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Tájékoztató a víziközmű szolgáltató váltásról
Mint az ismeretes a víziközmûvekrõl szóló törvény
megalkotói új kihívások elé
állították az önkormányzatokat, hiszen az eddigi mûködtetési formák nem felelnek meg az új jogszabálynak, így elkerülhetetlenné
vált azok átalakítása. A városunkban ez azt jelenti,
hogy az eddigi üzemeltetõ
DHRV Kft. helyett egy, Dunaharaszti Város Önkormányzata résztulajdonában
álló üzemeltetõ cég fogja ellátni a feladatokat.
„Büszke vagyok azokra az önkormányzatokra, akik idõben felismerték az együttmûködés fontosságát és részt
vettek a társaság megalakításában. Felismerték, hogy
a vitatkozás és a politikai játszmák helyett a közös munka visz elõre. Sajnálom azokat, akik most még másban
gondolkodnak és remélem, hogy idõben felismerik ezen
társasági forma elõnyeit és ígérem mi megteremtjük a
lehetõséget a csatlakozásra.” Ezekkel a gondolatokkal
üdvözölte Pápai Mihály, Gyál város polgármestere a társaság közgyûlésén megjelenteket. Ezt követõen a közgyûlés tagjai egyhangúlag döntöttek a részvénytársasággá való átalakulásról, a felügyelõ bizottság tagjairól,
valamint az igazgatóság összetételérõl.
Dunaharaszti város, tehát idõben lépett és így már ma
megfelel a jogszabályoknak, az üzemeltetõ társaság
már elsõ körben elérte, sõt meg is haladta a törvény ál-

tal elõírt 150 000 fogyasztói egyenértéket. Az önkormányzat megkötötte az új társasággal az üzemeltetési
szerzõdéseket, a feladatok átadása a DHRV részérõl
folyamatban van.
A lakosok számára észrevehetetlen módon, de jelentõs
változás is történt, hiszen 2012. május 1-tõl már a DélPest Megyei Vízközmû Szolgáltató Kft. (a részvénytársasággá alakulása folyamatban van) látja el városunkban a víz- és szennyvíz-szolgáltatást, valamint üzemelteti a szennyvíztisztító telepet. Azért mondom azt, hogy
észrevehetetlen módon, hiszen az új társaság átvette –
a tevékenységen kívül – a dolgozókat is, így a településen belül ugyanazokat az ismerõs arcokat találjuk,
ugyanazokkal az emberekkel lehet ezentúl is találkozni
és a társaság ügyfélszolgálata is a helyén maradt.
Fontos azonban, hogy az április havi számlákat még a
DHRV Kft. fogja kiállítani, hiszen az a fogyasztás még
ott történt, és csak a május havi számlázást fogja már
az új társaság bonyolítani. A szemétszállítást egyenlõre még a DHRV végzi, de látjuk, hogy azon a területen
is jelentõs törvényi változások várhatóak, amelyek szintén az integráció irányába hatnak.
Örülök annak, hogy egyike voltunk annak a 10 önkormányzatnak, akik döntésüket a törvényi határidõn belül meghozták, ezzel lehetõvé téve, hogy az állami gyámkodás helyett saját magunk dönthessünk közüzemeink kérdésérõl.
Kívánok az új társaságnak sikereket és bízom benne, hogy
a szolgáltatás színvonala tovább javulhat munkájuk eredményeként.
Dr. Szalay László
polgármester

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
tartandó megemlékezésre mindenkit
tisztelettel meghívok
a Hõsök terére a Turul szoborhoz

2012. június 4-én 18 órára.
Beszédet mond:
Dr. Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
alelnöke.
Közremûködik a Szigetszentmiklósi
Sziget Színház
Házigazda a Lokálpatrióták
Dunaharasztiért Egyesület
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Föld napja 2012. 04. 22.
A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete ebben az évben egy programsorozattal ünnepelte e jeles napot.
Rajzversenyt hirdetett „Az erdõ titokzatos lényei, csodái” címmel. Több
mint 200 db alkotás érkezett, így nem kis munkát és fejtörést adott a
szakmai zsûri tagjainak (Lehel Endre, Szilvási Gabriella). A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola könyvtárterme április 20-án megtelt mosolygós
arcú gyermekkel és gyermekeikre büszke szülõkkel, akik nagy izgalommal várták az eredményhirdetést. Az öröm nem maradt el, az ünnepélyes
gyermekrajz kiállítás alkalmával 14 értékes díjat adott át a különdíjakkal
együtt az egyesület.
Köszönjük mindazoknak, akik alkotásaikkal megtisztelték pályázatunkat, a pedagógusoknak, akik nagy gonddal készítették fel a tanítványaikat és nem utolsó sorban Zsigmond Károly igazgató úrnak, mivel az iskola immáron 4. éve ad otthont a kiállításnak!
A programsorozat második állomásaként április 21-én a reggeli órákban Dunaharaszti
iskoláiban virágültetési akciót szerveztünk, melybe az összes diákot sikerült bevonni.
A Hunyadi János Általános Iskolában, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Baktay Ervin Gimnáziumban összesen 1685 db
vegyes, egynyári virágpalántát ültettünk el, melyeknek késõbbi gondozását az iskolák
diákjai végzik.
A programsorozatot az egyesület tagjai cserebere partival zárták a délután folyamán,
ahol palántákat, virágmagokat és hasznos kerti tanácsokat kaphattak az arra látogatók.
Köszönjük az egyesület szponzorának a Gebrüder Weiss Kft.-nek a virágpalántákat,
amivel hozzájárult a Föld napja helyi rendezvénysorozatához, Bajcsev Iván kertészetének a virágpalánták kiszállítását! Köszönet az egyesület tagjainak, szimpatizánsainak
munkájukért, nélkülük nem sikerült volna!
Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
www.dhke.hu
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Comenius projekttalálkozó, Gela, Szicília 2012. 05. 02–2012. 05. 09.

Bongiorno Sicilia! – Szicíliai napló
Elsõ nap, 2012. 05. 02. szerda –
Cataniától Geláig
Itt a fû nem annyira zöld, hanem inkább
sárga, a kaktusz az út szélén óriási, ilyet
otthon csak a virágboltban látunk, nagyon
kicsibe, a pálmafák nem sok árnyékot adnak, a Nap tûz, a torok kitikkad. A táj kopár, sziklás, elhanyagolt, néhány lakatlan,
ablaktalan, romos ház: látszik, itt szegényebbek laknak, mint másutt. Az Etna feje felhõkbe, füstbe burkolózva, komoran
magaslik fölöttünk, vigyázza a tájat: megérkeztünk Szicíliába! Minden idegen, szokatlan, kicsit ijesztõ is ez a kezdet, vajon
mi sül ki ebbõl?! A szorongásos hangulatot, melyet nem kis mértékben a hajnali indulás okozta fáradtság idéz elõ, némileg
feloldja Giuseppe, a busz sofõr csevegése, aki vidáman mutogat jobbra, mutogat
balra, és közben olasz-angolul magyaráz.
Tíz óra körül megérkezünk Gelába a szálloda elé, itt Tiziana, az olasz projektvezetõ vár minket, a családok is hamarosan
megjönnek, zajosan, kiabálva, nevetve,
elviszik gyermekeinket ideiglenes otthonukba, jó lesz ez így? Jó lesz. Tudjuk,
érezzük, hogy minden rendben, nincs udvariaskodás, nincs megjátszás, örülnek
nekünk, izgatottak, hogy minden rendben
legyen. Nincs tapasztalatuk a külföldi kapcsolatok terén, nem tudják, milyen az,
amikor egy másik ország, másik kultúra
szülöttje beköltözik egy hétre a családi fészekbe, de nem is foglalkoznak ezzel,
egyszerûen úgy könyvelik el, hogy van
még egy gyermekük, fiúk vagy lányuk, tehát a feladat hétköznapi: gondoskodni kell
róla, és szeretni, ez nekik igazán nem jelent gondot!
Délután megtekintjük a régi városrészt,
végigmegyünk a sétáló utcán, a kis tereken rengetegen vannak, többnyire idõs
férfiak, beszélgetnek, gesztikulálnak. Furcsa ennyi férfi egy helyen, nõt alig látni,
õk otthon vannak, fõzik a tésztát vacsorára, gyerekre vigyáznak, vagy a kapu elõtt
a szomszédasszonnyal cseverésznek.
A második nap, csütörtök, hamar eltelik:
intézménylátogatás, igazgatói eszmecsere, Sziráki György és Giuseppe Orlando,
az Ettore Romagnoli iskola igazgatója
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megegyeznek egy esetleges,
jövõbeli testvériskolai kapcsolatban, Szilvási Gabriella tanárnõ meg én a gyermekeinket faggatjuk a családi körülményekrõl, ahová becsöppentek. „Az én családomban sokat kiabálnak, veszekednek!”,
mondja egyikük. Nem, õk így
beszélgetnek, nincs semmi
baj. „Igaz, nagyon kedvesek,
folyton körülöttem sürögnek,
forognak!”. „Az én „pótanyukám” még kedvesebb!”. „Nem,
az enyém!”. És így megy a
versengés diákjaink között, kinek a pótszülei a „legebbek”.
Szóval, minden a legnagyobb
rendben!
A harmadik napon, pénteken reggel van
a hivatalos megnyitó. Diákok, mazsorettek, dobosok és akrobaták, tanárok, a külföldi delegációk zászlaikkal: görögök, lengyelek, és mi, magyarok, mindenki, aki él
és mozog, végigvonul rendõri kísérettel az
iskolától a régi templomig. Itt a város oktatási bizottságának elnöke szeretettel üdvözli a vendégeket, számos beszéd hangzik el, majd visszavonulunk az iskolába,
az ünnepi elõadásra, hangversenyre.
A diákzenekar Charpentier, Beethoven,
Chopin és Brahms darabokat ad elõ Marina Latoracca zenetanárnõ vezényletével,
akinek összeállításában elhangzanak a
nemzeti himnuszok is, érdekesen egymásba fonódva. A hat baktays diák: Bakos Attila, Czika Csenge, Incze Tünde,
Nádasi Tamás, Tálas Petra és Wágner Tamara, szép népviseletben, magyar dalokat adnak elõ, nagy sikert aratva.
Az ünnepséget díszebéd követi, alkalmunk van megkóstolni számos szicíliai
ínyencséget, az asztalok roskadoznak a
sok étel, ital alatt, az anyukák rengetek házi süteményt készítettek, a hangulat remek, a hangerõ tetõfokon, „ezt is kóstold
meg”! üvöltjük egymásnak, „nagyon finom”!
A negyedik napon, szombaton, a program nagyon sûrû. Reggel a Régészeti Múzeumba látogatunk, kiváló idegenvezetés-

