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ELősZÓ

l)unahetasztlról u toljáre 1 9 6l] l;an. 1 0 órr e1 ez clórt kész ülr lcirás ós krórrt|a, Ez elsósotban a község

Iég€bbi töriénctat rg,ckezett bemuratru, rrrir-el 1)unehatasztlrót egészen 19ó8 ig, rés7lctc7ctt as

töténelrnileg 1riteles lcírás ncrn kószü]t, F|| !z(It e, i lnulrkJ lncl, hclir,,rtincn pálvázeua

kósziiit a jclenkori Dunaharesztrr-e] csek érrntólcgcscn foglallrozott, éS fóteg 2 múlt2r kutatt2,

Jelen munkl eltér ezert l,z 19(,í]. ór i J'cst mcgr ei lrelr törtérretr pállázaton clsó díjat nlct, dc mal

szemrltel már kor/rntscm kiclógító rnLrrlkától s elsósotltan a már-a1, a közel.nútrta1 foglalkoz]1,.

annviban ós ott tón-e lir csak ez elózménvekre, aho] az a drnamikus elenzés szemponijából

felrétlenLrl szűkséges,

i ranulmánr újszerú módon eglszerrc adr:r óves króttát ós ]rclltörtóncti hclvzctképet

ig,ekszik megközeüteni a tómát, \rr:a ketcsr-e a r.álaszt, nrilr,cn a mai Dunahataszd? Ho5an hat az

agglomerációs riszonli Étczhctó, lemérhetó e a lejióclés cgvctlerr rcr-ic] ér.alan] Igazuk r-ln e

azoknak, aki| ezt mondogatják, a ni 1rr]zsógün]il)cn nenr tóItáit scnmi? NIclyclr a község fcjlőclósi

iránlai?

{ióJja i9 ketrós. Egrtészt törréncti forrás]<ónt, rószlerezert. összchasontitásta aü,alrnas 1eítást edd a

mai lrelr.zerról, rnindcn jilróbcli Dul elretaszor-al ibglalkozó feldoJgozás számára, másrészt a

lakosslrg, <Jc a Dunaheraszrir-al ibglxlko7ó s7cn.ck lészéIe is bcmutam] a |ózség 1977, ér.i és

kc]zelrnúltbeJl fejlódósót. az ezt kísótci rnegoldott és ncgoldásr1\.áíó problémáket,

Osszcssógóbcn í9 kórrüa, de eEbcn lrclr történcti leííáS és elenzés 1s,

Szcrzó ca ben rtt kírán kcjszónetct nT ondani .\dr Tsn án terrácsclrrillincJr ós Szópvólgr i \Iihálr, H\F
ehóknek, akik mcgbízóler óllc1 ellának. Polgár Lrnó pb, ntkának és Dr, Neg ed,r, László \B,
titkárnek, akü szükség szcdnr scgitcttík, tovlrbbá mhdazolnlk a jcazctekbcn felsolo1taknek _

akllr adatok ki]zlósévcl hozzájárultak, ho5 egész közsógct árfogó munka készülhessen.

ligrbcn clnózóst is kér az olr-lsóról,2 sok h€h,cn nlcts fogalrnazás és glcnge nrnóségű gópclés

nliatt, de mrntegr 13t) hclrróI, szcnlólr,tól kcllert ad:rtokar kórnic, (nómclr.ik hclrct hét nvolc

rlkalonrnal js fclkeresfu€). í§ kilutott xz idóból, ,\ ró\-id idó ,lrtt öss7cá ítotr bár adxtg,t7dag,

de még rrem kidolgozc)tt lió7]rxtból totténó murrkát, mnd a stí]us, mind a gépelés megsinvlette,

l)unalratasztr, 19]8, 2ugusztus Dr. He]méczr \látr ás tanár
DlLírahalxs7ti, Níal\ ]i, LL, 29,
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I. DUNAHARASZTI
A. Múlt és ielen

,\z clsci Dunaharasztra utaló ításos ieljeg]zésck 12]0 bó1 szátmazruk,ir ]

az injouk alatt szánros ajándékozási okirat. l Hurrr:rdlak ]<]ószekábiil e Taksonr ós Haraszti kijzn

pcrcskedések. brrrokr iták xdnxk képei a község á1Ilpotáról, L-szctint }íátiás ideién. 11eíás7ti mát

fejlett, ] taflitóva1 tendelkezó, ip:rrosok álra1 lekotr község,i:]

,\ töfók idószak a]2tr clpusztul, J}ctclepítése 1.i01 ró1 német telcPcsc]J(cl ta]rrénik.l' Ezr kör.ctóen

DunaharasztraXl\_sz,vógóig,mezilgezdeságijcllcgu,ténretrjkúakálrrllakottkrsko,cg,

|ejlódósc tz 1EB2 ben megrrrduló Bp, Iiclcbial r.lsút, móginkább:r Budapcst l)unaharaszrr (1l,]8l).

illcn-e Duruhar.rszti Ráckcvci lrelr-rérdekú vxsút elliészűlté\ cl (l892) kezdódik, Az 18E{r ban még

mindősszc 1E03 1akosú krskózsóg 19]t] ban már l,]t),{O lakost számlál, liki]uben megszúnik:r

mczógazdasági je eg. iulsúh,ba jut a maglar nr elril lak<lsság,,\ lrgeri és r asún <lnal nrentr rész

munkástelepűléssé alakul, a l)r.ure pattl rész üdiilókórzetté ráük,

\{egtöri e fcilódóst, 1ro9 a front 19,1.{ llcn rlásfél hónapig megá1l. s Dunlharasztj 2,19ó 1rázából

1,179 c$usztul. r-agl,súlrosan mcgsójl| Ljlbb c.á|.i\ Jz l')5í, crL n,Jdrcnges. melr,e közsóg

ópúleteiiek 90q', ában oko: ]iisebb nagr obb rongáJódást,

.{z 19.1ó os löldterrgést kó\ctócn a7onban megindul a község iljrbb, cddigi lcgg1.orsabb

fcllendiilése. 1rnczógazdasági átszerezé_.ek lclcjén a buclapesn lctclcpeclési korlátozások

kill ct]<cztóbcn a r-lcléki feJ:lramlrik cgr jelcntós té sze D unahatasztlt rá12 sZ tjl t2k(')hch üL, Tí7 ó! xlxtt

19 ']9l0 kózt a lakosságszám nlintca .10|)0 fórcl, lrcrcken 25''" kal nó,r'

Ezt köveróen a l)cst rncglci latács 13,/19]0, szimú határo;retáral ]9i0, áprüs 1 jei hltálllal

l)unahatasztit naplközséggó nrili-ánítjt, s fc]ruházze nindazokkal a jogokka| encllcr e \Iagrar

FortadlLrri \Iurrkás Pariszt Kotmáfi, 1016./1969_ számil har;irozatár,el elepirott,.'j

Dunaharaszti ma bármas jelegu k;zség:

- cli§részr nagl,község Pest mcg!ébcfl a tácker-ei járásl>an.

- másrészt a bucLapcsn aggloncrációhoz terrozrl közsóg.

