XXI. évfolyam – 2012. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

DPMV ZRt. levele
Változás a hulladékszállításban
Derûvel élni az életet
Képviselõ-testületi ülés

2. oldal

3. oldal

5. oldal

8. oldal

Pest megyei körutazás kultúrakedvelõknek
12. oldal

4. oldal

2

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

Dunaharaszti Hírek – augusztus

Változás a hulladékszállításban
Dunaharaszti Város Önkormányzata a korábbi közszolgáltatóval, a DHRV Kft.-vel kötött
közszolgáltatási szerzõdéseket felmondta.
A felmondás indoka az volt, hogy a kisebségi tulajdonossal nem sikerült megállapodásra
jutni néhány elengedhetetlen cégjogi kérdésben, többek közt az ügyvezetõ megválasztásában. Az ügyvezetõ személyének hiánya
azonban veszélyeztette a lakosság biztonságos és a megszokott magas színvonalú közszolgáltatásokkal történõ ellátását. Az önkormányzat eltökélt abban, hogy az elmúlt években a hulladékkezelési ágazat területén elért
kiemelkedõ színvonalú szolgáltatásokat –
köztük a szelektív hulladékgyûjtési rendszert,
vagy a zöldhulladék begyûjtését – megõrzi és
folyamatosan biztosítja. Az önkormányzat
döntése az volt, hogy szakmai partner bevonásával közös társaságot hoz létre, melyben
az önkormányzati tulajdon – összhangban a
készülõ hulladékgazdálkodási törvénnyel és
a kormány szándékával meghatározó, azaz
51% lesz. Az új cég megalapításáig és a hatósági engedélyek beszerzéséig, a hulladék-

kezelési feladatokat a kisebbségi tulajdonos
a Multiszint Kft. látja el.
A Multiszint Kft. 1995-ben alakult, azóta tevékenykedik a hulladékszállítási ágazat területén.
Tíz éven keresztül voltak tagjai annak a konzorciumnak, amely a fõvárosi szilárd hulladék
begyûjtését és szállítását végezte, jelenleg pedig alvállalkozóként vesz részt ebben a munkában. Egy millió köbméter szilárd hulladék
elszállításáról gondoskodnak évente. Rendelkeznek a szükséges felszerelésekkel és eszközparkkal, célgép állományuk a legkorszerûbb
mûszaki színvonalat képviseli és összesen 40
darab, Mercedes, Schwarzmüller és Citroën típusú jármûvel rendelkeznek. A cég a fõvároson kívül fõleg a mi régiónkban, így Szigetszentmiklóson, Gyálon, Vecsésen, Üllõn, Budaörsön, Törökbálinton is tevékenykedik, de
alvállalkozóként dolgozott már Dunaharasztin
is, a DHRV Kft., a Zöld Korona 2000 Kft., valamint az Önkormányzat megbízásából.
Mindannyiunk számára a pontosság, a biztonságos feladatellátás, a környezetvédelmi
és egészségügyi szempontok maradéktalan

betartása a legfontosabb. A Multiszint Kft.vel megalakítandó közös cég alkalmas lesz
arra, hogy minden szempontból megfeleljen
ezeknek az elvárásoknak. Valamennyi korábbi munkavállalót átvesz és biztosítják az eddigi szállítási menetrendet is. Fontos számunkra, hogy a lakosság a lehetõ legkevesebbet érezzen meg az átállásból. Ez azt jelenti,
hogy mindenki továbbra is azonos módon és
a korábbi áron veheti igénybe a szolgáltatást.
Társaságunk törekszik arra, hogy a lakosság
számára a megszokott magas színvonalat biztosítsuk, de ha a szolgáltatással kapcsolatban
kérdése vagy javaslata merülne fel, kérem
nyugodtan keresse a kollégáinkat akik szívesen segítik Önt a megoldásban.
A Multiszint Kft. elérhetõségei:
Iroda: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46.
Tel.: 24/531-391
Fax.: 24/531-561
Mobil: 70/318-3839
E-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu

Tisztelt Partnereink!
Lomtalanítás Dunaharaszti, 2012. õsz reggel 5:30 órától
szeptember 08. szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felõl az
51-es út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca
- Egry József utca - Paál László utca Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Levendula
u. - Király köz - Pitypang u. - MÁV alsó
utca közötti terület
szeptember 09. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út
felé haladva) jobb oldala - Vasút utca Móricz Zsigmond utca - Temetõ utca vasúti sín - Bárka utca - Duna-Tisza csatorna - Fõ út közötti terület
Figyelem! A Fõ úton a lomtalanítást következõ szombaton, szeptember 15-én végezzük.
szeptember 15. szombat
Fõ út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget - Duna sétány - Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca - Soroksári út - Fõ út - Károlyi Mihály út - dr.
Pósta Sándor utca - Las Torres utca Csokonai utca - Szondy György utca Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Ferenc utca - Eötvös köz - Eötvös Károly
utca - Baross utca - Dózsa György út (Fõ
út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala közötti terület
szeptember 16. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca Kikelet utca - Határ út - Orgona utca Tavasz utca - Határ út - Knézich utca Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé
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haladva) bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt, hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelõzõ napon tegyék az ingatlanok elé. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen. A 2 m3-t meghaladó menynyiségû lom elszállítását az ingatlan
tulajdonosának vagy bérlõjének szállítólevél alapján bruttó 4445 Ft/m3
áron kiszámlázzuk. A lomtalanítás
reggel 5:30 órakor kezdõdik! Azon
bejelentéseket, hogy az utcában a
lomtalanítás látható megtörténte után
elszórtan lom ott maradt, nem veszszük figyelembe.
Ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV, rádió, mikrohullámú sütõ, hûtõszekrény, számológép,
számítógép, (mobil)telefon, videó játé-

kok), izzólámpák, fénycsövek, festékek,
hígítók, savak, lúgok, permetezõ szerek,
olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala,
pala), használt gépjármû és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelék.
Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el
lerakóban.

2012. évi ünnepnapokkal kapcsolatos hulladékszállítási rend:
Ünnep ideje
augusztus 20. hétfõ
október 22. hétfõ
október 23. kedd
november 1. csütörtök
november 2. péntek
december 24. hétfõ
december 25. kedd
december 26. szerda
2013. január 1. kedd

Ünnep neve
Államalapítás ünnepe
Pihenõnap
Nemzeti ünnep
Mindenszentek
Pihenõnap
Pihenõnap
Karácsony
Karácsony
Újév

Helyettesítõ napok
augusztus 18. szombat
október 20. szombat
október 21. vasárnap
november 3. szombat
november 4. vasárnap
december 22. szombat
december 23. vasárnap
december 24. hétfõ
december 30. vasárnap
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2012. AUGUSZTUS – A HÓNAP MÛVÉSZE
Dr. Fertõiné Demjén Gertrúd
Budapesten születtem, de már Dunaharasztin
élek. A festészet már gyerekkoromban is nagyon
vonzott, de az élet másfelé sodort. Fogtechnikusként mentem nyugdíjba, és azóta hódolok ismét
a mûvészetnek.
A Dési Huber Körben tanultam, Vén Emil volt a
mesterem. Majd 1961-ben a Magyar Orvos Képzõmûvészek Körének alapító tagja voltam.
Rendszeres kiállításaim voltak Kaposvárott, Budapesten, Hollandiában, Ausztriában és még
számtalan más magyarországi helyszínen.
Öt éve vagyok a Szigetszentmiklósi Alkotók Kézmûves Egyesületének tagja. Évente 2-3 alkalommal állítunk ki különbözõ tárlatokon. Mesterem itt
Kosch Péter. A Pest Megyei Amatõr Képzõ- és
Iparmûvészek tagja is voltam három évig. Kiállításaikon 2004-tõl három évente rendszeresen részt
vesztek. Mestereim: Bálványos Huba, Fiók László
2001-tõl pedig a Dunaharaszti Mûkedvelõ Mûvészek kiállításain vettem részt képeimmel, szinte
évente, és egyszer már bemutatkozhattam a Városi Könyvtár Mini Galériájában is. Jelenleg is
tagja vagyok a József Attila Mûvelõdési Házban
mûködõ Dunaharaszti Mûvészetbarátok Körének, ahol kéthetente mûvésztanárok segítségével képezzük magunkat, és szervezzük festményeink bemutatását.
Szeretettel várom mostani tárlatomra barátaimat,
ismerõseimet, mindenkit, akit érdekelnek festményeim augusztus közepétõl szeptember közepéig a Dunaharaszti Városi Könyvtárba.
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DERÛVEL ÉLNI AZ ÉLETET
Látogatóban Weidinger Lénárdnál

1936

1944

Hárti bácsi – legtöbben így szólítják – beírta nevét a haraszti történelembe. Hét évtized
munkás évei alatt megbecsült iparosként szerzett tiszteletet magának, sakkozóként pedig
közel fél évszázadig öregbítette a helyi sakkszakosztály hírnevét. Kilencvenötödik születésnapján a város nevében az önkormányzat jegyzõje köszöntötte. Ez alkalomból beszélgettünk a most is jó egészségben lévõ ünnepelttel.
– Miért választotta ezt a mesterséget. Volt
fodrász a családban?
– Nem, a szüleim egyszerû napszámos emberek voltak. Hatan voltunk testvérek. Nekem tetszett a fodrász szakma, így apám elvitt inasnak ahhoz a fodrászához, ahova õ
járt, Wichner János papájának fodrászatába,
a mai Földváry utcába. Annyi kikötése volt
csak, hogy aratáskor engedjenek szabadságra.
– Járt aratni? Milyen munkát végzett ott?
– Marokszedõ voltam, a végén pedig a markokat kellett összeszednem, amiket aztán a
papám kévékbe kötött.
– Hogyan teltek a tanulóévek?
– Wichneréktõl másfél év után Taksonyba
mentem Tagscherer Nándorhoz. Jó nevû fodrászat volt már akkor is. Késõbb Táborira
magyarosították a nevüket. Két fia volt, Ferenc és Nándor. Utóbbi pap lett. Hõsies tette, hogy a háborúban önként követte az orosz
hadszíntérre a Taksonyból behívott katonákat. Ezért magas állami kitüntetést is kapott.
Jelenleg Nagylengyelben plébános. Feri két
fia is fodrásznak készült. Harasztin, Gerber
Antalnál voltak tanulók.
– Mikor szabadult?
– 1934-ben, de utána nem tudtam elhelyezkedni, mert nem volt munkalehetõség fodrászok számára. Ezért több helyen, ládagyárban, vágóhídon dolgoztam, vagy alkalmi
munkát vállaltam kõmûvesnél. 1935-ben
Gerberéknél voltam kisegíteni tíz hónapon
keresztül, ameddig Toncsi bácsi katonai kiképzésen volt. 1936-ban pedig egy Dankó
Pista nevû fodrásznál dolgoztam, ingyen.
Üzlete a Fõ úton volt, majdnem szemben a
Duna-lejáróval, az öreg Schwarzl-házban,
amit már régen lebontottak. Ott segítettem
napi egy-két órát. Mellette azonban már jártam házhoz hajat nyírni és borotválni. Fokozatosan nõtt a vendégeim száma.
– Mikor nyitott saját üzletet?
– Mindjárt házasságkötésem után, 1941-ben.
De elõször mestervizsgát kellett tenni. Kerékpárral jártam be esténként Pesterzsébetre,
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a tanfolyamra. Ezután nyitottam meg az üzletemet feleségem szüleinek házában, a mai
Dózsa György úton. Most a Télapók boltja
van a helyén. Tíz évig mûködött ott a fodrászatom, majd 1951-ben szövetkezetbe kényszerítettek az akkori fodrászokkal együtt. Sütõ János volt az elnök, Ligeten az õ üzletében mûködött a szövetkezet, a faluban pedig
két fodrászüzlet volt. Lent a Fõ út és a Nádor utca sarkán – a mai zöldséges helyén –
Wichmann János és a Magyar utcai Tóth
Gyuri dolgozott. Mi szintén a Fõ úton, a régi Stumpf-vendéglõben, a késõbbi Sipos
boltban kaptunk helyet. Gerber Toncsi bácsi
és én voltunk a férfifodrászok, Lugosi Dodi
és Hevényi János pedig a nõi részt vitték. Tágas üzlet volt, jól elfértünk, de a szövetkezeti forma nem jól mûködött, elkülönültek a
törzsvendégek, mindenki a saját fodrászára
várt. Négy és fél év múlva meg is szûnt, viszszamentünk saját mûhelyeinkbe.
– Kikbõl állt a vendégköre? Parasztok,
munkások, vagy iparosok jártak oda a legtöbben?
– Vegyesen. Két-három orvos törzsvendégem
is volt. Jártak hozzám iparosok is, a mozis
Tilly család tagjai, és még sokan. A kuncsaftok másik részét a kijárók jelentették, akiket
otthon borotváltam. Szerdán és szombaton,
vagy vasárnap mentem hozzájuk. Reggel hajnalban keltem, és nyitásra körbejártam a házakat. A parasztokhoz reggel jártam, délelõtt
pedig az iparosokhoz, vendéglõsökhöz, fûszeresekhez. Ez hasznos volt, mert elkerültem vele a hosszas várakozást az üzletben.
– Mikortól foglalkoztatott tanulókat?
– Az elsõ tíz évben nem voltak, csak egy-egy
segéd. Érdekes, hogy amikor én szerettem
volna elhelyezkedni, nem volt munka, amikor pedig nekem lett volna szükségem segédre, a háború alatt, a munkaerõ volt hiány.
Legkedvesebb tanítványom a lányom volt.
1958-tól együtt dolgoztunk, amíg nyugdíjba
nem mentem. Rózsi akkor önálló fodrászatot
nyitott.
– Nem hívták be katonának?

– Nem, munkaszolgálatra hívtak be három
hónapra a Fekete-Tisza mellé, Kõrösmezõre,
ami ma Ukrajnához tartozik. A nap egyik felében erdõt irtottunk útépítéshez, utána pedig hajat nyírtam és borotváltam. Olyan sok
munkám volt, hogy szappanozó segédeket
kellett toboroznom, ugyanis a szomszédságban volt egy zsidó gyûjtõtábor, oda is áthívtak, mert nem volt fodrászuk. Ez 1941-ben
volt. Sokat töprengtem azóta is, vajon túlélték-e szegények a háború borzalmait. Kegyetlen idõk voltak…
– Összesen hány évet dolgozott?
– Ki lehet számolni. 1934-es szabadulásom
után öt-hat évig nem volt állandó munkám.
1941

Saját üzletem 1941-tõl négy és fél év megszakítással 1978-ig mûködött. Akkor nyugdíjba mentem, de otthon még dolgoztam, és
házhoz is jártam 2004-ig, nyolcvanhat éves
koromig. Összesen tehát hetven, fodrászként
pedig több mint hatvanöt évet dolgoztam.
– Beszéljünk másik nagy szerelmérõl, a
sakkról!
– Egész életemben nagyon szerettem sakkozni. Tizenöt éves lehettem, amikor Taksonyban, a mesterem fia, aki késõbb pap lett, hozott a testvérének egy sakkot. Azt sem tudtuk, mit kell vele kezdeni, de jött egy-két
olyan vendég, aki ismerte a játékot, tõlük tanultam meg a lépéseket. Ezután Ferivel játszottunk, de õ egy idõ után megunta, mert
mindig én nyertem. Így egy idõre megszûnt a
sakk. Késõbb a Schwarzl fiúval sakkoztam a
másik fodrászüzletben, de ott meg a mama
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tiltotta le, mert észrevette, hogy a fia tanulás
helyett velem játszik. Így, amíg legény voltam, elmaradt a sakk. Nem is mertem, mert
apám adott volna; „Nincs munkád, hogy sakkozol?” Csak miután megnõsültem, kezdtem
megint, elõször zárás után az üzletben, majd
1946-tól már kijártam a sakk-körbe. Versenyszerûen sakkoztam a kilencvenes évek elejéig. Volt, hogy a második táblán játszottam
Lugosi Dodi mögött. Tudniillik a versenyzõk
erõsorrendben követik egymást a csapatban,
a legjobb játszik az elsõ táblán. Egyszer még
a házibajnokságot is megnyertem.
– Mikor sakkozott utoljára?
– Tavaly decemberben meghívott a sakkszakosztály, és köszöntöttek, mint a legidõsebb
tagot, két csapattársammal, Szirbik Miklóssal és dr. Helméczy Mátyással együtt. Ott találkoztam a DMTK legfiatalabb versenyzõjével, a nagyon tehetséges Kökény Norbival.
Játszottunk is egymás ellen, a DMTK legfiatalabb és legidõsebb versenyzõje. Nemrég
kicsit betegeskedtem. Gyógyulásom óta nem
sakkozom, mert nagyon fáraszt.
– Mostanában hogy telnek a napjai?
– Fiammal, Péterrel élek itthon. Már tíz éve
velünk lakik, feleségemet is õ ápolta haláláig. Nagyon jól fõz, szeretettel gondoskodik
rólam. Együtt járunk horgászni. Én merítem
ki a halat, amit fog. Itthon pedig kitûnõ halászlét fõz belõle.
– Egy hosszú élet során nem csak örömök
érik az embert…
– Igen. Nagy szomorúság, hogy lányom, aki
húsz éven át velem dolgozott az üzletben is,
2008-ban meghalt. Ezt nemigen lehet feldolgozni. Tavaly májusban pedig feleségem is
elhunyt. Szép házasságban, szeretetben él-

tünk. Novemberben lett volna a hetvenedik
házassági évfordulónk…
– Hogyan sikerült a nehéz idõszakokat átélni, és szellemi frissességét így megõrizni?
– A sakk frissen tartotta az agyamat, az életet pedig próbáltam humorral telten élni.
Nem mindig sikerült, mert voltak szomorú
események is, de többnyire a derût kerestem.
Ez segített.

zás nem csak egy riport volt; idõutazás
szüleim, nagyszüleim korába, a boldog
gyerekkorba. Gondolatban meglátogattuk
régen elment ismerõseinket, rokonainkat.
Nevek, események iparosok, mûhelyek,
vendéglõk, közös õsök lettek felemlítve.
Megelevenedett az a valamikori Haraszti,
amely már csak elsárgult fényképeken, a
régiek emlékeiben és a lelkünkben él.