ben van részünk, a termek sarkaiból diákok bukkannak elõ, és izgatottan, pirulva,
olasz angolsággal elmondják a kirakatokban lévõ tárgyak történetét, származását,
korát. Az ebédet egyik fõ szponzoruk biztosítja, az olajfinomító menzáján az étel
bõséges és változatos, a tészta sem hiányzik, de van frissen szedett narancs, alma, és körte is. Délután Caltagironeba, a
kerámia otthonába megyünk, megtekintjük a Kerámia Múzeumot, ahol csodálatos
ókori (Magna Grecia korabeli), és modern
agyag, terrakotta és majolika edényeket
látunk. A Múzeum után lesétálunk a városba, sajnáljuk, hogy nem Szent Jakab
ünnepére érkeztünk ide, ugyanis akkor a
híres lépcsõk nem csak virágban díszelegnek, hanem ünnepi kivilágítást is kapnak. Diákjaink vállalkoznak a lépcsõk
megmászására is, remegõ lábakkal érkeznek le a kerámiával díszített fokokról.
Eltelt még egy nap, sokat láttunk, tanultunk. Ezért vagyunk itt.
Ötödik nap, vasárnap. Ha másért nem
is, de Agrigentoért muszáj Szicíliába látogatni! A Templomok Völgyét (vagy inkább hegyét!) nehéz leírni, bármit is mondanánk, közhelynek tûnik: utazás a múltba, találkozás a történelemmel, a templomok oszlopai között az égszínkék tenger, az idõtlenség tapinthatóságát tükrözi, még a lassan megszokott zsivaj is elhal, mintha a görög istenek csendet kö-
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vetelnének: lehet, hogy õk is nehezen viselik a hangoskodást? A hét dór stílusú
templomot Kr. e. 5. és 6. század között
építették és a teljes terület a Világörökség része. A több mint 500 éves olajfa
igazán csitriként hat e környezetben, jó
aláhúzódni a forró nap elõl! Leereszkedünk a mában, vár az agápe (szeretetlakoma) a kopárság közepén, oázis egy
vendéglõben: ünnepeljük Tiziana születésnapját, ünnepeljük azt, hogy együtt
vagyunk, örülünk egymásnak, az életnek
és annak, hogy „otthon” Gelában a pótanyukák, pótapukák kiviszik délután a
gyermekeket fürödni és napozni a tengerpartra.
Hatodik nap, hétfõ. A projekt elsõ terméke egy elõadás a Régészeti Parkban,
melyben az olasz diákok Gela ókori mindennapjait elevenítik fel: a díszlet, a hangulat, a gyermekek játéka és lelkesedése
megható, teljes komolysággal szerepelnek, élvezik, amit csinálnak, és hálásak a
vastapsért! A város polgármestere is jelen
van, szülõk, tanárok és diákok sokasága
elõtt átvehetjük emléktábláinkat, hogy ne
feledjük: itt voltunk, részt vettünk ezen a
találkozón, befogadtak otthonaikba, családjaikba, szívükbe. Nem feledjük!
Hetedik nap, kedd. Kedden piacnap
van: azért készítettük a rengeteg pénzérmét, az agyag „Bélákat” és a sámán
szimbólumos fémpénzeket, hogy vásárolni tudjunk a többiek árujából, és itthon, a Baktayban kiállítást rendezzünk!
Az iskola csarnokában kirakodós vásárt
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szervezünk, áruba bocsátjuk azokat a
tárgyakat, melyeket itthon készítettünk,
vettünk. Van kerámiánk, nemezelt ékszerek, karkötõk, nyakékek, emléktárgyak, prospektusok, Balaton és Sportszelet, Dunakavics és Boci csoki, Erõs
Pista és Édes Anna. Nagy a tolongás a
magyar asztal elõtt, az egész iskola ott
van, vásárolni szeretnének tõlünk, de
megfelelõ pénzzel csak a lengyelek, a
görögök, és azok a helybéliek rendelkeznek, akik saját érméiket készítették el!
Antonió, egy sérült kisfiú is ott sündörög,
rám néz kérõ szemekkel, adok neki egy
Sportszeletet, boldogan elviszi, és majszolni kezdi, majd visszajön, és kér egy
magyar érmét, hogy vehessen valamit a
lengyelektõl is. Kap egy „Bélát” és egy
Balaton szeletet, mosolyog, és eltûnik a
tömegben. Mi is sok mindent vásárolunk,
hogy fogjuk mindezt hazavinni? Elfogy
a „pénz” (az már csak ilyen!), kezdõdik
a barter: adok egy füge lekvárt, adsz érte egy nemezelt virágot? Hát persze! Elfogy az árunk is, vége a vásárnak, nagyon jól szórakoztunk, a hangunk is elfogyott! Egy utolsó ebéd a menzán, búcsúzunk a görögöktõl, õk este már mennek haza. A lengyelek hajnali háromkor
indulnak, mi ötkor. A délután csomagolással telik, este az olasz csapat felnõtt
tagjai meglátogatnak a szállodában, kicsit sírunk, kicsit nevetünk, szeptemberben találkozunk Czestochowában, addig
is van a skype és az elektronikus levelezés.

Nyolcadik nap, szerda. Reggel ötkor a
családokkal és gyermekekkel a szálloda
elõtt várjuk a buszt, hogy kivigyen minket
a cataniai repülõtérre. A „pótapukák” külön csoportban halkan beszélgetnek, a
„pótanyukák” és a gyerekek csendben sírdogálnak, egy kisfiú az autó mögött könynyezik: könnyû a nõknek és a kislányoknak, Szicíliában egy férfi nem sír mások
elõtt! Szokatlan a csend, nagy a bánkódás, jobb lesz, ha elindulunk!
Felkel a nap, Catania felé az úton azon
gondolkodom, hogy egy hét alatt sok
minden megváltozott: ez a 80 000 lakosú város, mely létezésének 2700. évét
ünnepli idén, már nem is tûnik annyira
rendetlennek, a táj sem annyira kopár
már. A tenger vize kissé hûvös, de gyönyörû szép azúrkék, már az olajfinomító
kéményei sem a környezetszennyezést
juttatják eszünkben, mintha hangulatosabban világítanának a gelai éjszakában. Az esztelen közlekedés meg egyenesen izgalmassá vált! Már nem is fontos, hogy a fû nem annyira zöld, hanem
inkább sárga, hogy a torok kitikkad (hisz
ezért van a víz), hogy az mindenki rekedtre kiabálja magát (társalogni kell),
de még az sem, hogy Etna zsémbes
(biztos, megvan rá az oka!). A tájat megszoktam, az embereket pedig nagyon
megszerettem!
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2012. MÁJUS – A HÓNAP MÛVÉSZE
Bánkuti Emese
7 éve élek Dunaharasztin. 4 éve mentem nyugdíjba középiskolai történelemtanárként.
Amíg tanítottam, festésre nem maradt idõm.
Nyugdíjba
vonulásom
után a felszabaduló
energiámmal a festészet felé fordultam.
Bodonyi Ferenc tanár úrnál tanultam grafikát, majd találkoztam Simon M. Veronika
jobb agyféltekés tanítási módszerével, és
Péch Chikány Béla önzetlen festõbaráti
segítségével ismerkedtem a tájkép, a víz
komponálásával. A Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet Képzõmûvészeti Stúdiójában Bálványos Huba volt, majd Fiók
László festõmûvész a mesterem.
Festõtáborokban Csepelen a Természetfestõk táborában, Lakitelken a Nemzetközi Alkotótáborban, Õcsényben, és a Pest
Megyei Alkotók táborában fejlesztem tudásomat. Tagja vagyok az Országos Mûvészetbarátok Egyesületének.
Megnyílt elõttem a világ, és egyre jobban
elmélyedek varázsában. Utazásaim során Magyarország és a külföld szépségei
egyre jobban feltárulnak elõttem. A festéssel magamnak is sok örömöt szerzek,
egyúttal mûkedvelõknek, szemlélõdõknek
is próbálok kellemes pillanatokat szerezni
a képeimmel. Festményeim elkerültek Tokióba, San Franciscóba, Londonba, Kairóba, Costa Ricába is. 2010 õszétõl a
Dunaharasztin élõ mûvészetbarát festõk
közösségét vezetem.
Eddig is meglévõ széles baráti köröm mellé új, értékes festõbarátokat szereztem,
akikkel kölcsönösen színesebbé tettük és
tesszük életünket. Jó érzés velük együtt
lenni, beszélgetni, alkotni. A Dunaharasztin élõ pedagógusokból, orvosokból, technikusokból, rajztanárokból álló amatõr
mûvészcsoport kéthetente, szerdán a József Attila Mûvelõdési Házban találkoz-
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nak, ahol neves képzõmûvészek színvonalas szakmai bemutatókat és foglalkozásokat tartanak. Visszatérõ mestereink Nyári A. Ildikó,
Kerekes
Anna,
Szilvási Gabriella és Artner
Ilona. A Mûvészetbarátok
Körének tagjai egymástól is
sokat tanulnak, amikor közösen megbeszélik az
egyes alkotások technikájának, témaválasztásának,
színvilágának
értékeit,
esetleges
gyengeségeit.
Teszik ezt úgy, hogy nyílt
szívvel, õszintén, irigységtõl mentesen bíztatják is
egymást, növelve ezzel az
alkotáshoz szükséges önbizalmukat és szakmai tudásukat
A Mûvészetbarátok Körének folyamatos erõsödését
mutatja az elsõ Dunaharaszti Festõverseny megrendezése, amelyen a környezõ települések mûvészei is megjelentek. A festõverseny tovább erõsítette a
taksonyi, szigetszentmiklósi, gyáli, vecsési festõmûvészek barátságát.
Kezdeményeztem a Mûvészetbarát Kör tagjainál a vörösiszap-katasztrófa új otthonokba kényszerült devecseri pedagógusainak egyegy festménnyel történõ
megajándékozását.
Rendszeresen kiállítunk a
Városi Könyvtár Mini Galériájában és a József Attila
Mûvelõdési Házban. A Mûvészetbarát Kör 4 tagjának
festményeit a rangos Csepeli Mûvészeti Galéria Biennáléjának zsûrije is beválogatta.
A kör tagjai nyitottak a város civil szervezetei felé,
mindig ott vagyunk a tavaszi és téli ünnepkörök játszóházaiban, ahonnan a gyerekek kész
festményekkel térnek haza. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a József Attila Mûvelõdési Ház vezetõségének, munkatársainak, Lehel Endre alpolgármester
úrnak, a Képviselõ-testület Kulturális Bizottságának erkölcsi és anyagi támogatásáért, amivel a Mûvészetbarát Kör munkáját segítik.
Önálló kiállításaim:
2010. Székesfehérvár, Zsámbék, Sikonda, Budapest Kinizsi Vinotéka Galéria
2011. Budapest Orientál Hotel Kõrösi
Csoma Galéria, Dunaharaszti Olasz Kávézó, Budapest Zila Galéria
2012. Budapest BLESZ Galéria
Csoportos kiállításaim:
2009. Kairó, Dunaharaszti, Székesfehér-

vár Bányató Galéria, Nádasladányi Kastély
2010. Székesfehérvár Platán Hotel,
Zsámbék Klebelsberg Kultúrkúria, Kõbányai Pataki Ferenc Mûvelõdési Központ,
Csepel Galéria, Gyáli Téli Tárlat, Gyáli Tavaszi Tárlat
2011. Dunaharaszti, Kõbányai Pataki Ferenc Mûvelõdési Központ, Erzsébetvárosi
Közösségi Ház, Gyáli Tavaszi Tárlat, Gyáli
Téli Tárlat
2012. Gyál Tavaszi Tárlat, Erzsébetvárosi Közösségi Ház
Kiállított képeim a Városi Könyvtár Mini
Galériájában május közepétõl június végéig tekinthetõ meg, amelyre szeretettel
várom minden kedves dunaharaszti honfitársamat.
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GÁL VILMOS
2010 májusában költöztem
ki a családommal Dunaharasztira, amelyet már addig
is igen jól ismertem, tõsgyökeres pesterzsébeti lévén,
hiszen 1972-ben az erzsébet, Baba utcai szülészeten
láttam meg a napvilágot.
1991-ben kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi
Karán,
történelem szakon. Közben
felvettem a muzeológia szakot is, s végül 1998-ban
szereztem diplomát, mint
történész-muzeológus. Az
egyetem mellett három évig tanítottam a pesthidegkúti
Klebelsberg Kuno Gimnáziumban, majd a diploma megszerzése után sikerült elhelyezkednem a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol azóta is kutató-történészként, fõmuzeológusi beosztásban dolgozom.
A múzeumi munka igen sokrétû, igazán érdekes azon kutatók
számára, akiknek nem csupán a könyvek és írott források, hanem a tárgyak is „beszélni tudnak” a régmúlt korok világáról.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csupán õrzöm és gondozom a rám bízott gyûjteményeket (Ereklyegyûjtemény, Egyedi Tárgyak Gyûjteménye), hanem feladatom az
ezekhez kapcsolódó kiállítások rendezése, a más múzeumok
számára történõ kölcsönzés, illetve újabb és újabb tárgyak
gyûjtése. Az elmúlt idõben például lehetõségem volt Mádl Ferenctõl és Sólyom Lászlótól, valamint a Nobel-díjas Oláh
György professzortól is személyes tárgyi emlékeket gyûjteni,
de ott voltam a Kossuth téri tüntetéseken 2006 õszén, és a
vörösiszap-katasztrófánál 2010-ben, hogy az utókor számára