- harn-radsorllan a Ráckerei Duna-áe üc]ülókijr zctónck része,

l]zcn 1lclú1 játásilag a ráckevei járás lcgnll]rd,t] 1élekszámir nagki;zsógc, \Iűrcliidósi kózpontr

jellegét tekrln-e ei_.ó, cgl,éb mLrtattik slclrrrr pcclig a harmadrIl lcgjclcntóscbll Lilzponrr *u cl epet r lr .

tcLcpülós a jáíásban." ]



.\gglometációs tekiir€tben a budrpestr :rgglonlcrációs ilrezet YIII. telepűléscsopottjának

Durulraresrti, Talrsonv, .\1sórrórner]i központje. ] eg\bcn Budapcsttcl kis r,ószbcn ilsszcépült,

közlekcdésiieg l]udtpcsne1 c]sszekapcsolt kózség,il] l: kcttós viszonr. közigazgatásrlag (és részbet

cgószség,uglileg) a táckevei járásltoz, grzdaságrlag ós más muterók rckirrrctóbcn pcdig Budapcsthcz

köródés adia mcg a kózség xlllpje]legét, ,{ harmadik szcrcp az űclülóterületi je eg. ,r n,15 slj.rt

hkosság_rzám, és lz chlrcz képcst l,icslnl arárlrs,ámú üdüló miatr, pillanatrrlilag kcr,ósbé órczhctó,

B. Fóldrajzi fekvés

'lermészer filldrejzilag l)uneharaszti lrárom nagr.terrnószcti táj , pesti sikság, a solti lapáh és a

Kiskunság mrntcgv találkozásánál z soroksárr (íáckerci) ]ii§ l)unaág mentén fekszik,

Sokkel fontosabb azonban e rermészcti fijldmjzi ickwésnél a gazdasági é_c közlekedés fijldíajzi

fckvésc, l-. szerrnt a község a délr1ll érlezó I It\ , }I \ \ ronlllL,rrl,lfiúrnz;l ts fóút kózlekedési

csomópontjábln, a llajai 51 cs rnúút l6 21 Ln es szekesza, illctr c a l3udapc* I{clcbid fóún.ond

19 2-{ krn vasilti szal<asza kcizt iekszü, Budepesttel ótinrl<czik, \ kózség terrrlerén ágazlk kr :r Ins-

l)uoábó1 bát ez csak tá\ l2tilag jcLcnrós a l)una lisze csetotna,

\ kózsóg nógl tclcpüléssel lraráros,

Északon -l.] km rrri lrosszúságben Budepcsttel.' rnetr en be]üt rnnrtcgr, ,10i) mótcrcs szakaszon

lakóreniletneg rs egibcópült a főrátossa1 (van ol,r.an telek, illcn c ház, mc]r,kcrtós l)rrnahataszti és

Budlpcsú házszárnot rise1 Durrllraresztr, '\lsó Duna u, 65,, illen-e Bp. L\, llorgászpatt 1ó3,),

nlinregr: 1 km_es szakaszon pcdrg Helxsrri bcltcnilete 5{]0 1300 rnótcrrc lrilzclít BrLdapcst lakott

L\, ket, nilIcnniunltcLcpi tészéhez.

Kclctcn ,\Isónémedi telé l ll1ntegv 5,8 kn hosszúsá$r kozigazg:rtási hltár n-rezőgazdlság renileten

1rúzódrk, Dunahataszti rncziíga:thságilag múvclt teriilete zclrnrncl a I<őzsógtól kclctrc található.

I)éllc, Taksonv fclé. a kózség belteri]letének ieínrós7ctcs határe a cserorna, F,zzel párhuzamcxan

B00 1.100 mérerre déIrc fut a kilzlgezgatási lratár. Ernek nTrntcgr _],8 1rm es szakasze mezőgazáaságt

renileterr lralad, nlintca,f01] méteres sár-berr ezorrben Teksonr beépített terülere egészen II:rraszri

ki]zigazgatási reniletéig tcrjcd, sót aked ollan Tlksonvhoz t:rrrozó lakóház is, mclr. l)unaheraszti

kózigazg:rtási tcriilctón fckszik.

Taksonr rrgiar,olr,an €íósen kózeLít Dun:lharesztihr:lz. ahoglarr IIlraszri Pesrhez. Iiőzlekedése, :r

Pestre r-aló bejárás döntlícn l)unaharlrszti l<ijzlckerlésére épiil,

l)urraharesztl rlrugati szomszédja Sziger_.zentr}Llldós, Itt a természetes lTatár a Dunl sodíásvonl]i 2

.1] ós -l]es folr amblomótctck l(őzi;it, t] rcrnrész€ies lratlrn ona] azonban nem eqlezü a



kozigazgatási lratátta1, Szigcrszentmil,1ós kcjzigazgerási tefl]lere ull,anls átcsap :r Durrárr, és a

hetároló l)una szeke;z rninrcgr ]0 60 mércr szíles patri sávja kozcl 2 km hosszban

Szigctszcntrniklrishoz tartozik, l]zcn sár jararészt iitllilótetulet. Beszerzés. kőzleked.,, tgeszsegug

szcllpontjábilJ uganakkol l)rrnaherlrsztit tcl<]nti arrr aközséeénck, ]v indokoljr r sár fillianatban

ler-ó. de több év óta húzódó árcsarolását Durrahar:rsztrhilz, Ligancsal< l)unahaLasztit tckrnti

tcrfiós7ctcs lrö7p.,ntiánek a l)LLn,t n\uglln nLL_rlan, ,l HE\ Iudtol eszrkrl lak,, 1ezuczor szigeu)

mirtegí 20 30 csalácl, mclr gicrmckcit Herasztrn járatja skolába, Hatasztin r-ásátcl1, de

köziglzgatáslhg \It\lós]T oz rartozili,

C. A lakosság

Duruhlrasztr lakosságszáma 197.r régén 1i,60t_) bejelentctt állrncl<i lekos, lgc,n jclentős lzonbln a

kózsógbcn idclglcncs jc)lcggcl tart<lzkodók sráfia is (l tanácsragok részérc kiadort tájókoztatás

szellnt 250l]). ralemfit a rrr ári idószakben ós hét1 égéken 1tt taítóZkodók száme. mel1, e_.erenkénr

meglraladja az 1500,at,i]

\ hkosságszám ec].rt:rinak elcnzése ugenlkk<lL azt murlrtja, lrog tzon robbanásszcrú

IlkossáI1,oörckcdós, melr Drrnahara.ztit a 'óL) eS á-ekb€n jeJlenrezte, megállt, \Iegszűnt a

n.rgrmétókíi bcvíndottás, és nrpjatnkban l kii;sig Iakosságszánának ttövckcdlsc fóIcg l
tctmószctcs szaporodásbLl1 crcd,

Izt bizorrritják a községi rócskőnrr-. rllen-e Statrsztüai I]iretal ós népcsség nv rárrtaltás ad2rai.

nTelr szcdrrr Dunalrarasztr lakcxságszámának ráltozisa 19ó0 tr]l] (láromórcs ciklusonkónr) e

koretkezó:

F]v

196a

19ó3

1966

1969

1912

19i5

Bcr,án
dotlás

211B

]015

198.1

1l]5
,1,101

1.138

]llrán
dodá§

1.1-i2

I62{)

Il21

l5]8

1332

139.1

+

+666

+395

+263

+69

+16

Sziilc

]5l

1]]

22i

262

280

3ó1

Ha]álcl

13ó

1]8

I26

I6i

183

191

+ Ós_.zesen
nrn ckeclés

+ 21 +68l

+ 19 -111

+ 97 +360

+ 95 +3.+2

+ 9] -166

+16l- +21I



\z 197_] ós tenr]encia a jelek szerrrrt átlanclónrló, \ tclmas7etes szapotoclás továbbta is magas. _{z

19r-ó b2n 331 s7iilctósscl s7cInlrcn 230 halá]ozás iöIténr. 111, \1íg 19l] bcfl J00 szülctéssc]

szernbcn 19E halá]ozás,i]" Ez utóbbi szám mfu kevósbé i.edvczó, némi megtotpanást mutat, de

Hartsztl természeres nör-ekedése ígr is criiscn pozitír-. az otszágos ítlagot ncghalrdó, ami fólcg

ezzr1 lűgg óss7e, hogl x 'ó0 as ór.ck ber.ánc]otló tömegci lcílcg fiamlabbakbr]l jelcnrós részben

Szabolcsiakból _ adódtek, akik rncgtclcpcdr c ós rcndezr-e élet és:rnvagi irszonyeikat, most már

crljscbbcn órzik a csa]ácl szükslgességét.