A Weidinger Hárti bácsival való találko-

Gáll Sándor

Mutassuk meg
szép kertjeinket

Köszöntöttük
Feith Jánosné
Anna nénit
90. születésnapján.

Pekalics Pista bácsi 86 évesen is szorgalmasan termeszti zöldségeit, gyümölcseit.
Munkája példaértékû.
Ha ön is szeretné megmutatni kertjét, szívesen állunk rendelkezésére.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. június 25-én megtartott ülése
Napirendi pontok
Sürgõsségi szóbeli elõterjesztés
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet
módosításáról.
2. Gyermek intézmények 2012. évi beruházásokkal összefüggõ korszerûsítése.
Hétszínvirág Óvoda 4 új csoportjának
mûködtetése.
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mûködésével összefüggõ önkormányzati
ingatlanok kezelése
4. DHRV Kft. 2011. évi beszámoló jelentése.
5. A települési szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos kötelezõ önkormányzati feladatok ellátása.
6. A „Dunaharaszti Város Önkormányzata
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terve”, valamint az arra épülõ „Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlõségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv), Éves monitoring és felülvizsgálat 2012” címû aktualizált dokumentumok elfogadása, ezzel együtt
a bennük foglalt, átszervezésnek minõsülõ intézkedések fenntartói megerõsítése.
7. I. A Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõi állására beérkezett pályázat elbírálása.
II. A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola vezetõi állására beérkezett pályázat elbírálása.
8. 2012. II. félévi képviselõ-testületi ülések tervezett idõ- és napirendi pontjai.

Beszámoló a két ülés között
történtekrõl
1. A Budapest Környéki Törvényszék
2012. április 4-i jogerõs végzése alapján a Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány megszûnt.
2. Dunaharaszti területén 2012. június 1314-15-én légi és földi kémiai szúnyoggyérítést végeztek a Csepel-sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás keretein belül.
3. A Jegyzõ úr vezetésével tárgyalásokat
folytattunk a RABEN Kft.-vel, hogy a
cég által végzett beruházás eredményeként megnövekedett tehergépjármû forgalom a Jedlik Á. utca burkolatának károsodása nélkül lebonyolódhasson. A tárgyalások eredményeként
a céggel kötött különszerzõdés alapján megépült a Jedlik Á. utca 450 mes szakaszának burkolaterõsítése –
cég kapujától a Puskás Tivadar utcáig
– 22 350 000 Ft értékben a RABEN
Kft. költségére.
4. Elkészült a Tóköz, Nyárfa, Bethlen G.
utcák útépítése.
5. Megkezdõdött az útépítések 2. ütemében szereplõ 11 utca útépítése.
6. Az ütemtervnek megfelelõen zajlik a
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BKV Zrt. beruházásában a Fõ úti HÉVátjáró átépítése, várható befejezés július 1.
7. A Pest Megyei Kormányhivatal 2012.
május 17-én átfogó, teljes körû hatósági ellenõrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban a 2011. évrõl, valamint a 2012
májusáig terjedõ idõszakról. Ez az ellenõrzés elsõsorban a jegyzõi munka
feladatellátására terjedt ki.

Elfogadott határozatok
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete úgy dönt, hogy megszünteti a
Kisdunáért Önkormányzati Társulást.
A megszüntetés napja: 2012. szeptember
30. Felkéri a társulás elnökét, hogy a vagyonmegosztásról szóló megállapodás
tervezetet 2012. augusztus 30. napjáig
terjessze a társulás elé.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. július 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a Mese Óvoda – Hétszívirág
tagóvodájában a 4 új csoport mûködéséhez engedélyez 14 fõ létszámbõvítést, és összesen bruttó 15 800 000 Ft
elõirányzatot biztosít a mûködésre,
melynek forrása a telekadó többletbevétele.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. június 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a Mese Óvoda – Napsugár tagóvodájában bruttó 4 000 000 Ft elõirányzatot biztosít a pályázatban nem elszámolható költségekre és bruttó
3 000 000 Ft elõirányzatot biztosít a Városi Bölcsõdében a kormányhivatali ellenõrzéssel összefüggõ feladatok végrehajtására, mely elõirányzatok forrása
a telekadó többletbevétele.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. június 30.
A Rákóczi u. 1. és 3. sz. alatti, 3307/3,
3307/4 hrsz.-ú, és a Kandó Kálmán u.
10/a. sz. alatti, 3307/2 hrsz.-ú ingatlanokat az önkormányzat térítésmentesen a
Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft.
kezelésébe adja, azzal a feltétellel, hogy
oktatás-nevelés céljára történõ továbbhasznosítás esetén a térítésmentes bérleti szerzõdésben rendelkezni kell az iskola
saját költségvetési keretébõl történõ közüzemi és terület-karbantartási költségviselésrõl.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. július 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete tudomásul veszi a Dunaharaszti
Regionális Városüzemeltetési Kft. 2011.

évi gazdálkodásáról szóló, a könyvvizsgáló által készített tájékoztatót, mely tartalmazza az éves beszámolót (mérleg +
eredménykimutatás) és ennek kiegészítõ
mellékletét.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. június 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a települési szilárdhulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos
feladatok ellátása céljából vegyes tulajdonú társaságot alapít, melybe partnerként a Multiszint Kft.-t (1201 Budapest,
Attila u. 62., cégjegyzékszám: 01-09464358) kívánja bevonni. Az Önkormányzat tulajdoni aránya a megalakítandó társaságban 51%. A Képviselõtestület felhatalmazza a Polgármestert a
cégalapításhoz szükséges dokumentumok aláírására. Az Önkormányzat a társaság megalakításához 1 530 000 Ft
törzstõkével járul hozzá, melynek fedezete az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a hulladékgyûjtõ edények azonosításához 8000 db chipet vásárol RFIT Hungary Kft.-tõl (1031 Budapest, Záhony u. 7.) bruttó 7 620 000 Ft értékben,
melynek fedezete a Kisdunáért Önkormányzat Társulás megszûnésekor korábban fizetett tagdíj visszautalás rendkívüli bevétel, illetve az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. szeptember 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete elfogadja a „Dunaharaszti Város Önkormányzata közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési
és fejlesztési terve” címû dokumentumot.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. június 26.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete elfogadja a „Dunaharaszti város
közoktatási esélyegyenlõségi programja
(helyzetelemzés és intézkedési terv),
Éves monitoring és felülvizsgálat 2012”címû dokumentumot.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. június 26.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetésével 2012.
augusztus 1-tõl 1 évre, 2013. július 31-ig
Cser Pétert bízza meg. Illetményét
238 170 Ft-ban állapítja meg.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 1.
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Dunaharaszti Hírek – augusztus

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola vezetésével 2012. július 1-tõl 1
évre, 2013. augusztus 31-ig Zimmermann
Annát bízza meg. Illetményét 399 400 Ftban állapítja meg.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. július 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a 2012. II. félévi képviselõ-testületi ülések idõ- és napirendi pontjait a következõkben határozza meg:
2012. szeptember 24. – 14.00
– Beszámoló az Önkormányzat 2012. I.
félévi gazdálkodásáról

– Bizottságok 2012. I. félévi munkájáról
szóló beszámolói
– Területi Gondozási Központ (TGK) vezetõjének beszámolója a TGK munkájáról
– Pályázati elõkészítés
– Laffert Kúria üzemeltetése
– Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény SZMSZ és Élelmezési Szabályzat
elfogadása
2012. október 29. – 14.00
– Beszámoló az oktatási intézmények
mûködésérõl és gazdálkodásáról
– Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
– A 2013. évi belsõ ellenõrzési ütemterv
elfogadása

2012. november 26. – 14.00
– Beszámoló az Önkormányzat 3/4 éves
gazdálkodásáról
– 2013. évi költségvetési koncepció
– Beszámoló a folyamatban lévõ peres
ügyekrõl
2012. december 17. – 14.00
– 2013. évi költségvetési rendelettervezet
– A különféle díjakról szóló új rendelet
megalkotása
– Kisebbségi Tanácsnok beszámolója a
2012. évi munkájáról
– 2013. I. félévi képviselõ-testületi ülések
tervezett idõ- és napirendi pontjai.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. július 30-án megtartott rendkívüli ülés határozatai
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Irodaszerek és tonerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Döntõbizottság D.343/9/2012
nyilvántartási számú határozatában
megsemmisítette Ajánlatkérõ 2. részre
vonatkozó döntését. Bíráló bizottság a
benyújtott ajánlatokat újra bírálta és a
Döntõbizottság határozata alapján újabb
indokoláskérést fogalmazott meg Ajánlattevõk részére.
Tekintettel a törvényi határidõk betartására, az új döntés meghozatalára Ajánlatkérõnek 30 napja van, azaz legkésõbb 2012.
augusztus 15-ig dönteni kell az eljárás
eredményérõl.
A döntéshozatal az alábbi módon történhet:
1. A 30 napos döntéshozatali határidõt figyelembe véve augusztus folyamán
rendkívüli képviselõ-testületi ülés öszszehívásával, vagy
2. A 30 napos döntéshozatali határidõt
figyelembe véve Képviselõ-testület
általi egyszeri, kizárólag jelen eljárásra vonatkozó átruházott jogkörben
Polgármesteri felhatalmazással. A
felhatalmazás kizárólag jelen eljárásra vonatkozik, mely szerint jelen közbeszerzési eljárásban a Polgármester a döntést meghozza a bíráló bizottság írásos szakvéleménye alapján.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 15.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a megalakítandó MULTI-DH
Hulladékkezelõ Kft. (székhelye: 2330
Dunaharaszti, Fõ út 152.) ügyvezetõjének határozatlan idõre Módis Viktor,
2330 Dunaharaszti, Szilágyi Erzsébet u.
43/a. szám alatti lakost, Felügyelõ Bizottsága tagjainak 2014. december 31.
napjáig pedig Ottaváné Barna Éva, 2330
Dunaharaszti, Szilágyi Erzsébet u. 21.
szám alatti lakos és Knapp Tibor, 2330
Dunaharaszti Hírek – augusztus

Dunaharaszti, Uzsoki köz 5. szám alatti
lakos önkormányzati képviselõket kívánja megválasztani, illetve kijelölni.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a MULTI-DH Hulladékkezelõ Kft. társasági szerzõdését e személyi döntéseknek megfelelõen kösse
meg és írja alá.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete az alábbi intézmények módosító
okiratait, valamint egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapító okiratait jóváhagyja:
1. Mese Óvoda,
2. Hunyadi János Általános Iskola,
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
4. Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
5. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó,
6. Dunaharaszti Városi Bölcsõde,
7. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény,
8. Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdési Ház,
9. Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a város Településrendezési Tervei módosításának céljait a következõk
szerint határozza meg:
1. A 0212/42 hrsz.-ú ingatlan és környezetének olyan új övezetbe sorolása,
amely lehetõvé teszi a kiemelt városi és
közérdeket szolgáló sport-szabadidõ
és a hozzá tartozó szállás-vendéglátási funkciójú létesítmények építését, valamint a területrõl kiváltandó erdõterület helyett a város határában a szükséges csererdõ telepítésére alkalmas terület övezeti átsorolása.

A Képviselõ-testület megbízza a Polgármestert, hogy a tervezõ BFVT Kft.-vel és
a tervezés céljában közvetlenül érdekelt, a teljes tervezési díj költségét viselõ ingatlantulajdonossal kösse meg a
szükséges szerzõdéseket.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ (szerzõdéskötésre): 2012. október 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg a Dunaharaszti, Fõ út 268. sz. alatti ingatlanon lévõ 2 db könnyûszerkezetes épületet a Dunaharaszti Munkás
Testedzõ Kör (DMTK) hasznosítsa a
4156 és a 6303 hrsz.-ú ingatlanokon és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
meglévõ épületek bontásához és a tervezett épületek elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulást adjon ki.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete fenntartói jogkörében felhatalmazza a Baktay Ervin Gimnázium örököst, és a képviseletében eljáró Sziráki
György igazgatót, hogy:
1.) dr. Baktay Ervinné örökhagyó által
örökösként
reá
hagyott
nettó
35 248 688 Ft névértékû teljes hagyatékot – adományozási szerzõdéssel – a
támogatására létrejött Pro Alma Mater
Alapítványnak (2310 Dunaharaszti,
Baktay tér 1.) adományozza;
2.) a Pro Alma Mater Alapítvánnyal a következõ pontokban megállapított lényeges feltételekkel megkösse és aláírja az
adományozási szerzõdést;
– Az OTP ingatlan befektetési jegyek
(11 643 389 Ft) és az OTP tõkegarantált pénzpiaci befektetési jegyek
(9 138 997 Ft) maradjanak továbbra
tartósan befektetve (lekötve), és így e
tõkerésznek a hozadéka („kamata”)
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legyen az alapítványi célokra felhasználható (elkölthetõ).
– A folyószámlán tartott 14 466 305 Ft –
legalább tõkegaranciával – kerüljön
tartósan lekötésre akként, hogy e tõkerésznek is csak a hozadéka („kamata”) legyen az alapítványi célokra felhasználható (elkölthetõ).
– E lekötött tõkeösszegek hozadékának
felhasználása tekintetében az adományozó Gimnázium határozza meg,
hogy az Alapító Okiratban felsorolt
alapítványi célok közül e hozadékok
melyik célra, milyen arányban (%)
használhatók fel.
– Az adomány tényleges átadása elõtt,
az Alapítvány hozza létre – felügyelõ
szervét – Ellenõrzõ Bizottságát, amelyet úgy célszerû szabályozni, hogy
abba az Önkormányzat Képviselõ-testülete mindenkor jogosult legyen tagot
delegálni, célszerûen pénzügyi-gazdasági szakismerettel és szakmai tapasztalattal rendelkezõ személyek körébõl.
– E pénzeszközök felhasználása során
– a kuratórium által alkalmasnak talált
módon – mindenkor kerüljön feltüntetésre azon körülmény is, miszerint az
Alapítvány e támogatásait néhai özvegy dr. Baktay Ervinné örökhagyó
végakarata szerint nyújtotta a Gimnáziumnak.
– A szerzõdõ felek állapodjanak meg továbbá abban, hogy amennyiben az
Alapítvány a jövõben nem csak a Gimnáziumot kívánja támogatni, azaz tevékenységét bõvítené, úgy dr. Baktay
Ervinné hagyatéka akkor is kizárólag
csak a Baktay Ervin Gimnázium támogatására lesz fordítható. E szabályokat alkalmazzák a felek az Alapítvány
esetleges megszûnése esetére is.
– A szerzõdõ felek állapodjanak meg végül még abban is, hogy amennyiben
az Alapítvány a jövõben nem a Baktay
Ervin Gimnáziumot kívánja támogatni,
úgy dr. Baktay Ervinné hagyatékából
még fel nem használt részt (tõkét és
hozadékait) a Gimnázium részére maradéktalanul vissza kell szolgáltatni.
3.) az adományozási szerzõdés megkötésének, valamint az Alapítvány Ellenõrzõ Bizottsága megalakulásának feltételével, a teljes hagyatékot átadja a Pro Alma Mater Alapítványnak.
Dunaharaszti Város Önkormányzata
képviseletében a Képviselõ-testület a
Pro Alma Mater Alapítvány Ellenõrzõ Bizottságának tagjává Lehel Endre alpolgármestert, 2330 Dunaharaszti Dózsa
György út 15. szám alatti lakost jelöli
(delegálja).
A Képviselõ-testület felkéri Sziráki
György igazgató urat, hogy gondoskodjon az adományozási szerzõdés méltó
ünnepség keretében történõ aláírásáról.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester és Sziráki György, a
Baktay Ervin Gimnázium igazgatója
Határidõ: 2012. október 31.
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Közérdekû rendeletek
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének
19/2012. (VIII. 3.) rendelete
az önkormányzati rendeletek
elõkészítésében való
társadalmi részvétel szabályairól
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) Dunaharaszti Város Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) a nyilvános
mûködés erõsítése, a lakosok bevonása
és a társadalmi bizalom erõsítése érdekében biztosítja a rendelettervezetek társadalmi véleményezését.
(2) A rendelettervezetek társadalmi véleményezésének formái:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
történt kifüggesztéssel biztosított véleményezés;
b) az Önkormányzat hivatalos honlapján
(a továbbiakban: honlap) megadott elérhetõségen keresztül történõ véleményezés; és
c) az elõterjesztõ által bevont személyek,
szervezetek által történõ véleményezés
(a továbbiakban: társadalmi vita).
2. §
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátania az önkormányzat rendelettervezetét a
(2)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel.
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) a költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet;
b) a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet,
és az egyéb fizetési kötelezettségekrõl
szóló rendeletek tervezetét;
d) az Önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét;
e) a sürgõsségi elõterjesztésként benyújtott rendeletek tervezeteit, illetve egyébként a rendelet tervezetet, ha annak
sürgõs elfogadásához kiemelkedõ közérdek fûzõdik,
f) a tervezetet, ha a rendelet megalkotására magasabb szintû jogszabály határidõt
határoz meg, és a társadalmi egyeztetés mellett a határidõ betartása nem biztosítható;
g) az önkormányzati rendeletet módosító
rendelettervezetet, ha azt eredetileg
sem kellett társadalmi egyeztetésre bocsátani, vagy ha az csak magasabb
szintû jogszabály módosítása miatt
szükséges rendelkezéseket tartalmaz;
h) azt a rendelettervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
különösen fontos pénzügyi, természetvé-

delmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.
(4) Kiemelkedõ közérdek az olyan körülmény, melynek bekövetkezése esetén az
Önkormányzatot jelentõs hátrány érné.
3. §
(1) A rendelet tervezete és megalkotásának oka, valamint az elõzetes hatásvizsgálat (a továbbiakban: indokolás) összefoglalója:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján,
b) az Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.dunaharaszti.hu) kerül kifüggesztésre, illetve megjelenítésre.
(2) A tervezetet és az indokolását az (1)
bekezdésben meghatározott helyeken az
azt tárgyaló képviselõ-testületi ülést legalább 15 nappal megelõzõen kell közzétenni. A tervezet a képviselõ-testületi ülést
megelõzõ 3 nap 16.00 óráig véleményezhetõ. Ezen idõszak alatt bárki írásban a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen leadott, vagy postai úton megérkezett levélben, illetve a honlapon megadott
elektronikus levélcímen elektronikus úton
véleményt, javaslatot juttathat el.
(3) Az elõterjesztõ a beérkezett véleményekrõl és javaslatokról, az elutasított javaslatok esetében az elutasítás indokairól
tipizált összefoglalót készít. Az összefoglaló tartalmazza a vélemények és javaslatok alapján elkészített rendelettervezet
végleges változatát is, amelyet szintén
közzé kell tenni az (1) bekezdésben meghatározott módon. Az elõterjesztõnek az
összefoglalót a képviselõ-testületi elõterjesztéshez mellékelnie kell.
4. §
(1) A társadalmi vitára bocsátás keretében
az elõterjesztõ meghatározza, hogy – az
Önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottakon túlmenõen –
választása szerint mely civil és szakmai
szervezetekkel, a városban élõ jeles szakemberekkel, közéleti személyekkel, díszpolgárokkal, stb. javasolja a téma egyeztetését, valamint azt, hogy javasolja-e lakossági fórum tartását.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott
személyeknek, szervezeteknek a rendelettervezetet úgy kell megküldeni, hogy a
véleményezõnek legalább 6 nap álljon
rendelkezésére álláspontjuk kialakítására.
5. §
(1) A beérkezett véleményeket a rendelet
hatálybalépését követõ 1 évig meg kell
õrizni.
(2) A beérkezett vélemények, javaslatok
tekintetében az elõterjesztõt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
6. §
Jelen rendelet 2012. augusztus 15-én lép
hatályba.
Dr. Szalay László s.k. Pethõ Zoltán s.k.
polgármester
jegyzõ
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK DÍJTÉTELEI 2012-BEN
Megnevezés

Fizetendõ díj

Munkaidõben, hivatali helyiségben
megtartott anyakönyvi esemény

2, 6, 7

ÉRTESÍTÉS!
ÁFA

díjmentes

Munkaidõben, hivatali helyiségen kívül
megtartott anyakönyvi esemény rendkívüli
körülmény miatt

díjmentes

Munkaidõn kívül, hivatali helyiségben
megtartott anyakönyvi esemény

5000 Ft/esemény

áfamentes

Munkaidõn kívül, külsõ helyszínen
megtartott anyakönyvi esemény
(József Attila Mûvelõdési Ház,
Rendezvényház, Laffert-kúria)

8000 Ft/esemény

áfamentes

Munkaidõn kívüli, a kávézó szervezésében
állófogadással egybekötött esküvõi
szertartás (anyakönyvi esemény)
maximum 3 óra a Laffert-kúriában,
a hét minden napján

45 000 Ft/esemény

áfamentes

Fotózás a Laffert-kúria parkjában és
termeiben maximum 1 óra idõtartamban,
a hét bármely napján (amennyiben a
termekben más rendezvény nincs)

15 000 Ft/esemény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – Dunaharaszti közigazgatási határain belül – 2012. július 3-tól 2012.
december 29-ig a Magyar Kémény
Kft. dolgozói látják el. A Kft. alkalmazásában állók névre szóló, arcképes kitûzõkkel rendelkeznek.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
áfamentes

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar
Kémény Kft. alkalmazásában álló kéményseprõk minden esetben arcképes, hologrammal ellátott igazolvány-

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

A pályázók tanulmányi és versenyeredményeit, valamint szociális helyzetét mérlegelve
az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság
2012. július 2-i rendkívüli ülésén a

„Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázat 2012”

nyal rendelkeznek, melyet kérésre
bármikor fel kell mutatniuk a kéményellenõrzés során. A kötelezõen
igénybeveendõ sorsepréshez, mely
évente két alkalommal történik, az
alábbi nyomtatványt használják mun-

keretében beérkezett támogatási igényeket a következõképpen bírálta el:

Név
Ficsór Réka Eszter
Faragó Dorottya
Kenéz Antónia
Kovács Valentina
Kreisz Brúnó
Kreisz Dorka
Török Petra
Verpeléti Rita

Iskola és osztály 2012/2013

Támogatási összeg
Ft/hó, 10 hónapon át

Hunyadi János Általános Iskola 8. c
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. a
Hunyadi János Általános Iskola 6. b
Hunyadi János Általános Iskola 6. c
Hunyadi János Általános Iskola 7. a
Hunyadi János Általános Iskola 6. c
Hunyadi János Általános Iskola 6. b
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 7. a

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Az éves támogatási keret a költségvetésben: 400 000 Ft (8 fõ x 10 hónap x 5000 Ft)
Beérkezett összesen 16 db pályázat, ebbõl 2 érvénytelen.
A nyerteseknek gratulálunk,
minden pályázónak további sikeres tanulmányokat
és tartalmas nyári szünidõt kívánunk!
Hajdu Zsolt s. k.
az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke
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katársaink. Ez a nyomtatvány számlának minõsül és minden esetben hologramos matricával van ellátva.
Amennyiben a kéményseprõ nem rendelkezik az említett igazolvánnyal és
a matricával ellátott formanyomtatvánnyal, akkor az adott kéményseprõ
nem a Magyar Kémény Kft. munkatársa. Ilyen személyt ne engedjenek
be az ingatlanba és semmi esetre se fizessenek neki pénzt!
Köszönettel
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Pest megyei körutazás kultúrakedvelõknek
Még tart a nyár. Azok számára, akik már túl vannak az üdülésen, vagy otthon pihenik ki
az év fáradalmait, szeretnénk szûkebb pátriánkban, megyénk területén egy-egy napos kirándulási lehetõséget ajánlani, bemutatva azokat a kismúzeumokat, melyek meglátogatása igazi kulturális élményt nyújthat a hazai pihenést, csendesebb kikapcsolódást választók
számára.
Cikkünk igyekszik bemutatni azon kulturális
kínálatok egy részét, amik a belföldi turizmusban rejlenek. A kevésbé felfedezett tájegységek, kisvárosok történelme, jellegzetességei, az ott élõ nevesebb emberek életmûve,
a helyi, vagy kistérségi múzeumok nyomán
mind megismerhetõk. Számos esetben ezek a
helyi lehetõségek színvonalas kulturális programokat is kínálnak. Az aktív pihenést, vagy
tanulmányi kirándulásokat tervezõk részére
jó lehetõség nyílik a nagy, közkedvelt és ismert múzeumokban szerezhetõ ismeretek kiegészítéséhez.
Pest megye területén jelentõs számú turisztikai vonzerõ, így múzeum is található. A Duna
hercegnõi – Esztergom, Visegrád, Szentendre – közül utóbbi kettõ fekszik megyénk területén.
Szentendre, ez a romantikus kisváros – melyet
leginkább a képzõmûvészet egyik paradicsomaként említhetünk – épült legközelebb a fõvároshoz. A klasszikusoktól az avantgárdon át
a kortárs mûvészetekig szinte minden mûfaj
megtalálható itt. Kiemelt turisztikai helyszín,
oldalakat lehetne írni róla, de most csak múzeumainak rövid ismertetésére törekszünk.
Az 1951-ben létesült Ferenczy Múzeum,
Ferenczy Károly festõmûvész nevét vette fel,
aki az ezernyolcszázas évek vége felé élt
Szentendrén családjával. A múzeumban megtalálható a Ferenczy család állandó kiállítása:
Ferenczy Károly impresszionista festményei,
Ferenczy Olga biedermeier zsánerkép és portré kollekciója, Ferenczy Valér mûvei,
Ferenczy Béni rajzai szobrai és akvarelljei valamint Ferenczy Noémi, a magyar gobelinmûvészet iskolát teremtõ alakjának szecessziós
stílusú alkotásai. A múzeumban található még
Szentendre történeti kiállítása az újkõkortól az
újkorig, valamint a település újkori története
képekben.
A város fölé magasodó dombon, ahonnan seregnyi mûvész örökítette meg az alatta fekvõ
háztetõket, a templom mellett található a
Czóbel Múzeum, ahol Czóbel Béla mûvei találhatók, amelyek a Nagybányai Festõiskola
hagyományait, a fauvizmust és más posztimpresszionista stílusjegyeket visel. Ugyanitt láthatóak felesége, Modok Mária szürrealista képei is.
A Kmetty Múzeum és az Ámos Imre–Anna
Margit Múzeum a névadóik munkásságát mutatja be, Kmetty kubista és konstruktivista
irányzatú, Ámos Imre szürrealista és Anna
Margit a magyar pop art elindítója naiv és groteszk mûvei alapján.
A Vajda Lajos Múzeumban találkozhatunk
Vajda nonfiguratív szénrajzaival, illetve mûvészeti munkásságával, melynek jellemzõje a
bartóki zene konstruktív szürrealista stílusjegyekkel való fordítása a modern képzõmûvészet nyelvére.
Barcsai Jenõ konstruktivista és absztrakt mûvei a Barcsai Gyûjteményben láthatóak.
A XIX. századi ipari mûemlék fûrészmalom
felújítása hozta létre a Mûvészet Malom kiál12

lító és fesztiválépületet a helyi és a környékbeli kötõdésû kortárs mûvészek kiállításainak,
találkozóinak és egyéb képzõmûvészeti eseményeknek ad otthont.
Látványos és
híres a Kovács Margit
Gyûjtemény
is, ahol az
1977-ben elhunyt keramikus mûvésznõ bibliai, mitológiai, folklorisztikus ihletésû, fõleg szecessziós stílusú, munkái
találhatók.
Említésre méltó a fõtéren található Szentendrei Képtár, amely idõszakos kiállításoknak ad
helyet, illetve a Népmûvészetek Háza, a város
legrégibb, falusias jellegû épülete.
A város nyugati felén a hegyek lábánál fekszik a Szentendrei Skanzen, ahol az ország

számos tájegységét megörökítõ parasztházak,
gazdasági épületek, használati tárgyak és
egyéb eszközök mutatják be a magyar vidéki
életet és tükrözik – egyes esetekben az utolsó megmentett épülettel – eleink szokásait,
életmódját. A látnivalók – melyek évrõl évre
bõvülnek – mellett sok interaktív foglalkozással, népi programokkal teszik teljessé a
szabadtéri múzeumot.
Ugyancsak a szabadtéri kõtárban lelhetõek fel
az Ulcisia Castra római katonai tábor, település és temetõ kõemlékei.
A városka ódon hangulatú utcái, terei, sikátorai, a festõi szépségû Duna-part, és a szinte
megszámlálhatatlan templom kellemes kirándulási cél lehet, melyet a sok kis hangulatos
étterem és vendéglõ kínálta gasztronómiai élmény tehet teljessé.
A látnivalókat kiegészítik az óvodás csoportoktól az alsó és felsõ tagozatos, valamint középiskolai diákok és nyelvtanulókon át az
egyszerû érdeklõdõknek szóló átfogó interaktív vizuális, történelmi, néprajzi és képzõmûvészeti múzeumpedagógiai programok.
Ezek szinte valamennyi múzeum és képtár
területén mûködnek, hozzáértõ szakemberek, mûvészek készítették és mûködtetik,

megismertetve ezzel az alkotás folyamatát,
technikáit és magát az alkotás örömét is a
vendégekkel.
Szentendrét elhagyva a Dunakanyarban a
„Duna hercegnõi” közül Visegrádra érkezünk. A 2000-ben – Dunaharasztival együtt
– ismét várossá lett történelmi település nevezetes idegenforgalmi célállomás. A XIII.
században épült fellegvár, a Salamon-torony,
amely az elmúlt évtizedben ismét történelmipolitikai szerepet kapott a Visegrádi Négyek
közötti szerzõdés aláírásakor, és Mátyás világhírû reneszánsz palotájának romjai, a
Nemzeti Múzeum fennhatósága alatt mûködõ Mátyás Király Múzeum hirdetik történelmünk egykor dicsõséges idõszakát. A múzeumi program mellet évente a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvénysorozat az