megmentsünk néhány, korunk fontos eseményeire jellemzõ
történelmi relikviát. A muzeológusnak ugyanis elõre kell gondolkodnia, azért kell a jelenkor tárgyi emlékeit is begyûjteni,
hogy majd utódaink, 30-40 év múlva, ha az ezredforduló Magyarországáról szeretnének kiállítást rendezni, legyen mibõl
válogatniuk.
Kiállításrendezéseim közül kettõt szeretnék kiemelni. A Tudós
magyarok, akik a 20. századot csinálták címû állandó, tudománytörténeti kiállításom már nyolc esztendeje állja az idõk
viharát, míg az elmúlt esztendõben lehetõségem nyílt a baráti lengyelekkel közösen egy, a magyar-lengyel történelmi kapcsolatokat bemutató tárlatot rendezni Több mint szolidaritás
címmel.
Fõ kutatási területem a magyar tudománytörténet, illetve mûvelõdéstörténet. Utóbbi érdeklõdési köröm miatt kezdtem el
foglalkozni a magyarok világkiállítási szereplésével, sikereivel
még 2005-ben. Kutatásaim alapján egy képekkel bõven illusztrált monográfia született Világkiállító magyarok
(1851–2010) címmel, melyet 2008-ban adott ki a Holnap Kiadó. A könyvre felfigyelt a Sanghaj 2010 Expóra készülõ magyar pavilon kormánybiztosa, s ennek köszönhetõen 2010
nyarára létrejött a könyv bõvített, javított kiadása magyar és
angol nyelven.
A kötet 23 világkiállítás magyar szereplését mutatja be majd
300 oldalon, mintegy 300 kép segítségével. A fotók a legjelesebb magyar képzõ- és iparmûvészeti tárgyaktól a díjnyertes
magyar pavilonokig felölelik mindazt, ami megjelent a világkiállításokon, amit a magyar mûvelõdéstörténetbe beleértünk,
legyen az herendi porcelán, Eötvös-inga, esetleg Globus konzerv.
Errõl a könyvrõl, illetve a könyv segítségével a magyarok világkiállítási sikereirõl szeretnék beszélni azon érdeklõdõknek,
akik megtisztelnek jelenlétükkel elõadásomon a Városi Könyvtárban.

KÖLTÉSZET NAPJA
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
107 éve született József Attila. Születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünnepelik meg Magyarországon a Költészet
napját.
2012. április 12-én – csütörtöki napon – a Könyvtárosok Világnapján ünnepeltük meg mi
is a Városi Könyvtárban a Költészet napját. Vendégünk,
Horváth Csaba könyvbemutatóval egybekötött felejthetetlen
költõi estet tartott, feleségével
Kopjás Éva oratóriuménekes,
ének- és szolfézstanárral, aki
a költemények között gyönyörû népdalokat énekelt.
A mi Dunaharasztin élõ költõnk így beszélt magáról e jeles napon: „A mai nap
valódi ünnep az életemben, mert egyrészt a kultúra ügyét szívén viselõ közösségben tárhatom fel hitvallásomat
ISTENRÕL – EMBERRÕL – LÁTHATÓRÓL és REJTÕZKÖDÕRÕL a költészet
palettájának színes és ékes magyar
nyelvén, másrészt pedig ebben a kalandban is társam lesz feleségem Kopjás Éva, aki a magyar néplélek örömeit, bánatait varázsolja közénk csodálatos elõdeink, Lajtha László és Kodály
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Zoltán népdalgyûjtéseibõl énekelve.”
Horváth Csaba saját költeményeit két
gyönyörû vers, Ady Endre: Álmom az
Isten és József Attila: Istenem címû
versei közé illesztve szavalta el.
Most megjelent kötete az 1989-ig megírt költeményeket tartalmazza, „tíz év
termésének (több mint hétszáz vers)
megrostált szemei kerültek a kötetbe…
Valami olyan érzés ez a viszszatekintés hajdani önmagamra, mint hegymászónak lehet lenézni a meghódított
csúcsról arra a pontra, ahonnét ki tud-

ja mikor, nekiindult. Nem kívánja vissza azt a pillanatot,
mikor belevágott, de valami
belsõ öröm melengeti a szívét,
hogy mégiscsak fentebb ért,
és hogy mégiscsak visszalát.”
Ez a nap valódi ünnep volt a
vendégeknek, a könyvtárosoknak is, nemcsak a mûvészházaspárnak. Gyönyörû költeményeket hallhattunk az alkotó rendkívül ihletett elõadásában. Ezek a versek hol nevetést csaltak az ajkunkra, hol
pedig könnyeket a szemünkbe. Igazi katarzist, megtisztulást élhettünk át az est folyamán. Köszönjük a szép perceket, és kívánunk további sikeres versírást Horváth Csabának! Várjuk a folytatást, a következõ verseskötetet!
A „Versbe zárt titok” címû könyv a Városi Könyvtárban megvásárolható, valóban szívhez szóló, szép, egyedi ajándéknak való verseskötet, 1960 forintos
áron.
A Városi Könyvtár munkatársai nevében
Tóth Marianna
igazgatóhelyettes

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. április 23-án megtartott ülése
A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Szalay
polgármester beszámolt a két ülés között történtekről:

László

1. A Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói álláspályázatára határidőig 2 pályázat érkezett: a
jelenlegi igazgatóé, Hertlein Ferencé, valamint RainerMicsinyei Lászlóé. A kiírásban megfogalmazott – a törvényi
szabályozásnak mindenben megfelelő – szakmai követelményeknek azonban egyik pályázó sem tesz eleget: nem rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával, melynek megléte 2010.
január 1-től az intézményvezetői megbízás egyik feltétele.
A törvényi szabályozást – és egyben az ügyben felkért,
szakmai véleményt nyilvánító tanügy-igazgatási szakértő véleményét – követve így a fenntartó a pályázatot első körben
érvénytelennek nyilvánítja. A Képviselő-testület egyben az
álláspályázat újbóli kiírása mellett dönt, azonos szakmai
feltételekkel.
2. Az útépítések melletti csapadékvíz-elvezetés kiépítése
elkezdődött a Tóköz, Bethlen és a Nyárfa utcában. A lakosság
a munka megkezdése előtt korrekt tájékoztatást kapott a
vállalkozótól.
3. A Tóköz utcában a szegélykő kiépítésével megkezdődött az
útépítés.
4. Képviselői kérésre a Gyóni Géza köz gréderezése, hengerezése megkezdődött, de a kiérkezett géplánc sort egy ott lakó
hölgy megdobálta, mondván itt nincs szükség ilyen munkára.
5. Szintén képviselői kérésre, a szigeti feljárónál közlekedést
segítő tükör került kihelyezésre.
6. A Tomori Pál, a Havasi András, a Bartók Béla és a Paál László
utca gréderezése, könnyű hengerezése elkészült.

haraszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szabályzatot és az Alapító Okirat módosítását a a Képviselő-testület
elfogadta.
6. Helyi rendeletek módosítása az új szabálysértési
törvénnyel összhangban
Az Országgyűlés megalkotta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló,
2012. évi II. törvényt. Ez a jogszabály teljesen új alapokra helyezi
a szabálysértési eljárást, és ezáltal döntő hatást gyakorol a helyi
jogalkotásra és jogalkalmazásra egyaránt. Ez a rendelkezés
döntően változtatja meg olyan, a település működésében rendkívül fontos rendeleteinket, mint a köztisztaságról, a zöldterületekről és a környezetvédelemről, vagy az állattartásról szóló
jogszabályok.
A módosításokat a Képviselő-testület elfogadta.
7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló helyi rendelet
módosítása
A rendelet módosítására a jogszabályi változások miatt került sor.
8. Döntés közbeszerzési eljárás indításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészítette a
34/2012. (IV. 2.) sz. Kt. határozatát, és 2012. évre a következő
módosított közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:
Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
becsült
nettó értéke

Közbeszerzési
eljárás
típusa

Hétszínvirág
Óvoda
épületbővítés

111 000 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti város
közútjainak karbantartása
és üzemeltetése

96 400 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Nyárfa –
Tóköz – Bethlen utcák
útépítése

94 500 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Város
2012. évi csapadékvíz
elvezetése

141 000 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti
intézményi
felújítások

20 000 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

Területi Gondozási
Központ részére
meleg ebéd beszerzés

11 700 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

22 800 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos

4. SZMSZ módosítása

KEOP-5.3.0/B/
09-2010-0099 –
Dunaharaszti, Napsugár
Óvoda energetikai
fejlesztési munkái, II. ütem

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (VI. 28.) számú rendeletének módosítására a jogszabályi változások miatt került sor.

Dunaharaszti
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
konyha felújítás

Napirendi pontok
1. A Baktay Ervin gimnázium Egyházi fenntartásba vétele
A közoktatás-köznevelés terén gyökeres átalakítás folyik. Szeretnénk, ha a Gimnázium továbbra is jól és jó körülmények között
működjön, ezért a Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az általa fenntartott Baktay Ervin Gimnázium
átadását a Magyarországi Evangélikus Egyház részére.
2. Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadási rendelet
Önkormányzat 2011-ben kiegyensúlyozottan, jól gazdálkodott, a
kitűzött célokat megvalósította, nagyjából 100%-os teljesítést
mondhat magáénak és ezzel a teljesítéssel elégedettek. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletet elfogadta.
3. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának kijelölése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 1től 2013. május 31-ig terjedő időtartamra, az Önkormányzat
könyvvizsgálójává dr. Benedek József könyvvizsgálót a BÉTAAUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatóját választotta meg.

5. Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és Alapító Okiratának módosítása
A 2011. és 2012. évi jogszabályi változásokra való tekintettel el
kellett készíteni a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje helyett Duna10

Irodaszerek és tonerek
beszerzése
Zárszámadás (2011) után
elfogadott
11 utca útépítése

15 700 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti
hirdetmény nélküli
tárgyalásos

12 700 000 Ft

Közösségi rezsim
szerinti, nyílt eljárás

139 400 000 Ft

Nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a
polgármestert a „11 utca útépítése” (Arany János utca, Diófa
utca, Gárdonyi Géza utca, Hajnal utca, Kazinczy Ferenc köz,
Lehel köz, Pázmány Péter utca, Széchenyi István köz, Tass vezér
utca, Tomori Pál utca, 3450/5 hrsz.-ú utca) közbeszerzési eljárás
előkészítésére és megindítására.
9. Önszerveződő közösségek 2012. évi támogatása az
alábbiak szerint alakult:
A.) Civil szervezetek támogatása:
Szervezet neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Terembérletre

Honismereti kör
90 000 Ft
Liget Kórus
200 000 Ft
Gazdakör Dunaharaszti
30 000 Ft
Dh. Polgárok Vállalkozói
30 000 Ft
Egyesülete
Dh. Nyugdíjasok Egyesülete
50 000 Ft
Napfény Tánccsoport
200 000 Ft
Barátság Nyugdíjas Egyesület
150 000 Ft
Dh. Szent István Kórus
0 Ft
Dh. E.N.D. Családos Közösség
0 Ft
Dh. Fiatal Házasok Közössége
0 Ft
Dh. E.N.D. Nagycsaládosok
0 Ft
Közössége
Dh. Katolikus Ifjúsági Közösség
0 Ft
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete 120 000 Ft
Alsófalusi Nyugdíjas Klub
0 Ft
Fiatalok Dunaharasztiért
0
Ft
Egyesület FIDU
Dh. Baptista Gyülekezet
0 Ft
Dh. Környezetbarátok Egyesület
0 Ft
Őszirózsa Nyugdíjasklub
410 000 Ft
Dh. Szt. Erzsébet Karitász
0 Ft
Csoport
Lányok, Asszonyok a Városért
0 Ft
Egyesület
Magyarországi Gyermekbarátok
40 000 Ft
Mozgalma
Dh. Nádor Lakóövezeti
0 Ft
Közhasznú Egyesület
Dh. Evangélikus Egyházközség
0 Ft
„Hard Steppers” Tánc- és
50 000 Ft
Sportegyesület
„Rocky Nagyik” Tánccsoport Dh. 150 000 Ft
17. Alkotótábor – Cered VIII.
0 Ft
Dh. Művészeti Egyesület (DME)
0 Ft
Dh. Székely Kör
250 000 Ft
Magyar Vöröskereszt
200 000 Ft
Dunaharaszti Helyi Szervezete
Dunaharaszti Nőegylet
0 Ft
Dh. Szt. István Plébánia
0 Ft
Szt. Cecília Kórusa
NOE 146. sz. Csoport
(Nagycsaládosok Országos
0 Ft
Egyesülete)
Dh. Rákóczi-ligeti Római
0 Ft
Katolikus Plébánia
TSZT Formációs Tánccsoport
100 000 Ft
Dunaharaszti Foltvarázslók
130 000 Ft
Tenni Akarunk Dunaharasztiért
0
(TEA) Egyesület
Mozgáskorlátozottak
500 000 Ft
Dunaharaszti Egyesülete
Dh. Református Egyházközség
0 Ft
Dh. Katonai Hagyományőrző
30
000
Ft
Egyesület
Dh. Polgári Kör
30 000 Ft
Összesen:
2 760 000 Ft

250 000 Ft
20 000 Ft
150 000 Ft

2012. évi
támogatás
összege
340 000 Ft
220 000 Ft
180 000 Ft

160 000 Ft

190 000 Ft

250 000 Ft
0 Ft
250 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft

300 000 Ft
200 000 Ft
400 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft
330 000 Ft
250 000 Ft

100 000 Ft
450 000 Ft
250 000 Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

250 000 Ft
570 000 Ft
250 000 Ft

250 000 Ft
570 000 Ft
660 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

810 000 Ft

850 000 Ft

225 000 Ft

225 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft
200 000 Ft
360 000 Ft
0 Ft

150 000 Ft
200 000 Ft
360 000 Ft
250 000 Ft

Működésre

0 Ft

200 000 Ft

375 000 Ft

375 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

340 000 Ft

340 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft
270 000 Ft

100 000 Ft
400 000 Ft

380 000 Ft

380 000 Ft

0 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

300 000 Ft

330 000 Ft

4. Magyar Ashihara Közhasznú
0 Ft
Szövetség
5. RSD Eszkimó Sportegyesület
100 000 Ft
6. Radó Rallye Team Sportegyesület
0 Ft
7. Dh. Kempo Sportegyesület
0 Ft
8. Dh. Giraffe Kerékpár Club
0 Ft
Sportegyesület
9. Mustang Lovasclub Dh. Egyesület
0 Ft
10. Haraszti Íjász Club
50 000 Ft
11. dr. Benedek György Repülőmodellező Sportegyesület,
232 000 Ft
Dunaharaszti
12. Dh. Goju-Ryu Karate
200 000 Ft
Sportegyesület
Összesen:
1 100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

150 000 Ft
150 000 Ft
400 000 Ft

250 000 Ft
150 000 Ft
400 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft
100 000 Ft

200 000 Ft
150 000 Ft

100 000 Ft

332 000 Ft

150 000 Ft

350 000 Ft

1 900 000 Ft

3 000 000 Ft

10. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden évben átfogó értékelést készít a 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendeletben meghatározottak alapján, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetértett.
11. A Sport-sziget és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
parti területének fejlesztése
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte és jóváhagyta az előterjesztésben foglalt koncepció
mentén a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág parti területének fejlesztése tárgyú, „Természeti rekreációs központ kialakítása Dunaharasztin” című beruházás programterveinek elkészítését, valamint
felhatalmazta a polgármestert a szükséges szerződések
megkötésére és a beruházással kapcsolatban felmerült feladatok
teljes körű ellátására és a szükséges területrendezési egyeztetések, eljárások megindítására.

450 000 Ft
480 000 Ft
9 740 000 Ft 12 500 000 Ft

B.) DMTK-n kívüli sportok támogatása
Szervezet neve
1. Dunaharaszti Judo Club
2. Kisdunamenti Ashihara
Karate és Szabadidős Sport
Közhasznú Egyesület
3. A-10 Postagalambsport
Egyesület

Dunaharaszti Hírek – május

250 000 Ft

200 000 Ft

2012. évi
támogatás
összege
450 000 Ft

250 000 Ft

150 000 Ft

400 000 Ft

18 000 Ft

100 000 Ft

118 000 Ft

Terembérletre

Működésre

ujsag@dunaharaszti.hu
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KÖZLEMÉNY
A Dunaharaszti Központi
Felnõtt és Gyermek
Sürgõsségi Ügyeleti Szolgálatát
a

06-24/370-304 -es

telefonszámon érhetik el.
Hétköznap
18 órától reggel 07.45 óráig.
Hétvégén, ill. ünnepnapokon
a nap 24 órájában hívható
az Ügyeleti Szolgálat.

12
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Városunk nagy szeretettel
köszöntötte a 90 éves
Bors Lászlóné, Rózsikát

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
OKTATÁSI, MÛVELÕDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
Tel.: 06-24/504-450, 06-24/370-457
titkarsag@dunaharaszti.hu

Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Bizottsága
a 2012/2013-as tanévre is kiírja a

„Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázatot”

és az ugyancsak 90 éves
Gonda Andrásné, Marikát.

azzal a céllal, hogy támogassa
a kiemelkedõ tanulmányi és versenyeredményeket elérõ,
szociálisan is rászoruló,
Dunaharasztin lakó és tanuló diákokat
általános vagy középiskolai tanulmányaik sikeres folytatásában.

Pályázni két kategóriában lehet:
– „Á”: A következõ tanévben az általános iskola 5–8. évfolyamán tanulók.
– „K”: A következõ tanévben a középiskola 7–13. évfolyamán tanulók.
Az elbírálásnál a tanulók tanulmányi és versenyeredményeit, valamint szociális helyzetét együtt vesszük figyelembe.
Az ösztöndíjban részesülõk száma: összesen 8 fõ.
Az ösztöndíj összege: 10 hónapon át havi 5000 (ötezer) forint, azaz összesen tanulónként 50 000 (ötvenezer) forint.

Meglátogattuk
Herczeg Jánosné, Marikát
is, aki most ünnepelte
95 születésnapját.

A pályázati dokumentumok átvehetõk az intézményvezetõknél és az osztályfõnököknél, valamint a Polgármesteri Hivatal oktatási referensénél ügyfélfogadási idõben (Dunaharaszti, Fõ út 152., 10-es szoba; hétfõn 13-18 óráig, szerdán 8-12 és 13-16 óráig, pénteken 8-12 óráig), vagy letölthetõk a város honlapjáról (www.dunaharaszti.hu) a Pályázatok vagy a Szülõknek menüpontokból.

Az ösztöndíjpályázat beadási határideje:
2012. június 22., péntek 10 óra.
A hiánytalanul kitöltött és a kötelezõ mellékletekkel ellátott pályázati anyagot csak személyesen lehet leadni kizárólag ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal oktatási referensének.
Döntés az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság június végi vagy július
eleji rendkívüli ülésén várható.

Isten éltesse
mindannyiukat!

Dunaharaszti Hírek – május

A nyerteseket e-mailben, annak híján postai úton értesítjük.

ujsag@dunaharaszti.hu
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Helyesírási verseny

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Pest megyei döntõjét április 20-án rendezték Biatorbágyon. Már az is dicséretre
méltó teljesítmény, hogy iskolánk két tanulója, Bordás Balázs és Máté Csaba is
bejutott a döntõbe, de Máté Csaba minden várakozást túlteljesítve a hatodik osztályosok igen színvonalas versenyében a
negyedik helyen végzett. Csaba az elérhetõ 100 pontból 96-ot szerzett. Pontszáma azonos volt a harmadik helyet szerzõ
versenyzõével. A holtversenyt a zsûri döntötte el, sajnos nem a mi versenyzõnk javára.
Madaras István tanár

Területi népdaléneklési verseny
Szigetszentmiklóson
2012. április 25-én iskolánk tanulói részt
vettek a szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola által megrendezett területi
népdaléneklési versenyen.
Évek óta most volt a legnagyobb a jelentkezõk száma. Hét településrõl – Dömsödrõl, Dunaharasztiból, Szigetszentmiklósról, Taksonyból, Dunavarsányból, Tökölrõl, Budapestrõl – érkeztek az énekelni
szeretõ tehetséges tanulók, hogy megmutassák tudásukat és megörvendeztessék
szebbnél szebb dalokkal a zsûrit és a közönséget. A kb. 60 versenyzõt három órán
keresztül hallgatta a négyfõs bíráló bizottság. Ez kissé megviselte a fellépõket, de
így is szépen szerepeltek iskolánk versenyzõi: Faragó Emese 3. a, Faragó
Dorka 5. a és Vona Kitti 7. a osztályos
tanulók.

Matematika verseny
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal
gazdagodhattunk. Jót énekeltünk a zsûri
döntésére várva.
Ezúton köszönjük Faragóné Sárdy Emõkének, Emese és Dorka édesanyjának,
hogy autóval elvitt bennünket Szigetszentmiklósra, és végigizgulta velünk a versenyt. Reméljük, hogy jövõre is részt vehetünk ezen a színvonalas megmérettetésen.
Licsájer-Kozma Edit

Városi természettudományi
találkozó a Rákócziban

Bár a verseny címe egy kissé kacifántos
(Szövegértés-szövegalkotás és matematika a kompetencia tükrében), versenyzõink
jól birkóztak meg a nehéz feladatokkal ápr.
26-án Szigetcsépen. A Fókusz Takarékszövetkezet által támogatott versenyen a hatodikosok egyéni versenyét Máté Csaba nyerte, a hetedik-nyolcadik évfolyam részére
rendezett csapatversenyben Szilágyi Annabella, Bordás Balázs, Doboroczki Márton,
Halász Gergõ összeállítású csapatunk harmadik helyen végzett.

2002-ben kezdtük. Nem volt még megfelelõ kamerája sem az iskolának, pár képet
készítettünk és fõleg az elméleti kérdésekre koncentráltunk. Versenyszerû volt a
találkozó. Úgy terveztük, hogy a város hol
az egyik, hol a másik iskolája ad helyet a
rendezvénynek.