L-gt,aneklror a bewándoriá_r bár még pozitir egrrc csökken. lassankénr elen,r,észó jelentósé3ir-é

t-á]rl, (19j8, L negr,cdóiól;cn ] vrnt), F]z ncnlcsalr ezz21 iüg] óss7e, hog .r f:rluról töfiénó azon

fcli]zönlós, melr, a parasztl élerloím2 íáliozásár a 'ó0 es ólcii clcjén ]ellenrezte megállr. halern,lT o5.

l)uoehataszú telekszemponrból lerclcpcdésrc nla rnár ker-ésbé allralnras, 1lglrészt a relkck ára

sokszorosár.r növc]<edcrt.]r fiás]]é§zr. beépültek a belsó tcriilctcli foglríjai. Szabecl épitéste alkalrras

tclkek csak a közlekedé_si szempontbiil kedr ez( cflebt, külsó (peíifé á]rs) tedler€ken txláüatók,

\ lakosság nilr.clrctlósér:e1 páthuzamosan r.áltozort óssrctatclc is. ,{ némer emikumi jclleg szrate

tcljcscn fclszámolódoti, és megszúnt, ,\ nénreret bcslód rrlelr.ként már csak az \lsóftlu néháry

tegidósebbjc hasznátja, L glanalikor érdekessóg, hog részbcn a kultutáüs, tószbcn r lremzensegJ

politil<l kóvetkezrében a rrémet rr_relrtanul.rt lLl1!\?3]]\Z!L- .lr l lr od.u, r.kn]:r nén-ret tagozatos

oszrálrb:r, kűlón nragánórál<ra játttnr a glermeket, fóleg:rz .\lsófaluban szinre stánlszszimbólum.

,\z L sz, ,(ltalános Iskolában. ahol 6 év ilra rrémet tagozat múkodik (het1 + .+ óIa anranv€lú némeg,

a szülók mmre$ egrhernlade íratja bc nórnctrc gtermekét,lr'] nillra anranlclvi f<lLon (pcrfcktii1)

e!]Yctlcn gvcrmck Scm beszé]l már a német rrr elr.et,l'j'

.\ lakosság foglalkozását tekintr e hitrlcscn porrtos adatokat csak az 19l0, éri nép_rzárr-rlálís nvújr.

,\z aklrorr ad:rtok szcrirrt l)urraharasztl fogla]k<lzási ósszetétele a kcj\ ctkc7ó volt,

Iplrban épitólparban

kcteskedelemben

Iiözlekedésberr

Níczcígazdaságbrn

Egréb ágazatokban

5202 keresó

93E kcrcsó

851 kcrcsó

6E8 kclcsó

5ó8 kere_.ó

6?,,l9'i doigozott

11,]',ó dolgozort

1t].2'l," dolgozort

B,ó9i dolgozott

1,19'i dolgozott

,\zóta 1ónleges ráltozás nem r-alószírrú, 1ro5 tolrént, T.llín x ]iót utolsó katcgótia kilzclitctt jobban

l\ lakosság korösszetételét tekrnn,e e Fratellk 19 éven aluliak szánra mlnteg1,.1500, a nvugdíjtsokó

rnintcgr, 3300,]"
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19j,1 ben po_rtli Limutxtás J7crjnt 2j6.1 r-olt, \ziita ór.cs áügbln nntcgi 260 nal cmelkedü.

Érdekcssóg, hogv a Frataloknál kb. 55o o a fiú, rníg ez idóseknéI az atánl fotc]ított. ] ]

D. Településszetkezet

Dunlh.tras7ti jcl]cgét tekjn§-e dőntóen szlbld<n áüó. kertes, csalácLi házas lrctnáros jellegú

kii,sóg, Nlnrdöss?c rrriíte$, 30 két hárorn h.:rz cgr.máshoz ópűlósíbó1 áIlil sorház akad, s az

crnc]crcs házak szárrrl még 1910 l:tcn ]s, nlirrc]ijssze 62, e7iz 1,1!'o r.olt, azóta az utóllbi aránr

r:áltozott, -\ 'llj clsó raraszi napiaibxn régzett urcafelrrérések adata] szcrint jelenleg 252 crrrclctc,

vigl' tctótét beépítéses ház r:rn a ki;zsógbcn, ezek is azontran kertes. szabadon áll<] csalárli házak.

vagr' lcgfeljebb ] l:rkáso_q rítsashlrzalr, Í9 e kernáros jcllcg továbbre is fcnnáll, r kctcs épitkezés

lz ellrör-etkezó éitlucclckllcn trr ábbra is c]om]níns rnated.

}íirrclcz e9 bcn azt is jelzi. 1rog1, Dunah.rt:rlzti tcruletneg tenclkír iil kltctiedt, \ 2E93 hektárnli (502]

holdnrr) renilerú kőzsóg rnirrtcgr, 50 9ll a beépiren lakrl ]Llet\-e űdii]óreíiilct, .\ l;cópítctt tcruletek

kitetjedés e é szak déli itlrnr b an .1,2 km. kele t rrlugatl irár' r bet 3 , 1 kn_ (. \ kc;z ség b cópített b€lten]lerc

mntcgr 1iótszetese Budapest nlglkiirútcln llcluLi. belr-átosi rószérrek.)

:\ kózség centruma, a tilrténctl gazclasági feilódés crctlmónr.eképpcn. az:itlagos nllrgar kózségek.

vagr liisr./uosok centrumától elrér, \crn e tcmplom (templonlkerr. tenptohiéI), rag\ x földcsi11-l

kastó]v kónil alakult ki uriibbi csupán lczátója l ccntrurnron eg-r.ágának hlrncnl a kaj,ség fó

közlekedési rengc,Ir,óbcn. Í9 ̂
 
...rrr.,rn tem c,gr kiiz1lontr tér. harrrn au a l,b, ],5 km hosszú

útszakasz (Btjcst Zsilllszkr irt t)ó7sá (irillgr.út). nrelr össuckori a HÉY á]lomtst ] \l\\
á1lomással, Ebból ág,.rzi]i lc az a kb,250 móteles iltrós, a ]]xjcsl Zsil]nszkr,út 151, fóút) rós7ck&t.

melr l rolt fö]desjLri lrastillig na Ienácslráza sz]rrtótr rósze e centrurlrronalrrek,

]:zcn az iltszakeszon, i]letr-e a2 ezt kiséíó s'irban Ileltezkedrk c] L)un:Lharrszti szintc ralamerrrrlr