egyik legnagyobb vonzerõ. Ezen felül számos kulturális program várja az idelátogatókat: „A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat, vagy a
„Zenés Nyári Esték Visegrádon” címû komolyzenei koncertsorozat programja csalogató.
Átkelve a Dunán, a bal parton folytatva utunkat, Zebegényben, Szõnyi István egykori házában létrehozott emlékmúzeumban található az
impresszionista-posztimpresszionista mûvész
alkotásainak egy része. Zebegény festõi elhelyezkedése, a festõmûvészek kedvelt helye,
így a Szõnyi-ház is egyfajta zarándokhely,
ahol az év nagy részében több, irodalmi és zenei rendezvényt is tartanak.
Az Ipoly torkolatánál fekszik Szob, ahol a
Börzsöny Múzeum a vidék történeti emlékeit
és ismereteit mutatja be a római õrtornyoktól
napjainkig, felölelve a térség néprajzát, településeit, neves személyiségeit és a Börzsöny természeti értékeit.
Verõcén van Gorka Géza, a XX. század elsõ
felében élt magyar keramikusok Gádor István
és Kovács Margit mellett egyik legjelentõsebb
alakjának egykori otthona és mûhelye, mely
1972 óta múzeum. Gorka munkásságának jelentõsége, hogy közös nevezõre hozta a kerámia tradicionális örökségét saját individuális
alkotóerejével, sõt, a népmûvészet hagyományán túllépve, az archaikus formaképzést a
modern felfogással egyesítette. Gorka neve a
zománctechnikával is összefonódott, különösen az általa kifejlesztett repesztett (kraklé) zománcéval.
Penc erdõk koszorúzta község, a NyugatCserhát dombvidékén fekszik, Váctól 13 kmre. A múlt században még Cserháttáj nevet viselte a szomszédos Kosd, Rád, Csõvár falvakkal. A Cserháttáj Múzeum a környék gazdag
régészeti, néprajzi anyagának megmentése érdekében jött létre.
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Vác a Dunakanyar legrégebbi városa Budapesttõl északra, a Duna
bal partján, a Naszály
hegy lejtõinek ölelésében fekszik. A városban
mûködõ Tragor Ignác
Múzeum igen sokrétû
feladatot lát el. A régészeti, történeti, néprajzi
Vác – Diadalív
és
képzõmûvészeti
gyûjtemények mellett
jelentõs tudományos munkásságot és közmûvelõdési tevékenységet is folytat. A Váci Egyházmegyei Gyûjtemény állandó kiállításon mutatja be az egyházmegye mûvészeti kincseibõl
álló válogatást, valamint idõszaki kiállításokat
is rendez.
A Memento Mori Kriptamúzeum mutatja be
azokat a felbecsülhetetlen értékû kultúrtörténeti kincseket, melyek 1994-ben kerültek napvilágra a Domonkos templom helyreállítása
során. A templom alatt 150 évvel ezelõtt elfalazott kriptára bukkantak, ahol 262, többnyire
jó állapotú, díszített koporsóban a XVIII. század végén, és a XIX. század elején elhunyt, és
a különleges klímában spontán mumifikálódott váci polgárok, férfiak, nõk, gyermekek,
mesteremberek, szerzetesek, papok, katonatisztek, hivatalnokok láthatók.
A püspöki város mûemlékei, a székesegyház,
a püspöki palota és egyéb egyházi épületek,
szebbnél szebb templomok, a városháza, a vár
és városfal, a Gombás patak kõhídja és a Magyarországon egyedülálló diadalív mind azt
bizonyítja, hogy érdemes ezt a Duna-parti települést meglátogatni.
Gödöllõ felé haladva érdemes megállni Fót
nagyközségben, ahol jelentõs látnivaló a magyar romantikus építészet egyik legjelentõsebb alkotása az Ybl Miklós által épített római
katolikus templom és a Károlyi palota. Érde-

mes megnézni a Németh Kálmán fafaragó otthonából kialakított emlékházat, melynek érdekessége, hogy a benne található bútorok is a
mûvész saját kezû munkái.
Gödöllõ is kiemelkedõ turisztikai pont. A
Grassalkovich Antal által építtetett barokk Királyi Kastély, mely Erzsébet királynõ kedvenc
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magyarországi tartózkodási helye volt, a település legfõbb kulturális központja. Helyet ad
a Kastélymúzeumnak, a Barokk Színháznak,
különbözõ koncerteknek és rendezvényeknek.
Területén nívós kávéház is mûködik. A kastély
parkja egyedülálló látványosság. A Hamvaykúriában került berendezésre a Városi Múzeum, amely történeti, képzõmûvészeti és a Gödöllõi dombság természeti és állatvilágát mutatja be.
A Cserhátban eredõ Galga patak gyöngyfüzérszerûen köti össze e kis táj településeit, mely
már az újkõkortól lakott terület. Aszód, a
Galga mentének szinte mértani középpontjában helyezkedik el. Itt töltötte diákéveit Petõfi Sándor. Egykori iskolájában 1958 óta mûködik múzeum, amely a Petõfi-relikviákon kívül helyt ad a Galga völgy régészeti, néprajzi
és helytörténeti emlékeinek.
Aszódhoz közel, Galgamácsán Vankóné Dudás Juli a kiváló népmûvész kezdeményezésére hozták létre a falumúzeumot, amelyet késõbb róla neveztek el. A múzeumban a névadó
alkotásait és berendezett lakásbelsõt láthatunk.
Az egykori istállóban kialakított teremben kiváló fotómûvészeknek V. Dudás Juliról készült
portréit állították ki. Végül az egykori takarmányosban gazdasági eszközöket találunk.
Az alföld felé haladva Isaszeget, az 1848-49es magyar szabadságharc egyik kiemelkedõ
gyõzelmének megszentelt helyét érdemes felkeresni. Legszebb része a gazdag élõvilágú
Parkerdõ. A település múzeumát 1967-ben,
egy száztíz esztendõs öreg házban hozták létre, ahol az Isaszegi Helytörténeti Gyûjtemény
régészeti, történelmi és néprajzi anyagot tartalmaz.
Tápiószelén található a Blaskovich Kúriamúzeum, amely botanikailag is érdekes parkban

helyezkedik el. Ez az ország egyetlen a II. világháborút sértetlenül átélt kúriája. A múzeumban állandó kiállítás a „Nemesi kúria a 19.
században” címmel páratlan gazdagságában
õrzi a magyar köznemesség tárgyi emlékanyagát. Termeiben, helyiségeiben szinte az egykori élet elevenedik meg.
Cegléden jelentõs a Kossuth Múzeum, melyet
a város elöljárósága néhány helybeli polgár
kezdeményezésére 1917-ben alapított. A ceglédi az ország leggazdagabb Kossuth-ereklye
gyûjteménye. Az állandó kiállításon kívül idõszaki képzõmûvészeti, néprajzi és történeti kiállításokat rendeznek.
Nagykõrös a Duna-Tisza köze egyik patinás
városa igazi homokvidék, amelyen virágzó
kertészet fejlõdhetett ki. Az Arany János Múzeumban a költõ nagykõrösi tanári tevékenységének dokumentumai láthatóak: a dolgozószoba, iskolai dolgozatok saját kezû javításával és egyéb Arany-relikviák. „Hej Nagykõrös,
hires város” címmel a város és környékének
régészeti, történeti és néprajzi emlékei, a második világháború, az 1945 utáni változások és
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a szocialista korszak dokumentumai, tárgyi
emlékei, valamint az 1990-es fordulat bemutatása az állandó kiállítás témája. A „Fejfák a
Duna-Tisza közén” címû állandó népmûvészeti kiállítása a nagy tájegység protestáns temetõinek fejfáit mutatja be.
A környékünkön fekvõ kiállítóhelyeket – mint
Ócsa vagy Ráckeve – most nem mutatjuk be,
mert arról egy korábbi számunkban „Kis utazás nagy élmény” címmel már beszámoltunk.
Befejezésül inkább egy kicsit messzebb fekvõ
zsámbéki romtemplomot ajánljuk a kedves olvasó
figyelmébe.
A
késõ
román/kora gótikus bazilikát a premontrei
szerzetesek építették az 1200-as évek közepe
táján. Az 1773-as földrengés félig lerombolta,
s már nem építették újjá. Jelenleg a rom belsõ
területe is látogatható. A Zsámbéki Szombatok rendezvénysorozatban nyári színházi és
kulturális esteket szerveznek a romtemplom
mellett.
Az itt bemutatott kulturális látnivalók talán bizonyíthatják, hogy a kisvárosokban, községekben, falvakban mûködõ múzeumok, emléktárak,
faluházak, vagy emlékszobák alternatív lehetõséget nyújtanak a hazáját, régióját megismerni
vágyók számára. Szép emlékeket és ismereteket
nyújtó szerezhetnek a nagyvárosokat, a tömeget
elkerülni szándékozó kerékpáros és bakancsos
turisták, a múzeumpedagógiában részt venni kívánó tanulók. A sokszor kispénzû önkormányzatok, alapítványok vagy egyesületek által fenntartott intézmények ékes bizonyítékai az az
egészséges hazafiság, és lokálpatriotizmus
„Légy büszke környezetedre” elv alapján mûködõ, az önkormányzati rendszert tápláló civil kurázsinak.
Gáll Sándor
Utóirat:
Aki pedig végképp úgy dönt, hogy Harasztin
tölti el szabadságát, annak ajánljuk a Fõ úton
található, tavaly felújított Laffert-kúriát, ahol
állandó és idõszakos kiállítások, augusztus végétõl – immár ismét önkormányzati szervezésben – színes kulturális programok várják a közönséget. A barokk épületben remek kávéház
mûködik, és egy jó kávé, vagy ital összekapcsolása egy sétával a parkban, vagy az épületben, önmaga is kellemes kikapcsolódást kínál.
Innen csak egy ugrás a Városháza udvarán a
Helytörténeti Emléktár, ahol a település múltját, az iskolák, iparosság, a háborús évek történetét, valamint a paraszt-polgári élet, a tûzoltóság és a szocializmus korának emlékeit bemutató állandó kiállítás tekinthetõ meg. Rövid
sétával érhetõ el a Német Nemzetiségi Tájház,
amely színvonalas múzeumi kiállítóhely. Az
udvarán felállított sátorban a helyi svábság
kultúráját felidézõ folklórmûsorokat és szórakoztató programokat is szerveznek. Várjuk
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Az utolsó erdei iskolánk
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
8. évfolyama júniusban 4 napos erdei iskolába utazott a Balaton északi partjára, a

Pálkövei Ifjúsági Táborba. Az autóbusz
miatt az elsõ pihenõ kicsit hosszúra sikeredett, de Balatonfüred szépsége és egy
jó fagyi megvigasztalt bennünket. Végül
megérkeztünk a táborba. Nagy izgalommal vártuk, hogyan helyezkedünk el, milyen lesz a szállás, a környezet. Sajnos
elég hûvös volt, de a fürdést a Balatonban
nem hagytuk ki! Esténként fociztunk, röplabdáztunk, beszélgettünk. Voltunk Tapol-

cán a tavas barlangban, ami egy csoda.
Körbejártuk a Káli-medencét, ahol felmásztunk a Hegyestû nevû hegyre, barangoltunk a Szentbékkálai kõtengernél, láttuk a Salföldi majort. Hazafelé Tihany érdekességeit, az Apátságot, a Kalózmúzeumot, Panoptikumot tekintettük meg. Végül itt is egy jót fagyiztunk a cukrászda teraszán, ahonnan fantasztikus kilátás nyílt
a „Magyar tengerre”. Élményteli volt ez az
utolsó erdei iskola. Az osztályok még jobban összekovácsolódtak. Ez a 4 nap mindenki számára emlékezetes marad. Reméljük osztályfõnökeink Ági néni, Nelly
néni és a kísérõ szülõk is így gondolják!
Márton Anna, Surányi Kinga
8. a osztályos tanulók

Újra nyelvi tábor
Obervellachban
Iskolánk csapata ebben az évben is útnak indult, hogy Ausztriában gyakorolja a német nyelvet. Harmadik alkalommal jutottak el a Kõrösis diákok ebbe a
nagyszerû osztrák városkába. Élményeikrõl a következõ beszámolókban
olvashatunk:
14

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA

Somló Sári: Magyar vagy!...
Magyar vagy! És csak egy hazád lehet.
E hon, mely élned és halnod ád helyet.
E hon, hol ezer évvel ezelõtt,
Magyar láb érinté a hegytetõt,
Lehel kürtjének harsogó szavát
Félték az alvó pusztaságon át,
S egy fél világ reszketve rótt adót, –
Hallván a magyar harci riadót!

Az 1920. június 4-i trianoni döntés 92.
évfordulóján a Nemzeti Összetartozás
Napját ünnepeltük iskolánkban. Az irodalmi, zenés összeállítással méltó módon emlékeztünk meg errõl az eseményrõl.
A mûsorban szerepeltek idõsebb diákjaink:
Tóth Dóra (7. b)
Kuczik Lili és Fodor Liliána (6. b)
Balogh Maja, Bakos Bettina, Dalányi
Szófia és Lehel Sára (5. a)
Az elhangzott alkotások, melyek Babits
Mihály, Móra Ferenc, Reményik Sándor,
Juhász Gyula, Ady Endre és Somló Sári tollából származnak, mind-mind erõsítették azt a hitet, hogy a magyarság,
amely több mint ezer éve itt él Európában, határokon innen és belül, része az
egységes magyar nemzetnek.
Egy nép nem felejtheti el saját történelmét, hanem kellõ méltósággal kell emlékeznie, példát merítenie és tanulnia a
múltjából.
Ehhez az alkalomhoz kapcsolódva a felsõ tagozatos osztályok tanulói tablókat
készítettek, amelyeken a határon túl élõ
magyarság területi elhelyezkedését, természeti kincseit, híres szülötteit, kulturális kincseit jelenítették meg.
Véleményem szerint fontos, hogy erre a
napra is megemlékezhetünk és a gyermekek számára ezzel is közelebb hozhatjuk a magyar történelem ezen eseményét.

A buszon való utazás nagyon hosszú
volt, de mégis élvezetes. Odafelé megálltunk Burg Hochosterwitznél. A régi vár és
a kilátás gyönyörû volt.
A következõ reggelen ébredés és reggeli után tanítás volt, majd a tanítás után a
városban kaptunk érdekes megoldandó
feladatokat. A tanítás és a feladatok befejeztével kirándulni indultunk. Rengeteg
gyönyörû és érdekes helyen jártunk Karintiában. Két program között megkaptuk
az ebédcsomagot, amiben szendvics,
édesség és innivaló volt. A kirándulások
után visszamentünk a szállásra és vacsoráztunk. A vacsora után összegyûltünk az ebédlõben és leírtuk az aznapi
programokat és látottakat. Majd fürdés

Magyar vagy! És csak egy hazád lehet
E hon, – hol ezer hosszu év felett
Fény vált borut, vagy hosszu gyászmosolyt,
Mely szent rögökre õsid vére folyt
S ha felraknánk holt hõsök csonthegyét,
A Kárpátok eltörpitenék,
S az anyák könnye, mely megöntözé v
Tengert boritna alföldünk fölé!
Magyar vagy! És csak egy hazád lehet,
E hon! Hol meg kell állanod helyed!
Tokaj! Hol minden tõke drága kincs,
S a vesszõ metszve, nyitva, fedve sincs!
Erdély! Bányáiban tenger vagyon!
Kõ, vas, arany s makulátlan áll, vadon!
Bánát! Hol szántani kell – megjõ a nyár!
Buzád vetésre, nyáj õrzõre vár!
Házad romokban… építsd fel ujra fel!
Atyádé volt – s fiadnak adni kell!
Fiadnak – adni kell – önérzetet,
Törhetlen, elszánt ércszilárd hitet,
Hogy gyász, hazugság, éhség, könny
között
A legyõzött, a guzsbakötözött,
A megalázott, megrágalmazott,
Galádul rablókézre juttatott
Magyar földön – magyarnak van helye –
Hogy boldogul, vagy elpusztul vele, –
Hogy vád, bitorlás, jogtiprás alatt
Õs, szent örökségéhez hû marad, –
Hordozza gyászát, osztja ünnepét,
Érette küzdi munkás életét, –
– S ha megfeszitett nyer feltámadást –
Új ezer évért, – új honfoglalást!
(1919)

után, fél tízkor takarodó volt. A tábort
mindenki nagyon élvezte, mert rengeteg
érdekeset láttunk és jó volt a társaság.
Reméljük, jövõre is itt lehetünk. (LengyelSzéchenyi Dorottya, Kovács Borbála,
Laukó Rajmond, Horváth Zsófia)
Az út nagyon hosszú volt. Közben megálltunk egy szép várnál, Burg Hochosterwitznél. Átmentünk 14 kapun, hogy az
erõdítmény tetejére érjünk. Másnap részt
vettünk egy BIOS foglalkozáson. Ott tehénszemet boncoltunk, optikai csalódásokban volt részünk és megismerkedhettünk a víz, a föld, a levegõ és egyes élõlények tulajdonságaival. Ezután egy vasútmodell kiállításra látogattunk, ahol a kis
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vonatok mellé egész városokat építettek
kicsiben.
Kedden a Reißeck vasúttal-siklóval utaztunk. Kétszer szálltunk át, mire feljutot-

ILYEN MÉG NEM VOLT!
KÕRÖSI SIKER A MEGYEI ÉS AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIÁN

2012. május 22-én és 24-én Albertirsán tartották a IV. korcsoportos
ATLÉTIKA MEGYEI DIÁKOLIMPIÁT.