Nem igazán mûködött, mint verseny. A tanulók nem szívesen vettek részt rajta. Akkor arra gondoltam, hogy amikor újra mi
kerülünk sorra 2004-ben, legyenek csak
kísérletek, de ne legyen verseny jellege.
Ezért találtam ki, hogy városi találkozó.
Nagyon jóra sikeredett, ezért úgy gondoltam, legyen ez ezután is a mi iskolánkban
megrendezett városi találkozó, amire a tanulók és a tanáraik is szívesen eljönnek.
Így lett a neve „Kedvenc kísérleteim” természettudományi városi találkozó.
2005 Einstein év volt, ekkorra már a helyi
TV is bekapcsolódott, úgy, hogy innen már
filmes emlékeink is vannak olyan hatodikos diákjainkról, akik most 12.-esek vagy
már tavaly végeztek és valamely fõiskolán
tanulnak. Néha zsûritagként is meghívjuk
õket.
2012-ben a 10. találkozónkat tartjuk és
egyben az iskola fennállásának 100. évfordulóját is ünnepeljük, ezért a most bemutatott kísérletekért a tanulók egy része
díszoklevélben részesül a többiek természetesen emléklapot kapnak.
Az érdekes és jó ebben a találkozóban,
hogy hírnevünk eljutott a környezõ települések iskoláiba is, így idén már a taksonyi
általános iskola tanulói és jelen voltak. Reméljük, hogy jövõre más települések iskoláit is meg tudjuk hívni.
Az elõzõ években készült kisfilmek sokat
segítenek a fizika, illetve kémia tanításában, de az élõben bemutatott kísérleteket
nem pótolhatják. Itt nincs trükk, nincs második lehetõség, sikerül vagy nem – ezért
izgalmas a közönség és az elõadó számára is. A kísérleti eszközök a mindennapi életbõl származnak. Petpalackok, alufóliázott dobozok, poharak, krumpli, drótok, mûanyagok stb.
Ezen kísérletek és a találkozó által motiválni tudjuk saját magunkat és diákjainkat
is, ugyanis nem feledhetjük, hogy a tanuló motiváltsága a tanár motiváltságán át
valósítható meg.
Nagyon fontos a csapatmunka a diákok és
tanárok részérõl egyaránt. Kollégáim a reál munkacsoport tanárai, egy nagyon jó
csapatot alkotnak, ahol mindenki besegít
egymásnak. Weinberné Kovács Ágnes a
kémia szakos kolléganõ a találkozó audiovizuális részét végzi, filmez, okleveleket készít. Bakkné Balogh Zsuzsanna biológiaföldrajz szakos kolléganõ a díszletet és fogadást, Kovács Irma hivatalsegéd pedig a
megfelelõ elõkészületeket és protokollt biztosította. Mindannyiuknak köszönet.

Madaras István tanár
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A verseny résztvevõi és díjazottjai és a
bemutatott kísérletek
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Jakab Dominik 8. a
Halász Gergõ 8. a
– Magnézium és kockacukor égése a
magnézium erõs oxidálódása
Szászi Lilla 8. b
Menyhárt Dominika 8. b
Kovács Terézia 8. b
– A vulkánok mûködése, a fény törése
Bordás Balázs 7. a
– Nyomás, Cartezius-búvár

Kovács Dávid 8. a
Balogh Abdellah 8. a
– Víz és a palack, titkosírás, Olaj és a
víz, Lufi átszúrása
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Kovács Bence 8. b
Firnigl Ákos 8. b
– Lávalámpa házilag, folyadék csere
Péhl Ferenc
Stampeel Viktor
– Hab varázs
Tóth dóra 7. b
Nuber Lilla 7. b
Nagy Laura 7. b
– Lila köd, Itt a piros, hol a piros?

Szikora Viktor 7. b
– Házi manométer
Dragschitz Xavér 7. a
– Házi toll ágyú, szeszrakéta mûködési
elve
Hunyadi János Általános Iskola
Nistea Vivien Melinda 7. b
Horváth Kincsõ 7. b
– Kémiai kiskert
– Fekete kígyó
– Keményítõ és a víz

Kövér Evelin
– Instant jég

Nagy Tamás 8. b
– Sugárhajtómû
Kreisz Bettina 8. c
– Légköri nyomás
Gál Péter 8. c
– Alkohol rakéta, légpárnás lufi, pancsolós rakéta
Díszoklevélben részesültek:
Bordás Balázs 7. a (Rákóczi) A legjobb
elõadásért
Gál Péter 8. c (Taksony) A legötletesebb
kísérletért
Nagy Laura, Kövér Evelin (Kõrösi) A leglátványosabb kísérletért

Taksony Vezér Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Kovács Dávid, Balogh Abdellah 8. a (Hunyadi) A legigényesebben elkészített kísérletért

Tankó Farkas Kinga Kata 7. a
– Cukor szenesítés, eredeti állapot

GRATULÁLUNK!

Lucza Bence 7. a
– Hõlégballon, Vákuum a sörös dobozzal

Székely-Simon Mária
igazgatóhelyettes

Kosárlabda beszámoló

.
Véget ért a szezon a Haraszti Sasok
kosarasainak.
Eredmények:
gyermek korosztály:
7 gyõzelem, 5 vereség
mini korosztály:
4 gyõzelem, 4 vereség
Szeretném megköszönni a gyerekeknek a munkáját és hogy elfogadtak engem, a szülõknek akik vállalták a sok utazást és amikor szükség
volt segítettek nekem, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola igazgatójának és nem utolsósorban a
DMTK-nak a segítségét.

Sajnos szomorú esemény történt, a Haraszti Sasok edzõje Bartáné Nagy Csilla
március 28-án súlyos betegség után elhunyt. Csilla néni 1971-ben kezdett el kosarazni a BSE-ben, ahol edzõje Szabó Ödön mesteredzõ volt. Eredményei öszszesítve: 7 bajnoki aranyérem, 7 MNK aranyérem, Ronchetti arany (1983) és bronz,
1 BEK ezüstérem a legfontosabbak közül, és számos ezüst- és bronzérem. 1978ban az Év legjobbjának választották a BSE-ben, és ebben az évben a megrendezett Tanács Kupán a csapata legjobbja címet is kiérdemelte. Számtalan tornán volt
a legeredményesebb játékos.
1976–1980 között a válogatott mezt 95 alkalommal húzhatta magára. Itt a legnagyobb eredménye a 1978-as Európa-bajnokság 6. helyezése volt.
Dunaharasztin 1990 óta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdett el foglalkozni a gyerekekkel, ekkor még õ maga is játszott. Késõbb bekapcsolódott a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola is, majd a DMTK. Edzõsködése alatt nagyon sok gyerek szerette meg a mozgás örömét. A Haraszti Sasokkal legnagyobb
eredménye 2009-ben a Kenguru Kupa 8. helyezése volt 40 budapesti csapat közül.
Idén a betegsége alatt is mindig a kosárlabda érdekelte, mindenrõl be kellett számolnom, számon tartotta az edzéseket és a meccseket is.
Nagy Csillát a BSE és az MKOSZ saját halottjának tekinti.
Barta Renáta, edzõ

Dunaharaszti Hírek – május

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Óvodások az iskolában

Iskolánk kidolgozott program szerint segíti
az óvoda–iskola átmenet megkönnyítését.
Az Oviiskola program célja, hogy a gyerekek szerezzenek pozitív élményeket az iskolával kapcsolatosan, érzelmileg éljék át,
hogy hamarosan õk is iskolások lesznek.
Az óvodák és iskolánk közötti – az iskolába való bekerülés elõkészítését célzó –
szakmai együttmûködés az óvodákban elkezdõdõ folyamatos és tervszerû fejlesztõ
munka iskolánkban való folytatása. Az iskolába való bekerülés elõkészítése, az
óvodából az iskolába való átmenet segítése kiemelt feladata iskolánknak.
Fontosnak tartjuk, hogy ne okozzunk törést az óvodából az iskolába való átmenet
során, hanem próbáljuk meg az óvodai játékosságot megtartva tanítani, nevelni a
kisiskolásokat. Iskolánk elsõdleges célja a

tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése a játék és a tanulási idõ célszerû felhasználásával. A gyermekek otthonos környezetben, barátságos, jó hangulatban töltik a napot. A program több feladatot tartalmaz, melyet egész tanéven át
folytatunk. Rendszeres találkozásokat
szervezünk az óvónõkkel, ovis délutánokat, nyílt napokat tartunk, tájékoztatjuk a
szülõket iskolánkról.
A projekt keretében 2012. március 21-én
délután újra megrendezésre került iskolánkban a már hagyományossá váló játszóházi foglalkozás, melyet a nagycsoportos óvodásoknak szervezünk.
A délután közös dal- és játéktanulással
kezdõdött. Ezután sok érdekes játékot
próbálhattak ki a gyerekek. A tornaszobában labirintus és egyensúlyfejlesztõ játékok várták az érdeklõdõket. A tantermekben számítógépes játékban, puzzle-ban,
társasjátékban ügyeskedtek az ovisok. Is-

merkedhettek a német nyelvvel. Társasjáték segítségével a német szavakat ízlelgethettek, zenét hallgathattak, majd német dalt tanultak, melyet el is táncoltak.
Egy másik helyszínen kézmûveskedtek,
húsvéti nyuszit készítettek.
Az iskolássá válás minden kisgyermek
életében fontos esemény, amit ezzel a vidám , jókedvû délutánnal szerettünk volna segíteni, zökkenõmentessé tenni Igyekeztünk lehetõséget biztosítani az iskola
megismerésére, az átmenet megkönnyítésére. Elvárásunk, hogy a következõ tanév kezdése sírásmentes legyen, a beszoktatás ideje lerövidüljön, és minél hamarabb indulhasson az érdemi munka.
Reméljük jól érezték magukat nálunk a kis
vendégeink!
Kaltenecker Antalné
igazgatóhelyettes

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
KÖRNYEZETVÉDELMI NAP
EREDMÉNYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hódító hódok
Bio-benzin
Bioszféra
Savas esõ
Barbárok
Tengeri csillagok
Bio girls
Zöldike
Macskák
Mókusok
Keselyûk
Zöld lombszöcskék
Kardfogú tigrisek

7/b.
6/a.
6/a.
6/a.
7/a.
7/b.
5/b.
7/a.
5/b.
5/a.
5/b.
5/a.
5/a.

194
173
162,5
158
157,5
156
154
147,5
135
132
131
128,5
113

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

A 6/. osztály csapataitól nem kaptam
menetlevelet, így értékelni sem tudtam õket!

