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Így se jó, úgy se jó
2011. december 30-án
a Parlament elfogadta
a vízi közmûvek üzemeltetésérõl szóló törvényt, mely meghatározza azt, hogy a jövõben kik lehetnek Magyarországon közüzemi vízszolgáltatók.
A törvényalkotó alapvetõen azt tûzte ki célul,
hogy Magyarország területén a vízszolgáltatást az állam vagy az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok csoportja lássa el. E tekintetben az önkormányzati
tulajdon az állami tulajdonnal egyenértékû.
A törvényalkotó meghatározta azt a legkisebb
üzemméretet is, amely lehetõvé teszi a települési vízszolgáltatás ellátását. Ezt egy matematikai egyenlettel képzett úgynevezett fogyasztói
egyenérték meghatározásával teszi meg. A határidõk elemzésének mellõzésével egy adott határidõn túl a jogszabály rendelkezése szerint
150 000 fogyasztói egyenérték alatt nem végezhet egy társaság sem vízszolgáltatást. A törvény
szerint a vízdíjak megállapítása is kikerült az
önkormányzatok hatásköréből, ezen túl a mindenkori vízdíjat az állam határozza meg.
Dunaharaszti – a térségben kiemelkedõen magas – közel 55 000 fogyasztói egyenértékkel
rendelkezik (összehasonlításképpen majdnem
kétszerese Szigetszentmiklósénak), de belátható, hogy a törvény nem teszi lehetõvé, hogy a
város többségi tulajdonában lévõ cége a DHRV
Kft. a továbbiakban vízszolgáltatási tevékenységet önállóan lásson el.
Van-e akkor megoldás?
A törvény alapos tanulmányozása után arra a
következtetésre jutottunk, hogy a rendelkezésre álló rövid idõ alatt, ami gyakorlatilag az idei
év június 30-át jelenti, egyetlen megoldás, ha
más önkormányzatokkal összefogva, közös
társaságra bízzuk az üzemeltetési feladatokat,
melyben üzletrészt is vásárolunk.
Ez egyben azt is jelentette, hogy a korábbi
üzemeletetõvel a DHRV Kft.-vel kötött szerzõdéseink megszûntek. Megkönnyítette a dolgunkat, hogy a törvényben kifejezetten az ilyen
esetekre egyértelmû rendelkezések vannak,
melyek védik az önkormányzat, mint az ellátás kötelezettjének érdekeit. Azaz, mind a közmûvagyon, mind a feladatok átadása kapcsán
helyzetünk egyértelmû és kedvezõ. Talán nem
volt hiú ábránd, hogy a közel 3 hónapos elõkészítés után a képviselõ-testület elé terjesztett
anyagot talán éppen a fideszes képviselõk üdvözlik majd a legnagyobb örömmel, hiszen a
törvényi rendelkezés értelmében az új üzemeltetõ kizárólag önkormányzati tulajdonban lehet
és megszûnik az általuk folyamatosan bírált
szindikátusi megállapodás is. Ezzel egyidejûleg új üzemeltetési szerzõdést írunk alá, immáron az új szolgáltatóval.
A testületi ülésen azonban meglepõdve láttam,
hogy több képviselõ amellett tört lándzsát,
hogy hagyjuk az üzemeltetést a DHRV-nél annak ellenére, hogy a törvény szerint ez már hamarosan nem lesz lehetséges. Azért is érthetetlen ez számomra, hiszen rajtunk kívül valamennyi érintett önkormányzatban a fideszes
képviselõk vannak túlsúlyban és a polgármesterek nagy többsége is ezen párt jelöltje volt.
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Persze a demokráciában a szabad véleménynyilvánítás belefér és pusztán az ellenszavazatok miatt nem is ragadtam volna tollat.
A tudatos és rosszindulatú hangulatkeltés
azonban úgy gondolom, nem szolgálja a városlakók érdekeit. Persze elõfordulhat, hogy
csak pontatlan információkkal látták el, ne
adj isten megtévesztették az emberek ezen
szûk csoportját.
Egy szó mint száz, öntsünk tiszta vizet a pohárba.
Mi is lesz a DHRV Kft.-vel és a vagyonnal?
A DHRV jelenleg is létezik. Ezt a többségi önkormányzati tulajdonban lévõ céget bíztuk
meg annak idején, hogy városunkban egészséges ivóvizet szolgáltasson, gondoskodjék a keletkezõ szennyvizek elvezetésérõl és megtisztításáról. Ehhez bérleti díj ellenében rendelkezésére bocsátottuk a saját tulajdonukban lévõ
– hangsúlyozom nem eladott – közmûveket, hiszen ezek nélkül a tevékenység nem ellátható.
Ezeket most a másik cégnek mûködésre átadjuk, bérleti díj ellenében.
Bár ezt már többször több fórumon leírtam és
el is mondtam, még egyszer kihangsúlyozom,
hogy a város közmû vagyona, amiért sokan
olyannyira és oly hangosan aggódnak továbbra is Dunaharaszti Város Önkormányzatának
tulajdona marad.
A DHRV Kft. fennmaradó vagyonát, amelyet
az évek alatt, tevékenységének eredményeképpen keletkezett, a tulajdonosok tulajdoni arányaiknak megfelelõen megkapják. Ez lesz a
befektetõ számára az elsõ alkalom, hogy befektetésük eredményét láthassák. A cég további sorsáról akkor kell döntenünk, ha valamenynyi közszolgáltatásról megfelelõ színvonalon
gondoskodtunk. Természetesen ez is napirend
lesz, és a képviselõ-testület dönt róla késõbb.
Van-e más lehetõségünk és ráérünk-e ölbe
tett kézzel várni?
Van más lehetõségünk. Ha kivárjuk, amíg a nyitva álló határidõk eltelnek, akkor az állam veszi
át a közmûveket és az üzemeltetést. Nem tudjuk,
hogy ez jó vagy rossz, de az biztos, hogy ebben
az esetben lényegesen kevesebb rálátása és beleszólása lesz a társaság döntéseibe az önkormányzatoknak. Persze lehet vitatkozni, de emlékezzünk rá, hogy a korábbi állami vízszolgáltatók,
hogyan és milyen hatékonysággal mûködtek. Én
azt nem szeretném visszahozni.
Túl gyors a tempó? Lehet, de higgyék el 3 hónapon át dolgoztunk azon jogászokkal, vízügyi
és önkormányzati szakemberekkel közösen,
hogy megtaláljuk a lehetõ legbiztonságosabb
megoldást, természetesen a saját önkormányzatunk érdekeinek legteljesebb figyelembevételével. Aki kimarad, az lemarad. A törvényi
határidõk betartására csak összefogással és
gyors döntésekkel van lehetõségünk.
Ezért a döntöttünk úgy, hogy a jelenleg is mûködõ Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. (névváltoztatást
követõen: a Dél-Pest Megyei Víziközmû Szolgáltató Zrt.) tagjai leszünk, amelynek jelenleg Gyál,
Vecsés, Üllõ, Maglód és Péteri a tagja. (Rajtunk
kívül több önkormányzat is kíván csatlakozni.)
Mi lesz Szigetszentmiklóssal?
Elsõk között kerestük meg Szigetszentmiklóst
is, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. Elõször úgy nyilatkozott a Polgármester

úr, hogy jönnének késõbb azonban jelezte,
hogy neki más elképzelése van. Biztos vagyok
benne, hogy Szigetszentmiklós érdekeit szem
elõtt tartva és saját vezetõ szerepre törekedve
keresi a megoldást. Sok sikert kívánok nekik.
Nekem Dunaharaszti a fontos.
Mi azt láttuk a legcélravezetõbbnek, ha több jelentõs településcsoporttal közösen együttmûködve gyorsan és világosan elérjük, illetve
meghaladjuk a törvényi határértéket és ezt követõen adunk lehetõséget más önkormányzatoknak is az esetleges csatlakozásra.
A hosszas tárgyalások eredményeképpen sikerült
egy olyan alapszabály tervezetben megállapodnunk, melynek alapján a dolgozók munkahelye
változatlan feltételekkel megmarad, a beruházási
források felett az üzemeltetõvel egyeztetve, de
magunk rendelkezünk és lehetõségünk van a társaság mûködését is jelentõs részben befolyásolnunk, illetve ellenõriznünk. Végül, de nem utolsó sorban megteremtjük a késõbb csatlakozóknak
is a lehetõséget, hogy hasonló feltételekkel vehessenek részt a közös üzemeltetésben.
Összefoglalva
Van egy új törvény, aminek záros határideig
meg kell felelnünk és változtatnunk kell a mûködõ rendszeren. A határidõk szorosak, dönteni kell, de döntéseink mögött a legfontosabb
érdek a város lakóinak érdeke, a vízszolgáltatás biztonsága.
Úgy gondolom a testület többsége felelõsen
döntött. A város mûködésének zavartalanságát
szem elõtt tartva és a város lakosainak érdeke
felett õrködve, határozottan, bár nem hangoskodva határozott.
Talán sokakban maradtak kérdések, hiszen ez
egy bonyolult és sok anyagot tartalmazó elõterjesztés volt. Tudom, hogy akit a probléma és
a kérdések érdekeltek választ tudtak kapni
ezekre. Aki azonban figyelmesen tanulmányozta az elõterjesztést és a bizottsági ülésen
valóban a problémákra, kérdésekre koncentráltak azok mind választ kaptak a felvetéseikre.
Miért szavaztak akkor a fideszes képviselõk
nemmel?
Nem tudom. Döntésük értelmében nem kell
felbontani az üzemeltetési szerzõdést a DHRVvel, bár annak jelenleg rajtunk kívül álló okok
miatt nincs ügyvezetõje és a törvény értelmében tevékenységét automatikusan elveszíti.
Szerintük nem kellene felbontani azt a szindikátusi megállapodást, mely szerint nem az önkormányzat jelöli az ügyvezetõt, bár éveken
keresztül ezt kifogásolták, ezért emeltek szót
még a mostani testületi ülésen is.
A nemmel szavazók szerint nem kellene csatlakoznunk a kizárólag önkormányzati tulajdonban
lévõ és számunkra üzletrész, valamint elõnyös
feltételeket kínáló társasághoz. És nem kellene
részt vállalnunk a menedzsmentbõl, valamint
szerepet vállalnunk a Felügyelõ Bizottságban.
Mit kellene tennem, hogy megfeleljek nekik is?
Talán nem is érdekes. Már mindegy, hogy
van-e rajtam sapka vagy nincs. A testület
többsége belátta és megértette, hogy ma ez az
egyetlen út, amin járhatunk és biztos vagyok
benne, hogy az élet rövid idõn belül bennünket igazol majd.
Dr. Szalay László
polgármester
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DUNAHARASzTI
REGIONáLIS
VÁROS ÜZEMELTETÉSI
KFT.
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az előző oldalon
olvasható cikkben leírt változások miatt tájékoztassák a DHRV Kft.-t április 30-i vízóraállásukról. Ezt
megtehetik e-mailban, az ugyfelszolgalat@dhrv.hu
címen, telefonon a 06-24-370-538 számon és faxon
a 06-24-531-561 számon. Kérjük, hogy nevüket,
pontos fogyasztási helyüket, lehetõség szerint ügyfélkódjukat és a vízóra április 30-i állását küldjék
meg nekünk. Amennyiben tudják vízóra-leolvasójuk telefonszámát, az óraállást neki is megküldhetik SMS-ben. Amennyiben május 5-ig nem kapunk
adatot, úgy az elõzõ havi fogyasztások átlagával
növelt új kezdõ-óraállást adunk át az új szolgáltatónak.
Segítségüket köszönve:
DHRV Kft.
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2012. ÁPRILIS – A HÓNAP MÛVÉSZE
Fodor Árpádné
festmények

Budapesten születtem, de mindig Dunaharasztin éltem.
Elhivatottságot éreztem a pedagóguspálya iránt, ezért óvónõ
lettem. A 3–7 éves gyermekek
nevelése az egyik legszebb, s
egyben legnehezebb pedagógiai feladat. A gyermekek érdeklõdésének
felkeltésekor
igyekeztem megmutatni, hogy a világ tele
van szépséggel, amely mellett nem szabad
érzéketlenül elmenni. Meg kell állni egy pillanatra, s gyönyörködni kell benne!
Szenvedélyesen szerettem a hivatásomat, s
most nyugdíjas éveimben jött el az ideje
annak, hogy titkon dédelgetett másik szenvedélyemnek a festészetnek is hódoljak. A
József Attila Mûvelõdési Házban mûködõ
„Mûvészetbarátok Körében” sok kedves alkotótársat
ismerhettem
meg. Boldog vagyok, hogy
Nyári A. Ildikó festõmûvész
személyében olyan tanárra
leltem, akinek lelki finomsága áthatja alkotásait. Õ a
példaképem. Másfél éve irányítja munkámat. Az akvarell, az akril és a pasztelltechnikák mellett újabb festészeti módszerek kipróbálásra ösztönöz.
Az alkotás sikerélményhez juttat, éppen
úgy, mint az óvódapedagógusi pályám során a rám bízott gyermekek nevelése, oktatása.
Munkáimat most elõször mutatom be, itt a
Városi Könyvtár Mini Galériájában. Szeretettel várom barátaimat, volt kollégáimat,
egykori növendékeimet, ismerõseimet és
minden kedves érdeklõdõt tárlatomra! Köszönöm a megtisztelõ lehetõséget.