tunk a hegyre. Itt egy kisvasútra ültünk
fel, és egy olyan játszótérre érkeztünk,
ahol „energiát termeltünk” kavicsok segítségével. Miután leértünk, a Ragga
szurdokot tekintettük meg. Nagyon szép,
de egyben elég vad volt. Napunk következõ vízesése a Groppenstein szurdokban volt. Sajnos, még nincs rendesen kiépítve a visszafelé vezetõ út, de ettõl
függetlenül érdekes és csodás vízesés.
A következõ napon elutaztunk aranyat
mosni. Tállal, gumicsizmával és ásóval
felszerelkezve mentünk a vízbe „nagy értékû kincset” keresni. Persze, aranyat
nem talált senki, meg kellett elégednünk
kvarccal, pirittel vagy hegyi kristállyal.
Aztán Heiligenblutban egy híres templom kertjében elhelyezett vaskönyvben
öt magyar szerencsétlenül járt hegymászó nevét találtuk bevésve. Ezután sétáltunk a városban. Csütörtökön egy szerpentinen, a Malta Hochalmstrassén egy
nagyon magas betongátra utaztunk.
(Kölnbreinsperre). Onnan Gmündbe
mentünk várost nézni és a Porsche Múzeumba is betértünk. Pénteken egész
napos kiránduláson vettünk részt. Libegõvel felmentünk a Gerlitzenre, majd ezután az Ossiacher Seen hajóztunk. Megnéztük a vadasparkot a Rosegg kastélynál , majd magát a kastélyt is. Nem hagytuk ki a labirintust sem. Felmentünk a
Pyramindenkogel kilátóba is. Este minden csapat csatakiáltással, a városban
készített interjúval és az elkészült projektmunkákkal mutatkozott be. A teljesítményeket Lázár bácsi és a zsûri értékelte, jutalmazta. Szombat reggel elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk a
Minimundusnál, ahol különbözõ országok híres építményeit láthattuk kicsiben.
Nagyon jól éreztük magunkat, de már
eléggé vágytunk haza is. (Antal Márton,
Erdei Bianka, Matuszka Levente, Szakács Adrienn, Weinber Péter)
Köszönjük a segítséget támogatóinknak:
– a Kõrösi Csoma Sándor Ált. Iskola
Alapítványának
– a Szent Dorottya Gyógyszertárnak
– a Paradicsom Travel Utazási Irodának
– Berkes Krisztina népmûvésznek
– Szakács Tamásnak és családjának

Az elsõ napon rendezték:
– ötpróba versenyeket, ahol a mi csapatunk lett a gyõztes! I. hely
Csapattagok: Simon-Balla István, Boros Márk, Nagy Martin, Boldog Balázs,
Szûcs Benett, Nemes Zsigmond.
– egyéni összetett versenyében Simon-Balla István I. hely,
Boros Márk II. helyezést ért el.
A második nap versenyszámai:
– 4x100 méteres váltófutást, amit „utcahosszal” nyertek a fiúk! I. hely
Csapattagok a futás sorrendjében: Boros Márk, Szûcs Benett, Nagy Martin,
Simon-Balla István.
– súlylökésben: Boros Márk I. hely
– 100 méteres síkfutásban: Simon-Balla István I. hely
– távolugrás: Simon-Balla István I. hely
– kislabdahajítás: Nemes Zsigmond VII. hely
A megyei I. helyezettek egyenesen bekerültek az Országos Diákolimpiára, ami nem
kis kihívás és dicsõség, az ország legjobbjai közt szerepelni. Szinte minden napot
kihasználtunk az edzésre, gyakorlásra. Kalamár Andrea és id. Simon-Balla István
segítségével többször is bejutottunk az FTC atlétikai pályájára, hisz Dunaharasztin
nincs olyan 400 méteres pálya, ahol a váltóbottal való váltást gyakorolni tudtuk volna.
Biztosra kellett menni!
Majd jött a 4 napos erdei iskola, ahol a napi program mellett ezek a 8. osztályos fiúk
korukat megtagadva, fanatikusan készültek és edzettek minden nap! Hihetetlen
összetartás, a fáradtság ellenére is jó hangulat jellemezte õket! A munkának meglett
a gyümölcse!

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV.KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTÕJE
AZ UTE ATLÉTIKAI STADIONJÁBAN
2012. június 11–12-én zajlott.

Az elsõ nap:
– 4x100 méteres váltófutás I. hely Országos Diákolimpiai Bajnok
Csapattagok a futás sorrendjében: Boros Márk, Szûcs Benett, Nagy Martin,
Simon-Balla István.
Izgultunk a kísérõ szülõkkel együtt. Jó legyen a rajt, ki ne essen a bot, tökéletes
legyen váltás és fontos a befutás! Magabiztos futással nyertek a fiúk, kb. 10 métert
verve a második csapatra!
– súlylökésben: Boros Márk VI. hely
– 100 méteres síkfutásban: Simon-Balla István III. hely
A második nap:
– ötpróba Országos Diákolimpia II. hely
Az ötpróba számai: 100 m-es síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés (4kgos súllyal), 800 m-es síkfutás
Csapattagok: Simon-Balla István, Boros Márk, Nagy Martin, Boldog Balázs,
Szûcs Benett, Nemes Zsigmond
– egyéni összetett versenyében: Simon-Balla István I. hely
ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI BAJNOK
Boros Márk IV. helyezést ért el
Köszönöm a szülõknek a segítséget, az autóval szállítást, a drukkolást. Õk: Kalamár
Andrea, id. Simon-Balla István, Boldog Bea, Boldog Zsolt, Becskey Lídia, Becskey
József.
Hihetetlen sikerek, hihetetlen emlék és zárás, hisz ezek a gyerekek jövõre már
középiskolában tanulnak tovább. Mi, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
közössége büszke tanulóira!
Önök jegyezzék meg a fiúk nevét, hisz õk kosarasok, futballisták, kézilabdázók és
sportegyesületükben is kiemelkednek tehetségükkel!
Kellemes pihenést kívánok valamennyi résztvevõnek sok szeretettel és hálával:
Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ

Zsédel Andrea, Komáromi Katalin
a tanulmányút szervezõi és bonyolítói
Dunaharaszti Hírek – augusztus
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
„Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez,
a XXI. században analfabétának fog számítani.”
(Teller Ede)

ECDL – Európai Számítógéphasználói vizsga a Hunyadiban
Hagyományjelleggel mûködik iskolánkban
az ECDL szakkör. Hetedikesekbõl és nyolcadikosokból álló csapatommal, heti rendszerességgel készülünk a komoly vizsgákra. A gyerekek két év alatt teljesítik az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Start
moduljának 4 vizsgakövetelményét.
A 2011–2012-es tanévben ECDL-Start bizonyítványt szerzett 17 tanuló, a szakkörre
járó nyolcadikosok 100%-a. Örömmel tájékoztatom e sorok olvasóit, hogy két nyolcadikos tanuló Hartyányi Kevin és Korbeli Ferenc (8. c) már az Excel vizsgát is letette
és a cikk írásának idõpontjában, folyamatban van a hatodik vizsga letétele.
A hetedik évfolyamon 28 tanuló teljesítette az elõírt követelményeket, jövõ héten
kerül sor a következõ vizsgájukra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában mûködõ
ECDL vizsgaközpontban.
Az ECDL modulok letétele komoly koncentrációt igényel. A gyerekeknek ezek a
vizsgák jelentik az elsõ komoly megmérettetést, vizsgahelyzetet a középiskolai felvételi elõtt.
Büszke vagyok minden ECDL-es diákomra. A tanév folyamán, míg a többiek játszottak, számítógépeznek, õk 80-100 tanórával többet töltöttek felkészüléssel.
Napjainkban a digitális íráskészség fejlesztése az egyik kiemelt feladatunk. Míg a XX.
század analfabétájának az számított, aki
nem tanult meg írni-olvasni, ebben a korban, a XXI. században analfabétának fog
számítani az is, aki a számítógép, a számítástechnikai eszközök mindennapi életben való használatát nem sajátítja el megfelelõképpen. Ebben kívánok tanulóimnak
minden tudásommal, nagy elhivatottsággal
és sok szeretettel segíteni.
Korbeli Csilla

Városi informatika-találkozó
és verseny
2012. május 17-én a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában ismét megrendezésre került a városi informatika-találkozó
és verseny. Ebben a tanévben is nyolcadikosok mérték össze tudásukat. A versenyen öt csapat indult, a Baktay Ervin Gimnázium, a Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Hunyadi János Általános Iskola
csapatai.
A Hunyadit Somkuti Janka és Szabó Fruzsina 8. b valamint Hartyányi Kevin 8. c
osztályos tanulók képviselték.
Az idei találkozó témája a „Nemzedékek
közötti szolidaritás” volt. Idén április 29-én
ünnepeltük a nemzedékek közötti szolidaritás napját, ahol a segítségnyújtás, az
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egymásra figyelés, a tolerancia, az idõsebb nemzedékek támogatása és a közösségi életbe való bevonása a cél. A versenyre minden csapatnak vinnie kellett
egy anyagot, hogy õk hogyan is képzelik
el a szolidaritást. Mi egy kisfilmet készítettünk (rendezõ: Hartyányi Kevin), amelyben
bemutattuk, hogy mennyi minden történik
a Hunyadiban, hogy a gyerekek segítõkészség és összefogás terén is mindig az
élen járnak. A nemzedékek közötti szolidaritás témáját, mi a gyerekek egymás közötti segítségnyújtására szûkítettük. Miután
megtekintettük a színvonalas bemutatókat, elkezdõdött a verseny. Minden csapat
három feladatot kapott, amely egy plakáttervezésbõl, egy szöveges informatikai
érettségi feladat megoldásából és néhány
internetes keresési feladatból állt.
A Hunyadi János Általános Iskola csapata az elõkelõ I. helyezést érte el. Erre nagyon büszkék vagyunk, és gratulálunk
minden résztvevõnek, aki általános iskolás korában informatikai érettségi feladatok megoldásában jeleskedett!
Köszönjük szépen a színvonalas szervezést Ekéné Abuczki Marianna és Nagy
Ágnes tanárnõknek! A helyezéstõl függetlenül minden csapat gyõztesként távozott,
élményekben gazdag délutánt töltöttünk
együtt!
Korbeli Csilla

Alsó tagozatos sikerek
Korábban már hosszasan beszámoltunk a
nyelvi versenyek eredményeirõl, hiszen
köztudott, hogy iskolánk arculatát túlnyomórészt a nemzetiségi német nyelv oktatása, a német nemzetiségi kultúra ápolása-védelme adja. Emellett azonban
ugyanilyen fontos iskolánkban anyanyelvünk – a magyar nyelv – ápolása, valamint a biztos alapokon nyugvó széles
alapmûveltség biztosítása is. A gyerekeket arra neveljük, hogy MINDENKI JÓ VALAMIBEN. Attól sikeresek, hogy tudják:
érdemes próbálkozniuk, hisz segítõ, ösztönzõ pedagógiai magatartással kollégáim számtalan lehetõséget találnak (és teremtenek) a megmérettetésre, a bizonyításra: arra, hogy a nálunk tanuló diákok
kereshessék, majd meg is találhassák azt
az utat, amin késõbb bátran elindulhatnak.
Ezen törekvéseinket támasztja alá, hogy
az elmúlt idõszakban több szaktantárgyi
megmérettetésen is szerepeltek diákjaink,
akik a versenyeken ismét bizonyították felkészültségüket, rátermettségüket. Városi,
területi, megyei és országos versenyeken is kiváló eredményekkel szerepeltünk! A tanulók számos érmet gyûjtöttek
be, a legaranyosabban csillogót a Laffertkúriában a költészet napja alkalmából
megrendezésre kerülõ városi szavalóversenyen a másodikos Szalay Lili (2. c), valamint a ráckevei kistérségi rajzversenyen
az elsõs Bóna Zsombor (1. d) érdemelte
ki. Ez utóbbin Rádai Mónika (1. d) Különdíjas lett.

A városi „Duna élõvilága” rajzversenyen
Petrik Vendel (2. c) harmadik helyezést
ért el. Ugyancsak rajzból bizonyított Leéb
Zsófia (3. a) is, aki „Az erdõ titokzatos lényei, csodái” rajzversenyén alsós kategóriában a második helyen végzett. Rajzaik
szemet gyönyörködtetõek.
Szintén második hellyel büszkélkedhet
Sztaskó Kíra (3. b). Õ a nyelvtan-helyesírás területi versenyen 3. évfolyamos-kategóriában szerezte meg ezüstérmét.
Ugyanezen a versenyen – szintén 3.
évfolyamos-kategóriában – indult Csapi
Zsófia (3. a, III. helyezés) és Domán Alex
(3. c, VIII. helyezés), valamint Bercsényi
Gábor (4. a) is, aki a 4. évfolyamos-kategóriában a harmadik helyen végzett.
Részt vettünk a megyei Zöldbéka (környezetismereti) versenyen is, ahol Csapi
Zsófinak ismét sikerült dobogóra kerülnie
széles körû ismereteivel.
Rendkívül eredményesen szerepeltek kis
diákjaink a Kvalitás Extra Országos Matematika versenyen is: itt a legelõkelõbb helyen Hégely Ábel szerepelt (1. a osztály,
8. hely), de ugyancsak dicséretesen helytálltak Varga Emil, Gulyás Domokos és
Bakó Jázmin (1. a) , valamint Farkas Zoltán (1. b) tanulóink is. Gratulálunk nekik!
Egy szintén jeles – és nehéz – körzeti matematika versenyen indult 3 tanulónk Szigethalmon: Márkus Barnabás (2. b),
Vaskó Zsófia (2. a) és Bácsi Dániel (2.
c). Dani kiváló teljesítményéért az elõkelõ második helyet szerezte meg. Török
Lilla (3. a) bejutott a megyei Méhecske
matematikaversenyre, ezen hetedik helyezést ért el – ez egy megyei szintû versenyen nagyon szép eredmény!
A sor ezzel még nem ér véget, hiszen
most következnek az irodalmi versenyek,
amelyeken iskolánk minden évben szép
számmal képviselteti magát és mindig
számos örömteli meglepetést tartogatnak
számunkra. A már fent említett városi szavalóversenyen Szalay Lili aranyérmén túl
büszkélkedhetünk még egy második
(Incze Réka 3. c) és egy harmadik hellyel
(Hoffer Beáta 2. a) is. A ráckevei területi
vers és prózamondó versenyen Gréczi
Lilla (1. b) második, Szalay Lili (2. c) pedig harmadik helyezést ért el. A szigethalmi területi vers és prózamondó versenyen
szintén második helyen végzett Gréczi
Lilla. A Szövegmanó megyei versenyen
Bakos Rita (4. b) az elõkelõ harmadik helyezést nyerte el, de jól szerepeltek kis elsõseink is: Zsilák Zsófia (1. a), Gulyás
Domokos (1. a), Bakó Jázmin (1. a), és
Hégely Ábel (1. a).
Az eredmények magukért beszélnek és
óriási munka áll a hátterükben mind a tanuló, mind a felkészítõ pedagógus részérõl. De méltón említést érdemelnek azon
diákjaink is, akik ugyan helyezést most
nem értek el, de ugyanolyan kemény és
kitartó szorgalommal vállalták a megmérettetéseket és részt vettek a versenyeken
– szerencsére nagyon sokan voltak, rájuk
is nagyon büszkék vagyunk!
Kiss M. Virág
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Ismét mazsorett Dunaharasztiban
A Nádor utcabál egyik meglepetése volt a
Hunyadi Általános Iskola Mazsorett csoportja.

