyen
esetet tavaly több mint 100 millió forint piaci értékben derítettek fel a pénzügyõrök a postaforgalomban.
Törvényszegõk célkeresztben
A tavaly megkezdett, eredményes közös ellenõrzési sorozat, az adó- és a pénzügyõri együttes jelenlét az idén is folytatódik. Cél a magas költségvetési kockázatot mutató vállalkozások ellenõrzése, gyanú esetén a büntetõ intézkedések
azonnali megtétele, és a pénzügyi források elvonása az okozott kár megtérülése érdekében.
A regionális adó- és vám szerveknek 2012 évben is legfõbb célja a jogkövetõk támogatása, a
jogsértõk önkéntes jogkövetés irányába való ösztönzése.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális
Adó Fõigazgatósága
Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatósága
Bûnügyi Igazgatósága

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

Dunaharaszti Hírek – március