Köszönjük, ha adója 1%-át
a Dunaharaszti
Városi Könyvtár
részére ajánlja fel!
Adószámunk:
16794601-2-13
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Március 15-i ünnepi beszéd
Kedves dunaharaszti polgárok, tisztelettel köszöntök mindenkit a magyar történelem egyik
legszebb, legletisztultabb, szimbólumokkal, hõsökkel, példaképekkel,
eszmékkel teli, az egyik legbüszkébben viselhetõ, és a
magyar társadalom által
legszélesebb körben
tisztelt
NEMZETI
ÜNNEPÉN.
Ahogy az emberek saját vagy
családjuk életében vannak
pillanatok, melyekre szívesen
gondol, úgy egy ország történetében is ott
sorakoznak a dicsõ események, melyek az idõk
során idõtlenné váltak és megkövesedtek az emlékezetünkben. Õrzünk ilyen képeket az õsökrõl,
melyeket családi összejövetelek alkalmából újra
és újra felemlegetünk. Március 15-e a magyar történelem egyik ilyen megkövesedett, büszke pillanata, tele tanulságokkal, üzenetekkel.
1848 – szabadság, egyenlõség, testvériség.
Március 15-ie nem a fiatalok, nem az öregek forradalma volt, elég hacsak a márciusi ifjakra gondolunk (Vasvári, Korányi Frigyes, Jókai, Petõfi)
akik huszonévesek voltak ekkor és Bem apóra,
aki ötvennégy évesen apjuk lehetett volna, mégis közösen voltak meghatározó alakjai a forradalomnak és szabadságharcnak. 48 március idusán az ország élén állóknak sikerült felébreszteniük a közösségi szellemet, közösséggé kovácsolni az egymás mellett élõ magyarokat, legyenek azok fiatalok, öregek, gazdagok, szegények,
földmûvesek, iparosok, mûvészek. Március 15ike az egész nemzet forradalma volt.
Tisztelt dunaharaszti Polgárok!
1848-ban egész Európa minket csodált. A '48as vezetõk tudták az igazi gyõzelem az, ha kivívják azok céljait, akik mögöttük állnak, és
bíznak bennük. A '48-as forradalmat a
magyar népért vívták, nem mások ellen,
nem mások érdekében. Tudták, hogy
gyõzni csak együttesen, közös erõvel,
összefogással lehet.
Ekkor készült el elõször, több európai országhoz hasonlóan az azóta is szimbólumként viselt nemzetiszín szalag, a
kokárda. Ennek a virágcsokorszerû trikolornak, szalagcsillagnak a születése
is üzenetértékû, hiszen a radikális pesti fiatalok Petõfi és Jókai kapták szerelmeiktõl Szendrey Júliától és Laborfalvi Rózától. A férfi és nõ közötti
legmélyebb érzés és a nemzeti
szabadságvágy egy tõröl fakad:
mindkettõ a lélek szerelme. Szabadság, szerelem! E kettõ kell
nekem! – mondja a költõ,
és ettõl a fiatalos lendülettõl áthevülve felzúg a bús
magyar sors helyett a Talpra magyar, a balsors akit
régen tép helyett az itt az
idõ, most vagy soha.
És a valami új, valami
más világ építésének vágyával önmagukban bízva állnak ki egymásért
és az országért, a magyar népért.
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A hõsök forradalma volt március 15., az emberi vitézségnek a forradalma, akik tetteikkel álltak a jó
és igaz ügy mellé és vérükkel szentesítették azt.
Nem volt kérdés ki magyar, ki magyarabb, hiszen
az Aradi vértanúk között is találunk hazafit aki nem
magyar, Knézich Károly horváth, Damjanich János
szerb, Pöltenberg Ernõ és Aulich Lajos német
származásúak voltak. De volt ellen példa is, hiszen
a császári oldalon harcoltak magyarok is mint a
soproni Benedek Lajos és Franz Ottinger. De
1848-ban nem az számított, honnan jössz, hanem
hogy mit teszel a nemzetért, a szabadságért. Annyira nem volt ez kérdés, hogy az aradi vértanuk,
a halálba induló hõsök, utolsó mondataikkal sem
említenek nációt, még az ellenség vonatkozásában sem. A sátán világát említik, az ellenséget említik, hóhérokat említenek és Knézich konkrétan
meg is nevezi kivégzõjeként Haynaut.
1848 a hazafiaság forradalma, szabadság,
egyenlõség, testvériség.
Ezek a gondolatok, még ha 1848 kapcsán születtek is, csak szavak. De a történelmi múlt üzenete,
tanítása hogyan épül be a hétköznapjainkba, '48
forradalma miként válik mindennapjaink részévé?
Fontos-e legyõznünk valakit vagy valakiket ahhoz, hogy a fenti eszmékkel azonosulni tudjunk?
Lehet, hogy, csak saját magunkat kell legyõznünk, a saját elõítéleteinket kell félretennünk.
Lehet, hogy csak el kell fogadnunk a másikat és
megérteni: nem nehéz – hiszen egy nyelven, talán a világ legszebb nyelvén beszélünk. Ha azt
mondjuk HAZA, NEMZET, ÖSSZEFOGÁS, NÉP,
ugyanazt értjük alatta. Ez nagyon fontos is napjainkban mikor sokan közülünk nehéz helyzetbe
kerültek, és a szakadék szélén állnak. Ebben a
helyzetben könnyû belökni valakit a mélybe, de
összekapaszkodva, egymás kezét fogva, ugyanolyan könnyû kihúzni is a másikat.
A költõ írja: A hazaszeretet ott kezdõdik, amikor
egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek.
De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.
1848 az összefogás forradalma.
Tisztelt dunaharaszti Polgárok!
Itt állunk ezen a téren, ami szimbolikusan lehetne Magyarország, hiszen történelmi emléktárként, emlékmûvek sokasodnak egymás mellett,
elsõ, második világháborús, 56-os kegyeleti
hely, a székely kopjafa, a turulmadár mind-mind
jelzi népünk történelmét.
48-as emlékhely talán nincs, de mégis ezen a napon vagyunk itt a legtöbben, úgy érzem minden év
március 15-én a legnagyobb az ünneplés. Ezen a
napon mindenki jelen van, jelen akar lenni, a jobb
oldaltól kezdve a bal oldalig, a pötytyöstõl a kockásig, mindenki együtt érzi a lelkében, szívében 1848
márciusának, 164 éven keresztül átívelõ üzenetét,
és azoknak a dicsõséges napoknak a fényében ünnepli MAGYARSÁGÁT, HAZAFISÁGÁT.
'48 üzenete itt manifesztálódik, itt ölt testet most
bennünk, ebben a közösségben, és ehhez nem
is kell emlékmû, hiszen azt mindenki saját magában épít, és jelzésnek is elég ez a kis kokárda, a nemzet színeivel.
Tisztelt dunaharaszti polgárok!
Az ünnepnek ezt a hangulatát, ezt az élményét
vigyük tovább, hogy 1848 szellemében mindenki
egyformán volt magyar és közösen ünnepelte azt.
Azt kivánom legyen ez így holnap, holnapután
és azután is.
Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget és kérem Isten Áldását.
Lehel Endre
alpolgármester
(Az ünnepségrõl további fotók a hátoldalon.)
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KIS HARASZTI HELYTÖRTÉNET II.
A Helytörténeti Emléktár tavalyi átfogó épületfelújítása után mára körvonalazódik az új,
állandó kiállítás arculata. A korábbiakhoz képest változást jelent, hogy az eddig raktárként funkcionáló tûzoltószertár is kiállítási terület lesz. Az újabb múzeumi gyakorlatban
elterjedt az úgynevezett látványraktárak kialakítása. Ennek kíván megfelelni a szertár kialakítása, ahol néprajzi, mezõgazdasági és ipartörténeti emlékek, valamint tûzoltóeszközök
és relikviák lesznek megtekinthetõk. Az emléktári kiállítótérben visszaállításra került a világháborús kiállítás, melynek anyaga korabeli fotókkal, térképekkel és dokumentumokkal
bõvült. Szintén bõvebb anyag áll rendelkezésre a szocializmus éveit bemutató enteriõr öszszeállításához. Jelenleg a nagyterem kialakítása folyik, ahol szoba és konyha belsõ és az iskolatörténet mellett megjelennek különbözõ iparos emlékek, és a haraszti Dunát megidézõ
egykori tárgyak, fotók és modellek. A Helytörténeti Emléktár megújítása kapcsán ezen kívül új sorozattal szeretnénk kedveskedni olvasóinknak. Elképzelésünk szerint minden hónapban kiválasztunk egy tárgyat, fotót, vagy dokumentumot, melyet közelebbrõl megismertetünk az olvasóközönséggel: elmeséljük eredetét és a hozzá fûzõdõ személyi kapcsolódást, történetet.
A hónap mûtárgya:
Heisenberger Antal emléktáblája
Gyûjteményünk értékes darabja ez az 1937bõl származó tábla. A Hõsök tere létrehozásakor minden I. világháborús haraszti hõs emlékére fát ültettek, és a fa tövébe emléktáblát heHõsök tere

Heißenberger
Magdolna

Hajómalom

lyeztek el. A táblák a II. világháborút követõ
kommunista rendszerben eltûntek, nagyrészt
megsemmisültek, mert azokban az években
nem lehetett a „bûnös nemzet” háborús hõseinek emlékét méltó módon ápolni.
Voltak családok – bizonyára többen is –, akik
megmentették rokonaik tábláját. Így került birtokunkba ez a tárgy is, melyet Rötzer család
tagjának, Heisenberger Antal, az I. világháborúban hõsi halált halt katonának emlékét õrzi.
1986-ban Rötzer Lenke, a család nevében
ajándékozta az alakuló múzeum számára.
A 152 eredeti táblából ez az egyetlen, amelyik
gyûjteményünkbe került, sõt, nincs tudomásunk több megmaradt darabról sem. Eredetiségét bizonyítja, hogy az 1944-es harcok nyomát
is õrzi, háborús lövedékek okoztak rajta jól látható sérüléseket. Rötzer Lenke, az egykori
elöljárósági tisztviselõ az adományozáskor
helytörténetileg is rendkívül érdekes történetet
fûzött a kiállítási tárgyihoz.
Heisenberger Antal
1811-ben
született
Harasztiban. A községben kb. 1837-tõl
tevékenykedett pékmesterként.
Pékmûhelye a késõbbi Bõti cipész üzlete
és (régi) házrésze
volt az akkori Fõ utcán, a Bajcsy-Zsilinszky út 116. szám
alatt. Saját hajómalma volt a Dunán,
mely valamivel a
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indultak Pestre, értékesíteni a kenyereket.
Természetesen helyben is árultak a portékából.
Akkoriban Soroksár és Haraszti között nagy,
sûrû erdõ terült el, ugyanígy Soroksár északi
részén is, Pest felé is. Ezekben az erdõkben
farkascsordák is tanyáztak. A farkasok a frissen sült kenyér jó illatát messzirõl felismerték, és a szekereket – különösen télen – megtámadták. A szekeresek égõ szalmát, szalmacsóvákat dobáltak a farkasok közé, úgy védekeztek.
A családnak Pesten, a Rákóczi téri piacon,
majd késõbb az ott épült vásárcsarnokban volt
kenyeret árusító standja. A csarnok avatásán,
1897. január 16-án maga az uralkodó, Ferenc
József is jelen volt. Akkoriban nagyon népszerû volt az emberek körében, kötetlenül járt a
csarnok látogatói között. Heisenberger

vasúti híd felett üzemelt. Oda szállíttatta a búzát szekérrel és tutajjal õrlésre, a lisztet pedig vissza pékmûhelyébe. (A család tulajdonában a hajómalom 1915-ig rendelkezett
ezen a helyen engedéllyel: a Magyar Királyi
Folyammérnökség 1628/96 sz. határozata
szerint bal hídfõje felett 3 méterrel, parttól
befelé 5 méterre mûködött, róla 1906 körül
képeslap is készült. A mûködés Pest-PilisSolt-Kiskun
Vármegye
alispánjának
40283/915. számú, „Hajómalom jogosítványok megszûntetése” tárgyú rendelete alapján szûnt meg. – szerk.)
A pékmûhely, és a vele egy épületben lévõ lakás és a különbözõ gazdasági épületek a Fõ
utcáról áthúzódtak egészen a Molnár (jelenlegi Ady Endre) utcáig. A kenyeret késõ esti
órákban kézi erõvel dagasztották nagy dagasztóteknõkben. Kelés után kerek és hosszúkás szakajtókba szakajtották ki 1, 2, 3 és 5 kiló súlynak megfelelõen. A kenyeret kemencékben sütötték ki, melyeket fával elõre melegítettek be. A felfûtés során keletkezett faszenet vasaláshoz külön árusították, bár elõfordult az is, hogy a kemence felmelegítésére kukoricaszárat használtak.
Sütés után, hajnali két óra körül szekerekkel

Antalnét – Rötzer Lenke nagyanyját – külön
dicséretben részesítette a példás tisztaságért és
a jóízû kenyérért; szeretettel simogatta meg
hófehér fõkötõjét.
Az õ leszármazottjuk volt Heisenberger Antal,
aki az I. világháború haraszti hõseként a magyar hazának szentelte életét. A nevét megörökítõ emléktábla kiállításunknak féltve õrzött
darabja.
Gáll Sándor
Forrás: Tilly Lipótné nyugdíjas tanácsi dolgozó
1986. augusztus 23-án kelt, és a helytörténeti irattár adataival kiegészített feljegyzése.