1<özlgazgatási, glzdasági. kózlckccLósi ós ku]turátLs obiekrunr,

Íg :r Párthiz, Tanlrcsháza, íendóIajlsi krrtLrcteLl\Lg:,r HE\ es }I \\ n.Lsi.lllorrr:s. .t7 1lutóbusz

pálraudrar: a postlt. az Elekrlornos Nlűrc]i krlcndeltséee, á7 ()T]'ós Tlklfókszóvetk€z€t] a

gimnázrum, az l, isko]a, ;rz T, rjvodn. x 3glkön\\tál, a \tiirelódési IIáz, a fogon osi rcncLcló.

glrigr,szcrtár ós a kér zöldkeresztes (védónór) rcrrdeló: a piac..\BC áLuház, a legnagrobb

élel.niszetbotrok, verrdéglók, .r cukrásudák zi;me. I{IOSZ szókll.:rz. ez rparcilJ< boltol< naglobb

része, szánlos liisipari ii7lct, c cenüunx.onlll re.ze,rTI,,., l rcre, a, )] l e. es l \I \\' állomás elóttr

rór a szor-jer hósök emlékművér,el,
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l)rrnehetaszti cerrrruma ígl jól ütepnrrhat<i, :rnnak e]lenére. hogi c, ccnttun ópítószctllcg ncm

kúlöniil el Dun:rLaraszti tijbll] tószétó1. sem a nem szabadon ópített házek (e szakaszorr murdössze

12 van), sen töllbszintes épúlerek rrern külónírik cl a kózség tóbbi részótól,

Dunaharaszti rohamos lejlódésc e kilzsóg nagrobbodísa ]<övctkeztében elórérbe kernlt a

kózség kórzerck szcrint] tlgolása, Ennek teínészetcs alapja, hcigr :r községet kettészeló Budapcst

Kclebia vasún-otal hagrornárriosan kót rós7íe. 1 v{rsirtról kclctrc fcJ<vó ,,Ligctrc", s nr-rrgatn felr.ó

,.ialura" oszrorta a közsógct, ugvanaklror a.,falui' torább bontja két a ligettel e$enként kózel

az<lnos nagrságú részre,\lsóirlura és ] cls<jialura. az,\1sónémedirc r czctó kijzút,

Ígr,, e temészctes határo]ó i.rna]akra támaszkoclr-a. a kilzsóg kiltzetekle r.aló ieloszrása mirrte5 3

.{ ór óte cgrre tllbb r.onarkozásban tcrct nr cL, ig, k"rr.u ut.n,",...cl eprrlt Li .r vzhálrlzat hátom

sztkasza,,{ terűletr bcosztásnak mcgfclelócrl alrkírort ki három renileti ahpszerret a kózségi

páIibizottság, l] tcrú]cri beoszrásnak megfelelóen :r]akult kr a legLrrilbbi népfront r álasztáskor l
lrilzsóg hátom kiirzetr népftonrbizottsága, I],cír beosziáshoz iga7odi]< a kótzcti on osi eLlátás is. 1!]

(tlindhátom lakótcrülcti köEetben két kér €smást támogetó, \:áltó, körzetr oLr.os dolgozik),

Iiltétó ez cgrcs kclrzerek, fóleg törréncti alapokra v]sszar:ezethetó lakossági összctétclc is.

Á legrégibb rész az .\Isófa]u ( \ Némedi, azaz Dózs.l (il c]tgr, úttól délre) lz L körzeI. egesz.n a

feiszrbldulásig, zommel a mezőglzd:rsági 1akossirg, egrberr e nómctajkir iiJakosság lakóheh,e voli,

alok a kclrzet lako_sságánrk ma ls jelentós részét alkotják.

\l \,] /. i l),/.n L,,n|! c.u l.].or"l j. l\ m(,,r.pll(.rl ^,{(lUí,]. rü,
üdúlótedler kezdctt k]a]a]<uIn], Stanr]ok 1éresiiltcl<, ridtilóhe\i.,Szépirészetl Bi7ottmáílv"

műkődilt, nvaralrjk. r laszerű épülctck rar]<íroták e terü]€tct,.] Iiósóbb, az I. rilágháboÁr

La;vctócn e tedil€r eg\-Ie nrkább nvLgrlíjasok, kishir:at:r]rroko]< Ia]róterLrletér:é alakult, a ntaraló jelleg

tomprrlt, .\ felszabaclul./rst tövctóer, e ieruleten jelcntó§ számú házhell parceJlár osztottxk ki,

elsósorl>an nlrgiizemi munkások. szakrnunkásol, számára, Igr. c tcrú]ct ]akossáqa zömében ma

szakmunkás, ug1,1nrkkclr itt ól etánrlagoserr l legröbb értclrnrségi ioglallozású is,

1 1lgctl kclrzctbco III. kórzer a iasúnonal megépírését kij\crócn c]sósorban kőzleket]ési

dolgozók, kispónzú munkások telcpcdtck lc-ir', F.z e jelleg a fclszabtclulást követóen tor-ábbra is

ielrrrmaíxdi, s rni\ c] t 1ra5 betelepedési idószakb:rn t iszonr,lag itt rn2mdiak lcgto\ ább, alacson\ak

a tclckátak. rugr on sok falurLil jöi ó c tcniletct r-álaszrotta lak<]lhclrul.

Építészetilcg a ]I], ]<i]tzer eróserr. e IL kiirzet kissó kcvósbé érezhetijcn sakktábles;u crű, szab./üros

bcópítósú, míg az.\lsófalu építészctilcg szallirlltalan szerkezetú. e]rcndezésír,

l]



E, Fejlődési irányok

Durrrharaszti utcalrálózaie, beépítcrt tcriilctc xz clmir]r l,rilsz év a]att tcjbb murt nrá s fél_qz crcsórc nótr.

Beépiiltck a bclsó reniletek íoghijri, jclcnlós rerjeszkcdós tórtént az e!§es köízcrck s7alerrr.

rnegkezclildötr az cg,,ctlcn nagrobb szabac] belsó tcrülctcn _ az új l.rkiitclep kiópítese.

l.zck sotán a 1akásá1lománr- az 1949. 6l ]99|, ]l1en e ez 196(l, ór] 3521 el szemben 19]ó r égóig

5-185 renótr,19lj bcn itjabb 821ekás épűlt, ]: \z u;cpltl.L,e,ckkelegrrde;ultg tcgdább ezépülctck

9t]!i árráI tiirtónt hozzáépítés. bór-ítés,

,\ bc]só reruleteken, ahol a foghíjrk eránra 19ó0 ban még 15 20r; r:olt nn gr akortatdag rrrncs

foglíias tcrülct, a foghijak százalékatáníl 10i, alati \ xn. I{ommunális építkczós bclsó tcniictekelr

csek kisajárirás (íásárlás, bontás) irrján lchctséges, \íagínópitkezések e részekerr mát cslk

tcdlctmcgosztáSt kóíetóen. íxg\ x fijlcls7intcs óprilerek kéts:zintessl a]akításár-a1 törrénnek,

,i. széleken raló tcrjcsz]icdós során az T, kórzct ter-riletérr, cglrószt a Bajcsl ZsiLirrszkr úttói (liunli

Zsigmond utcátó1) r-asírr felé turó urak ezek 196i) ]<otul csak féJlg r olt.rk bcépüIr c ópiiltck kl

teljes hosszber1 mrki]zbcn nóháni ]<iscllb kclcsznrtce nr,ílL (Cscngcri, Gagedn. Sápl ári. _lózsef,\,

utca)i:]]. másIészt a csarorrra fcló tiittónt tcrjcszkedés, ltr öt új utca épűft, Ilámárr llató, Cscndcs,

1 zsoki, Krss F.tnó, Xlarros Flórl utóbbi most van ópLrlóberr,

Ezzcl az I. kc]rzet r iránr-Ll rc|cszJ<criísci lczárulrak. Legfcljcbb a csatotne felé ran még tehetóség

egr, új utca nvrtásáta.