Nemcsak az ember bánja,
Ha kihal a világ összes fája
Nem lesz levegõ,
bõvül a temetõ.
Ne hagyjuk ezt emberek,
én már fát vágni nem merek.
Baltám éle elkopott,
Legyünk most már boldogok!
Bioszféra a mi nevünk,
Ózonlyukat keresünk.
Ha meglátjuk betapasztjuk,
A Földet meg békén hagyjuk
6. a osztály verse

Az angol nyelv hete
Ahogy hosszú évek óta mindig, idén is áprilisban tartottuk az immár hagyományosnak mondható angol nyelv és kultúra hetét iskolánkban, amit sok elõkészület elõzött meg. A gyerekek különleges, érdekes
és látványos plakátot készítettek. Ezeket
16

az aulában állítottunk ki és az iskola diákjai egész héten érdeklõdéssel tanulmányozták õket, illetve a nyelvi vetélkedõn
kérdéseket tettünk fel a tablókon feldolgozott témákkal kapcsolatban.
A poszterek mellett angol és amerikai vonatkozású tárgyakból rendeztünk kiállítást, ahogy az elmúlt négy évben is, és ezt
idén kiegészítettük diákjaink angol füzeteinek bemutatásával.
A korábban említett nyelvi vetélkedõn a
gyerekek totó- és tesztfeladatokat töltöttek
ki csapatokban, filmet néztünk Erzsébet
királynõrõl, és kommunikációs ügyességi
játékot játszottunk.
A hét másik eseménye a szavalóverseny
volt, amely ugyancsak nagyon jól sikerült.
Színvonalas és igényes angol verseket hallhattunk a felsõ tagozatosoktól. Nehéz volt a
döntés az elsõ három helyezettet illetõen.
A hét minden napján a diákok egy történelmi kvíz-kérdést kaptak a rádión keresztül, amelyre a helyes választ másnapig
kellett behozni. Naponta sorsoltunk egy
gyõztest, aki apró nyereményt kapott. Az
iskolarádióban régi világslágerek és filmzenék is felcsendültek hétfõtõl péntekig.
Minden diáknak, aki a hét programjaiban,
feladataiban részt vett köszönjük a munkát. Jövõre folytatjuk!

ujsag@dunaharaszti.hu
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Némethné Hunya Gabriella,
Solti Réka
angol nyelvtanárok
Dunaharaszti Hírek – május

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Sportéjszaka
MOZOGJ, NE ALUDJ!
Az idei tanévben is megrendeztük immár hagyománnyá váló rendezvényünket, a sportéjszakát. Közel 250
diák részvételével a gimnázium épületében kezdõdött el a program.
Diákjaink minden évben nagy lelkesedéssel készítik csapatmezüket és indulóikat, amelyekért a csapatok zsû-

Ezúton szeretném megköszönni támogatóink az Oázis Wellness Központ, a Ruff pékség, az Imperia
Pizzéria, a Marcella cukrászda, a Coca-Cola Company segítségét, és nem
utolsó sorban kollégáim lelkes munkáját, valamint az iskola diákönkormányzatának aktív részvételét, akik évrõl
évre támogatnak abban, hogy ilyen
nagyszabású iskolai rendezvényt
szervezhessünk.
Nagy-Gyõr Dalma

UNESCO tábor
Dunaharaszti 2012.

rizést követõen értékes ajándékokat
nyerhetnek.
A szigethalmi DanceLand tánciskola
bemutatója után a kosárlabda csapatok vették birtokukba a tornatermet,
míg az iskola különbözõ tantermeiben
Teaház, Karaoke, Táncszõnyeg várta
a diákokat. Ezzel egy idõben az asztalitenisz-bajnokság résztvevõinek is
szurkolhattunk.
Este 10 órakor különjáratú buszokkal
érkeztünk a szigetszentmiklósi Oázis
Wellness központba, ahol reggel 6
óráig tartottak a kispályás labdarúgó
mérkõzések a szabadtéri mûfüves pályán. A meccseket Csépány Szilárd és
Veress Lászó tanár urak felváltva vezették. A medencében zajló vízi röplabda-bajnokság Czompa Gyula lelkes irányításával nagy népszerûségnek örvendett.
Az aktív diákságon kívül több csapattal neveztek az öregdiákok, aki évrõl
évre szívesen jönnek el erre a rendezvényre. Szponzoraink közül a CocaCola Company és az Ibiden Hungary
egy-egy csapata is részt vett a bajnokságban.
Idén a kidobó nevû labdajáték is verseny formájában zajlott. A diákok ellen az iskola tanári csapata is kipróbálhatta erejét, sajnos kevesebb sikerrel.
A mérkõzések mellett a résztvevõk
több helyszínen, így a jakuzziban, a
tepidáriumban, a szaunában, a
konditeremben szórakozhattak, sportolhattak. Az éjszakai Zumba fitness
edzést Fehér Gabriella 11. c osztályos
tanuló vezényelte.
Diákjaink minden évben nagy izgalommal várják ezt az napot, ahol a
sportolás öröme mellett, társaikkal
együtt felhõtlen perceket tölthetnek és
újabb barátokat szerezhetnek.
Dunaharaszti Hírek – május

2012. áprilisában iskolánkban ismét
megszerveztük az UNESCO tábort
melynek
mottója
„Understanding
Makes Good Friends” („A megértés új
barátokat teremt”) volt.
Kivételes módon idén 5 országból, a
finnországi Ii városából, a szlovén
testvériskolából Piranból, a lengyelországi Wloclawekbõl, Nagykikindáról
és a csehországi Lytomisilbõl érkeztek hozzánk diákok és tanárok.
A külföldi tanulókat hetedikes, nyolcadikos, kilencedikes és tizedik osztályos diákok látták vendégül egy hétre
családjaiknál. Voltak köztük rutinos,
cserekapcsolatban jártas tanulók, de
többségében olyan diákok vettek
részt a programban, akik most fogadtak elõször cserediákot.
A hétfõi nap a vendégek fogadásával
telt, majd kedden Sziráki György igazgató úr üdvözlõ szavaival kezdõdött a
közös projektmunka. A különbözõ országoknak egy-egy saját országbeli
Unesco Világörökséghez tartozó helyszínt vagy épületet kellett megmintázniuk.
Változatos modellek születtek, ki
agyagból, ki levegõre száradó gyurmából, vagy kartonpapír és hurkapálca felhasználásával dolgozott. Az elkészített mûveket a diákok rövid bemutatóval ismertették, majd kis kiállítás keretében az iskola diákjai is megtekinthették. Délután dr. Szalay László polgármester úr kedves vendéglátása után Dunaharaszti nevezetességeivel ismerkedtünk meg.
Másnap egész napos budapesti kiránduláson vettünk részt, ahol gyalogo-

san, majd a Dunán sétahajózva csodálhatták meg vendégeink Budapest
fõbb látványosságait. Az állatkerti
nagy séta zárta aznapi programunkat.
Szerencsére az idõjárás is nekünk
kedvezett, amire másnap szükségünk
is volt. A kiskunlacházi Petykó Majorban töltöttük a napot. Kenukkal áteveztünk Ráckevére, ahol színes idegenvezetés mellett csodálhattuk meg
a helyi szerb templom freskóit, valamint az országban egyedinek számító vízimalmot. Közben a lelkes szülõk
palacsintával készültek az éhes
gyomrok megenyhítésére. A majorban lehetõség nyílt lovaglásra, majd a
Dunaharaszti Kézmûves Egyesület
segítségével különleges festési technikával minden diák maga készíthette
el UNESCOs pólóját. A nap közös esti grill partival és meglepetés tûzijátékkal zárult, melyben lelkes apukák voltak segítségünkre.
Ezekben a napokban tartottuk az iskolánkban már hagyománnyá vált „Ki
mit tud?” versenyt, melyre saját produkcióikkal izgatottan készültek vendégeink is.
A tábor záróestjén a diákönkormányzat szervezésében játékos vetélkedõvel, magyar táncházzal, közös énekléssel és vacsorával búcsúztattuk
vendégeinket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Dunaharaszti város Önkormányzatának, a Kis-Duna Étterem és Panziónak, valamint az iskola dolgozóinak és
a vendéglátó szülõknek az együttmûködését és támogatását.
A búcsúzás könnyei valóban bizonyították számunkra, hogy e rövid idõ
alatt is szövõdhetnek határokon átívelõ barátságok.

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Gere Pékség mintaboltot nyit Dunaharasztiban
A minõségi, hagyományos technológiával és
receptúrával készült kenyerek és péksütemények
iránti igény mindig erõs volt a vásárlók körében.
Ennek az igénynek kívánt megfelelni idõsebbik
Gere István – a Gere Pékség alapítója –, aki
1936-ban pékséget alapított azzal a céllal, hogy
ellássa Szigetszentmiklós és környékét minõségi
pékáruval.
Mára egy harmadik generációs vállalkozássá nõtte ki magát a szigetszentmiklósi székhelyû pékség, de mindazokat az értékeket, alapelveket és
üzletpolitikát, melyet az alapító vallott a mai vezetés is magáévá tette.
Gere István – az alapító fia – 1991-ben vette át
a vállalkozást. Az akkor még csak 3 dolgozóval
üzemelõ pékség mára több mint 80 munkatárssal büszkélkedhet. 2002-ben új üzem létesült Szigethalmon, ahol 1100 m2-en folyik a termelés.
A szigetszentmiklósi Gere Pékség 2002 óta az
EU szabványoknak megfelelõen mûködik, 2007tõl bevezetésre került az IFS minõségbiztosítási
rendszer, melyet évente felülvizsgál az erre jogosult szerv (TÜV). 2010-tõl a vállalkozás elkötelezett híve a környezetvédelemnek, ennek megfelelõen bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés, a környezetbarát csomagolóanyagok alkalmazása is. A Gere Pékség tagja a Magyar Pékszövetségnek, a Prémium Hungaricum Egyesületnek és az Elsõ
Magyar Fehérasztal Lovagrend pék tagozatának.
A vállalkozás évek óta támogatja Szigetszentmiklós és a térség
kulturális, hagyományõrzõ és sport eseményeit, rendezvényeit.
A termékek kiváló minõségének folyamatos biztosítása érdekében nagy gondot fordítanak a pékségnél arra, hogy mind a felhasznált anyagok, mind a velük kapcsolatba kerülõ munkatársak,
beszállítók is a legkiválóbbak közül kerüljenek ki. Nagy gondot
fordítanak a munkatársak szakmai tudására és fejlõdésére, hiszen az általuk elkészített és értékesített termékek minõsítik a
pékséget.
A vállalkozás számos sikertermékkel büszkélkedhet, amelyek
méltán tették ismertté a Gere Pékséget. Prémium Hungaricum
minõsítéssel rendelkezik az Alföldi kenyér, a Finom fonott kalács,
a Békebeli vajaskifli, a Csülkös kenyér és a pékség által gyártott
Kárpát kenyér. Egyedülálló a térségben a Gere Pékség hájas süteménye, melyet szilvalekvárral és dióval is egyaránt töltenek.
2010-ben Marosvásárhelyen megrendezett nemzetközi kenyérversenyen a Debreczeni krumplis komlós kenyér – amelyet a cég

fennállásának 75. évfordulójára készítettek – 2. helyezést ért el
az egészséges kenyér kategóriában. A kenyér ekkor még kísérleti stádiumban volt, alapos piaci tesztelést követõen 2011 tavaszán került bevezetésre a Gere Pékség mintaboltjaiba. A vásárlók és a szakma pozitív fogadtatásának köszönhetõen a termék
gyorsan népszerû és keresett kenyér lett a fogyasztók körében.
Idén februárban a Debreczeni krumplis komlós kenyér további
szakmai elismerést kapott, mivel az UKBA-n (Nemzetközi cukrászati, sütõipari és gasztronómiai szakkiállítás) megrendezett kenyérversenyen elsõ helyen végzett. Az aranyérem mellett megkapta az év Szent István napi kenyere címet is, így augusztus
20-án országszerte a Gere Pékség receptúrája alapján készítik
el a Szent István napi kenyeret.
A kenyér receptúrája a régi hagyományt hordozza és speciálisan
Szigetszentmiklós kenyerének szánta idõsebbik Gere István a
Gere Pékség alapítója. 2011-ben Gere István talált rá a receptre és bízta meg Debreczeni Józsefet az üzem vezetõjét, hogy a
régi receptúrát megtartva, a mai kor követelményeihez igazítva
süsse meg az egykoron népszerû kenyeret a pékség fennállásának 75. évfordulója alkalmából.
A Debreczeni krumplis komlós kenyér rusztikus külsejû, cipó formájú, hosszú érésû kovásszal készül, 40% fõtt burgonyát tartalmaz és a kovászolás során a komló virágát forrázzák le és azt adják hozzá a kenyér tésztájához. A kenyeret igényes szalag öleli át, amely kihangsúlyozza a termék
különlegességét és hagyományos jellegét.
A Gere Pékség mintaboltja június 1-jén
pénteken nyit Dunaharasztiban!
Gere mintabolt

2330 Dunaharaszti, Fõ út 130/C
Nyitva tartás: H-P: 6–18 óráig
Szombat: 6–13 óráig
Vasárnap: zárva
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Dunaharaszti Hírek – május

RENDÕRSÉGI
FELHÍVÁS

Ruhaosztás és ruhaátvétel
lesz június 1-én és 8-án (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fõ út 73-ban, a
karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett). Az elvitt ruhanemûért szerény
összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban
a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel várja a Szent Erzsébet Karitász

2012. április hónapban
elhunytak neve és életkora
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Osztály Rablási Alosztálya keresi azt a képen látható személyt, aki
2012. május 09-én 12:48 órakor – fején baseball sapkával, szemeit napszemüveggel takarva – bement egy
taksonyi takarékszövetkezetbe és az
ott tartózkodó alkalmazottakat a kezében tartott, feltehetõen lõfegyverrel
megfenyegetve tõlük készpénz átadását követelte. Ezt követõen az így megszerzett készpénzzel a helyszínrõl kerékpárral elmenekült.