FELHÍVÁS
2012. június 16-án – Dunaharasztin elsõ alkalommal – megrendezésre kerül a Múzeumok éjszakája, melyre több helyszínen készülünk programokkal. Erre az alkalomra retro filmvetítést tervezünk a Helytörténeti Emléktárban 1990 elõtti, Dunaharasztin készült felvételekbõl.
Kérjük azokat, akik olyan 8 mm-es filmfelvevõvel készített felvételekkel (esetleg VHS kazettával) rendelkeznek, ami az adott idõszakban készült, és azon olyan közérdeklõdésnek számító jelenetek láthatók (ballagás, iskolai évzáró-évnyitó, május elsejei, és egyéb társadalmi
rendezvények), melyeken haraszti táj, egykori utcarészlet és egyéb helyszínek, ismert személyek (tanárok, igazgatók, sportolók stb.) láthatók. Olyan családi felvételeket is szívesen veszünk, melyen szintén korabeli jelenetek láthatóak, és azok nem sértenek személyiségi jogokat, illetve családi-személyi intimitást.
A filmtulajdonosok jelentkezését várjuk a Helytörténeti Emléktárban
(Fõ út 152.) nyitvatartási idõben, illetve a 06 20 935-2042-es telefonon, vagy a
dhemlektar@pr.hu e-mail címen.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. április 3-án megtartott ülése
Nem lesz gondozási díj a bölcsõdében és víziközmû-társuláshoz csatlakozik a város.
Rekordszámú napirendi pontot tárgyalt meg a képviselõ-testület.
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester jelezte, hogy két elõterjesztés lekerül a napirendrõl. A helyi rendeletekben
meghatározott szabálysértési alakzatok
hatályon kívül helyezését elhalasztják,
mivel ebben a tárgykörben törvénymódosítás várható. Az Autótechnika-telep eladására meghirdetett pályázatra ajánlat
még nem érkezett, így a beadási határidõt meghosszabbították. A polgármester
ezután megtartotta a két ülés között elvégzett munkáról szóló beszámolóját,
majd Fényes István kért szót napirend
elõtt. Elmondta, hogy a piacon a tetõszerkezetek megrongálódtak, és amint az
anyagilag lehetséges lesz, rendbe kell
tenni azokat. Dr. Szalay László azt válaszolta, hogy az idei évben még nem lesz
pénz erre, de jövõre már lehetséges.
Pethõ Zoltán jegyzõ elmondta, hogy
egyeztetni fognak az õstermelõkkel és a
vállalkozókkal, de az is fontos lenne, hogy
mindenki rendben fizesse a bérleti díjakat, ne kelljen felszólításokat küldözgetni.
A bérleti díjakat ráadásul nem is a fedett
asztaloknak megfelelõ, drágább díjszabás alapján szedjük.
A testület ezt követõen rátért a napirendi
pontok megtárgyalására. A Bezeréditelepen megvalósítandó új óvoda céljára
a meglévõ 5000 négyzetméter önkormányzati terület mellé újabb 1200 négyzetméter megvásárlása szükséges. Ennek oka a szokásosnál kisebb, mindössze
25%-os beépítési lehetõség, és az, hogy
célszerû az óvodásoknak földszintes épületet tervezni, nem pedig felfelé terjeszkedni. Hajdú Zsolt, az Oktatási, Sport és
Mûvelõdési Bizottság elnöke egyetértett
azzal, hogy szükség van a telekvásárlásra, a mûszaki megoldást pedig jónak találja. Kücsön Sándor elnök jelezte, hogy
az általa vezetett Pénzügyi Bizottság ülésén komoly vita volt az ügyben, végül 5
igen szavazattal, egy tartózkodás mellett
támogatták a vásárlást. Fényes István a
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbiztonsági Bizottság igenlõ véleményét tolmácsolta. Knapp Tibor felvetette,
hogy a gyermeklétszám csökkenni fog,
kérdéses, hogy kell-e ekkora óvoda, de az
építéssel egyetért. A polgármester szerint
a csökkenés késõbbre várható, de 2014tõl mindenkit fel kell venni három éves korától kezdõdõen. Hajdú Zsolt hangsúlyozta, hogy már két és fél éves kortól felvehetõek lesznek a gyerekek, ez a bölcsõde leterheltségén is segíthet. Tényleg van
némi csökkenés a gyermekek számában,
de a beruházás indokolt. Most is bérlünk
30 férõhelyet a magánóvodában. Pethõ
Zoltán arról beszélt, hogy a csoportlétszámokat csökkentette a jogszabály. Az emeletráépítés nem lenne szerencsés, és legalább annyiba kerül, mint a telekvásárlás.
A testület egyhangúan szavazta meg végül az elõterjesztést.
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A képviselõk ezt követõen meghozták
azokat a határozatokat, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy az önkormányzat európai uniós pénzek elnyerésére sikeresen pályázzon, az óvoda felépítése érdekében. A beruházás összköltsége 480 millió forint. Hajdú Zsolt emlékeztetett, hogy
6 éve 420 óvodáskorú gyermek volt a városban, jelenleg 788. A szakbizottság elfogadta idõközben az esélyegyenlõségi
programot, amely szintén a pályázat egyik
feltétele volt.
A testület fontos közbeszerzési eljárásokat zárt le döntéseivel. A Hétszínvirág
Óvoda bõvítését a Progress B '90 Zrt. végezheti el, 105 millió forint+áfa összegért.
Knapp Tibor azt javasolta, hogy annak érdekében, hogy a haraszti cégek is elnyerhessék ezeket a megbízásokat, ne támasszunk olyan feltételeket, amik miatt
csak „milliárdos” cégek nyerhetnek. Pethõ
Zoltán válaszában hangsúlyozta, hogy
ezeket a feltételeket a közbeszerzési törvény határozza meg, nekünk ehhez tartanunk kell magunkat. Az egyik, szóban forgó cég meg sem vásárolta a pályázati dokumentációt, a másik gyõzelme egy hajszálon múlt. Knapp Tibor végül azt mondta, inkább ne hívjuk meg ezeket a cégeket, ha nem tudják a feltételeket teljesíteni. A város közútjainak kezelõje a
Hidrográd Kft. lesz, 80,3 millió forint+áfa
összegért. A Nyárfa, a Tóköz és a Bethlen utcákat a Deponátor Kft. építheti meg,
az ellenszolgáltatás 93,2 millió forint+áfa.
Knapp Tibor megkérdezte, lehetséges-e,
hogy ne az ülés napján kapják meg a bíráló bizottság jelentését. Pethõ Zoltán elmondta, hogy a határnapokat a jogszabály rendezi, de rendkívüli ülés összehívására is van mód. A csapadékvíz-elvezetési faladatok ellátására is a Hidrográd Kft.
kap megbízást, 132 millió forint+áfa ellenében.
A képviselõk elfogadták a közbeszerzési
ütemtervet, majd döntöttek néhány önkormányzati ingatlan átminõsítésérõl.
Megszavazták a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló helyi
rendelet és a szociális ellátásokról szóló
helyi rendelet módosításait. A bölcsõdei
gondozási díj bevezetését elvetetették.
Itt Kücsön Sándor elmondta, a Pénzügyi
Bizottság támogatja ugyan a gondozási díj
bevezetését, de 2012-ben nulla forintban
javasolják annak mértékét meghatározni.
A családok többségének nehéz a helyzete, el tud tekinteni ettõl a bevételtõl az önkormányzat, a 2012-es költségvetésbe
amúgy sem lett betervezve. Bereczki Sándor Péter, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
vállalná, hogy kidolgoz egy támogatási
rendszert a rászoruló családok számára.
Pethõ Zoltán hozzátette, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt kell a
kérdésben dönteni.

A testület felbontotta a Laffert-kúria üzemeltetési szerzõdését, majd döntött a város vízszolgáltatását évekre meghatározó
kérdésben. Az Országgyûlés úgy döntött,
hogy a vízszolgáltatást a jövõben vagy az
állam biztosítja, vagy önkormányzati társulások látják azt el. Dr. Szalay László
elõterjesztése alapján Dunaharaszti a
Gyál központjával már mûködõ társasághoz csatlakozna. Kücsön Sándor elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, két tartózkodás mellett támogatja a csatlakozást. Knapp Tibor szerint
több alternatívát is meg kéne vizsgálni.
Attól tart, hogy alárendelt tagok leszünk.
Ha a DHRV Kft. üzletrészét visszavásárolnánk, jobb feltételekkel csatlakozhatnánk. De ha mi csinálnánk önálló céget,
és mások csatlakoznának hozzánk, az is
jobb lenne. Szigetszentmiklóssal is társulhatnánk. Nem értett egyet azzal, hogy Bíró Vencelt delegáljuk az új társaságba, és
javasolta, hogy a felügyelõbizottságba is
közgazdász végzettségû személyt küldjünk. Megjegyezte, hogy a DHRV-nek jelenleg ügyvezetõje sincsen. A polgármester azt válaszolta, vitás, hogy van-e ügyvezetõ, de most nem is ez a lényeg. Nem
tehetjük meg, hogy mi toborzunk, a jogszabály nem hagyja. Csatlakozni kell, ez
a cég rendben van, és 100%-os önkormányzati tulajdonú. Nem leszünk elnyomva. Szigetszentmiklós cége ki fog futni az
idõbõl. Könnyen elképzelhetõ, hogy késõbb majd hozzánk fognak csatlakozni. A
személyi kérdésekben kialakult konszenzust nem kívánja felrúgni, a felügyelõbizottság eddig is jól mûködött. Érti a törvényalkotó szándékát, a víz nemzeti vagyon, de nálunk nem voltak külföldi tulajdonosok. Nálunk javult a szolgáltatás
színvonala, de most már mindegy, a csatlakozás a legjobb alternatíva, ez adja
meg a szolgáltatás biztonságát. Fényes
István közölte, hogy a szakbizottság támogatja az elõterjesztést. A testület a
felügyelõbizottságba Hajdú Zsoltot és
Horváth Jenõt, az igazgatóságba Bíró
Vencelt delegálta.
A képviselõ-testület alaposan megtárgyalta a rendõrség beszámolóját. Kántor
Gerzson rendõrkapitány szerint nehéz körülmények között végeznek tisztességes
munkát. Létszámbõvítés történt mind a
kapitányság, mind az õrs állományában.
Bevezették a koncentrált akciók rendszerét, a betörõk többségét elkapták. Köszönetet mondott mind a polgárõrségnek,
mind a közterület-felügyeletnek. Fényes
István arról beszélt, hogy a bizottság feszült hangulatban tárgyalta a beszámolót,
amit nem is fogadott el. Szerinte azonban
a rendõrség lehetõségeihez képest jól
végzi a munkáját. Kevés a rendõr, lobbizni kell az országgyûlési képviselõ felé,
hogy segítsen. Eloszlatott egy félreértést,
miszerint rendõröket vertek volna a város-
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ban, bár támadás valóban érte õket.
Ottaváné Barna Éva felhívta a figyelmet,
hogy megnõtt a betörések száma, elindult
a gettósodás, a Máv-alsó helyzete tarthatatlan. A kapitány szerint a Máv-alsó problémáját nem lehet csak rendõrségi eszközökkel megoldani. A lopások terén nem
olyan rossz a helyzet. A lakosság is sokat
tehetne a bûncselekmények megelõzése
érdekében (zár, riasztó). Drscsákné Kerekes Gabriella is romló adatokról beszélt.
Soroksáron kisebb területre 60 rendõr jut.
A beszámolót azért nem fogadja el, hogy
ez jelzés legyen magasabb fórumok felé.
Knapp Tibor a rendõrség védelmében elmondta, hogy sokat vannak Máv-alsón. Az
önkormányzatnak is lenne ott feladata.
Pethõ Zoltán szerint a hivatal mindent
megtesz, amire törvényes lehetõség van.
Fényes István emlékeztetett, hogy 15 kamerát szereltettünk fel. Az õrs munkája
példaértékû. Mannheim Lénárd a jogosítvány nélkül száguldozókra panaszkodott.
Pethõ Zoltán megkérdezte a kapitányt,
hogy a növekvõ számú állományból Harasztira is jut-e? A kapitány erre azt válaszolta, hogy bár Tökölre és Szigethalomra
is kell ember, de 5 fõt kap Haraszti. Kutyás rendõr is érkezhet. A testület 3 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta
el a beszámolót. Megszavazták a rendõrséggel kötendõ ez évi megállapodást is.
A képviselõk elfogadták az intézményekkel, a nemzetiségi önkormányzatokkal és
az erõspusztai szociális szolgáltatóval kötött megállapodásokat, a peres ügyekrõl
szóló beszámolót, a belsõ ellenõrzési jelentést és a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót (itt Kücsön Sándor
köszönetet mondott a jegyzõnek és a hivatal munkatársainak segítségükért). A
DMTK beszámolóját mind Hajdú Zsolt,
mind Ottaváné Barna Éva dicsérte, utóbbi
az asztalitenisz- és a sakkszakosztálynak
kért egy kicsivel több támogatást, mert remekül dolgoznak. Pethõ Zoltán jelezte,
hogy ez már meg is történt. A Kisduna Televízió beszámolójában Knapp Tibor sok
olyan elemet vélt felfedezni, amely már a
tavalyiban is benne volt. Fülöp László ügyvezetõ elmondta, hogy 9 év alatt egyetlen
bírságot sem kaptak.
A képviselõk ezután döntöttek a
Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetésérõl, majd telekhatár-rendezéssel és egy önkormányzati út megalakításával fejezték be az érdemi munkát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzata (2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. szám, a továbbiakban: Kiíró) versenyeztetéssel történõ értékesítésre nyilvános pályázat útján meghirdeti a tulajdonát képezõ Dunaharaszti 5231/1-4 és 5236 helyrajzi számú ingatlanok öszszevonásából kialakuló 3 ha és 6881 m2 nagyságú, ipari telephely megjelölésû (volt Autótechnika-telephely) ingatlanát (a továbbiakban: ingatlan), melyre várja a természetes
személy vagy átlátható szervezet pályázók vételi ajánlatát.
A pályázatok (ajánlatok) benyújtásának helye és meghosszabbított határideje:
Az ajánlatokat a Kiíró Polgármesteri Hivatalának 5. számú irodájában, 2012. április 23-án
10 óráig lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Kiíró Képviselõ-testülete a 2012. április 23. napjának 14 órai kezdettel
összehívott ülésén bírálja el, Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében (2330
Dunaharaszti, Fõ út 152. szám).

VESZÉLYESHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ DUNAHARASZTIN
2012. május 12-én (szombaton) 8 órától 12 óráig
a Dunaharaszti Önkormányzat szervezésében ingyenes lakossági
veszélyeshulladék gyûjtésére kerül sor.
Begyûjtés helyszíne:
• Sport-sziget (volt vasudvar) területe
A gyûjtés során leadható veszélyeshulladék: TV, monitor, gumiabroncs,
savas akkumulátorok, fáradtolaj, használt étolaj, olajos flakonok, a háztartásokban használt festékek és hígítók, fakonzerváló szerek, korrózióvédõ
anyagok, háztartási tisztítószerek és vegyszerek, a különbözõ gyógyszerek,
kozmetikumok, száraz- és gombelemek, fotóvegyszerek, higanytartalmú
hulladékok (pl. rossz hõmérõk, fénycsövek), növényvédõszerek és irtószerek, valamint mindezen anyagok göngyölegei.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyûjtés háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány darab, liter stb.), a több éve felgyülemlett nagy mennyiségû
veszélyeshulladék, illetve veszélyeshulladéknak nem minõsülõ (bútor,
lom, építési törmeléket stb.) hulladékot nem áll módunkba átvenni.
Hulladék leadására kizárólag dunaharaszti lakosoknak van lehetõsége, melyet lakcímkártyával kell igazolni.
A gyûjtés rendõrségi felügyelet mellett történik és a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenõrzik a leadott hulladék fajtáját,
mennyiségét.