Mazsorett a Nádor utcabálon

A 2011/2012-es tanév szeptemberében
több év kihagyás után a Hunyadi János Általános Iskolában ismét meghirdetésre kerülhetett az alsó tagozaton a mazsorett
szakkör. A szülõk és a gyermekek is nagy
érdeklõdéssel fogadták, sokan be is iratkoztak. Az iskola vezetõsége szívesen támogatja, biztosítja a felszerelést, a
mazsorett bottal és a fellépõ ruhákkal is
elõsegítve a szakkör sikeres mûködését.
Az elsõ évet minimális lemorzsolódás után
több mint 60 alsós gyermek végezte el. A
táncosok heti egy órában tanultak klasszikus balettet, táncelõkészítõ gimnasztikát,
esztétikus testképzést. A mazsorett bot
mellett az elsõ és a második osztályos tanulók karikát és labdát is használtak a foglalkozásokon Gallaszné Lada Noémi táncés drámapedagógus vezetésével.
A táncosok elsõ nagy megmérettetése
februárban a farsangon volt, ahol az elsõ évfolyamosoktól szamba mazsorettet
láthattunk. A másodikosok pom-pom táncot, míg a harmadik-negyedik évfolyamosok szamosmenti mazsorettet adtak
elõ. A fellépések sikerét tükrözi, hogy a
városi televízió is sugározta a lányok táncát, illetve a világháló több oldalára is felkerültek a produkciók. Márciusban az Iskolahívogató rendezvényen, az elsõs
csoport táncosai csináltak kedvet táncukkal a leendõ elsõsöknek, majd áprilisban a harmadik-negyedik osztályosok
magyaros koreográfiája lett a nyitótánca
a II. Hunyadi Gálának. Ennek hatására
már a felsõsök is elkezdtek érdeklõdni a
mazsorett iránt.
Az elsõ év sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a mazsorettesek megkapták az elsõ iskolán kívüli felkéréseiket!
2012. június 3-án a Corner café születésnapi rendezvényén, míg június 16.-án a
Nádor utcabálon népszerûsítették iskolánkat a mazsorettesek produkcióikkal. Ezeken a rendezvényeken a lányok három teljesen különbözõ táncot adtak elõ. Volt közöttük magyaros, valamint latinos zenére
is produkció. Táncoltak itt mazsorett bottal és pom-pommal is.
A Hunyadi János Általános Iskola
mazsoretteseinek célja, hogy minél több
iskolai és iskolán kívüli rendezvényen
megcsillogtathassuk tudásukat.

Zölszíves gyerekek Dunaharaszti
természeti kincsei között
2012. május 19-én a Hétszínvirág Tagóvoda Fehér csoportos zöldszíves gyerekei felkerekedtek, hogy megismerjék
Dunaharaszti természeti kincseit, a tavasz ékszereit, a vadon
élõ virágokat. Mi harasztiak büszkén mondhatjuk el, hogy
nekünk még vannak olyan területeink, ahol viszonylag zavartalan körülmények között élhet egymás mellett a vad növény- és állatvilág. Óvodánk gyermekei a Föld Napja alkalmából már megkapták zöldszíves tagsági igazolványukat,
amely bizonyítja, hogy kiállták a zöldszívesek hétpróbáját,
a Zöld Szív országos ifjúsági természetvédõ mozgalom méltó tagjai, a természetre vigyáznak és óvják azt.
Reggel 9-kor gyülekeztünk. Közel ötvenen indultunk elsõ felfedezésre váró területünkre az Alsónémedi-árok turjánvidékére. Útközben az autókból nyulat, õzikét pillanthattunk meg, majd kócsagokat vettünk észre, elõkerültek
a fényképezõgépek, messzelátók. Bár mindannyian harasztiak voltunk, ezt a területet senki sem ismerte. Elsõ
dolgunk volt köszönteni a természetet, majd a gyerekek
elmondták szüleiknek, hogyan viselkednek a zöldszívesek
a természetben, milyen szabályokat kell betartanunk.
1. A zöldszívesek nem gyûjtik, tépik a természet kincseit, lehajolnak hozzá és úgy gyönyörködnek benne.
2. A természet csendjét nem zavarják meg.
3. Szemetet, oda nem illõ dolgot nem hagynak maguk után.
Ezek után elkezdõdött a „virágvadászat”. A családi csapatok egy-egy ott élõ virág fényképét
kapták meg, feladatuk az volt, hogy kutassák fel azt a lápréten, és ha megtalálták jelezzenek,
hogy közösen beazonosíthassuk. A réten így megismerhettünk közel húszféle virágot, melyek között volt elterjettebb, közönségesebb, de voltak védett fajok is, például kormos csáté,
vagy az orchidea félék közé tartozó szunyoglábú bibircsvirág, mocsári kosbor?
A rét a mai gyerekek számára akár lehetett volna egy „ingerszegény” terület is, hiszen sehol
egy kalandpálya, egy mászóka vagy egyéb mesterséges kalandforrás. a természet azonban lehetõséget adott a lecsendesedésre, elmélyülésre, rácsodálkozásra, az illatok és a táj szépségének befogadására. Magunk is csodálkoztunk, hogy ezen a nem túl nagy területen több, mint
két órát töltöttünk el úgy, hogy észre sem vettük hogy elszaladt az idõ.
Utunkat ezek után a Kápolna domb felé vettük, hiszen itt is várt még ránk számtalan szép
virág, illetve az erdõ. Megérkezésünk után ismét kiosztottuk a megismerésre váró virágok
fényképeit. Lelkes kutatás után, itt is megismerkedhettünk 16-féle virággal, többek között a
fokozottan védett, nem túl látványos, de annál értékesebb csikófarkkal, a szártalan csüdfûvel
és a – már elvirágzott, de levelérõl felismerhetõ – pusztai meténggel. Kerestük a homoki nõszirom leveleit is, de nem találtuk. Sajnos lehet, hogy igaz az, amit felháborodva hallottunk:
valaki kiásta e védett növény akkor nyíló példányait. A Kápolna domb gyepes területe kiemelten gazdag vadvirágokban, ezért sajnálattal vettük észre, hogy a hajdanán helyi védelemben részesült gyepes területet beültették oda nem illõ tujákkal, fenyõfélékkel. Sajnos ez
a mesterséges „parkosítás” felboríthatja az itt élõ gyep természetes társulásait és kiszoríthat
számos itt honos növényfajt.
Kirándulásunk következõ célpontja az erdõ volt. Elõzõ este természetben lebomló papírcsíkokkal jelöltem meg a fákat, hogy el ne tévesszük az útvonalat, és eljussunk az árvalányhajas, gyepes területekig. Az erdõben szintén felfedezhettünk épp akkor nyíló virágokat. Az erdõ igazi vadregényes, nyomkövetõ kaland helyszínévé változott. Ahogy a dal mondja, „Árkon-bokron által, háton hátizsákkal” elérkeztünk az árvalányhajas tisztásra. Itt a védett pusztai árvalányhaj, illetve a – szintén védett – homoki árvalányhaj is megtalálható. A látvány
szépsége önmagáért beszélt. Nem sokkal arrébb megtaláltuk a védett báránypirosító, illetve
homoki varjúháj állományait. Több település büszke lenne, ha ilyen gyönyörû árvalányhajas
területtel rendelkezne. A túrát piknikezés követte. Szülõk, gyerekek egyaránt csodálkoztak,
hogy ilyen gyönyörû területek találhatóak csupán egy karnyújtásnyira tõlünk, amely tökéletes lehetõséget kínál egy hétvégi pár órás sétára, kirándulásra, feltöltõdésre.
Többen megjegyezték, ide még biztosan visszatérnek. Pihenés után, egy kitaposott ösvényen
folytattuk tovább túránkat, amikoris szomorúan tapasztalhattuk meg, hogy a Duna-Ipoly
Nemzeti Parki Igazgatóság által is nyilvántartott, védett árvalányhaj, bunkós hagyma, illetve
homoki fátyolvirág legnagyobb élõhelye mára sivataggá változott. Az itt élõ értékes gyepes
területet teljesen elpusztították és úgy tudjuk, egy részét ki is vonták az erdõmûvelési ágazatból. Kíváncsian várjuk, mi lesz ennek, a nem is olyan régen még természetvédelmi szempontból igen értékes területnek a sorsa, vajon mi készül a helyén. Túránkat egy rövid séta
után, a Kápolna domb túloldalán fejeztük be. Az erdõ a maga szépségével, vadregényes hangulatával, igen tartalmas élmények átélésére adott lehetõséget felnõtteknek, gyerekeknek egyaránt. Pedagógiai szempontból szintén páratlan, kimeríthetetlen lehetõségeket kínál a tanárok, nevelõk számára.
Ma már szinte divat „zöldnek” lenni, de – véleményem szerint – ehhez nem elég aggódni az
Atlanti Óceán „egészségéért”, illetve félelemmel figyelni a távoli jéghegyek olvadását. A Zöld
Szív jelszava: Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan. Vagyis teremtsünk kapcsolatot a helyi élõvilággal, ismerjük meg, legyünk büszkék rá és – ameddig csak lehet – óvjuk
meg a természetes élõhelyeket.
A kirándulás megszervezéséhez nyújtott felbecsülhetetlen szakmai segítségéért ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. Sziráki Györgynek, a Természettudományi Múzeum nyugalmazott fõmúzeológusának, a helyi természet kiváló ismerõjének és Miszlainé Imolának, a
Hunyadi János Általános iskola biológia szakos tanárnõjének, aki szintén segítette a kirándulás szakmai sikerét.

Gallaszné Lada Noémi
a mazsorett szakkör vezetõje
Dunaharaszti Hírek – augusztus

Mester Andrea óvónõ
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Angol nyelvi tábor Dunaharasztin

2012. július 9-13-a között egyhetes napközis angol nyelvi tábornak adott otthont
és bíztatást a dunaharaszti református
templom és a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola helybéli fiatalok számára.
Az anyanyelvi tanárok Dél-Karolina államból (USA), a Chapin Református Gyülekezetbõl érkeztek. Missziójuk sikerét angolul és magyarul jól beszélõ diákok segítették. A foglalkozások naponta 9-15 óráig
tartottak. A résztvevõk az elsõ naptól
kezdve, a tábor logójával ellátott

egyenpólót kaptak ajándékba, amit szívesen és büszkén viseltek egész héten.
Munkájuk az elsõ naptól kezdõdõen a kötetlen társalgás jegyében zajlott a legkülönbözõbb témakörökben, de érintve a
vallás és a hit világát is. Játék, sport, jókedv, dalolás, nevetés, sok beszélgetés –
ez volt a heti program. A fiatalok önfeledten tanulták és játszották a baseballt, a
rekkenõ hõségben hideg vízzel töltött lu-

fikkal frissítették egymást, angol nyelven
dalokat tanultak, színdarabot adtak elõ, riportokat készítettek dunaharaszti lakosokkal.
Aki ezen a héten a református templom
környékén járt, csodálkozva figyelt fel arra, hogy bentrõl zene, jókedv, kacagás
hallatszott ki, „nemcsak” ima. Az öröm volt
ez, amit ott bent megtaláltak!
Csütörtökön családi délután keretében a
haraszti fiatalok vendégül látták otthonaikban a meghívott tanárokat és diákokat.
18

A késõ estébe nyúló beszélgetések során
még jobban megismerték egymás nyelvét,
kultúráját, életét, s e meghitt környezetben
lelkileg tovább gazdagodtak. Így aztán az
utolsó nap végén úgy búcsúztak el, mint
régi jó barátok, akik még biztosan
találkoznak…
Köszönet Faragó Csaba lelkész és Zsigmond Károly iskolaigazgató példás
együttmûködéséért, ami lehetõvé tette e
tábor létrehozását. Hisszük – hagyomány
lesz belõle Dunaharasztin!
Gál Józsefné, angol tanár
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Iskolagyümölcs program

2. a: Villám Botond, Villám Barna, Tóth
Ádám, Taskó Balázs, Puskás Gergõ,
Móra Virág, Rideg Gyöngyvér
2. b: Apáthi Márk, Adamcsik Vivien,
Maróti Brigitta, Monostori Nóra,
Erdõdi Csenge, Parai Bálint
3. a: Apró Bence, Sajgó Zalán, Faragó
Emese
3. b: Zombori Elizabet, Tari Petra,
Kaminski Romina, Szabó Dóra
4. a: Kopasz Boldizsár, Kecseti Dávid,
Krassovári Barbara
4. b: Dékány Dorottya, Sárospataki Ibolya, Molnár Krisztina, Priskin Zita,
Bordás Blanka, Maróti Melitta, Simon Sára, Mészáros Emese, Dobos
Lili
Mesemondó verseny, Taksony – novemberben
Résztvevõk: Sajgó Zalán 3. b; Kaminski
Romina 3. a; Puskás Gergõ 2. a; Tóth
Ádám 3. a – õ II. helyezést ért el; Simon
Sára 4. b, Dékány Dorottya 4. b
Kistérségi matematika verseny, Taksony – november
Résztvevõk: Molnár Zita 4. b, Bordás
Blanka 4. b és Pázmándi Marcell 4. b

Iskolánk a 2011/2012-es tanévben is bekapcsolódott a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett iskolagyümölcs programba.
A tanulók által igen népszerûvé vált már
tavaly is az alma akció. Idén körtével és
gyümölcslével bõvült a skála.
A program célja: Az általános iskolák 1–4.
évfolyamos tanulóival megkedveltesse a
gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály gyümölcsfogyasztását, így
hozzájáruljon az egészséges táplálkozási
szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.
A heti gyümölcsmennyiség csütörtökönként érkezik rekeszekben az iskolába. Erzsi néni és Irma néni vállalta a kiosztást
naponta. Ezúton is szeretnénk megköszönni a munkájukat, hiszen nem munkaköri kötelességük ez.
A gyerekek így hetente többször is ehetnek zamatos almát, ihatnak jóízû gyümölcslevet. Bár van olyan kisdiáik, aki a
hörcsögének rakja el az alma felét. Talán
õk is rászoknak az egészségesebb táplálkozásra?
Szabóné Kovács Éva
alsós tagozatvezetõ
Az alsó tagozat versenyei
2011/2012. tanévben
Mesemondó – Benedek Elek emlékére
– októberben:
Résztvevõ tanulók (az elsõsök mindig
hallgatóként vesznek részt)

Határtalanul szavalóversenyen Simon
Sára 4. b tanuló II. helyezést ért el.
Idegen nyelvi szavalóversenyen Priskin
Zita 4. b IV. helyezett lett.
Hunyadi Ált. Isk. matematika versenyt
hirdetett BTM-s tanulóknak. A 4 fõs csoportot két felsõ és két alsó tagozatos tanuló alkotta, Herr Kevin 3. b és Molnár
Norbert 4. b osztályos tanulók II. helyezést értek el.
Kiskun Farkas László emlékére rendezett városi szavaló versenyen Adamcsik
Vivien 2. b-bõl III. helyezett lett, Sajgó Zalán 3. a-ból II. helyezett lett.
Iskolai versmondó verseny (selejtezõ a
városi szavaló versenyre) – február
Elsõ évfolyam:
1. Adamcsik Attila 1. b; 2. Kovács Domonkos 1. a; 3. Maszlay Viktória 1. a
Második évfolyam:
1. Balogh Rebeka 2. b; 2. Tóth Ádám
2. a; 3. Adamcsik Vivien 2. b
Harmadik évfolyam:
1. Gergely Patrícia 3. b; 2. Faragó Emese 3. a; 3. Sajgó Zalán 3. a
Negyedik évfolyam:
1. Simon Sára 4. b; 2. Molnár Zita 4. b;
3. –
Városi versenyen Balogh Rebeka 2. b
II. helyezett lett.
Iskolai matematika verseny – május
ötösöknek:
1. évfolyam: 1. Kocsis Richárd 1. b; 2. Kovács Domonkos 1. a; 3. Tatárka Adél
1. b
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2. évfolyam: 1. Tóth Ádám 2. a; 2. Taskó
Balázs 2. a; 3. Pázmándi Levente 2. b
3. évfolyam: 1. Tari Petra 3. b; 2. Faragó
Emese 3. a; 3. Kaminski Romina 3. b
4. évfolyam: 1. Mészáros Emese 4. b; 2.
Molnár Zita 4. b; 3. Kopasz Boldizsár
4. a
négyeseknek:
2. évfolyam: 1. Gyõri Fanni 2. b; 2. Lelkes
Laura 2. b, 3. Rácz Vivien
3. évfolyam: 1. Gacsal Flanna Lilien 3. b;
2. Ináncsi Kristóf 3. b; 3. Pál Dávid 3. b
4. évfolyam: 1. Mehlhoffer Anna és Levente Zsófia 4. b; 2. Lukács Laura 4. a;
3. Balogh Boglárka 4. a és Harangozó
Lajos 4. b
Matematika szép füzet verseny:
1. évfolyam: 1. Cseuz Máté 1. c; 2. Hajdu
Noémi 1. a; 3. Desbordes-Korcsev Lea
1. b
2. évfolyam: 1. Lelkes Laura 2. b; 2. Berecz
Bianka 2. b; 3. Kaczeus Regina 2. a
3. évfolyam: 1. Deák Krisztina 3. b; 2. Kaminski Romina 3. b; 3. Faragó Richárd
3. b
4. évfolyam: 1. Horváth Zita 4. b; 2. Szikora Georgina 4. b; 3. Keresztesi Klaudia
4. a
Olvasás verseny – május
1. évfolyam: 1. Kovács Richárd 1. b; 2. Tatárka Adél 1. b; 3. Kovács Domonkos
1. a
2. évfolyam: 1. Sárkány Bence 2. a és
Erdõdi Csenge 2. b; 2. –; 3. Molnár Botond 2. b
3. évfolyam: 1. Tari Petra 3. b; 2. Sajgó Zalán 3. a; 3. Kaminski Romina 3. b
4. évfolyam: 1. Simon Sára 4. b; 2. Sárospataki Ibolya 4. b; 3. Dékány Dorottya
4. b
Nyelvtan verseny – május
1. évfolyam: 1. Kovács Domonkos 1. a;
2. Jávor Laura 1. b; 3. Desbordes-Korcsev Lea 1. b
2. évfolyam: 1. Tóth Ádám 2. a; 2. Molnár
Botond 2. b; 3. Sárkány Bence 2. a
3. évfolyam: 1. Szücs Péter 3. b;
2. Kaminski Romina 3. b; 3. Tari Petra
3. b
4. évfolyam: 1. Papp Ágnes Emõke 4. b;
2. Pichler Enikõ 4. b; 3. Priskin Zita 4. b
Nyelvtan szép füzet verseny:
2. évfolyam: 1. Puskás Gergõ 2. a;
2. Berecz Bianka 2. b; 3. Taskó Balázs
2. a
3. évfolyam: 1. Deák Krisztina 3. b; 2.
Kaminski Romina 3. b; 3. Faragó Emese 3. a
4. évfolyam: 1. Balogh Boglárka 4. a; 2.
Lukács Laura 4. a; 3. Horváth Zita 4. b
Olvass magadnak! – olvasás verseny
– május
2. évfolyam: 1. Puskás Gergõ 2. a; 2. Monostori Vivien 2. b; 3. Nemes Júlia 2. b
3. évfolyam: 1. Várhegyi Ábel 3. b; 2. Kaminski Romina 3. b; 3. –
4. évfolyam: 1. Maróti Melitta, Szikora Georgina 4. b; 2. Kovács Dóra 4. b, Lukács Laura 4. a; 3. Levente Zsófia 4. b,
Balogh Boglárka 4. a
Dunaharaszti Hírek – augusztus