Barta Györgyné
Bauer Ferencné
Dr. Kulacs Ernõ
Farkas Lászlóné
Fekete Sándorné
Földházi Sándorné
Fürcht Ernõné
Gyõri János
Holubetz Györgyné
Kiss Lajos
Laczkó Miklósné
Mayer Ádámné
Párdányi Gézáné
Réder Jánosné
Reketes Emilné
Szedlák István
Tömpe Károly
Zabolai Istvánné

élt 58 évet
élt 74 évet
élt 76 évet
élt 88 évet
élt 79 évet
élt 73 évet
élt 62 évet
élt 67 évet
élt 80 évet
élt 64 évet
élt 78 évet
élt 85 évet
élt 73 évet
élt 92 évet
élt 62 évet
élt 67 évet
élt 57 évet
élt 77 évet

ÚJ GAZDIT KERESEK....
„Nézz bele egy kutya szemébe... a végtelen jóság néz vissza rád....
Bánj úgy vele, hogy ez a szeretet soha ne hunyjon ki belõle...!”
Állatbarát, szeretõ gazdit keresünk ennek a tündéri, kedves
beagle kutyusnak. Ivartalanított fiú-kutyus, gyerekszeretõ, barátságos, nyugodt. Házikedvencként és jelzõ kutyusként is nagyszerû társ lehetne.
Várjuk a jövendõ gazdi jelentkezését, aki már soha nem fogja
magától eldobni!
Nap mint nap újra találkozom kidobott kutyussal, cicával. Jelenleg is sok árva vár nálam gazdira. Ahhoz hogy újabb árvákat tudjak befogadni, szükség van
összefogásra, az Önök segítségére. Egyedül, önerõbõl nem tudom megoldani az állatok etetését, orvosi kezelését! Kérem, segítsenek! Összefogással több kidobott, árva állatot tudok befogadni, majd igyekszem szeretõ, jólelkû gazdikhoz juttatni õket.
Elõre is köszönöm a támogatásukat!

06-20-803-0543

e-mail: seniko79@citromail.hu
Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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2012. áprilisi újszülöttek
Ádám Dániel József
Ádám Péter György
Bejczy-Kovács Anna
Bernáth Csaba
Bihari Klaudia Erika
Dobos Nikolett
Gyenge-Takács Dávid
Horváth Eszter
Juracsik András János
Kalik Levente
Kiss Panka Izabella
Rafael Csaba
Szakál-Balogh Júlia
Sztojka Olivér Kevin
Tóth Líviusz Vencel
Vajna Péter

04. 03.
04. 03.
04. 23.
04. 11.
04. 11.
04. 23.
04. 20.
04. 27.
04. 06.
04. 21.
04. 25.
04. 26.
04. 27.
04. 19.
04. 28.
04. 26.

Márciusból kimaradt:
Czakó Ádám

03. 12.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI
MINDAZOKNAK, AKIK
SÖRÖS GYULA
TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK
ÉS FÁJDALMUNKBAN OSZTOZTAK.
SÖRÖSNÉ ÉS CSALÁDJA

KÖSZÖNETET MONDUNK
MINDAZOKNAK,
AKIK SZERETETT FELESÉGEM,
ÉDESANYA, NAGYMAMA
FÜRCHT ERNÕNÉT
UTOLSÓ ÚTJÁRA ELKÍSÉRTÉK
FÁJDALMUNKBAN OSZTOZTAK.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

2012.

ÉVI

HIRDETÉSI

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

ujsag@dunaharaszti.hu
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DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Futónagyköveteink jelentik
Április második felében futóink kirajzottak az ország különbözõ részeibe, és
vettek részt különbözõ ottani futóeseményeken: a Hármashatárhegyen, Óbudán, Debrecenben, a Mátrában, Sárváron, sõt szomszédolni elmentünk a Népligetbe is az idén immáron másodjára
megrendezett tavaszi örömfutásra. A sok
közös vasárnapi futás mellett sikeresen
szerepeltünk a majálison is, ahol a városi rendezvény programjába illesztve szerepelt egy közös futás. A Sport-szigeten
több kört futottunk a melegben – kicsik
és nagyok egyaránt – és jól esett utána
a frissítés is! Amíg a csapat egy része a
városi majálisfutáson volt, addig a csapat másik részre a Samsung terepfutóversenyen állt helyt a hõségben. Most
pedig valamennyien szorgalmasan készülünk a közeljövõben sorrakerülõ versenyeinkre.

Itt a tavasz és a futószezon – nemcsak az
idõjárás jelentésekben hallhatóak egyre
melegebb napi hõmérsékletek, hanem
Dunaharaszti útjain is
egyre gyakrabban találkozhatunk futókkal.
Azért, hogy a futás
tényleg öröm legyen
– érdemes egy-két
hasznos tanácsot is
figyelembe venni!
– Sosem késõ elkezdeni!
– Mindig legyen idõ a bemelegítésre és
a végén a levezetésre és a nyújtásra
– így elkerülhetõek lesznek a sérülések.
– Minden kezdet nehéz, ez sem lesz
könnyû!
– Az egyéni célkitûzés hasznos, könynyíti a teljesítést.
– Társaságban kellemesebb – gyalogolni – futni és izzadni is!
– A futáshoz a legfontosabb kellék a jó
sportcipõ.
– A fokozatos kezdésnél a kis izomláz jó
jel, a kimerültség nem!
– Kezdõ futók a hosszabb táv lassabb
megtételére helyezzék a hangsúlyt, ne
a sebességre.

– A harminc éven felüliek kezdjék a sportos életmódot orvosi vizsgálattal, még
akkor is, ha egészségesnek érzik magukat!
– Lázasan, betegen tilos a sportolás!
– Nincs ügyetlen, kétballábas futó, legfeljebb akaratgyenge.
– Nem szenvedni, hanem futni/gyalogolni érdemes!
Csatlakozás a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve emailben:
gamplett.gabor@gmail.com és/vagy
gykata.fut@gmail.com.

KEMPO HÍREK
Az idõ telik, eredmények pedig voltak, vannak és lesznek!

tercei Móricz ózdi tanítványunk
horvát
ellenféllel
szemben mutatta meg, hogy
ki az úr a háznál. A gála fõmérkõzésén Felföldi Szabolcs legyõzte a szintén horvát Antonio Babicsot.

Üdvözlök mindenkit!
Úgy néz ki, hogy a nagy fába vágott fejsze kezdi kidönteni a fát! A kitûnõ évkezdés,
melyet a Kempo Világbajnoksággal kezdtünk, méltán
folytattunk. Amatõr MMA fordulón két tanítványunk is
nyert, nevezetesen Szombat
Patrik, és Sós Tibor is. Március 3-án Jótékonysági Ketrecharcon
szerepeltünk,
(nem áll távol tõlünk a jótékonykodás sem), ahol Felföldi Szabolcson kívül ketrecbe lépett Szombat Patrik is, ami mindkettõjük gyõzelmével zárult. Kempo utánpótlás Országos verseny következett utána, ahol már új, kezdõ sportolóinkat is ki tudtuk próbálni. Gyimesi Márk light kontaktban, László Zsolt,
Bozsányi Andor full kontaktban nyert aranyérmet, Káldi Dávid és
Kósa Roland pedig full kontaktban ezüst érmes lett.
Tüske Kupa 2, óriási Dunaharaszti sikerek hozott!
Március 24-én rendezték meg a Tüske Kupa 2 Nemzetközi Ketrecharc gálát. Bagdi Tamás és Szombat Patrik döntõt vívott a
Profi K-3 8-as tornáján (az ország nyolc legjobb 76 kg-os mezõnyébe). Mindkét versenyzõnk 2-2 gyõztes meccsel jutott a döntõbe, ahol a végsõ gyõzelmet Bagdi Tamás szerezte meg. Besz-
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Akinek felkeltette az érdeklõdését ez a fajta keményebb
harcmûvészet, azt várjuk
szeretettel, és persze azt is,
aki csak versenyen kívül szeretne mozogni valamennyit.
Gyere harcolj velünk, küzdjél velünk, és meglátod acélos leszel!
Korosztálytól függetlenül!
Cím: Pitbull-Kempo-Sport Edzõterem Dunaharaszti, Fõ út 47.
(Felföldi-Gumi).
Tel.: 06-30-9902-354, 06-24/460-164
Köszönjük támogatóinknak a segítséget:
– Magyar Kempo Szövetség
– Magyar MMA Szövetség
– Tüske Security

ujsag@dunaharaszti.hu
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Felföldi Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sports

Dunaharaszti Hírek – május

DMTK hírek
NB III-as felnõtt csapatunk eredményei:
21. forduló Dunaharaszti MTK–Jánoshidai SE 4-1
A Jánoshida ellen hiába támadtunk többet, mint vendégeink,
mégis õk szereztek vezetést. A második félidõben viszont nem
kegyelmeztünk nekik és Dabasi Károly 2, valamint Dobesch Bálint és Patkó György góljával magabiztosan nyertünk.

20. forduló Tura VSK–Dunaharaszti MTK 2-2 (Gólszerzõk:
Frankovics Attila, Erdélyi Rudolf)
21. forduló Maglódi TC–Dunaharaszti MTK 1-1 (Gólszerzõ:
Frankovics Attila)
Az U17 és az U19 következõ havi programja:

22. forduló FC Dabas–Dunaharaszti MTK 0-0
A listavezetõ Dabassal egy magas színvonalú mérkõzést vívtunk.
Ugyan a mieink közelebb álltak a gyõztes találat megszerzéséhez, ám ezúttal nem jártunk sikerrel, így meg kellett elégednünk
az egy ponttal.

május 13. 10:00 és 12:00 Hatvan–DMTK
május 18. 16:00 és 18:00 DMTK–RKSK
május 19. 10:00 és 12:00 DMTK–Üllõ
május 26. 13:00 és 11:00 Dabas–DMTK
június 2. 10:00 és 12:00 DMTK–Diósd

23. forduló Hódmezõvásárhely FC–Dunaharaszti MTK 1-2
A hirtelen jött nagy meleg ellenére is remek meccset játszott
a Dunaharaszti Hódmezõvásárhelyen. Patkó György góljával
mi kerültünk elõnybe, amit a hazaiak ki tudtak egyenlíteni, ám
a 79. percben Dobesch Bálint szépségdíjas lövésével nyertünk.

A DMTK U15 eredményei:

24. forduló Dunaharaszti MTK–Szarvasi FC 2-0
A jól védekezõ szarvasiak alaposan megnehezítették együttesünk dolgát és sokáig nem találtuk rajtuk a „fogást”. A második
félidõben aztán Patkó György kétszer is megzörgette a Békés
megyeiek hálóját, amire nem volt válaszuk vendégeinknek.