Dunaharaszti önkormányzati intézményeinket alapítványaikon keresztül
tudjuk támogatni a személyi jövedelemadónk 1%-ával:
Dunaharaszti Aprajafalva
a Bölcsõdés Gyerekekért
Alapítvány
Adószáma: 18712713-1-13

Napsugár Alapítvány
a Dunaharaszti Dózsa
György u. 55. sz. alatti
Óvodáért
Adószám: 18670859-1-13

A Tanulókért, az Oktatásért,
a Holnapért Alapítvány
– Hunyadi János Általános
Iskola
Adószám: 18660269-1-13

Hétszínvirág Alapítvány
a Dunaharaszti II. sz.
Óvodáért
Adószám: 18669907-1-13

Dunaharaszti Százszorszép
Óvoda Apróságaiért
Alapítvány
Adószám: 18033751-1-13

Alapítvány a Dunaharaszti
Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért
Adószám: 18678819-1-13

Dunaharaszti Hírek – április

Pro Alma Mater Alapítvány
– Baktay Ervin Gimnázium
Adószám: 18667864-1-13
Dunaharaszti Városi
Könyvtár
Adószám: 16794601-2-13

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Nyelvi versenyek eredmények
Ha közeleg a tavasz, akkor számunkra közelednek a megmérettetések, versenyek
német és angol nyelvbõl egyaránt. Idén
két sikeres verseny van már a hátunk mögött. Februárban Taksonyban jártunk, ahol
egy nagyon színvonalasan megrendezett
német nemzetiségi vers- és prózamondó
verseny kisrégiós fordulóján értek el diákjaink kiváló eredményeket. Elsõ helyezettek lettek Ficsór Réka 7. c és Horváth
Janka 3. c osztályos tanulók, Kenéz Antónia 5. b osztályos tanuló pedig második
helyezést ért el. Számukra a verseny még
nem ért véget, mert továbbjutottak a március végén Vecsésen megrendezésre kerülõ megyei fordulóba, ahol újra bizonyíthatják rátermettségüket, felkészültségüket és tehetségüket. Nagyon szépen szerepeltek még Decsov Julianna 3. c, Török Petra 5. b, Apró János 6. c és
Hartyányi Kevin 8. c osztályos tanulók.
A gyerekeket
felkészítették
Pálné
Wessenhoffer Ágnes, Lizerné B. Tímea és
Lénártné Németh Mónika.
Hagyományosan minden évben megtartjuk a körzeti német versenyt, ahol az induló négy fõs csapatok mind írásban mind
szóban bizonyíthatják német tudásukat.
Versánszki Anna, Nusa néni, már rutinos
vizsgáztatóként fogta össze a szóbeli részét a versenynek. Megtisztelõ volt számunkra, hogy Wágner László a Német
Önkormányzat elnöke eljött, és zsûritagként vett részt a szóbeli versenyen. Idén
elõször különleges tagja is volt a zsûrinek
Pál Kinga személyében, aki tavaly még iskolánk képviseletében a nyertes csapatunk egyik tagjaként szóbelizett, idén pedig már õ is egyike lehetett azoknak, akik
az induló versenyzõket vizsgáztatták. A
vándorkupát most a Taksony Vezér Német
Nemzetiségi Általános Iskola diákjai vihették magukkal. Második helyen a Hunyadi
János Általános Iskola és harmadik helyen a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola végzett. Jó hangulatú versenyen vagyunk túl, melynek végén mindannyian
megállapodtunk, hogy jövõre együtt
ugyanitt ismét felvesszük a versenyt a
vándorkupáért.
I. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola csapata
Róhfeld Gerda, Lakatos Lívia, Scholl
Dávid, Arnóti Anna
II. Hunyadi János Általános Iskola
csapata
Ficsór Réka, Szabó Fruzsina, Varga
Orsolya, Bagosi Viktória
III. Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola csapata
Gyovai Ádám, Boros Márk, Nuber Lilla,
Morina Stefi
A tavaszi nyelvi megmérettetések azonban még nem értek véget, mert hátra vannak az angol versenyek, melyekre a gyerekek szintén komolyan készülnek Bea
néni vezényletével.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
minden kollégámnak, akik a versenyek lebonyolításában segítettek, illetve részt
10

vettek a versenyzõk felkészítésében. Külön köszönet illeti a Ruff Pékséget a finom pogácsákért!
Lénártné Németh Mónika
nyelvi munkaközösség vezetõ

Egy rangos verseny margójára,
avagy a matematika
az egyik erõsségünk!
A Zrínyi Ilona Országos Matematikai
Verseny a Matematikában Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) által megrendezett országos matematikaverseny. Indulói a magyarországi és a határon túli magyarul beszélõ 3–8. osztályos
tanulók lehetnek. A verseny két fordulóból
áll: egy megyei/körzeti részbõl, és egy országos döntõbõl, amelyet általában Kecskeméten rendeznek meg, de volt már Székesfehérváron és Veszprémben is. A szervezõk célja saját elmondásuk szerint a
matematika népszerûsítése. Továbbá azt
is fontosnak tartják, hogy a verseny – ha
csak egy kicsit is –, de a matematika ünnepe legyen, a versenyzõk örömmel oldják meg a feladatokat.
A feladatokban 5 (A, B, C, D, E) válasz közül kell kiválasztani az egy helyes választ
és azt egy kódlapra átírni (a megfelelõ
hely beikszelésével). A 3. és 4. osztályosoknak 25 feladatot 60 perc, az 5. és 6.
osztályosoknak 25 feladatot 75 perc, a 7.
és 8. osztályosoknak 30 feladatot 90 perc
alatt kell megoldani. A kódlapon a válaszokat sötétkék vagy fekete tollal kell bejelölni, és egy feladathoz legfeljebb egy jelölés kerülhet, különben nem érvényes a
megoldás. A versenyen íróeszközön és
papíron kívül más (pl. vonalzó, körzõ,
szögmérõ, számológép, mobiltelefon)
nem használható.
Évfolyamonként továbbjut 300 indulóig 1,
300–500 induló közt 2500 felett 3 versenyzõ. Ezen kívül az országos összesítésben
legjobbakat is behívják. A megyei/körzeti
fordulón az 1500-nál kevesebb nevezõjû

területeken 10, az 1500–2500 közöttieknél 15, a 2500–5000 fõ közöttieknél 20,
5000 résztvevõ fölött pedig 25 a díjazottak száma. A legeredményesebb tanárok
tárgyjutalmat kapnak. Az országos döntõn
egyéniben 20-an kapnak évfolyamonként
tárgyjutalmat. A legjobb tanárokat itt is jutalomban részesítik.
A feladatok évfolyamonként általában mások, de egyezés néhány helyen lehetséges, ám ettõl még minden feladatot évfolyamonként külön értékelnek. Amennyiben két versenyzõ pontszáma egyenlõ, az
ér el jobb helyezést, akinek kevesebb a hibás megoldása. Ha ez is egyenlõ, a feladatokat a helyes megoldások száma
alapján sorba rendezik, úgy, hogy a legtöbb jó megoldással rendelkezõ 1 pontot
ér, a következõ 2 pontot (prioritás), öszszeadják az egyformán álló versenyzõk jól
megválaszolt feladatainak prioritását, és
akinek ez több, az éri el a jobb helyezést.
Amennyiben ez is egyenlõ, a versenyzõk
helyezése azonos lesz.
A körzetek Magyarország megyéin kívül a
következõk: Budapest I.–VI. körzet, Arad,
Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Hargita,
Kárpátalja,
Kelet-Szlovákia,
Kolozs,
Kovászna, Közép-Szlovákia, Máramaros,
Maros, Nyugat-Szlovákia, Szatmár, Temes,
Vajdaság. Pest megyét pedig Észak-Pest
és Dél-Pest körzetekre bontották.
A dunaharaszti Hunyadi János Általános
Iskola diákjai minden tanévben indulnak a
Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny elsõ fordulóján: a megyei (Dél-Pest
körzet) megmérettetésen. Így tettük ezt
idén is és nagyon büszkék vagyunk az elért eredményekre.
Kezdjük a 3. évfolyamosokkal! Ezen az
évfolyamon 351-en indultak. A hunyadis
Török Lilla 3. a osztályos diákunk 17.
helyezést ért el, Csapi Zsófia ugyancsak 3. a-s diákunk pedig 32. lett. Mindkét eredmény szenzációs az indulók számának arányában. Felkészítõjük: Tóth Ilona tanító néni. Nagyon jó teljesítmény
Sztaskó Kira 3. b osztályos tanulóé is, aki
80. lett. Felkészítõ tanítója: Sinkó László.
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Jöjjön az 5. évfolyam! 298 tanuló vett részt
ebben a korosztályban a versenyen.
Ferancz Norbert 5. b osztályos diákunk
3. helyezett lett, így bejutott az országos döntõbe. Csapi Zsolt 5. a osztályosunk 14. lett. Mindkettõjüket Zrínyi Rozália matematika-kémia szakos tanárkollégám készítette fel.

A nyolcadik évfolyamon 179-en végezték
el a versenyfeladatokat. Kovács Dávid 8.
a osztályos tanuló 80. lett.
A Hunyadi János Általános Iskola valamennyi tanulója és tanára nevében gratulálok a kimagasló eredményekhez! Tanártársaimmal együtt hiszem, hogy kihívások
elé kell állítani a felnövekvõ nemzedék

tagjait, hiszen a kihívások értelme abban
rejlik, hogy helyzetet teremtsenek olyan
személyiséggé válni, aki eléri céljait, leküzdi a nehézségeket, sikeres lesz. Lám,
kisdiákjaink már jó úton haladnak!
Vighné Bacsó Mónika
igh.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Látogatás a Medve parkban
Március 24-én az alsó tagozat négy
busszal útra kerekedett és meg sem állt
Veresegyházáig. Mielõtt beléptünk volna
a Medveotthonba, szürke marhákat,
kecskéket láttunk. Ezután néztük meg az
5,5 hektár területen kialakított medveotthont.
2000 nyarán farkasok befogadására alkalmas kifutóval, 2010-ben pedig mosómedvék életterével is bõvült. Az állatokat teljesen biztonságosan, testközelbõl, a természetes élõhelyükhöz hasonló környezetben láthattuk. A maciknak almát, répát,

sõt mézet is vittünk. Az állatok etetéséhez
hosszú nyelû fakanalakat biztosítottak.
A kerítés túloldalán rutinszerûen lenyalogatták a finomságot, a gyerekek nagy örömére.
A területükön barlangok és két tó is áll a
rendelkezésünkre. Az utóbbi az ivóvizüket
és játék lehetõséget biztosít számukra. Az
erdõs terület pedig a fára mászás, a rejtõzködés és a hûsölés örömét nyújtja.

Az évfolyamonkénti elsõ helyezettek nevét hagyományainkhoz híven az idén is
szeretnénk közzé tenni:

szórakoztatására macilift, játszótér és kilátó is épült.
Óriási élmény volt ott lenni.
Szabóné Kovács Éva
tagozatvezetõ

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
„Hõsök emlékére” futóverseny

3. évfolyam
Hutvágra Brigitta
Draun Rajmund
4. évfolyam
Jancsó T. Lídia
Madarász Csaba
5. évfolyam
Pákozdy Luca
Batrinu Alex
6. évfolyam
Tapsztó Alexa
Kovács Dávid
7. évfolyam
Jakab Dalma
Szatmári Tamás
8. évfolyam
Szászi Lilla
Simon-Balla István

Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.
II. Rákóczi F. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.
Hunyadi J. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.
II. Rákóczi F. Á. I.
II. Rákóczi F. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.

Pontverseny eredménye:
1. Kõrösi Cs. S. Á. I. 140 pont
2. II. Rákóczi F. Á. I. 76 pont
3. Hunyadi J. Á. I. 36 pont

„Az életben nem a gyõzelem a legfontosabb, hanem a küzdelem.” (Pierre de
Courbertin)

A két kialakult farkas falkának egy tó és
erdõs terület biztosítja a természetes élõhelyükhöz hasonló körülményeket.
2009 õszén a Medveotthon megkapta az
állatkert minõsítést. Folyamatosan bõvül a
befogadott állatfajok száma. Így a medvéken és a farkasokon kívül már láthattunk
gólyákat, ormányos medvéket, mosómedvéket és rénszarvasokat is. A gyerekek
Dunaharaszti Hírek – április

Az idei futóverseny eltért a megszokottaktól, mert nem õsszel, mert akkor rossz idõ
volt, hanem tavasszal rendeztük meg.
Most a baljós elõrejelzések ellenére szép
idõ volt. Az elõzõ évi versenyhez hasonlóan sokan jöttek el versenyünkre. Összesen 484 gyermek futott. Valószínûleg szerepet játszott az is, hogy délelõtt rendeztük meg a versenyt.
Ki könnyebben, ki nehezebben, de mindenki teljesítette a távot. Öröm volt látni
indulás elõtt az izgalmat az arcokon. Minden induló dicséretet érdemel, hiszen
úgy gondolom saját határain belül a maximumot próbálta teljesíteni az összes
résztvevõ.