KEMPO
Vannak ellentmondásos teljesítmények, de ami gyõzelem, az igazi gyõzelem!
Üdvözlök mindenkit a DUNAHARASZTI KEMPO SPORT nevében! Itt a nyár, bár
minket az eredmények hajtanak és nemcsak tisztán a pihenés. Komoly K-1 Európai
Nagydíj, Profi MMA és K-1 gálák, Amatõr WKF MMA magyar bajnokság, na de nézzük csak sorjában! Felföldi „hegylakó” Szabolcsot behívták a ringbe a K-1 Európai
Nagydíjon. Az MMA szabályrendszerében (ketrecharc) jártas Dunaharaszti Fighter
a román származású Andrei Danielt gyõzte le földharcban.
A gálán egyébként az MMA mellett WPKC Kick-Box Magyar és Nemzetközi Bajnoki övekért, Fight Code Világbajnokai részvételért is küzdöttek a sportolók. A gála fõmérkõzésén a többszörös Kick-Box Világbajnok Alexei Ignasov egyhangú pontozással kikapott a Török Ali Cenic-tõl.
WKF Amatõr MMA bajnokságán valami volt a levegõben. A négy meccsbõl háromban is abszolút vezetõ pozícióból kaptunk ki hol pontozással, hol feladással. Ezen
a napon nem ment tanítványainknak a küzdelem, így kikaptak.
Nevezetesen Bozsányi Andor
karfeszítésbõl (egyértelmûen
jobb volt), Besztercei Rajmund
nyakfeszítésbõl (õ annyival jobb
volt ellenfelétõl, hogy másodpercek választották el a gyõzelemtõl), Káldi Dávid pontozással, Sós Tibor karkulcsból kaptak ki. Vannak ilyen napok is.
Még mindig májusban vagyunk, május 26-án jött a Profi box, K-1 és MMA gála Komárom. Besztercei Móric, és HerBesztercei Móric
Herbák István
bák István óriási gyõzelmet
aratott! Móric az elsõ menetben
karfeszítéssel, István pedig a második menetben nyakfeszítéssel gyõzött (ezekben
a küzdelmekben 5 perces menetek vannak)! Ezek komoly, szó szerint véres csatákat hoztak, csakhogy nem a mi vérünk folyt!
Az év elején a nagy fába vágott fejsze még nem vágta ki teljesen a fát, tehát van
dolgunk. Még nyár elõtt meg kell vívnunk két óriási csatát reméljük több gyõzelmet
abszolválva.
Várunk mindenkit edzõtermünkbe (gyereket, felnõttet egyaránt), akit érdekel a legkeményebb küzdõsport.
Gyõzedelmeskedj az ellentmondások felett! Tanulj hibáidból, és gyõzd le saját magad! Edzd meg a tested és a lelked, és meglátod acélos leszel, igazi harcos!
Edzésekkel kapcsolatban: Pitbull-Kempo-Sport Edzõterem, Dunaharaszti, Fõ út 47.
Tel.: 06-30-9902-354, 06-24/460-164
Web: www.felfoldiszabolcs.hu
Köszönjük támogatóinknak: Magyar MMA Szövetség, Magyar Kempo Szövetség,
Tüske Security, Zsoltbolt.hu, xlsport.hu
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport

SUMO 2012
Tisztelt Olvasók!
Élni szeretnék azzal a lehetõséggel, hogy ezúton tájékoztassam Dunaharaszti lakosságát a 2012. június 15–17. Magyarországon (Mogyoród) megrendezett Sumo
Európa Bajnokságról.
A nagyszabású versenyen több nemzet legjobb Sumo sportolója képviselte hazáját.
Ausztria, Németország, Grúzia, Bulgária, Hollandia, Nagy Britannia, Szlovákia, Macedónia, Portugália, Norvégia, Olaszország és Magyarország.
A DMTK birkózó szakosztályának három sportolója is, név szerint Lenkó Petra, Varsányi Dorina és Hortobágyi Eszter, képviselték városunkat. A versenyzõk kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, fárasztó és küzdelmes meccsek árán.
Az eredményeik:
Lenkó Petra felnõtt kategóriában harmadik helyezett.
Hortobágyi Eszter U14-es kategóriában elsõ helyezett.
Varsányi Dorina U14-es kategóriában második helyezett, U16-os kategóriában
egyéni elsõ helyezett, csapat elsõ helyezett, felnõtt kategóriában
második helyezett.
Külön köszönet edzõjüknek: Lenkó Károlynak!
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TE SZEDD
2012. június 2-án sikeres összefogás valósult meg a tiszta Magyarországért. A mozgalom keretében országszerte az önkéntesek „felvették a kesztyût”, hogy szebbé,
tisztábbá varázsolják a környezetüket.
Városunkban a kijelölt gyûjtõponton gyülekeztek: a Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete, a Dunaharaszti Honismereti Kör, és a Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület tagjai a fenti cél érdekében.
Öröm volt látni, hogy a három évestõl a 76 évesig minden korosztály képviseltette magát. Lelkesedés és jó hangulat kísérte az önkéntesek munkáját. Lehetséges, hogy ösztönzõleg hatott mindazokra, akik ma még közönnyel viseltetnek a környezetük iránt.
Meglepetésként ért minket az az óriási hulladékmennyiség, ami a lakótelep szélén, az
árok mentén fölhalmozódott. Állapotából arra lehetett következtetni, hogy hoszszú évek
során gyûlt össze. Természetesen üdvözlendõ lenne, ha egyre többen tartanák fontosnak környezetük tisztaságát, és nem csak a saját kerítésükön belül érvényesülne a
pedantéria. Talán még az utca túloldalán lévõ vizesárokba sem célszerû a lenyírt füvet kihordni, mert egy felhõszakadás esetén a szennyes áradat elöntheti a szépen ápolt
portákat.
Az emberiség számára súlyos gondot jelent a hulladékkezelés, a környezet
megóvása a jövõ nemzedék számára. A kormány a
szelektivitás mértékének és
az újrahasznosítás arányának növelését tûzte ki célul.
A betétdíjak bevezetésével,
növelésével, azt szeretné elérni, hogy ne érje meg az üveget eldobni.
A lerakási járulék pedig azt ösztönzi majd, hogy minél kevesebb hulladék végezze a lerakóban, helyette az újrahasznosítás kerüljön elõtérbe. Magyarország legnagyobb hulladékgyûjtési akciója 700 településen,
1500 helyszínen zajlott. A gyûjtést követõen nálunk a fáradt önkénteseket bográcsgulyással várták az egyesületek.
Ignácz János

Karitász-tábor 2012. július 2–6-ig a Szent István Fõplébánián
97 gyermek részvételével ismét sikerült megszervezni a nyári napközis tábort, sok felnõtt és több vállalkozó nagylelkû támogatásával. A gyerekek kézmûves-foglalkozásokon kívül sokféle játékkal töltötték a nyári szünet 1 hetét a szép, tágas plébánián. Két hûsítõ medence próbálta enyhíteni a forró
kánikulát, homokozó, hinta és csúszda volt a kisebbeknek, trambulin, ahol reggeltõl délután négyig
egyfolytában fáradhatatlanul ugrálhattak, csocsó, pingpong, társas-, versenyjáték a nagyobbak:
Gintner Ábel, Latinovics Ádám és Pákozdi Richárd apuka kitûnõ szervezésében. Gintner Orsolya biztatására énekkel-tánccal és imával kezdtünk minden napot. A kézmûves
foglalkozásokat a karitásztagokon kívül Szokontor Szilvia, Gellér
Erzsébet, találta ki.
Csütörtökön délután Rónai János, Baba és Kocsis Andrea, Etna nevû
lovaikon lovagoltatták meg az ifjakat. A forró nyári napon a gyönyörû
lovak – és persze gazdáik – derekasan állták a gyerekhad ostromát.
Egész péntek délután rekkenõ hõségben a Haraszti Íjász Club szívét-lelkét is beleadta, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, no meg hogy a
célpontot is ügyesen eltalálják megfeszített íjaikkal.
Herceg János gyerekfilmeket vetített a hûs teremben az ebéd utáni pihenõ alkalmával.
A Kalmár Szikvíz frissítõ szódavízrõl, a Ruff pékség finom kenyérrõl,
dr. Tömössy László mézrõl gondoskodott az egész hét folyamán, ingyen.
Anyukák, nagymamák több száz palacsintát sütöttek a „kis táborlakók”
nagy örömére. Köszönjük a felnõttek és a nagyobb gyerekek segítségét,
hogy ez a hét ilyen jól sikerülhetett!
Köszönetet mondunk még Dunaharaszti Város Önkormányzatának a pályázati támogatásért; dr. Szalay László polgármester úr és Kiss Gergely
aljegyzõ úr, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság segítségéért, amelylyel lehetõvé tették számunkra, hogy a gyerekeknek fõtt étel legyen minden nap az ebédjük.
Köszönjük Bauer Mónika, Balog Mária, Jakabné Láng Margit, Zwick
Mártonné, Gyarmati Attila, Simon Zoltán, Doboróczky Gábor, Torontáli Attila, Pákozdi Richárd és sokan mások tábor elõkészítõ, -szervezõ és befejezõ munkálatait. A záró áldást (volt káplánunk) Dobiás Zalán, kókai plébános adta. Az összefogás valóban sikert hozott,
mert minden gyerek jól érezhette magát ezen a kánikulai héten.
Szeretettel:
Szent Erzsébet Karitász
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NB III-as felnõtt csapatunk eredményei
29. forduló Csepel FC–Dunaharaszti MTK 0-0
Az utolsó elõtti játéknapon Csepelre látogatott a DMTK. Kiegyenlített erõk
küzdelmét hozta a mérkõzés, amelyen mindkét kapu ugyanannyiszor forgott veszélyben, de végül egyik fél sem talált a hálóba, így igazságos, gólnélküli döntetlennel zárult a csata.
30. forduló Dunaharaszti MTK–Makói FC 1-0
A bajnokság utolsó összecsapásán a Makót látta vendégül a Dunaharaszti.
Hiába támadtunk többet ellenfelünknél, sokáig nem sikerült túljárnunk a
védelmük eszén. A 84. percben aztán Mészáros Dániel góljával megszereztük a vezetést, amire már nem volt válasza látogatóinknak és, mivel
eközben a listavezetõ Dabas kikapott a Tisza Volántól, így a DUNAHARASZTI MTK LETT A 2011-12-ES IDÉNY NB III ALFÖLD-CSOPORTJÁNAK BAJNOKA!

Az NB III Alföld-csoportjának végeredménye:
1. DUNAHARASZTI MTK
2. FC DABAS
3. VÁRFÜRDÕ-GYULAI TERMÁL FC
4. TISZA VOLÁN SC SZEGED
5. KECSKEMÉTI TE
6. TÁPIÓSZECSÕ FC
7. TÖKÖL VSK
8. INDOTEK CSEPEL FC
9. MONOR SE
10. ÜLLÕ SE
11. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FC
12. MAKÓ FC
13. SZOLNOKI MÁV FC
14. SZARVASI FC
15.JÁNOSHIDA SE
16. PILIS SPORT

30 19 7 4
30 18 10 2
30 15 8 7
30 15 6 9
30 14 9 7
30 14 5 11
30 12 9 9
30 10 13 7
30 12 3 15
30 11 4 15
30 10 5 15
30 8 10 12
30 9 6 15
30 7 4 19
30 5 2 23
törölve

58 19
64 22
51 25
72 38
53 34
58 47
55 38
39 27
44 50
45 54
35 43
40 44
29 48
38 61
24 115

39
42
26
34
19
11
17
12
-6
-9
-8
-4
-19
-23
-91

64
64
53
51
51
47
45
43
39
37
35
34
33
25
17

A Pest megyei II. osztályú bajnokság végeredménye:
1. ALBERTIRSA SE
2. ABONY KID FC
3. VASADI RSC
4. DUNAVARSÁNYI TE

24
24
24
24

18
17
17
16

1
1
1
3

5 73
6 102
6 90
5 59

5. KAKUCS KSE
6. PÉTERI KSK

24 14
24 12

4
8

6
4

66
59

7. TÁBORFALVA KSE
8. DUNAHARASZTI MTK II
9. DÁNSZENTMIKLÓSI KSK
10. TÁPIÓSÁG KSK
11. FARMOS SE
12. MONORIERDÕ

24 13
24 11
24 6
24 5
24 5
24 3

3
2
4
3
3
1

8
11
14
16
16
20

67
62
55
38
27
30

13. INÁRCS VSE

24

2 21

18

1

21 52 55
42 60 52
37 53 52
34 25 50
(-1 PONT)
32 34 46
25 34 43
(-1 PONT)
49 18 42
44 18 35
81 -26 22
64 -26 18
84 -57 18
117 -87 9
(-1 PONT)
116 -98 5

Az U19-es bajnokság végeredménye:
1. FC DABAS
2. SZTK-ERIMA
3. TÁPIÓSZECSÕ FC
4. GYÖNGYÖS AK
5. DUNAKESZI VASUTAS SE
6. DUNAHARASZTI MTK
7. FC HATVAN
8. RÁKOSMENTE
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26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
18
17
16
11
10
10

4 0
3 3
7 1
3 6
3 7
2 13
5 11
1 15

127
99
109
121
103
72
65
67

21
18
24
42
41
50
68
60

106
81
85
79
62
22
-3
7

70
63
61
54
51
35
35
31

9. ÜLLÕ SE
10. MAGLÓDI TC
11. DIÓSDI TC
12. JÁNOSHIDAI SE
13. GYÖNGYÖSHALÁSZ SE
14. TURAWELL-TURA VSK

26 10
26 8
26 6
26 6
26 4
26 0

1
5
6
2
6
0

15
13
14
18
16
26

23
23
18
18
18
17
12
11
7
6
5
5
3
2

2
2
3
2
2
2
2
2
1
3
5
1
0
1

1
1
5
6
6
7
12
13
18
17
16
20
23
23

1
1
3
2
4
1
3
1

88 85 3
54 56 -2
51 79 -28
53 79 -26
30 92 -62
14 338-324

31
29
24
20
18
0

Az U17-es bajnokság végeredménye:
1. MAGLÓDI TC-GÖDÖLLÕ
2. FC HATVAN
3. DIÓSD-BOLHA TÁRNOK
4. GYÖNGYÖS AK
5. SZTK-ERIMA
6. RÁKOSMENTE
7. JÁNOSHIDAI SE
8. TÁPIÓSZECSÕ FC
9. FC DABAS
10. TURAWELL-TURA VSK
11. DUNAHARASZTI MTK
12. ÜLLÕ SE
13. DUNAKESZI VASUTAS SE
14. GYÖNGYÖSHALÁSZ SE