\ II. kötzet észak felé tcrjcszkcdctt, s árlegosan mntegr-250 300 mórcttc1 kózeledetr lhldaperth€z,

Ennek vlrán ncgnrírltak az ószak felé r-ezetó utcák |Pctóir. Tiossuth. Deák.,\ranr, \'őrősmartl,

Nhr: Károli), mástószt elsósorbln kelet rrrrrgetr irániban ilj ulcák épülrek (Lót\cx urca, -§zontlr,

utca, Csokor,ei utca.llletre Káíohi \lihál\, Kórilsi Csoml. Jókai ki;z), l,i kilrzet ószak fcló szirrtén

eléíte a lrelted]leú. illcn,c építési llatárol<ar, bár itt még rragvjából iircs ca jclcnlcg ópítészet eg

iczár,t, naglo1lb tcttilet,l:'

.\ III as kórzet terjeszkedése nern eg\ h2tározott iránrbxú tóIiént. hxnem s2inte rrrindc,n nánrban

a Némedi írrró1 Q,cn]n úttó]) lriioduló ,,rta]< folrterásában, nlclrck 19ó0 kild] jobbátt csak fé1,

lcgfcljcbb háronrnegrednri hosszbarr roltak krépiili c, F.ttól lűggetleúi]l 11éhá111. új uica is n_l.ilr,

elsósoröln l kiizség kclctr régón (Honvód, liillcser-, Cotgota, linózich, H.rinal, ]'áurnánr ])óter.

Tókilz, .\kácfa utca). illen-e a Széchenr i utcát lletár utcár a] összekrjtó rór ic] rrtcácskák, a Széclrenri

köz. '1ass vczér, Gárdonli. Tilrnilrr. Boronc] ulcáli. ]llctr e Kaznczí köz. Itt a rerjeszkedés jobbáre

szintén c]órtc ,t bcLtcdlcti hxtárckat, s báí 2 foghij elsósorban ez rtr települt, lassarr felszámolódó

minteg,r,B 1L] bolgár kertészet nxert ]tt i legnag\obb, lz cgr,ób §?atrad tcriilcick taláfl itt,1

legkrsebbek, Nltnc]ö_q_qzc a Iiőlcscl, Florri éd, (iolgtlte utcák fcilvtatásábet r.at még e9enként 300
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métel€s új urcerós7 n\itásilra 1chctclség, és a klilsó és be]só FlltáL út l<ilzcitt összcssógóbcn nlintca

1 1,5 km nli új urcetész kralakírásárl r-an

lchctósóg, "'
l III_as kőrzer szélckcn val<'l tcrjcs:kcclésének l'atátt szeb az is, hogr az új beépulések egte

rncsszcbb csnek e helri auróbusz közlekede\be Fll \ kuzLtktr]rsbe, bekapcsnlt T,enin írrrót, Iizzcl

a kózlekedés fcjlesztó hltlist. mclr pcdig a lcgfontos:rbb tén\c7ó 1)uíltharas,tln. carc l<cr.ósbó

órr-ónrcsüL

Durr:rh:rraszti cgr ctlcn motlcrn jcllcgú lakótcrúlere. a Baktel, lakótclcp, 19j2].l kó7ött ópült_ F]

tclcp jelcn pillanatban 1B kétszrrrtes, négrlakásos. zömébcn a:onos stíljegr eket viseló tátsasházbó1

átl, L lakótelephez csatlakozil, a kilzsóg 1cgmodcnebb. eglben lcgnagr obb órodája a 1\', sz, óvotla

rs, melr- 19jó ban nvilt mcg.

,{ Bekter- lakótclep liórzctc cabcn a ji]rrl Iegllglobb építészcti ki;rzctc, mclr.a ccntrumhoz köze1

nlintca 600 rnétenr-i tárolságra e régi rcnlctó kórrrr,ékén kornnuná]ls szemponiból jól

helvezkedrk e],

,\z ttr lóvő szabad renilet mintegr 25 hold, I]áron o]dlltól kórbet beépítetr, n€$edii otdxlát a

rasírn-ona1 zárja, F,ddrgi bcépítósót rós,bcír xl dacs.rnr redlcr (fiegls rallljyí7 s,]ílt), rószben 3

tjs7tázatlan jog] hclr,zer (tSZ ]rázlreh rerűlet, 1llágántr. lljdoír szántó) lkrdálrozra,,\ mag:rsabb

talajr-íz azonb:rrr ma nlár kc\ósbé tl<adálr (az ivór-iz etlárás is mcgcndott). ígl amcnnvibcr, a

parccllázási jogi eljáIások rerrdezódrrek, irgr I)unaharaszri legrugr-obb fejtóctése e terülctcn

vátható. "
1 más& n.rgl fcjl<idósi tcrulct, a IL kóIzetné] máí emlíictt Szondr utcárii1 északr 1er-ó _

építószctilcg jclcrrleg zárr kóIzer. E ten]lei jótészr nlgáúézben 1eíó m]iregí 30 35 holdnvi

krsparcellás tedler, rnclvcn jclcnlcg hat utcl r tn Lialakutób:rn, ]] részcn cddlg mlntcgr Ei) 90 kiscbb

ríLcnclház szetú épLrlet rs épült, Lzekben rrrlrrtegr 2l csalácl állandó jellegge1 lakik, bát az

épitkezések zörrmel engcdóli nólküliclr, r.agv rrcn az errgedélurek negfclclócn épültek,

,\ teniletre tendezési tcrr l:lcn jó1 l>chatároltrrl tijbtrszintes telepszcrú épitkczós r an lcr\ c/\ c! c/crl

az Építóstcnclezési Hatóság ltt konolr ploblémá]J<:rl kuzc]. lzért is, mett a Hsépíüezók jetenrós

részc ncn dunaharasztj 1akos.