Szeretnénk köszönetet mondani a verseny lebonyolítását segítõ minden kollégának és szülõnek, hiszen a tanulókat kísérõ, vigyázó segítség nélkül ilyen sok
gyermeket nem tudtunk volna megmozgatni.
Leéb Éva
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Kõrösi farsang szülõi szemmel…

„Minden évben nagy készülõdés elõzi
meg a farsangot a családunkban. Idén
nem csak a gyerekek jelmezét kellett elkészíteni, hanem az én jelmezemet is.
Igen! Az én jelmezemet is.
Mert bizony, mi szülõk is jelmezbe bújtunk,
méghozzá bohóc jelmezbe.
A gyerekek produkciója után bohóckodva
körbevonultunk a tornateremben.
Igazán mi is gyermekké válhattunk egy
délutánra, örültünk a jelmezeknek, a tombolának, az ajándékoknak és a tortának.
Remélem jövõre még több szülõ ölt jelmezt, és ha csak egy délutánra is, de újra
átélheti milyen is egy jó farsangi mulatság.”
(Takács Balázs és Nóra anyukája)
„Nekem nagyon tetszik az iskolai farsang.
Szeretem, hogy szombaton van, nincs rohanás, amelyik szülõ el szeretné kísérni a
gyermekét, az megteheti. Az idei farsang
nagyon izgalmas volt. Néhányan a szülõk
közül beöltöztünk bohócnak, még fel is vonultunk. Olyan érzésem volt, mintha én is
a suliba járnék. Tetszett, hogy a pedagógusok is úgy izgultak lovas mûsorszámuk
elõtt, mint a gyermekek. Egy csapat sem
vette félvállról az osztálytáncot. Ötletesek
voltak az egyéni jelmezek is. Mivel jövõre
már 3 gyermekem jár a Kõrösibe, jó sokáig részese lehetek ennek a csodának!”
(Hajdúné W. Petra,
Hajdú Szilárd anyukája)

„Mind szervezésben, mind pedig a mûsorok nagyon jók és színesek. Külön kiemelném, hogy nagyon pozitív a sok zenés fellépõ. Rendkívül szórakoztató az alsósok
egyéni jelmezes fellépése. Izgalmas a
tombolahúzás és ajándékozás. A farsangi
büfé fantasztikus. A tanárok jelmezes mûsora is nagyon vicces, szórakoztató,
ahogy a „bevállalósabb” szülõké is.”
(Juhász Magdolna,
Gaál Milla anyukája)

„Az osztályok mûsora, a szervezés, a vendég fellépõk mind színvonalas mûsort adnak, ez így van minden évben, mióta a kislányom az iskolába jár. Látszik, hogy sok
munka, idõ, energia van beletéve, hogy a
gyerekek, a szülõk, a tanárok, egyszóval
mindenki jól érezze magát.
Azonban azt gondolom, hogy a farsang
valóban élvezhetõ legyen, meg kell adni a
fellépõknek azt a tiszteletet, hogy odafigyelünk rájuk. Én úgy látom, hogy a sok
munka, amit az osztályok betanulással, a
jelmezkészítéssel végeznek, nincs megfelelõ módon „honorálva”.
Minden évben nagyon várjuk a farsangot,
jó szórakozás, kikapcsolódás, nekünk nagyon tetszik, reméljük, jövõre maradéktalanul fogjuk tudni élvezni az elõadásokat.”
(Jancsó T. Mária,
Jancsó T. Lídia anyukája)
Köszönjük!

ABC Festival
Az elmúlt években már hagyománnyá
vált, hogy márciusban tartjuk az ABC
Festival címû programunkat. Idén is megszerveztük ezt az eseményt, amely most
március 12-re esett. Ez alkalommal is a 4.
a és 4. b osztályos tanulókkal készültünk
a bemutató elõadásra. Meghívtuk mûsorunkra a gyermekek szüleit és családját,
hogy a diákok bemutathassák, mennyit
fejlõdtek az elmúlt esztendõben.
A programban részben a tanév során tanult szókincsbõl, szituációs párbeszédekbõl és dalokból adtunk ízelítõt, részben
tananyagon kívüli versekkel, énekekkel
szerepeltek a gyerekek. A mûsort játékos
feladatokkal színesítettük, amelyben a
gyerekek kicsit „átvehették” a tanár feladatát és ezt nagyon élvezték.
Mindkét osztály nagyon ügyesen szerepelt, reméljük jövõre a következõ negyedik osztályosok is ilyen lelkesen fognak
készülni és részt venni a soron következõ
fesztiválon, szüleik és tanáraik örömére.
Némethné Hunya Gabriella
Solti Réka
angol nyelvtanárok

Verses-euritmia
Iskolánk alsós osztályai hagyományosan
nyílt hetet tartottak. A szülõk, érdeklõdõk
számára tanítványaink megmutatták szeptember óta mennyit tanultak, fejlõdtek.
Az emelt szintû testnevelést tanuló osztályban a matematika, magyar tantárgy
mellett, testnevelés órán is kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak a gyerekek.
A testnevelés foglalkozáson a verseseuritmia feladatokban a látható beszéd, a
lélek belsõ mozdulatai jelentek meg.

Húsvéti Játszóház az Alkotókkal

2012. március 31-én az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete együttmûködve a József Attila Mûvelõdési Házzal
immár sokadik alkalommal rendezte meg a húsvéti játszóházat kilenc civil szervezet, egyesület aktív részvételével.
Ezen a szép tavaszi napon, mint mindig most is szeretettel vártuk a város lakóit. A bejáratnál a gyerekek
pontgyûjtõ kártyát kaptak, amivel kézmûves programokon vehettek részt, ügyességüket arcfestéssel jutalmaztuk. A nagy érdeklõdésre való tekintettel több,
mint 190 pontgyûjtõ-kártyát számoltunk meg, nem kis
munkát adva ezzel Szegedi Ildikónak, fiatalodó egyesületünk egyik új tagjának, aki ezen a délutánon arcfestõ tudományát csillogtatta meg. A másik új tagunk,
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Laczi Anikó mézeskalács-költeményeivel bûvölte el a
kicsiket. Az alkotós utánpótlásnak számító Korbeli Enikõ és Szabó Virág, lufi-bohócok jelmezébe bújva szorgoskodtak. Az idei játszóházban is számtalan – húsvéthoz kapcsolódó – kézmûves foglalkozás közül lehetett választani. Természetesen a tojásfestés és a kalácssütés sem maradt el. Az elfáradt, megéhezett csemetéket a Kakaóklub és a DKE gyermekbüféje látta
vendégül. Programunkat színesítette a református fiatalok és a hittanos gyerekek mûsora.
A József Attila Mûvelõdési Ház nagy örömünkre megtelt a tavaszt váró, izgatott, lelkes gyermekekkel és felnõttekkel. A nagy érdeklõdésre való tekintettel rövid
várakozásra, türelemre, toleranciára is szükség volt az
asztaloknál. Ezért a következõ játszóházunknál – Luca-napi 2012. december 8-án – bõvítjük a foglalkozások körét önkéntes segítõk bevonásával. Már most is
dolgozott velünk olyan segítõkész ember, aki nem tagja egyik egyesületnek sem és most is jelentkezett egy
fiatal anyuka, aki felajánlotta, hogy szívesen besegít az
ilyen nagy rendezvényeink lebonyolításában.
Ezúton is tisztelettel megköszönöm a sok munkát, a heteken át tartó készülõdést, az összefogást, ami nélkül
ez a program nem valósulhatott volna meg. Köszönet
illeti az Alkotó-lányokat, egyesületünk tagjait, akik szabadidejüket, energiájukat, kreativitásukat felhasználva,

mindig támogatják ötleteimet. Köszönöm a támogatást
és a sok színes, tavaszi ötletet a Dunaharaszti Foltvarázslóknak, a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének, a Sváb Tájháznak, a Dunaharaszti Nõegyletnek,
a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalmának, a Reformátusok a fiatalokért körének, a Nebuló Tanoda és
Manófalva Óvodának, a József Attila Mûvelõdési Háznak valamint a Dunaharaszti Mûvészetbarátok Körének.
Bízunk abban, hogy akik eljöttek – kicsik és nagyok –
jól érezték magukat, egy kellemes, hasznos délutánt
tölthettek velünk. Szeretettel várunk mindenkit következõ programjainkra!
Szegediné Fábián Ildikó
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

ujsag@dunaharaszti.hu
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A verses mozgás fejleszti a figyelem tartósságát, a verbális és vizuális emlékezõképességet, serkenti az észlelési folyamatokat: kinesztéziát, látást, hallást.
Elõsegíti az összefüggések felismerését,
szerepet játszik a gondolatritmus kialakításában.
A vers történetének testtel való elmesélésével oldódnak a gátlások, a test átjárhatóvá válik a lélek számára, megteremtõdik
a kettõ egyensúlya.

A nem beszédes diákok úgy érzik, ki
tudják fejezni magukat. A hiperaktív csemeték feszültségei a testtel végzett
mozgásba tevõdnek át, megnyugszanak.
A rendszeresség, rendezettség, ritmusok
betartása, hat a gyerekekre.
A verses-zenés torna az olvasáshoz,
íráshoz, beszédhez kapcsolódó készségeket fejleszti. Segíti a mozgáskoordinációt, harmonikus mozgást, beszéd-

figyelmet, beszédritmust, beszédértést,
a szókincs megtartását és mobilizálását.
A vers lüktetõ, pulzáló ritmusa és tartalmának eljátszása fejleszti az „én” erõsödését és az önkontroll kialakítását, formálja a közösséget és az egymásra való odafigyelést.
Dr. Brauswetter Viktorné
testnevelõ tanár

Sítábor, 2012. március 11–15.
Preabichl, Ausztria

Az indulás elõtti hetekben már nagyon
vártuk március 11-ét, sítáborunk elsõ
napját.
Az idén három dunaharaszti iskolából, a
Kőrösibõl, Rákócziból és a Baktayból is
voltak résztvevõk.
Érkezésünk után egy órával már a léceinket csatoltuk, és indultunk a sípályákra. Sajnos, az idõjárás az elsõ két napban nem kedvezett nekünk. Az erõs szél
miatt a felvonók közül csak kettõ, majd
másnap egy sem mûködött. Síelés helyett a gyerekek hóembert és várat építettek, csúszkáltak a hegyoldalon. Harmadnapon enyhült a szél, és megnyitottak egy tanulópályát. A kezdõk lelkesen
gyakoroltak az oktatókkal, és persze a
haladók is kihasználták a lehetõséget. A
következõ napokra a felhõk elvonultak,
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a nap kisütött és az összes pályát besíelhettük.
Az estéket vidám programok tették színessé (ügyességi vetélkedõk, Most mutasd meg!, Egy perc és nyersz!, ill. táborról íródott karaoke dalverseny).
Táborunk a tavalyi évhez hasonlóan
szlalomversennyel zárult, melyen a kezdõk is ügyesen teljesítették a pályát. A
gyerekek boldogan vették át érmeiket, a
felnõttek oklevélben részesültek.
Mindenki egészségesen és ügyesebben
tért haza.
Boldog Zsoltnak köszönjük a szervezést,
reméljük, jövõre újra találkozunk.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Nádor Egyesület
(Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület)
Bemutatkozunk
Nap, mint nap gyermekeinkkel sétálgatva,
lassan beszédbe elegyedve, egymást megismerve barátságok szövõdtek. Késõbb közös programokat szerveztünk, végül úgy
döntöttünk, hogy egyesületté alakulunk, ezzel is kifejezve azonos céljainkat, azonos világnézetünket, törekvéseinket.
Nevünket arról az utcáról választottuk,
ahol a legtöbben élünk jó szomszédságban, egymást segítve, valamint hozzánk
csatlakoztak még barátok, akikkel összesen 18 alapító tagot számlálunk. Egyesületté 2011 õszén váltunk.
Egyesületi formában nagyobb lehetõségünk van olyan programok megszervezésére, ahol játszva, szórakozva adhatjuk át
azokat az értékeket, tudást gyermekeinknek, amiket mi magunk is képviselünk,
megszereztünk, és nem utolsó sorban így
színvonalasan, tartalmasan szórakozhatunk!
Hivatalosan az elmúlt évben alakultunk
meg, mégis már harmadszor rendeztük
meg a számunkra oly fontos Nádor utcabált! Talán ez az esemény, amirõl már sokan hallottak, évrõl-évre egyre színvonalasabb és egyre több látogatót vonz!
Az utca lezárva, minden üres telken valamilyen érdekes esemény, kézmûveskedés, játszóudvar, állatsimogató, hõlégballon, sport, koncertek, eszem-iszom,
dínom-dánom, jó hangulat! A hagyományokhoz híven természetesen ez évben is
lesz utcabálunk (4.), idén elõször csatlakozva városunk „Múzeumok éjszakája” elnevezésû programjához. Kis csapatunknak ez nagy kihívás, melynek örömmel teszünk eleget!
A Nádor utcabálon kívül, volt még „Madaras-bulink” (madáretetõket készítettünk,
helyeztünk ki az Emlékparkban), közösen
fõztünk, kirándultunk, voltunk farsangon,
színházban, játszóházban.
Fontos számunkra – az egymásra figyelés
mellett – a természet szeretete, megóvása,
népszokások, egyházi ünnepekhez köthetõ események felelevenítése (Betlehemezés, Kiszézés), kulturális programokon való részvétel (kiállítás- és színházlátogatás,
musicalest, operett esték szervezése), ifjú
tehetségek felkarolása, bemutatása (mesemondó verseny, rajzkiállítás, népdaléneklési verseny stb.) és a sport.
Szeretnénk megmutatni, átadni gyermekeinknek milyen jó, ha egy közösséghez
tartozunk, aminek vannak gyökerei, ha-

Nádor utcabál

gyományai és hogy mi magunk is teremthetünk hagyományokat, mert így teljesebb, gazdagabb életet élhetünk!
A Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület várja olyan magánszemélyek, cégek, szervezetek, egyéb közösségek jelentkezését, akik az Egyesület munkájában – esetleg az utcabál lebonyolításában, támogatásában – részt szeretnének venni!