19. forduló Bugyi SE–Dunaharaszti MTK 1-5 (Gólszerzõk: Pataki László 4, Jenei Áron)
20. forduló Dunaharaszti MTK–Örkény SE 6-1 (Gólszerzõk:
Pataki László 3, Spaczér Tamás, Vitányi Gergõ, Milcsevics Márk)
22. forduló Dömsöd–Dunaharaszti MTK 2-0
23. forduló Dunaharaszti MTK–Régió SC 1-0 (Gólszerzõk:
Milcsevics Márk)

A csapat következõ havi programja:

A DMTK U13 eredményei:

május 20. 17:00 DMTK–Tápiószecsõ
május 27. 17:00 Üllõ–DMTK
június 3. 17:00 DMTK–Kecskemét II
június 9. 17:00 Csepel–DMTK
június 16. 17:00 DMTK–Makó

11. forduló Dunaharaszti MTK–Dömsöd SE 5-2 (Gólszerzõk:
Vitányi Gergõ 2, Szántó Tamás, Kálazi Tamás, Egyed Róbert)

A DMTK II eredményei:

A szokásoknak megfelelõen idén is megrendeztük a Május 1. Kupát, melyen 15 csapat vett részt. A Sport-szigeten, az edzõpályán került lebonyolításra a torna, ahol remek, izgalmas mérkõzéseket vívtak egymással a gárdák. A csoportkör után, a negyeddöntõk, az elõdöntõk és a helyosztók következtek. A gyõzelmet
a Harlem szerezte meg, melyet javarészt U19-es keretünk tagjai alkottak. Második lett az Andrásik Sándor nevû gárda, ami a
DMTK II játékosaira épült. Harmadik helyen a Lövéte végzett. Az
elsõ három mellett díjat kapott a legjobb játékos: György Levente (Lövéte), a legjobb kapus: Ernszt Roland (Harlem), és természetesen Bak Attila (Pizza), mint gólkirály is külön elismerésben
részesült.

14. forduló Szigetszentmiklósi TK–Dunaharaszti MTK 0-1
(Gólszerzõ: Egyed)

18. forduló Albertirsa–Dunaharaszti MTK II 2-1 (Gólszerzõ:
Kerezsi Márton)
19. forduló Dunaharaszti MTK II–Abony KID FC 4-5 (Gólszerzõk: Kis László 2, Röszler Krisztián 2)
20. forduló Kakucs KSE–Dunaharaszti MTK II 0-2 (Gólszerzõk: Jobbágy Tamás, Mondok Roland)
21. forduló Monorierdõ–Dunaharaszti MTK II 2-6 (Gólszerzõk:
Röszler Krisztián 3, Szemán Lajos 2, Ráti Tamás)
A csapat következõ havi programja:

Már lehet jelentkezni a DMTK nyári táborába!

május 20. 17:00 Tápióság–DMTK II
május 26. 17:00 DMTK II–Dunavarsány
június 2. 17:00 Inárcs–DMTK II
június 9. 17:00 DMTK II–Táborfalva

Szeretsz focizni? Vagy csak szeretnéd kipróbálni magad focistaként? Akkor ne habozz, jelentkezz a DMTK nyári táborába!!!
Minden 7–14 év közötti gyermeket szeretettel várunk, akár igazolt játékos, akár csupán szeretne jókat focizni.

A DMTK U19 eredményei:

Az elsõ tábor: június 18-án indul
A második: június 25-én indul
Minden turnus hétfõn kezdõdik és pénteken ér véget. Érkezés:
8.30-tól. A foglalkozások 9-16 óráig tartanak (távozás: 16.30-tól),
melyet több edzõ irányít, napi két edzéssel tarkítva. A tréningek
közötti idõben szabad foglalkozás lesz, amikor ki-ki kedve szerint pingpongozhat, videójátékozhat vagy asztalifocizhat.

19. forduló Dunaharaszti MTK–Gyöngyöshalász SE 4-0 (Gólszerzõk: Molnár Krisztián, Bajzáth Martin, Urbán Péter, Lugosi
Bence)
20. forduló Tura VSK–Dunaharaszti MTK 0-10 (Gólszerzõk:
Schubert Roland 4, Faragó Krisztián 2, Papp Gergely 2, Molnár
Martin, Nemes Csongor)
21. forduló Maglódi TC–Dunaharaszti MTK 2-1 (Gólszerzõ:
Bajzáth Martin)
A DMTK U17 eredményei:
19. forduló Dunaharaszti MTK–Gyöngyöshalász SE 4-0 (Gólszerzõk: Frankovics Attila 3, Farkas Balázs)
Dunaharaszti Hírek – május

A tábor ára: 16 000 Ft (amely tartalmazza az ebéd és az uzsonna árát, valamint napi 1,5 liter ásványvizet).
A tábor helyszíne: DMTK sportpálya, 2330 Dunaharaszti,
Mindszenty utca 16.
Jelentkezni a turnusok elõtti csütörtökig lehet, személyesen
a DMTK-pályán!

ujsag@dunaharaszti.hu
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Csapó László
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Dunaharasztin
a Mûvelõdési Házban
2012. június 7-én csütörtökön
12–18 óráig
VÉRADÁS LESZ!
A VÉR ÉLÕ SZÖVET, SEMMI MÁSSAL
NEM PÓTOLHATÓ
AZ EMBERI SZERVEZET SZÁMÁRA.
Ezért fontos, hogy
minél többen váljunk véradóvá.
Ki adhat vért?
Mindenki, aki egészséges, elmúlt 18 éves de még nem töltötte
be a 60. (rendszeres véradóknál 65.) életévét. Mivel a levett vér
mennyisége 450 ml, azaz majdnem fél liter ezért a véradáshoz
az 50 kg-os súlyhatárt meg kell haladni. Számos tünet, beavatkozás vagy gyógyszeres kezelés kizárja a véradást, de nem
mindegyik. A gyógyszerszedés például önmagában nem kizáró ok, errõl és a véradást érintõ minden más kérdésrõl a véradás helyszínén jelenlévõ orvos dönt felelõsen. A minél kevésbé megterhelõ véradáshoz azonban nem elég csak megfelelni
a feltételeknek, hiszen a felkészülés is sokat számít. A véradást
kellõ pihenés, étkezés és bõséges italfogyasztás kell, hogy
megelõzze. Természetesen ilyenkor kerülni kell a nagyon zsíros ételeket és a szeszesitalokat is.
A véradás folyamatának teljes idõtartama mintegy fél óra. Elsõ
lépésként egy fényképes igazolvány és a TAJ kártya alapján regisztrálják az adatokat. Fontos, hogy a megfelelõ igazolványok
bemutatása (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél
+ TAJ kártya, némely vérellátónál lakcímkártya) nélkül nem lehet
vért adni! A regisztráció után a donornak ki kell töltenie egy kérdõívet is. E kérdõív alapján dönti el az orvos, hogy van-e a véradásnak bármiféle kockázata. Az orvosi és a laborvizsgálat során fõ vércsoport meghatározásra, hemoglobin szint és vérnyomásmérésre kerül sor. A véradás maga körülbelül 5-7 percig tart,
amit egy tíz perces pihenés és megfigyelés követ. Ha minden
rendben van, a donor fölkelhet. A véradást megelõzõen, vagy az
után kötelezõ a donorétkeztetés, amelynek során fél liter folyadékot (ásványvíz) és kalóriapótló csokoládészeletet, illetve 500
Ft értékû, minden nagyobb üzletben beváltható hidegélelmezési
utalványt kap a véradó. A véradás napján fokozott fizikai terheléssel járó munka vagy sporttevékenység nem végezhetõ, azaz
pihenni kell, de minden más hétköznapi tevékenység zavartalanul végezhetõ. A levett vér összes
alkotója nagyjából egy hónap alatt termelõdik újra, de két véradás között így is 56 nap kötelezõ
pihenõidõ szükséges. A nõk évente 3, a férfiak pedig 4 alkalommal adhatnak vért.
Köszönjük!
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NAV hírek
Vége a sorban állásnak a NAV ügyfélszolgálatain
Évente több millió adózó keresi fel személyesen a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal ügyfélszolgálatait, akik mostantól egyes adóügyeiket
elõre egyeztetett idõpontban, sorban állás nélkül intézhetik. 2012.
április 16-tól ugyanis új szolgáltatással jelentkezik az állami adóhatóság: ekkortól érhetõ el honlapján az internetes ügyfélszolgálati idõpontfoglalást biztosító program. Az ügyintézési idõpontok lefoglalására a NAV 22 központi ügyfélszolgálatán, a NAV honlap „Ügyfélszolgálatok”, „Kapcsolatfelvétel” és „Szolgáltatások” menüpontjai alatt, a leggyakrabban intézett ügytípusok esetében van lehetõség. Ezek: adókártya és adóigazolás igénylése, illetõségigazolás
kérése és ügyfélkapunyitás.
Idõpontot foglalni legfeljebb két hétre elõre lehet, és legkorábban az
idõpont lefoglalását követõ második napra lehetséges ügyintézési
idõpontot elõjegyezni. Az ügyfélnek elõször ki kell választania, hogy
mely ügyfélszolgálaton kíván ügyet intézni, majd meg kell adnia az
intézendõ ügy típusát, ezt követõen választhatja ki a számára kedvezõ szabad ügyintézési idõpontot. Nemcsak saját ügyben van mód
az elõzetes idõpontfoglalásra, a meghatalmazottként, képviselõként
eljárók is élhetnek ezzel a lehetõséggel. Ha az idõpontfoglalás során az ügyfél megadja e-mail címét, elektronikus visszaigazolást
kaphat az idõpontfoglalás részletes adatairól.

Kiállított számlái buktatták le
a vagyonvédelmi céget
Egy kapcsolódó vizsgálat során bukott meg az a vagyonvédelmi
vállalkozás, amely eltitkolta bevételeit, feketén foglalkoztatta az
alkalmazottait, és a cég ügyvezetõje magánokirat hamisítást is
elkövetett. A társaság több mint 141 millió forint áfát nem fizetett meg, 800 alkalmazottját pedig be sem jelentette.
A NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága utólagos ellenõrzést folytatott le egy vagyonvédelmi társaságnál. A revizorok a társaság befogadott számlái között 94 db olyan bizonylatot találtak, amelyek egy
Budapesthez közeli székhelyû, szintén vagyonvédelemmel foglalkozó kft.-tõl származtak. A jelentõs mennyiségû számla felkeltette az
ellenõrök érdeklõdését.
Az adóhatóság belsõ információs rendszerébõl kiderült, hogy a
számlák 141 millió forintnyi áfatartalmát ez utóbbi cég nem vallotta be és nem is fizette meg az államkasszának.
A NAV azonnali, több évet és több adónemet érintõ vizsgálatot rendelt el. A még jelenleg is folyó eljárások eddigi megállapításaiból kitûnik, hogy a fõvároshoz közeli székhelyû kft. nemcsak a jövedelmezõ gazdasági tevékenységébõl befolyó bevételeit és az ahhoz kapcsolódó áfakötelezettségét titkolta el, de a több mint 800 alkalmazottját
sem jelentette be, és járulékot sem vallott be, vagy fizetett utánuk.
Mindezek miatt a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó
Fõigazgatósága feljelentése alapján a NAV pénzügyi nyomozói
folytatólagosan elkövetett, az adóbevételt különösen nagymértékben csökkentõ adócsalás bûntette, a számvitel rendjének
megsértése, valamint magánokirat hamisítás vétsége miatt indítottak büntetõeljárást. Az elkövetõk akár 12 évi szabadságvesztésre is számíthatnak.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága
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Majális Dunaharasztin 2012-ben