Hasonló,épírészernegrcndczctlcntcrüIctL,runehlll.zotrL\\,lLsoköLucli,r:rrLrronrúLiterülete,

Itr bír a kornn, unális cllátás kiópítósc tcndkír ii] 1lag1 n€hézségekbc ütkiizik nirrtegr, 30 holdnl|

rószben be1 . részb€i külrerületként számon t2lrott szóiós. grümólcscis, etdós tcnilctcn kofioh

üdülókórzet kczd kialll<u]ni, mintcgl tucarn\i, állandó jelteggcl ópiilt lrkóház nrelletr, .\

ríkcndházak s ezek nérnelr,üe nag,on szépen építctt száma irt mirrre5 henen, \'an cill,an
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tLic2soí. xho] c!]rmás me]]ct máI 23 hótl ó8i hí2 éPütt ki. foko7atosen h2ladía 1 csxtoína 1íá]YáLJa,

l\z ópiüezések n1,ornán íg szabáIlrls radrclcpülós 1iclctlezerl s bát lrz cdck éplilt ópiilctek,öme

ópitészeri, rendószctl bírságqt1 sújtott, s csak risszavonásig én-énlcs fcnnmeraclási cngcdéllt

kapott,i' ' ez épírkezósck (telekeladás<lk) folr,tatódrrak, ,\z ópítószcti csopoft jclcnleg záItketttó

nr-l]r.árítás iránráb:rrr tesz 1ópóscket (megitólóscrn su cdnr prJlanatnlrJ€ c7 a7 egíetlcn kin crheró út).

e5idcjúlcg üdülókóIzcti fcjleszrésbc bcvonva e tenileret, me]r, rnátis. ha ncm is Duru ági jcLlc!€cl,

de erdós. dornbos. kerrcs pihcrrótetulct,

F- Ijdülőtefületek

Drrteharasuti legfontoslllb egl,tk ji;vóbcll leilódésirrátra az ucliilóterületi fcjlódés, melr-elsówltbln

a Ráckerei i)uneághoz klrpcsolódü, (I{is L)uníhoz)

Ennclr mcglelelóen az 19]5-ben nlcg:r}akult D,jnlthaíis7ú Üdiilóhelr,i Bizottság.:! kapcsolódra e

Ráckevei Dunaági Intézóbizortsághoz, igr-eksz]k a Duíx Part fcjleszrését gr r:ttsítanr- udú]ótcrületi

jcllcgét fokozni,

Ezck során. ót eg\mással összefugg<i, ősszességébcn cglsógct .rllrotó údülóterüler alakul ü,:']

Északól rlólrc haladr-a tz clsó egr:bcn lcgnag obb és 1cgrnkábl; kiépített údülótenilet l? 5i es

átlegosarl 3l)0 méter szó]cs sáv, Irt. c szekeszon. párlrrrzernosan a Soroksáti jLt lekólrázsoLát,al. e9

fóLig üdülójellc$1 fóllg lakóhclr, jcllegú,,rtcasor l)una utca és l,clsó Duna utcl íalemrítt cg\

relic.cn üdiitótenilcti sot , az .\1só Drna urca alakulr ki. melrhcz u5arrcslk üdiilrl ietlepgc1

lcrezetó utc/rcskák. ll1en-c rrr,eles tclkek kapcsolódnak, ltt cgl ep1, tcllicn belü1 épitctr utxcsk!

mcrrrén .1 5 hótr ógi ház ópiilr, li terulct jclentó_. tésze ó,1 patcclla az L'ciüIóhelr,i l]iz<lttsághoz

rarto zili. rnel,r, 1 9] j l l] bat. a fcls zámolildó ...' ádüzcm parri rerrilctón ú iabb ! 5 parcellár ós sótiinlt

á12kirotr ki,

l\z üdűlóterulcti sár nrásotlik cgfsége a Fl] .\ l:g, rll.m,r..,rl .zcnrbeLl lils,ryer (újlbban Sport,

szigctnck kezdlk ncvczni). meltct e Ins Drroa ós cgi,holtága háron otdakól vírzel resz ]<i!rüL ['

szigct egészcn 1969 ig ca zíilröltés lrir ételévet nrocsara,. náclas teniict §olt. mclrct ne5résut

me<]ctkotrásból §7áfnuzó Duí]x holdalókl,al, rszeppal fclt,jlrórtek. eídósítertek, s 1971 ben

bclreriiLetncli nl rlvánítottak,i]

.\ szigct Ins Dunai oldalán jclcnleg csónrlüázak. tid,,ilóL, magánr-illák vlrakoznak, de itt találhatt'l

a lraiilá]]ornás és a strand is, Llróbbi jetenlcg rlcrn annvrra furrlórcrület, inkább szabad campirrg,
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.\ Spottsziger r-égleges rcrrdczési tcn tc r ár, lizt rT agr-ban beiolr,ásolhetjx a7 itt tcn-c7ctt tcrlnálíiz

krrrató mélr fúr:is c,rcdmónlc vagr. etedmárr telerrségc. annáI ls irrkább, mert e sziget ez egész Iirs

Dutaág közlckcdósilcg lcgjobb helren fein-ó, nagi, kb. 20 holdnli tlrralék iic]üliitcrülctc.

,\ harnladik údúlóternlet x l]É\' tölrastól (rasirti hídról) dól fcló, a Duna '1isza csatorne bejárójáig

lrúzódó parti sár,, l ; rós: közigazgatásrleg \I Jósho; tartozik, de 19l8 barr r árhatóan I)urrahetaszti

iránr-ítása alá kedt, ]elenlcg rnintcgr 20 30 hónúgi ház, horgásztanla található itt, cle c srr.g rtsze,

még felróltósrc r án1 nádas, azaz tett2lékreni]et,

,\ l)una Tisze csaro lánál kezdódik x Paradicsorn sziget,2Z üdülóköllct ncgrcdik tagja- \ szigct

északr té_sze, 2 csatorna ós K]s Dtlrre k.jzt 19óE i5 ki}zt bcóplilt, és szrrrérr átadáste kerüló rnklósi

lcnilct, i-jabb üdülrjteriilcti cg,,ségek: cgr, 3ó ós eg 25 p,rcc]lábó] álló uc]ülótetulet kialekítása

folr,lmarbat van, e rnáL kiópült nr ataliiházaklre1 reJr szigctcsúcstii1 déke,

,\z urolsó rragv iidiilóteirrlet, bár képítése nóg ncm kczdódőti meg, x L)una Ti§za csir jrn, mlnreg\.

3 .l km hosszú, jobbára rendezetr crdólrróI ]<isórt szakasze, E tész ma hotgászpata<llcsom, de egre

gvlkrabben jclcnnck meg sátoros kemprrrgezók rs, Han-agi udülók a berezcró 200 300 nóiclcs

srekes7tí)cnr számin-e rnég nen ópiiltck,l'r'

Ha a Spotr sziget, a gÉt'hí<l és csatorna közü sár, a l)una Tisze csaroln2 rerii]cts.1\.|.1, c\ a met

cmLictt Ní,i\- alsó köni]r kertes iidiilórósz kiópril ez megíiélóscm szctht az eLkóíetkezó 10,15

lr.ben megtörrérik l)unabtreszri a Ráckevei Dunráe csik 1egrugr.obb űdülórerülere lcsz,

II. A KÖZSEG VEZETESE
A. A Pártszervezet

.\ \Iagr',ar \ópkőztátsaság aJaptrln-énr-ének megfelelócn a társadelom rezetó elei€, eszmei, po]rűkai

trárrr,ítója I)unaharlsu rin is rz fíSZ\P,
,\ \agrközségi Pártszenezer önálló pártházza1 rendellrezik, ez alapsu cn czctckct Páttbizottság

tránrítjl,

l Páttbizotrság épiilcfc s7intc a l.]u méfta.r kc]zponriábrn, I)<izsa Cil,orgr, úr 21, szám xlart r.xn.