Madaras-buli

14

Weboldalunkon mindig megtalálja az aktuális programjainkat!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt utcabálunkra, 2012. június 16-án!
Egyesületünk elérhetõsége:
www.nadoregyesulet.hu
nadoregyesulet@gmail.com
Nádor Egyesület tagjai

Farsang

ujsag@dunaharaszti.hu
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A magyar puszta

A Honismereti Kör 2012. február 25-én a Kerekegyháza melletti
Kunpusztán a Rendek család ökogazdaságát látogatta meg Mura Mészáros Dénes és Seléndy Szabolcs szervezésében. Kitűnő lehetõség
mutatkozott a Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete néhány
tagjának is egy jól mûködõ gazdaság tanulmányozására. A napsütés
az erõs szél ellenére is tavaszi hangulatot hozott. A pusztatemplom,
a tanyasi iskola árvasága azt jelezte, hogy az élet visszafordíthatatlanul megváltozott. Látogatásunk tiszteletére kinyitották a templomot,
mely egyszerûségében szépséget és nyugalmat árasztott. A templom
aljzata borítás nélkül csupán homokszórással készült. Hálánk és Istenhez való hûségünk jeleként, valamint lelkünk örömére elénekeltünk egy katolikus és egy református éneket. Útközben sajnálattal tapasztaltuk, hogy a tanyák és a hozzájuk tartozó gazdaságok jelentõs
részének már külföldi tulajdonosa van, sőt egymás között kereskednek a magyar földdel. A Rendek tanya tulajdonosa megkért bennünket, adjuk hírül, hogy milyen ádáz küzdelmet kell folytatniuk a megmaradásért, egy-egy talpalatnyi föld megmentéséért. A tanyára, illetve az ökogazdaságba gyalogoltunk-kutyagoltunk – természetesen
széllel szemben, mely a puszta homokját is felkavarta. Gyönyörködtünk az anyjuk mellett viháncoló csikók játékában.
Érkezésünkkor a házigazdák forralt borral és pogácsával fogadtak. Idõsebb társaim számára életre kelt a múlt, a fiatalok számára a rácsodálkozás pillanata jött el. A család minden tagja részt vesz a
munkában.
Múzeumként
mûködik a sárfalból és nádfedéssel készült lakóház,
melyben eredeti bútorzat, búbos kemence és rakott tûzhely van. Az éléskarában láttuk a mestergerendára fölakasztott kolbászt, sonkát,
szalámit, szalonnát; a stelá-

zsin (a polcokon) lekvár, befõtt, szörp és gyógynövény készítmények
sorakoztak. A helyben elõállított élelmiszerek nem tartalmaznak semmilyen adalékot, sem mesterséges színezéket. A húsféleségek az itt tenyésztett mangalica sertésbõl készültek. A puszta jellegzetes növénye,
a homoktövis igen magas vitamin tartalommal rendelkezik. Lekvárként
fogyasztva naponta egy kiskanálnyi egy ember szükségletét fedezi.
A húskészítmények tartósítása füstöléssel történik, az udvari kemence
kéményében, rudakon szép sorban fölaggatva folyik a tartósítás.
Az itt megtermelt ökotakarmányt a mangalica állomány, a racka
juhok, valamint az apró jószágok (liba, kacsa, pulyka stb.) etetésére használják. Az állatok számara a kukoricát góréban tárolják,
és ezzel biztosítják,
hogy a tárolás során a
kukorica
minõsége
nem romlik. Nincs itt
semmi csoda, így volt
ez már ezer éve, a természetes úton elõállított élelmiszer az
egészség õre.
Bizony nagy csoda
van, mert egy ilyen gazdaság ritkaság számba megy. A globalizáció
következtében, kevés ember számára adatik meg, hogy természetes
módon elõállított élelmiszert fogyasszon. Ha javasolhatnám, igyekezzünk e felé haladni, saját konyhakertet kialakítani. Ha van hely gyümölcsfának, akkor ültessünk. Nem igényel több gondozást, mint a fûnyírás, ráadásul a fûnyíró gépek zúgása sem kellemes. Kérdem azon
kedves szomszédokat, akiket zavar a kakaskukorékolás, mennyivel ártalmatlanabb, mint a túlzott mértékben elszaporodott kutyák vonyítása, ugatása. A kormány módosította a kisállattartási rendeleteket, ezáltal is elõsegítve az állattartás lehetõségét. Kérem Dunaharaszti Önkormányzatát, vizsgálja felül a helyi rendeletet, mert a kelleténél sokkal szigorúbb feltételeket tartalmaz, ez sok embert gátol, hogy családja számára – ha kisebb mennyiségben is – de egészséges élelmiszert állítson elõ.
A látogatást a vendéglátók jóvoltából, a tanyán elõállított, természetes alapanyagokból készült ebéddel fejeztük be. A menü toroskáposzta, májas, véres hurka, kolbász, almás pite, hozzá házikenyér, finom
homoki bor. A bemutatott gazdálkodási mód és a házigazdák által elmondottak nemzetünk fenmaradása érdekében is tanulságos és megszívlelendõ.
Ignácz János

Baráti Bogrács Parti
A Dunaharaszti Nõegylet kellemes, vidám hangulatú, kora nyári
fõzõversenyre invitál minden fõzni szeretõ baráti társaságot, egyesületet.
Hagyományos illetve tájjellegû, bográcsban elkészíthetõ ételekkel
lehet részt venni. 4-5 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
A verseny idõpontja: 2012. május 26. 9.30 órától
Helyszín: Nomád Camping
Jelentkezési határidõ: 2012. május 25.
Tûzrakó helyet, tûzifát, munkaasztalt, ülõalkalmatosságot biztosítunk.
A fõzéshez szükséges alapanyagok beszerzésérõl a verseny résztvevõi
gondoskodjanak.
További információ: Kaltenecker Zsuzsanna
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 16.
telefon: 06/24-491-117, 06/70-614-8793
e-mail: dunaharsztinoegylet@gmail.com
Szeretettel vár mindenkit a Dunaharaszti Nõegylet
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Muzsikával a civil Európáért
Hiszünk abban, hogy a civil szervezetek tevékenysége, különösen az általunk képviselt zenei világ, összekötõ kapocs az Európai Unió 27 országában élõ polgárok között. Az utak, folyók összekötik az országokat és a városokat, a zene az embereket. A projekt lehetõséget ad arra,
hogy megmutassuk az összefogás erejét, erõsítsük a kultúrák közötti
párbeszédet, a civil világ jelentõségét.
A projektünk 2011-ben elnyerte az Európai Unió támogatását, az Európa a polgárokért 2007–2013 pályázat Aktív polgárokat Európának,
Testvérvárosi program Testvérvárosok polgárainak találkozója programban.

A résztvevõk a szakmai munkán kívül megismerkednek Magyarország
fõvárosának, Budapestnek, szûkebb hazánknak, a Ráckevei kistérségnek nevezetességeivel, a térségben élõ mûvészekkel. Közösségi programjaink segítik a különbözõ európai uniós országokból érkezõ zenészek közötti kapcsolatteremtést, kommunikációt.

Monarchia Zenemûvészeti Egyesület

Az Európai Unió 2007–2013 között meghirdette az Európa a polgárokért programot, melynek keretén belül a polgároknak és a civil társadalom szervezeteinek az európai integrációban való közremûködésre ad
támogatást. A cél, hogy a civil összefogás segítse a kulturális sokszínûségben Európa nemesebbé fejlõdését, az európai tolerancia és kölcsönös megértés erõsítését, a kultúrák közötti párbeszédet.
Egyesületünk, felismerve ezen elvek jelentõségét, a gyakorlatban is meg
kívánja valósítani, hogy az Európai Unió részeként, a zenével meg tudja teremteni a civil társadalmak együttmûködését.

A Muzsikával a civil Európáért projekt programja:
Koncertek:
2012. április 29., 18 óra Ráckeve, Savoyai kastély
2012. május 2., 18.30 óra Dunaharaszti, Laffert kúria
2012. május 5., 18 óra Dunaújváros, Evangélikus Templom
2012. május 8., 19 óra Gyõr, Széchenyi Egyetem,
Varga T. Zenemûvészeti Intézet
2012. május 9. Európa Nap, 19.30 óra
Budapest, Stefánia Palota
Mersterkurzusok:
2012. április 27–április 29. fafúvós-rézfúvós
2012. április 30–május 2. fafúvós-rézfúvós
2012. május 3–május 5. zongora - orgona - vonós
2012. május 6–május 8. zongora - orgona - vonós
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A Monarchia Zenemûvészeti Egyesület 2000-ben alakult. Tagjaink száma: 97 fõ. Tevékenységünk kiterjed a kistérségünkön és Pest megyén kívül országos, és nemzetközi területekre is. Egyesületünk mûvészei rendszeresen fellépnek
hazai és nemzetközi pódiumokon. Tizenkét év alatt közel 1000 elõadáson
bizonyítottuk tudásunkat,
Európa
szinte minden országában, helyi és
országos rendezvényeken, fesztiválokon. Tagjaink közül sokan mûvésztanárok, rendszeres résztvevõi nemzetközi mesterkurzusoknak mint elõadó tanár. A Ráckevei kistérség civil életében is aktívan részt veszünk.
Az Egyesület keretén belül mûködik a Monarchia Szimfonikus Zenekar,
a Monarchia Kamarazenekar, a Monarchia Vonósnégyes és a Budapesti
Rézfúvós kvintett. Mûsorainkban megszólaltatjuk hazai szerzõk mûveit
is, többször vettünk részt õsbemutatókban. Természetesen a világ zeneszerzõinek csodálatos mûveit is repertoárunkon tartjuk.
Isabelle Oehmichen
zongoramûvész, Franciaország
A Francia Zeneakadémián végeztem.
1989-ben a Milosz Magin Nemzetközi Zongoraversenyen elsõ helyezést értem el. Szólistaként Európa számos országában, az
USA-ban, Kanadában léptem fel. Tanárom
volt többek között Cziffra György is. Oktatási tevékenységeim: mesterkurzusok, elõadások a Sorbonne Egyetemen, zeneiskolákban tanítok.
A Nyári Zeneakadémia igazgatója vagyok, amelyet 2001 óta tartunk
Budapesten.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Schuster Andrea
hegedûmûvész, tanár
A Monarchia Zenemûvészeti Egyesület elnöke
A Liszt Ferenc Zeneakadémián végeztem hegedû szakon. Pályámat a Magyar Állami Hangverseny Zenekarban (most Nemzeti Filharmonikus Zenekar) és az ÁHZ kamarazenekarában
kezdtem I. hegedûsként. Egyesületünk alapító
tagja, a Szimfonikus Zenekar és a Kamarazenekar koncertmestere vagyok. Zenekaraimmal
és szólistaként bejártam a világot: Európa szinte valamennyi országában turnéztam. USA, Japán, Brazília, Algéria
színpadain is felléptem. 1998 óta tanítok. Rendszeres tanára vagyok a
Budapesten minden évben megrendezésre kerülõ nemzetközi kamarakurzusnak a Nyári Zeneakadémiának.
Petz Pál
Liszt Ferenc-díjas trombitamûvész
A Liszt Ferenc Zeneakadémián végeztem
trombita szakon. Elõször a Magyar Állami
Operaházban, majd a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar I. trombitásaként dolgoztam. Több
nemzetközi versenyen értem el 1. vagy 2. helyezést, különdíjat. 1975 óta vagyok tagja a
Budapesti Rézfúvós Kvintettnek. 1979-ben elnyertük a Maurice André rézfúvós kamarazene verseny I. díját. Koncerteztünk Európa számos hangversenytermében, Japánban, USA-ban. Kilenc lemezt készítettünk. Rádiófelvételeink: BBC, francia rádió, az összes német rádió. Munkásságunkat
1986-ban Liszt díjjal jutalmazták. Az egyesület alapító tagja és elnök
helyettese vagyok. 1978 óta tanítok trombitát, és kamarazenét. Két
éve a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett mûvészeti vezetõjeként segítem a fiatalok pályakezdését.
Dr. Szabó András
klarinét mûvésztanár
Egyetemi diplomámat a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián 1975-ben kaptam. DLA
tudományos fokozatot 2009-ben, BME-n
közoktatás vezetõi diplomát szereztem 2006ban. 1981–82-ben ösztöndíjjal tanultam, tanítottam a szentpétervári Rimszkij-Korszakov
Zeneakadémián, valamint játszottam a Szentpétervári Operaház és Filharmónia Zenekarában, Igor Mravinszkij és Jurij Tyemirkanov karmesterekkel. 19751990 között szóló I. klarinétosa voltam a Gyõri Filharmonikus Zenekarnak. 1975-tõl tanítok, a gyõri Széchenyi István Egyetem Varga T. Zenemûvészeti Intézetében, egyetemi docensként, valamint

párhuzamosan 1975–2007 között a Richter J. Zenemûvészeti Szakiskolában. A tanítás mellett folyamatosan koncertezem szólistaként,
kamarazenekarokban, szimfonikus zenekarokban. Felléptem Európa
sok országában, a magyar, a belgrádi, a párizsi, a bécsi, a kölni rádiókban és televíziókban. 1973-ban döntõs voltam a Prágai Tavasz
Nemzetközi Klarinétversenyén. 1974-ben II. helyezést értem el a
Budapest, Liszt Ferenc Zeneakadémia Klarinétversenyén. 1984-ben
a Párizsi Rádió Nemzetközi klarinétverseny VI. helyezettje voltam.
Alapító tagja vagyok a Gyõri Klarinét Együttesnek (késõbb a Magyar Klarinét Együttes). Az együttessel nyolc lemezfelvétel készült,
többek között Jandó Jenõ zongoramûvésszel és Sass Sylvia énekmûvésznõvel. 2000-tõl a Dunaújvárosi Kamarazenekar Mûvészeti vezetõje, 2009-tõl a Monarchia Szimfonikus Zenekar Mûvészeti vezetõje vagyok.
Virágh András
Liszt Ferenc-díjas orgonamûvész-tanárkarmester
A Liszt Ferenc Zeneakadémián végeztem.
1983-tól vettem részt orgonaversenyeken, elnyertem a Cziffra Alapítvány különdíját.
Rendszeresen veszek részt hangversenyeken
hazai és nemzetközi színhelyeken: Európa számos országán kívül Mexikóban, USA-ban.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar állandó orgonistája vagyok. A Belvárosi Fõplébániatemplom karnagya és fõzeneigazgatója vagyok. 1981 óta tanítok, jelenleg a Savaria Egyetem tanáraként.
Breznyán István
trombitamûvész
A budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemen 2002-ben szereztem trombitamûvész-tanári diplomát és a Pécsi Tudományegyetem mûvészeti karán 2009-ben fúvószenekari karnagy diplomát. 2004–2008-ig a
Prima Primissima díjas „Muzsikál az erdõ”
Mátrai Mûvészeti Napok zenei vezetõje voltam. Számos országos és nemzetközi trombita- és rézfúvós kamarazenei versenyen nyertem díjakat. 2010-ben
megalapítottam a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintettet. Jelenleg a
Volly István Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója és tanára vagyok.
Monarchia Zenemûvészeti Egyesület
2318 Szigetszentmárton, Liget utca 18.
www.monarchiamusicart.hu
info.monarchia@gmail.com

Meghívó

Fellépnek:
A Monarchia Szimfonikus Zenekar
A Budapesti Kórus és a Budapesti Ifjúsági Kórus