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

201
182
115
151
94
85
104
88
38
54
35
45
33
16

24 177
22 160
38 77
23 128
37 57
48 37
64 40
88 0
132 -94
99 -45
104 -69
162-117
228-195
172-156

71
71
57
56
56
53
38
35
22
21
20
16
9
7

Az U15-ös bajnokság végeredménye:
1. GYÁLI BKSE
2. DABAS-GYÓN FC
3. RÁCKEVE VAFC
4. DUNAHARASZTI MTK
5. DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SE
6. ÖRKÉNY SE
7. BUGYI SE
8. RÉGIÓ SC (KÁVA)

24
24
24
24
23
24
24
23

22
21
12
12
8
6
4
12

9.SZIGETÚJFALU

24

2

1 159 17 142 67
2 135 33 102 64
9 92 47 45 39
10 88 40 48 38
11 81 71 10 28
17 68 121 -53 19
17 32 91 -59 15
10 66 33 33 14
(-23 PONT)
0 22 50 318-268 6

Az U13-as bajnokság végeredménye:
1. DUNAHARASZTI MTK
2. RÁCKEVEI VITÉZEK
3. ALSÓNÉMEDI SE
4. SZIGETSZENTMIKLÓS-ERIMA
5. DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SE
6. TAKSONY SE
7. BUGYI SE
8. FER-AL-KO KISKUNLACHÁZA
9. DÉLEGYHÁZA KSE

16
16
16
16
16
16
16
16
16
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12
11
11
11
7
5
5
4
0

1 3
2 3
2 3
1 4
1 8
3 8
0 11
1 11
1 15

49
65
47
52
57
32
29
23
23

20
29
24
17
50
31
70
48
88

9
36
23
35
7
1
-41
-25
-65

37
35
35
34
22
18
15
13
1

Csapó László
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Futónagyköveteink jelentik
Legutóbbi jelentkezésünk óta, május, június és július hónapokban is
aktív futóéletet éltek futóink. Június
és július elsõ csütörtökjein az országos szervezésû Sportos Csütörtök
kampány keretében megtartottuk
jóhangulatú közös futásainkat
Harasztin is. A kampány folytatódik,
az érdeklõdõket minden hónap elsõ csütörtökjén (augusztus 2. és
szeptember 6.) várjuk futni a Baktay
téren este 7 órakor. A meghirdetett eseményekkel kapcsolatban
bõvebb információ, illetve csatlakozás a lent megjelölt elérhetõségeken.
Beszámoló a lezajlott versenyeinkrõl idõrendben:
Május második felében a Coca Cola Nõi Futógálán Budapesten egyéniben és váltóban is, míg a Keszthelyi Kilométerek versenyen váltóban szerepeltek haraszti futók. Pünkösd hétfõn
egyesek a Szelidi tóhoz utaztak le, hogy az ország minden részébõl odaérkezõ futókkal közös edzésen-örömfutáson vegyenek részt, míg a társaság másik része sikeresen szerepelt a
Dunavarsány-Délegyháza futóversenyen. Június elsõ szombatján haraszti futók is meghódították a Kékest, majd június második szombatján részt vettünk a szigethalmi Sündörgésen, vasárnap pedig többen álltunk rajthoz egyéniben és váltókban a
K&H Olimpiai Maraton és Félmaraton Váltóversenyen Budapesten. Június harmadik szombatján haraszti futók is képviseltették
magukat a Nyáregyházán rendezett brutálfutáson; a versenypálya leginkább egy katonai kiképzõpálya és egy akadályverseny keverékéhez volt hasonlatos, de a résztvevõk szerint felejthetetlen élményt nyújtott!
Június 23. szombat este Dunaharasztin is rendeztünk
szentivánéji futást, a csapatból ketten aznap délelõtt a Futóhomok Félmaraton versenyen öregbítették városunk futóinak
hírnevét. A június 30-i kánikulai hétvégén futóink egy része a
Balaton körül megrendezett UltraBalaton futóversenyen futott
egyéniben vagy váltóban, illetve a Gödöllõi Erdei Terep
Félmaratonon is helyt álltunk. Hasonlóan kánikulai melegben
részt vettünk a július 14-i Délibáb terep-futóversenyen a Hortobágyon is. Egy héttel késõbb szombaton, valamivel kellemesebb idõben, a szomszédban, Szigethalmon a Szufla 50 terepfutóversenyen bizonyítottak futóink, illetve vasárnap a Gyõr-Lipót futóversenyen terjesztettük a haraszti futók hírnevét 27kmen az olimpiai bajnok futókat is felvonultató mezõnyben. Végül
pedig július utolsó hétvégéjén Nagyatádon megrendezett
Ironman Hosszútávú Triatlon OB-n haraszti futótársaink csapatban vettek részt. A versenyeken részt vevõ sikeres sportolóink a
következõk voltak: Bazsó Erzsébet, Esze Tamás, Gamplett Gábor, Györgyi Katalin, Herbély Szabina, Károlyi Judit, és Veres
László. Gratulálunk az elért eredményekhez!

Kapcsolat: Dunaharaszti Futókhoz - Facebook/Dunaharaszti
Futók oldalon, illetve emailben: gamplett.gabor@gmail.com
és/vagy gykata.fut@gmail.com, telefonon: 06-20/495-2302.

Olvasói levél
Kellemetlen és megalázó élményben volt részem a dunaharaszti orvosi ügyeleten. Csütörtök este felfázásos tüneteim jelentkeztek, majd éjjel egy óra
felé olyan rosszul lettem, hogy nem tudtam aludni a fájdalomtól.
Édesanyám felhívta az orvosi ügyeletet, tudnak-e valamit tenni. Azt a választ
kapta, hogy menjünk oda. Mikor megérkeztünk és elmondtam a panaszaim
(melyeket már a telefonban is ismertettünk), az ügyeletes doktornõ igencsak
durva hangnemben válaszolt: minek jövök ide, õ csak „sürgõsségi betegellátással” foglalkozik itt. Lehet, hogy rosszul tudtam... úgy gondoltam, a sürgõsségi betegellátás a mentõ feladata, ha valaki pedig nagyon rosszul van,
az ügyeletre menjen. De ha már a telefonban közölték volna velünk, hogy nem
tudnak segíteni, nem kínlódtam volna el az ügyeletig, hanem valahogyan kibírom reggelig, és erre a kellemetlen incidensre sem került volna sor.
A doktornõ elmondta, hogy egy rendelet értelmében gyógyszert nem adhat,
és míg kivizsgált (és utána is), végig méltatlankodott, mérgelõdött és méltatlan, goromba hangnemben beszélt velem és édesanyámmal.
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A Dunaharaszti Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Tájházi hírei
Visszatekintés – A Tájház érdekes programjai
Eljött a jó idõ, eljött a nyár. Ez alkalmat adott sok színes program
megszervezésére.
Az idén 5. születésnapját ünneplõ tájház ezen a nyáron sem lazsál,
kicsiket és nagyokat is egyaránt örömmel fogad különbözõ szórakoztató programokra.
A már szinte hagyománnyá vált Tutajos Találkozó idén június 2-án is
elkápráztatta az érdeklõdõket a Dunaharaszti Szigeten. A KisDunamenti Sváb Fesztivált idén harmadjára rendeztük meg. A Dunaparton mindenki megtekinthette a sorjában beérkezõ csónakokat és
azoknak népviseletes utazóit. A rendezvénnyel emlékezünk a régen
„Ulmer Schachtellel-Ulmi skatulyával” betelepült német õseinkre, és a
környezõ sváb településekkel ápoljuk barátságunkat. A Duna-parti mûsor után menet indult a tájházhoz, ahol további fergeteges mûsorszámokat láthattunk, azt este folyamán pedig az Ujfluer Buam zenekar biztosította a zenét.
Ebben az évben elsõ alkalommal a Tájház is tárt ajtókkal várta vendégeit a Múzeumok Éjszakáján. A tárlatvezetés mellett hagyományos
sváb sütemény kóstolóval kedveskedtünk a múzeumjáróknak, akik
lovaskocsikkal utazhattak az állomások között.
A tájház ebben az évben is helyet adott egy nagyon kedves hagyományt ápoló tábornak. A gyermektábort az NIHD – Német Ifjúsági
Hagyományõrzõ Egyesület Dunaharaszti rendezte. A gyermekek a
német nemzetiségi táncpróbák mellett érdekes dolgokat tanulhattak.
A csoportos készségfejlesztõ foglalkozások, kézmûves programok és
a lovaskocsizás mindenkit nagy örömmel töltött el.
Idén a színészkedni vágyó gyermekeknek sem volt hiányuk a mókából. Most elõször látogatott a tájházba egy nagyon érdekes Színjátszó tábor. Xantus Barbara színmûvésznõ és Szurdi Miklós színész és
rendezõ vezette be a kicsiket a színjátszás fortélyaiba. Olyan sok jelentkezõ akadt, hogy két részre osztották õket, így két egymást követõ héten folyt a színi kurzus.
A tanult színdarabokat a Laffert-kúriában adhatták elõ. A gyermekek
nem csak színészkedni tanultak, hanem viselkedéskultúrát is. Megtanultak hangsúlyosan beszélni, az ember szemébe nézni, illedelmesen köszönni és kifejezni önmagukat.
Elkövetkezõ programjaink
– Augusztus 19. – Búcsúbál a piactéren, a Dunaharaszti Város és a
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
Emiatt az Augusztus 20-i bál a tájházban elmarad.
– Az õszre meghirdetett szeptember 15-i fúvóstalálkozó elmarad.
– Szüreti felvonulás és bál – szeptember 29.
Elérhetõségeink:
Dunaharaszti, Zöldfa utca 39.
Wágner Jánosné Nusi néni – gondnok, telefonszám: 06-70/253-6116
Wágner Flóra – tájházvezetõ, telefonszám: 06-30/512-7958, e-mail:
wagnerflora93@gmail.com

A végén már olyan kellemetlenül éreztem magam, hogy a sírás kerülgetett, és
arra gondoltam, bárcsak ne jöttem volna el, bárcsak fel se hívtuk volna az ügyeletet. Érthetõ, hogy az ezek után a felajánlott fájdalomcsillapító injekciót inkább nem fogadtam el, mert ilyen modor mellett már semmi jóra nem számítottam: minél elõbb menekülni akartam a rendelõbõl. Édesanyám meg merte még
kérdezni, hol találjuk az ügyeletes gyógyszertárat, mire a hölgy kelletlenül elmondta, hogy ki van írva az ajtóra, de gondolja úgyse megyünk el, mert Csepel
messze van. A történet úgy végzõdött, hogy az éjjelt fájdalomcsillapítókkal átvirrasztottam, és reggel a háziorvosnál kaphattam gyógyszert és ellátást.
Én is tudom, milyen helyzetben van az egészségügy, és nem kérdõjelezem
meg azt sem, hogy az orvos tisztában van az érvényben lévõ rendeletekkel.
Ezt tiszteletben is tartom. Az érintett igazán rosszul, ahogyan a doktornõ viselkedett velem (és még ki tudja, hány beteggel tett/tesz így). Én nyelvtanár vagyok, és én sem dolgozom jobb körülmények között, jobb anyagi megbecsülés mellett. Ennek ellenére mindig kedvesen szóltam a diákjaimhoz,
emberként bántam velük, ezért úgy gondolom, ennek mindenhol így kellene
lennie. Még az éjszakai orvosi ügyeleten is.
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Ruhaosztás és ruhaátvétel:

Szívstressz mérés

lesz szeptember 7-én 14-én és 21-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.

Miért fontos a szívstressz mérése?
Mert eddig nem volt mérhetõ. A
stressz az emberi szervezetben többféleképpen is megjelenik, leggyakrabban: emésztõrendszeri problémák
vagy nyak-, váll-, hátfájdalmak formájában érezzük. Ami veszélyesebb az
elõzõeknél, a SZÍV! Mert azt nem
érezni, ezért elõfordulhat hogy egy váratlan infarktus miatt lesz munkaképtelen valaki. Ma már kiszûrhetõ ez a
kockázat is! Fájdalommentes, 2 perces VIPORT-Mobil készülékkel.
DÍJMENTESEN továbbra is, idõpont
telefonos eggyeztetés után!
Emost = Egészség most!
Magyar fejlesztésû az emberi szervezet öngyógyító képességét segítõ-fokozó saját-jel terápia. A kezelés rendkívül komfortos, kényelmes, mellékhatás és gyógyszermentes. Érzékelõk
kerülnek fel a kézre kényelmesen hátradõlve kezdõdhet az önregenerációs
program. Kezeléseink hatására: csökken a stressz szint, ezáltal javul az alvás minõsége, javul a hormonális szabályzás, ami a nemi életre is jótékony
hatású (potencia növelõ), enyhül a
pszichoszomatikus eredetû betegségek kialakulásának kockázata, szívérrendszeri problémákra kombinált
kezelés!
Most 40%-os kedvezmény!

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. június hónapban
elhunytak neve és életkora
Ady Istvánné
Balogh Zoltán
Kleineisel István
Koós Tibor
Kovács Tibor
Máté Imréné
Mercz Mártonné
Nyári Zoltánné
Nyári Csaba
Papp Istvánné
Schmögner
László Jánosné
Stankovits Edéné
Szabados Lászlóné
Szalai Gyula
Szegedi Józsefné
Szikora Antal
Tóth Ferenc

élt 71 évet
élt 62 évet
élt 67 évet
élt 83 évet
élt 73 évet
élt 72 évet
élt 83 évet
élt 42 évet
élt 55 évet
élt 88 évet
élt 86 évet
élt 64 évet
élt 87 évet
élt 57 évet
élt 76 évet
élt 62 évet
élt 65 évet

EIS = sejtszintû állapotfelmérés!
A lábujjunktól a fejünk búbjáig megtudhatunk magunkról mindent, ráadásul sejt szinten. Néhány perc alatt
hatalmas mennyiségû információt
gyûjt a szervezetrõl, majd grafikusan
3 dimenzióban jeleníti meg. Tájékoztatást ad a tüdõ, vese, szív, agy, hormonok, emésztõrendszer, idegrendszer, stb. Elõre kimutathatóak a
kockázatok, hogy megelõzhesse a
megbetegedéseket! Mindez orvos
kiértékelésével!
Bejelentkezés: 06-30-369-85-94
bõvebben: www.:biolabor.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik szeretett férjemet,
KOVÁRY JÁNOST
2012. július 23-án
utolsó útjára elkísérték,
és fájdalmunkban osztoztak.

2012. júniusi újszülöttek

Barta Mira Laura
Czeglédi Sára Panka
Csatári Gergely
Csókási Nikolett
Faddi Gréta
Farkas Ráhel
Fazekas Zsombor Balázs
Fehér Kitti
Ficsor Szonja
Jakab Rózsa Virág
Kardos Endre Péter
Ketykó Szofi Liza
Kiss Árpád
Kövér Liliána
Kubát Barnabás
Magyar-Herczeg Franciska
Nagy Krisztián
Pintér Mirjam
Szekeres Angéla
Szemes László
Takács Viktor
Winkler Szilárd

06. 20.
06. 06.
06. 01.
06. 29.
06. 18.
06. 07.
06. 22.
06. 21.
06. 16.
06. 13.
06. 17.
06. 29.
06. 15.
06. 08.
06. 19.
06. 27.
06. 11.
06. 29.
06. 15.
06. 23.
06. 09.
06. 21.

Májusi javítás:
Türke-Lucska Ákos

05. 06.

Kováry Jánosné és családja

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.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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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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VARRÁST VÁLLALOK!
Vállalok nadrágfelhajtást, zipzár cserét,
függöny felhajtást, ágynemû-varrást
és kisebb átalakítást.
Gyereknek óvodai jelfelvarrást.
Telefon: 06-20/822-8206
Cím: Dunaharaszti, Gyárköz u. 2.