,\z épúlcrbcn cg\ nxg\, (kb. 50 fós) tanácsterem, cgr kis tanácsterem, trtkáti és :rdmrniszrráció_.

szoba, valamtnt gonclnoki lekis taiálhat<i,

.\ páttmun|át 37 tagú |ádlizonság és 9 tegu \-égrelr:rjtó Bizottság rránr.ítja,.\ Párrbizonság titkáta

|olgát Ernó. aki 1.1 ér óta lári.r cI czt a tiszrsógct, lclsóbb szen-eknél e községet 3 páttbizortsági

tag képriseü,,']'
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.\ |ártszen czct 197l, éri munk;rprogr:rmjának fó célkitírzóscir e fclsóbb Páttszcn c7cr, :r lárási és

liclzsógi Bizonság álral korább:rn hozott, és 19l] bcn ls éFéníb€n 1cvó határozaraurak. a hclli

viszonvok 1igelembeyóteló\ el L.jrtérró rlgrchaltása képczte, ,dz 19]-r. é\i nlunk2píoglamban

kremelterr font<ls 1Te]r,ei keport lr gxzdxságpoLitlkai tilldatok ró5chtjtásának étékelésc.""

,\ murrkaprogamnak nlcgfelelóen e ])áírbi7olhág:rz ér- lblr-lmán nógrszcr iilésezett (februát.

nájus. júLius ós október hónapokban), \z eglcs lilóscli Icgfurrros.rbb m€s-itatott tómi] rolmk:

\ gazdlságpoLitikai fclartltok végrchajtásának 19li. év] tó fclaclatai

- 1 nagr,üzcnek nrunkacró 9zdállodása

\z alapszcn czctck propaganda rnunkija ós t plitttags./rg rnenrsrl leniniste fclkészűltsége

-\ KISZ Bizortság és al.rpszen etnek nunkáje

Iiádcr ós személtzeti munke

Á \-égehajtó Bizotr_.ág űléscit nógilrerenkárt tatrottlr, .\zon:

bc]só _.zerr ezeri i€r,ckke]

gazclasági fcladlrok|al (akossági szrilgáltaús, 'I_SZ háztáji gazdlságok, iizemek nunkaeró

grzdálkodásl, vállahtok cselekvóspLogrrmja. gaztlaságpolitil:ri feladatok róglchajtáse)

]<ormínr,l' erározatol<l;óI adódó fc]ed.rrokkel (dolgozó rrók hclizere a közsógben, üzerrrr

demoktácia fc jlesztésének tapeszralatai)

tömegszefi,c7cick nllrnkájánal< iránlításáral. scgítósércl (I<lSZ munke. H\F, \'ótóskereszt)

a ncrnzctliözi és murrliásrnozgalrn rinncpek elókészítési és szcn,czósi munkáival (ncn-rzetkózi

. , lJ|. m,,],l. l, \( j,,l| i , .l' , d ln

a párrt,rgok és drngoz<lL po)rokai kópzósérel foglallrozcltt,

\ Pártbiz<lttság munkáját s2ak]rizoriságok segíLették, }hrnkaprogran _.zerrrrt nógr llizonság

múkódcltr: Gerdaságpoürikai. l'áttépírési, \grtíciós és |ropagancla. valannt Fegvclni Bizottság.

Yalarncrrnyi alapszcn czerné1 szen-c7cti piliokterás iolr,t. rlszbcn szemlláiLrmok, részbcll politikai

vrrrkörok fonnájában, tnig a P,írtbizonságon sejit szerr-ezésű, kózópfokú metrista lcn]nista iskrlla

múköctön 20 hallgatóval,

_\ Pártszen,ezet és Páttbizonság. a kilzség biztorrságos isrnetetén, és 1Tatározott munkaptogramorr

alapLrló niugodt munkája jcLcnrősen lrozzájárult:r kózség zókkcnórncntes, foltamltos fejlórlésóhcz,

SajnáI.rtrls r:esztesóglLglanekl,cit. hogr z kózség kót lcgisrrrcttebb és lcgnépszetíibb ieteránja,

liomliti Cilule clr.rárs (a I{özsógi |ártszcrr czer egl,esütés rrtátli cLsó drkára) ós {li]os 
'lé7i 

clltárs

(a kózség elsó tanácsehókc) 19-]i ben eltár ozott .rz élók sotából,
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B. A Tanács

\ durrah:rra_rzri Tenács i8 tagu,

.\z 1913 ban mcgtlrtott íálasztásokon valarlennri jelölt knencr.cn száza]ókon lellili szawazaror

l<apott, Á úlasztás dcrnoklatiznrusár 1ellernezre uglantkkor, hogr a vála_szrást rncgcló;uó

ielillógr úlósck cn, két hetr en e IINF álrel jar rsolt klildóttek helíctt másokat jclillt a 9úlós.']']
1't'anács 19j] ig lénvcgibcn változadar, ósszetételben rnűlic]tli]tt, 19]7_ben lzonban meghalrBana

Sándot. I{omjáti C}r ula, Cálos Céza, valarrrrnr Riizst Ferencté ranácstag (Ltóbbi 19ló befl). as

lcmontlott tanácstagi tlszrségér(il ellröltilzós r.lgl más oko]< miatt Csehi _]ózsei Kiss László,

Lichner Béla ós Tcrcnri Sándoné, Lemondás2ikat a? 19i]. decernl>cr 2 ai tan.{cslilós clfogaclta,iri]

í9 ]9i7 végén e rarrícstagol< szánra 
"0 

re csókkent, ós a taoácstagok szerlrélri iisszetétclc az

a]ábbiak szerurt alakult:''']

férlr 5,1, nó 16 tanácstag

lí'.ter a] lL-.'n:4',,,, r- : rr, Lr,.,Jr,,,. u 1,1 (.l/q,

Iiredcti toglaLkozását teknn el

nlunl,ás 3ó

mezógazdaságt dolgozó 2

órtclmlsógi 9

allralnazott ]ó

egr éb i tanácsteg,

,\ tanácsragok köziil l ciklrs 19it] óra - rltácsrag: l]ol<]ás Dérresné, Barolr lsnán, -Szópvó]gvi

NIihá\ , Szt:rrrkilrics.|ózsel j 
'

195'1 óta tatácstag Bakó lsnán. Csáki lllés. Nag1.Idónó, Na9 László, Léval Pál, Tiüngcr lntc_

l958 ótl tanácst:rg Cschl I.ászló, FehétJózsef-, tlorráth ],ászló. Lelrel \ndrás,

196.] óte Bxlogh Lajosné, Csnke ]ó,scf, l)inniós László, l ajtlr józsefrré, Oberftank 1tdrás,

Tarjánri Béla.

19ól óta ldl ]ános, C]ajdos Isn-át. C_qarros Nlilráll, Denr _Sárrdor. Hcgcclús Cir ógr , Iialmát Ferenc,

Inss J crcnc, Lór-er Gr-örg\'né, Negl \'rílcc. ])intéI '1'ibo1, l)oLgát Enró, Schreiber Iiárolr,, Siitó

.]ános. 1akács Isn ánní. \'arga |á1, \\'einber Sindor

19]1 óta IJirra Géze. Flrkas Iibornó. Gijbóltijs Cábor,liroh .\rltalrré, inssJánosné, Nagr I-ajrls,

Porlolák _lerró, Schrlcntla Jenó, 
'l emesr-ári L:iszló, Tilra]lr _\ttia, Ljr-ári |ánosné. t]zsák .\lfróclnó,

\\'etnbet Ji;scf, Zrrick int:rl, Petres _]árros, Székclr .|cnó

<Írarosi Könvhl
.4)ol,k'7J
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19i3 óta ranácstlg \tlr,]snán, Bálint (llula, Bolstls Ts§-án. L}ólcskei Imrc, Fcith ].ónárd. Fodot

Árpádné. it1, Fürcht Ernó, Cábler Pá1. Hlvasi liárolr, Dr. I ]elméczr, }Ián-ás, Dr, lialtenecker