Muzsikával
a civil Európáért projekt
zárókoncertjére

Vezényelnek: Giuliano di Giuseppe (Olaszország) és Virágh András

2012. május 9. 19.30 óra
Stefánia Palota,
1140 Budapest,
Stefánia út 34–36.
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Szólisták:
Isabelle Oehmichen zongoramûvész (Franciaország),
Schuster Andrea hegedûmûvész
dr. Szabó András klarinétmûvész, Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett
Szeretettel várjuk Önt, családját, barátait!
A belépés díjmentes!
A projektet az Európai Bizottság támogatja (EACEA)

ujsag@dunaharaszti.hu
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosok!
A Dunaharaszti laborellátás színvonalának javítása
érdekében – Dunaharaszti Város Önkormányzata
és a Szigetszentmiklósi Szakrendelõ között létrejött
megállapodás alapján – 2012. április 10-tõl a laborvizsgálatok menete a következõképpen változik.
Mint ismeretes, 2011. október 1-tõl a kislabor, mint
mintavételi hely üzemel . Ez azt jelenti, hogy minden laboratóriumi vizsgálathoz a mintavétel
helyben történik, a dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkezõ lakosok részére. (Kivétel: AFP,
vércsoport, ill. azon sürgõs esetek, amikor a papíralapú leletre azonnal szükség van.)
2012. április 10-tõl azonban elõjegyzéses formában mûködik tovább a kislabor. Elõjegyzés
nélkül vehetõ igénybe a labor szolgáltatása a 14
éven aluli gyermek, a prothrombinos vizsgálatra

A dunaharaszti kislabor nyitva tartása a következõk szerint alakul:
– vér- és vizelet mintavétel: minden munkanap 6.30–8.30 óráig,
– vizsgálatra jelentkezés és leletkiadás: minden
munkanap 9–12 óráig.
Elõjegyzési idõpont kérhetõ a 06-24-260-003-as
telefonszámon minden munkanap 9–12 óra között.
Haraszti Erika
intézményvezetõ

Ruhaosztás és ruhaátvétel

MEGHÍVÓ
Május 13-án vasárnap 15.30-tól
a Fõ úti Szent István
katolikus templomban
IDÕSEK NAPJA ünnepséget rendezünk.
Utána a plébániai közös beszélgetésre,
uzsonnára szeretettel várjuk
a résztvevõket!
Azokat az idõs személyeket,
akik nem tudnak közlekedni,
szívesen elhozzuk kocsival
(kérjük, hogy a Fõ úti templomban
szíveskedjenek szólni a sekrestyében).
Szent István Ifjúsági Kórus és Plébánia,
a versmondó Hoffer Bea és a
Szent Erzsébet Karitász

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
A Legújabb Suli Alapítvány (2330 Dunaharaszti, Napsugár
út 092/79.) 2011-ben 8 757 000 Ft alapítványi támogatást
kapott.
Támogatás felhasználása:
8 757 000 Ft átadva az Új Suli Alapítványi Általános
Iskolának (1165 Budapest, Baross G. utca 38/A), az
intézmény mûködési költségeire.
Maradvány: 0 Ft.
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várók és a vizeletvizsgálatra váró betegek esetében.
A papíralapú lelet – néhány speciális vizsgálat kivételével – másnap vehetõ át.

lesz május 4-én és 11-én (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.

Futónagyköveteink jelentik
2012. február utolsó vasárnapján, a világhírû és világméretû „Yours Truly”
futás napján Dunaharasztin is futottunk. E napon a futásban résztvevõk
egy finn központba küldik 25 illetve 50 km-es futásuk idejét. A Budapest
Sportiroda ehhez kapcsolódóan szervezett télûzõ kilométer-gyûjtési akciója keretében – amikor az ennél kisebb lefutott távokat is regisztrálni lehetett – 327,5 km gyûlt össze a dunaharaszti futónagykövetek javára.
2012. március 12-én a Dunaharaszti Futók csapatával megtartottuk alakuló ülésünket a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol a bemutatkozást követõen a résztvevők megbeszélték a közeljövõben megrendezésre
kerülõ városi futóesemények lebonyolítási feladatait.
A 2012. március 17-i hosszú hétvégén haraszti futók is sikeresen képviseltették magukat a 4 napos Balaton és Félbalaton Szupermaraton versenyen. Károlyi Judit másodmagával futotta körbe a Balatont, és 18:31:10cel a vegyes-párosok kategóriájában a középmezõnyben végezett, Bálint
Zsolt pedig 24:43:47 alatt futotta egyedül körbe a Balatont a 4 napos futás alatt. Gamplett Gábor egyéni csúccsal elsõ helyezést ért el a 4. napi
Szupermaratonon (52,2 km, 4:14:45).
2012. április 1-jén a bolondos szélben szintén kitettek magukért a futóink. A 27. Telekom Vivicitta Városvédõ Futáson 3 különbözõ számban
30 Dunaharaszti Futó teljesítette a távokat.
A Dunaharaszti Futók 2012. május 1-jére közös futást hirdetnek meg a
városi majálishoz kapcsolódóan. A közös futás keretében felnõttek és
gyermekek csatlakozhatnak, és tetszõleges távokat futhatnak le majd –
kedv és erõnlét szerint. További információ a városi rendezvény programmal kapcsolatos tájékoztatóiban és a Dunaharaszti Futók Facebookoldalán.
Csatlakozás a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve emailben:
gamplett.gabor@gmail.com és/vagy gykata.fut@gmail.com.
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Hála és köszönet
Ha hiszi a kedves olvasó, ha nem, a fent említett hála és köszönet a dunaharaszti orvosi ügyelet egyik orvosának szól. Név szerint dr. Gazdag Gábornak. Neki köszönhetjük férjem újraszületését.
Ez év február 18-án szombat reggel férjem rosszul lett. Ki kellet hívnom az ügyeletet. Nem
kis aggodalommal vártam az ügyeleti kocsit, mert bár eddig nem volt semmi ilyen tapasztalatom, olyan sok mende-monda kering a városban, ez ügyben. De! Megjelent dr. Gazdag
Gábor, s tette, amit ilyenkor kell. Határozottan, gyorsan, szakszerûen látta el férjemet, majd
hívta a rohammentõt. Míg a mentõre vártunk, telefonon lebeszélte az adott kórházzal, hogy
viszik a férjem, név szerint az ottani orvossal beszélt. Még arra is volt ideje és türelme, hogy
férjemet nyugtatva elmondja neki, mire számíthat a kórházban. Megvárta, míg a mentõsök
megérkeztek, és folytatták az általa megkezdett kezelést, s csak miután elindult a mentõ a férjemmel, akkor ment el õ is. Semmilyen hálát nem várva.
Bent a kórházban az orvos a beavatkozás után annyit mondott, hogy nagy szerencséje van a
férjének, hogy ilyen hamar bekerült hozzánk. Valóban. Kellett hozzá egy olyan orvos, aki tényleg a hivatásának él, akinek az elsõ a beteg, s mindent megtesz érte a legjobb tudása szerint.
Hálás vagyok neki ezért. Köszönöm dr. Gazdag Gábornak és a rohammentõ csapatának,
hogy férjem újra velünk lehet. Ezért gondoltam, hogy megosztom ezt az élményt mindenkivel, hisz nem csak rossz történik a város orvosi ügyeletén, hogy vannak lelkiismeretes, tiszteletre méltó orvosok is.
Széplakiné Halmai Rita

2012. márciusi újszülöttek

Rajzfilmes tábor Óbudán
egész nyáron
A Magyar Rajzfilm Kft.
5 napos tábort tart a
rajzfilmkészítés iránt érdeklõdõ gyerekeknek.
A résztvevõk elkészíthetik saját rajzfilmjüket,
melyet CD-n hazavihetnek.
További
információ
(turnusok)
a
http://www.magyarrajzfilm.hu/gyermekokta
tas.html oldalon, ahol betekinthet a gyerekek munkáiba! Tel.: 06-1/250-1355, e-mail:
clarus-tax@t-online.hu
Animációsfilm-rajzoló OKJ-s
képzés indul júniusban
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 információt talál az interneten a
http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktata
s.html oldalon, ahol megtekintheti a hallgatók munkáit!
Tel.: 06-1/250-1355
E-mail: clarus-tax@t-online.hu

2012. március hónapban
elhunytak
neve és életkora
Bagó István
Bakai Józsefné
Balogh Gáborné
Bodó Antalné
Darida Jánosné
Gerstenbrein Andrásné
Gyenizse Gáborné
Kaltenecker Péterné
Kindlinger Józsefné
Kindlinger József
Molnár Károlyné
Nagy Lajosné
Németh Zoltán
Reinhart Imre
Répási Károly
Rozmanit Jánosné
Sörös Gyula
Surányi Károly
Szabó Józsefné
Szing Györgyné
Tövis Miklósné
Wágner József

élt 74 évet
élt 66 évet
élt 97 évet
élt 65 évet
élt 86 évet
élt 90 évet
élt 90 évet
élt 71 évet
élt 75 évet
élt 51 évet
élt 89 évet
élt 79 évet
élt 85 évet
élt 85 évet
élt 56 évet
élt 68 évet
élt 58 évet
élt 44 évet
élt 78 évet
élt 87 évet
élt 81 évet
élt 91 évet

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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Baldauf Rita
Csizmadia Dániel
Fejér Levente
Fitori Enikõ
Gergely Tamás Timoteus
Halmágyi Katalin
Jezerniczky Mátyás Gergõ
Kaltenecker Ákos
Kiss-Vincze Balázs
Kovács Tamara
Kökény Mózes
Lengyel Olivér
Sándor Galina
Marosi Abigél Dóra
Marosi Kolos Gergely
Marosi Nóra
Máté Bulcsú
Mucsi Barnabás István
Mustajbasik Jasmina
Német Attila
Német Kinga
Németh Nadin
Patyi Jenõ
Pergel Ádám
Radics Kincsõ
Reich Linett
Soós Olivér Lázár
Sztanó Máté Levente
Tóth Johanna Erika
Váradi Nóra
Weinber Simon

2012.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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03. 06.
03. 08.
03. 19.
03. 02.
03. 25.
03. 23.
03. 27.
03. 21.
03. 13.
03. 13.
03. 07.
03. 02.
03. 11.
03. 14.
03. 14.
03. 17.
03. 17.
03. 14.
03. 13.
03. 23.
03. 31.
03. 21.
03. 07.
03. 29.
03. 14.
03. 07.
03. 13.
03. 28.
03. 19.
03. 18.
03. 26.

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Példaértékû összefogás Dunaharasztin
Köszönetnyilvánítás

2012. február 11-én a világon elsõként, Dunaharasztin került
megrendezésre a maga nemében egyedülálló I. Karate Maraton.
Az ötletgazda, és az esemény fõszervezõje az IBK Kyokushin
Karate Szövetségéhez tartozó, a Budapesti Seiken STK Sportegyesület alatt bejegyzett Dunaharaszti Seiren dójó vezetõje,
Szappanos Zoltán
A rendkívüli megmérettetésben közel 100 sportember vett részt,
akik közül 20–30 sportoló magas rangú mester.
Az erõpróba 30 000 technika végrehajtását tûzte ki céljául:
10 000 ütés (0,7 mp/ütés), 10 000 rúgás (1,2 mp/rúgás), és
10 000 védés (0,9 mp/védés).
A részvevõk vállalkozhattak maratonra, félmaratonra, illetve
minimaratonra (30 000, 18 000 és 9000 technika). A teljes
maraton, melyet közel 70 karatéka teljesített, délelõtt 10 órakor
kezdõdött, és este 22 óra 17 perckor fejezõdött be.
Az eseményen megjelentek a magyarországi karate megalapító
mesterei, dr. Galla Ferenc 9. dan, dr. Hanshi Adámy István 8. dan,
Shihan Furkó Kálmán 7. dan, valamint kiemelkedõ sportemberek, köztük Erdei „Madár” Zsolt kétszeres világbajnok profi ökölvívó, és Felföldi Szabolcs MMA világbajnok.
A Karate Maraton célját két fõ gondolat alkotta: a különbözõ küzdõsportok összetartó erejének növelése, valamint a sportolók közötti barátság és tisztelet megerõsítése. A fergeteges siker és a
számtalan pozitív visszajelzés alapján mindezek megvalósítása,
és egyúttal az esemény lebonyolítása minden elõzetes várakozást felülmúlóan sikerült.
Szeretném köszönetem kifejezni támogatóinknak, szponzorainknak, akik nélkül az I. Karate Maratont nem lehetett volna ilyen magas színvonalon megrendezni!
Külön köszönöm családomnak, barátaimnak azt a rengeteg segítséget, amellyel az elõ- és utómunkálatok során támogattak.
Természetesen elismerés illeti a résztvevõ vendégeket, sportolókat, szurkolókat, családtagokat, hogy jelenlétükkel, részvételükkel és példaértékû kitartásukkal tovább emelték a rendezvény
színvonalát.
Jövõre találkozunk ismét, szeretettel várunk mindenkit!
A rendezvény fõ támogatói: Seiren dójó (Dh.), Szappanos kerámia (Dh.), dr. Szalay László (Dunaharaszti polgármestere),
Dunaharaszti Város Önkormányzata, Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (Dh.), Seiken STKE (Bp.), Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület, Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány, egy anyuka a Seikenbõl, zsoltbolt.hu online-közért (Dh.), Kiss Virág Ajándék (Soroksár), Ger-Ker '98 Kft. (Dh.), Oázis Kertészet (Bp.), Teleháló Kft. (Dh.), egy ismeretlen vállalkozó (Dh.).
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További támogatóink: Kartali István autószerelõ (Dh.), Color ÉpKer Kft. (Dh.), Köber festék, Viner-Pack Kft. (Dh.), Gyógyforrás
Gyógyszertár (Dh.), Fagusz Faipari Kft. (Dh.), Adóreform Könyvelõ és Adótanácsadó Kft. (Dh.), Vektor Computer (Taksony), Rózsa Zoltán Nyomtatvány Papír Írószer (Szigetszentmiklós),
Draftpress Grafikai Stúdió és Digitális Nyomda (Taksony), Demeter István Zöldség-gyümölcs-kiskereskedõ (Dh.), Schmidt-Hús
Kft. (Dh.), Stark és Kreisz Húsbolt (Taksony), Valkó Sándor (Dh.),
Mogyoróssy István (Bp.), Juhász Testvérek Pincészete (Egerszalók), Aquaworld Budapest, Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. (Bp.),
Józsi zöldség-gyümölcs kiskereskedõ (Taksony), Marcella Cukrászda (Dh.), Mannheim Squash Club (Dh.), és végül, de nem
utolsó sorban az a 30 segítõ, egyetemista hallgatók, barátok, akik
végig kitartottak mellettünk!
Edzés lehetõség: ha van kedved egy családiasan kialakított
edzõteremben sportolni, akkor szeretettel várunk! Jelentkezés
kortól függetlenül!
Szappanos Zoltán
Dunaharaszti SEIREN Dójó
Dunaharaszti, Csendes utca 6.
Tel: 06-30-990-2834
szappanos.karatemaraton@gmail.com
www.karatemaraton.hu
Edzésvezetõ: Szappanos Zoltán 1. Dan
Segítõi: Ifj. Szappanos Zoltán 2. kyu
Szappanos Norbert 2. kyu

ujsag@dunaharaszti.hu
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14 ÉRMET SZEREZTEK
A DRAGON FORCE TEAM SPORTOLÓI AZ ORSZÁGOS
ASHIHARA KARATE BAJNOKSÁGON
Március 24-én a Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület versenyzõi a Gyõrszentivánban megrendezésre kerülõ XII. Gyõri
Ashihara Karate Gálán vettek részt.
Az országos bajnokságon az Ashihara Karate stíluson kívül a
Kyokushin Karate és a Kick Boksz stílusok versenyzõi is képviseltették magukat.
Egyesületünkbõl 12 fõ vett részt a versenyen Kumite és Kata (formagyakorlat) versenyszámokban.
Gyönyörû küzdelmeket láthattunk, tanítványaink közül egyre többen alkalmazzák az Ashihara Karate hatásos és más tradicionális karatétól merõben eltérõ technikáit, melyek a gyõzelmet hozták számukra.
Eredményeink
Küzdelemben:
1. helyezettek: Schwarczenberger Klaudia, Király Zsófia, Király
Mátyás, Piacsik Zsófia, Kovács Levente, Takács
Balázs, Uhrin Zsombor
2. helyezettek: Csurka Gergõ, Varga Balázs, Bak Benjamin,
Gyulai Zoltán
Formagyakorlatban:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Kovács Levente
3. helyezett: Király Zsófia
Fenti eredményeink alapján csapatunk 3. helyezést ért el a csapatversenyben.
Kovács Levente a legharcosabb versenyzõnek járó különdíjat is
elnyerte szép teljesítményéért.
Gratulálunk a versenyzõknek a kiváló eredményekért.
Következõ versenyünk 2012. május 26-án lesz Dunaharasztin a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnokában. A XI.
Hungarian Ashihara Karate Opent egyesületünk szervezi. 5 ország 200 versenyzõje méri majd össze tudását knock down küz-

ASZTALITENISZ HÍREK
PEST MEGYEI egyéni bajnokság:
Nagykõrös–Nagykáta
A DMTK-ból 6 fõ: 3 KUPA, 13 érem + pontversenyben is
dobogó!
Serdülõ nõi egyéni:
Serdülõ fiú páros:
Ifi lány egyéni:
Ifi páros fiú:
Nõi egyéni felnõtt:
Nõi II. o. felnõtt kategória:
Férfi II. o. felnõtt kategória:

I. Török Anna
III. Varga B.–Török A.
I. Török A.
II. Kis–Sós pár
III. Tóth I.–Török A. és
T. Kiss T.–Takács L.
III. Török A.
I. Török A.
II. Kis T.
III. Sós T.

(A 3 KUPÁT Török Anna nyerte.)
Beiratkoztunk a megyébe is.
Csik Miklós
edzõ
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delem és formagyakorlat versenyszámokban, a gyermek kategóriától kezdve a profi felnõtt versenyzõkig.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk a sportolni vágyó fiatal és idõsebb korosztályt is. Edzések kedden és csütörtökön 17.30 és
18.30 órától a Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatának
tornatermében.
Tel.: 70-942-3550, web: www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu.
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária
vezetõedzõ
Csurka László
edzõ

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban,
ahogyan az állatokkal bánik...” (M.Gandhi)

„Gazdimat várom...”
Tökölön találtuk ezt az egy év körüli lány kutyuskát, napok óta
kóborolt.
Nagyon barátságos, szeretetre méltó. Örülnénk,
ha „régi” gazdija felismerné és jelentkezne érte,
de a sok szomorú tapasztalat azt mondatja velünk,
hogy kidobhatták.....
Reméljük, találni fog egy
olyan IGAZI gazdit, aki már soha-soha nem hagyja õt el, s élete végéig szolgálhatja hûséggel, szeretettel befogadóját!
Rajta kívül még sok-sok kutyus, cicus vár állatbarát gazdira!
Szeretnénk még kérni, hogy aki tud segítsen az árva állatokon élelemmel, állatorvosi költséghez hozzájárulással, illetve bármi mással
(edények, faanyag, plédek).
Hálásan köszönjük!
„Nézz bele egy kutya szemébe... a végtelen jóság néz vissza rád.
Bánj úgy vele, hogy ez a szeretet soha ne hunyjon ki belõle.”

Telefon: 06-20-803-05-43
E-mail: seniko79@citromail.hu

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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DMTK hírek
NB III felnõtt csapatunk eredményei:
16. forduló Tisza Volán–Dunaharaszti MTK 0-3
Az elsõ tavaszi fordulóban Szegedre látogatott a
csapat, ahol magabiztos, 3-0-s gyõzelemnek
örülhettünk. Góljainkon Dabasi Károly, Rétsági
Ákos és Kovacsik Tibor osztozkodott.
17. forduló Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál
FC 5-0
Egy héttel késõbb a velünk azonos pontszámmal
álló Gyulát láttuk vendégül és második félidei parádés játékunknak köszönhetõen fölényes gyõzelmet arattunk. Góljainkat Patkó György (3) és
Mészáros Dániel (2) szerezte.
18. forduló Monor SE–Dunaharaszti MTK 2-1
A nagy szélben lejátszott mérkõzésen egy véleményes tizenegyessel került elõnybe a Monor,
amit Dobesch Bálint találatával még a félidõ elõtt
kiegyenlítettünk, ám a második játékrészben lõtt
hazai gólra már nem volt válaszunk.
19. forduló Dunaharaszti MTK–Szolnoki MÁV
FC II 1-0
Egy igazán élvezetes, küzdelmes csatát vívtak
egymással a felek, amin ugyan több visszajátszója is volt vendégeinknek, de így is nyertünk
Wágner András Gusztáv 24. percben lõtt találatával, s ezzel itthon tartottuk a három pontot.
20. forduló Pilis Sport–Dunaharaszti MTK 0-3
A Pilis Sport visszalépése miatt, játék nélkül tartottuk itthon a három pontot.
A csapat következõ havi programja:
április 15. 16:30 DMTK–Jánoshida
április 22. 17:00 Dabas–DMTK

április 29. 17:00 Hódmezõvásárhely–DMTK
május 6. 17:00 DMTK–Szarvas
május 12. 17:00 Tököl–DMTK
május 20. 17:00 DMTK–Tápiószecsõ
A DMTK II eredményei:
15. forduló Dunaharaszti MTK II–Farmos SE
2-0 (Gólszerzõk: Röszler Krisztián, Szemán
Lajos,)
16. forduló Vasadi RSC–Dunaharaszti MTK II 2-0
17. forduló Dunaharaszti MTK II–Péteri KSK 0-0
A csapat következõ havi programja:
április 15. 15:30 Albertirsa–DMTK
április 22. 16:00 DMTK–Abony
április 29. 16:00 Kakucs–DMTK
május 5. 16:30 Monorierdõ–DMTK
május 13. 16:30 DMTK–Dánszentmiklós
május 20. 17:00 Tápióság–DMTK
A DMTK U19 eredményei:
14. forduló Szigetszentmiklósi TK–Dunaharaszti MTK 2-0
15. forduló Dunaharaszti MTK–Tápiószecsõ FC
2-1 (Gólszerzõ: Tengely Dávid 2)
16. forduló Dunakeszi Vasutas–Dunaharaszti
MTK 3-2 (Gólszerzõk: Faragó Krisztián, Tengely
Dávid)
17. forduló Dunaharaszti MTK–Jánoshidai SE
4-0 (Gólszerzõk: Kardos József Tamás 3, Molnár
Krisztián)
18. forduló Gyöngyös AK–Dunaharaszti MTK
5-0

A DMTK U17 eredményei:
14. forduló Szigetszentmiklósi TK–Dunaharaszti MTK 6-0
15. forduló Dunaharaszti MTK–Tápiószecsõ FC
1-10 (Gólszerzõ: Takács Zsolt)
16. forduló Dunakeszi Vasutas–Dunaharaszti
MTK 2-3 (Gólszerzõk: Takács Zsolt, Frankovics
Attila, Farkas Balázs)
17. forduló Dunaharaszti MTK–Jánoshidai SE 0-3
18. forduló Gyöngyös AK–Dunaharaszti MTK 6-0
Az U17 és az U19 következõ havi programja:
április 14. 10:00 és 12:00 DMTK–Gyöngyöshalász
április 21. 10:00 és 10:00 Tura–DMTK (az U17
Gödöllõn játszik a Turával)
április 28. 10:00 és 12:00 Maglód–DMTK
május 5. 10:00 és 12:00 DMTK–RKSK
május 13. 10:00 és 12:00 Hatvan–DMTK
május 19. 10:00 és 12:00 DMTK–Üllõ
A DMTK U15 eredményei:
14. forduló Régió SC–Dunaharaszti MTK 2-0
15. forduló Dunaharaszti MTK–Ráckevei VAFC
1-5 (Gólszerzõ: Erdélyi Bálint)
17. forduló Dunaharaszti MTK–Dabas-Gyón 12 (Gólszerzõ: Egyed Róbert)
18. forduló Gyáli BKSE–Dunaharaszti MTK 3-0
A DMTK U13 eredményei:
10. forduló Dunaharaszti MTK–Bugyi SE 2-1
(Gólszerzõk: Dankó Krisztián, Egyed Róbert)
Csapó László

151 ezer fõvel nõtt Pest megye lakossága
A tavalyi népszámlálás elõzetes adatai szerint tavaly októberben
2,1 százalékkal kevesebben éltek Magyarországon, mint az azt
megelõzõ, 2001. február 1-jei összeírás idején – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálásért felelõs elnökhelyettese kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.
Németh Zsolt elmondta: az elõzetes adatok szerint Magyarországon
9 981 865-en éltek.
Kitért arra, hogy a természetes fogyás (a születések és a halálozások
különbözete) mértéke növekvõ: az 1990-es évtizedben évente átlagosan 33 ezer, 2000 után pedig 35 ezer volt. Az EU-tagállamok közül
Magyarországon tart a legrégebb óta, 1981-tõl a monoton népességcsökkenés – tette hozzá.
A KSH népszámlálásért felelõs elnökhelyettese szólt arról, hogy Magyarországon folytatódott a népességkoncentráció, a fõvárosból és
Pest megyébõl álló közép-magyarországi régióban a népesség „figyelemre méltó módon emelkedett”, ezen kívül kizárólag Gyõr-MosonSopron megyében nõtt a lakosság száma, míg a csökkenés Békés megyében a legnagyobb, 9 százalékos.
A 2001. évi népszámlálás óta eltelt idõszakban az ország csaknem valamennyi megyéjében csökkent a lakónépesség. Kivételt képez Pest
megye, ahol a lakosság nagymértékben, közel 13 százalékkal nõtt.
Pest megyében 1 223 000 ember él, 151 ezer fõvel több, mint 10 évvel ezelõtt. Ebbõl 801 ezren élnek városokban, 422 ezren községekben. Az adatok azt mutatják, hogy az ország lakosságának 12,3 százaléka a megyénkben él.
Az elmúlt tíz évben tovább erõsödött az a folyamat, hogy az ország
lakónépessége Közép-Magyarországra koncentrálódik: míg 2001-ben
28,1; addig 2011-ben a lakosság 29,6 százaléka élt Budapesten és Pest
megyében.
A növekedésben Pest megye gyarapodása játszott döntõ szerepet, a
fõváros lakónépessége – bár csekély mértékben – tovább csökkent.
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A többi régió és megye lakosságának országon belüli aránya nem,
vagy alig változott.
A vándorlási folyamatok legnagyobb nyertese az elmúlt évtizedben
Pest megye volt, ahol a bevándorlási többlet eredményeként mintegy
150 ezer fõvel gyarapodott a népesség.
Pest megyében jelentõs mértékben, 84 fõvel nagyobb a népsûrûség
az országos átlagnál.
A lakásállomány Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúl régióban gyarapodott a legnagyobb mértékben az elmúlt évtizedben.
Pest megyében közel 20 százalékos volt a növekedés.
A lakásállomány területi megoszlása nem változott jelentõsen, egyedül
Pest megye részaránya növekedett 1 százalékot meghaladó mértékben.
A lakásállomány egyharmada Közép-Magyarországon található, minden ötödik lakás Budapesten, és minden tizedik Pest megyében van.
Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu
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Március 15-e képekben

Dunaharaszti Város Önkormányzatának szervezésében

2012. MÁJUS 1-JÉN
MAJÁLIS

A SPORT-SZIGETEN

A délelőtti órákban: amatőr labdarúgó mérkőzések.
Jelentkezni lehet személyesen a Sport-szigeti pályán.
Egész nap: a DMTK Evezős Szakosztálya a Csónakháznál várja az érdeklődőket!
13.00 órától: Giraffe ügyességi kerékpárverseny. Jelentkezni lehet a helyszínen.
14.00 órától: Zotyó bohóc, majd a Nemzetiségi Önkormányzatok tánccsoportjai, Rocky
Nagyik, DIE műsora. Step Aerobic, Dance Feeling, Oázis Gyöngyszemei, Ashihara Karate
Az esti órákban fellépnek az „X-Factor”-osok: Baricz Gergő, Muri Enikő, Kocsis Tibor
21.00 órától: Kozelka Band
A gyermekfoglalkozásokban részt vesz a Kakaó Klub, valamint
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat.