Lrzséber, \orák László, Pukánszkr- fílhilr né, Zimrlrcr |ános ós Zirllnlcrmann ]tcnr.L,

\ tanácstrgol< liöziil kctcn, Csál,] lllós rskolaig,.rzgrró, ós CsáLi Józsei nunkás (Csepe1 .\utóg\ áí),

mep1 ei ranácstagok,

\ tanácstagrlk a kclzsígrczctó.i nlunM vlrán 19]l trcn, nóg1 tcntlcs, ós ca ünncpi tanácsiilóst

\z 191-1, fcbr-uár 25 én tarton tanácsiilésell:

Xlcglitlrtták ós clf<lgadták e VB, és a \iB, szlkglzgatási

\{eghatározták l Nagrközségi l'enács és szen-ei 19],-. ér-i rnunkarerr-ér, v:rlamrnt:rz 19i]. ér-r

köItsógr ctósi és fcjlcsztósi alaptcí\ ét

, He11 lakástigi rendelctckct hozta]r

l\ícgrárglllták a }Iűrelódési I1áz kijzmúrelóclési munklten-ér

,{ máius 2j ón rattott úlóscn:

lllemezték és me5-rtatták l kijzség kercskcdclni ellátottságárrek e lrelr,zetér

.Jilr áhagvrák az 19:6, évi killtsógrerési és lejles2tési alap fclhxs,flálás:írill szóló jelentesr

,{ szeptembcr 30 án t3ttí]tt tanácslilóscn kclült !or:

i II:rzafia_s Népliont és a'l'anács egrúttmúkódésének tapasztelararról szóló jelerrrés, elóterjcszrés

mcgr.itatására

,\ Sportllizotrság rer.ékerrlsógénck, ralamirrt a rlcgi cl ranácstagok munkájának órtókclósc

\ J.,.rrl,er ],rr,,-^ r, ...]..<].m.,(l l,,ll/ nr|:

\ kilrnűr clóclési h.rtátozatok végrelujtásáruk tapaszralarait

_ ,{ közíelld és kózbiztonság 1rórtlésót, r:rlarnint clfogrdta ez clkilltti7ött txnácstagok lerrlondásár

1z augusztus 18 áír t.lrtotr rxnácsűlései.2z üntepi rnélteiás, és rz ,.új kentér átadási iinncpség"

me]l€rt, 2 HNF xlegrei ]3]zotrsága áItaI adománrouott.{ krrál<1 társad.rlrni munkáért. 1.1 étclemcs

társade]rrrr mutkáért, és cgr,ób l<inintetósc,k átacLására ]<erüIt sor,

.\ tanácsiilósck nindcn esetben délLrtán 15 óíakol kezdódtek, ,\zokon a rés7n-cvók s7áma. ,t

tanácsülések Soíetdiébe1l 5E -ió 5:l 58 ,1l fri rolt, a százllókaránr pedrg (uganezen

sotcndbcn) l1-1 .11-.1 69,2 j.1.3 60,3 százalék rolr "''

,{ tanácsir]óselrcn a Tanács két rendeleret fogarlon e1,.\z 1/19]]. sz, tanácsi bi,rlalásokról szóló,

ós .r ]t'19l], sz, a tanácsi bórlakások h.rsználarbavéteJr díiáról, és lz adlrató kctlr cznónvekró] szóló

íendeletcr,] .\ tanácii hatáIozat.Jk szánla 18 rolt, \ mcql it,ltotr tómákbelr 23 hozzá:zólás

lTangzott el.

s7cfi ónck ']916, ór i nunkáiáró] szólii
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.\ Tenács tagjai, löbbsé$jkben a taflácsü]úscír kírü1 is. rendszcrcs tanácstryi munkát ié!]eztek,

Számos esetbcn cljártek korzetuk ú9eiben, Szük_.óg szctir' t iltetpellációk, r agi a tanácsclnöl<kcl, a

szakrgazg:rtási s7ctr- vczetóiíel, munkatáísaiv2l tilrtént megbeszóIós során adták cIó kétésejtret,

panas7áikat- .\ szakigazg:rtási szerr üglintéz<ii lr tanácsragokar c munkájukbat segíretrék, soron

kír.ii1 fogadrák, esetcnként cgvcs úgl,ek tisztázásába l:lc is vor,rák. _§zán-ros csctbcn a tanácstagok

krernclkcdó társatla]rrri rnurrkaszen-ezést l égcztc]i ki]genikberr,lr' ]

\ tar, ácstagok tetácstagi beszámolóikat zömnlcl ncirember dcccmbcr hónapbarr tattotrák. Ezeke,

kőrzenik lakosságának elókészító tájékozt2tót, mcghír-ót küldrek, Sajnálrtos, hogr mindczcn

clijkószítij munka ellenére. :r kózérdc]Jódés kics] r-olr.'r]]

,{ kiilönbijzó bizottságok nunkáiban szintén jclcntós szerepet i áll;rltak l Tanács tagjai. I1r,

ten, ószctú munkát .18 tenácsteg \ óg7ctt, míq a külófi]rózó tanácsi, rllen-e \B, napuendi pontok,

clótetjesztések elkészítóséLlcn 1 1 tanácsrag r-álhlt külónbi]zó mgr obb clókószitó, grújtó munkát,

C. A Yégrehajtó Bizottság

,\ tlur, ahatasztr '1 lrrács 1/1973, sz. a't'anács ós szenei működési ós szcnczcti szabálr,zatár

teítx]nx7ó tcntlelete szerrrrt 9 tagú, Tagjai: \dl I_qn-án unácse]nók, Batok Isnán nrugdijas

(Sillóipaíi \-á[aiat), Biria Ga7a (|átási Földlivat:rl), l.ajta József (Izüstka]ász T_§Z elnók), Cóbö1],ös

Cábot fl-íztársulat ehoke), Koósa Bélánó (l)ItR\' líodave7ctó), ])r. Negl.edl László ranácstltLár,

1'olgál F]tnó PáIrbizottság trtJ.ára, Tillirrget Imt€ ranácsclnók helí€rres, iskolaigaugato,

1Yégrehajró Bizottság me§álasztása ez 19]3, áprllis 26_1i alalulil tanácslilésen titkos sz2íazás

útjáfl tajrtóírt, Á \:B. összerétclc 1913 1lta antribet .r-áltoz cltt, hogr- az idóközbcn e nr LLgdijbt mcnr

Ból,v.|ózsef rolr \B, ilrkár hc]yat Dí, \e§edí Lás7ló \ ctte át,

,\ \-égíehaitó Bizottság hasor óarr :r Tanácshoz, ir cs murrketen ?lapján múkodötr. Ez rarreLnazta

lz iilésck itlópontjár, rárgrát, az elótcrjcsztóscl, c]készítésónck határrciejét, e \:égrelujró Bizottság

szcn-ezési feladerair, ós az ]ntózrnénrek ellenórzési tcn-ét,]'

\lindezek alapján a \'1:]. ez év folr,amán 1] ülést txttoti, meiíekcn átlagosan a \13, tagok i7,i!, a

jclcnt mcg, .\z üléseke n-rcghn ást kaprak aJárási IIn,et;ri elnöke, aJárási t-grószség, a.Járlrsi NEL}

ehöke, a I]N] hclr 1 bizotrságának ehóke, \ll2nint eset€nként azon bizottságok elnökei, tanácsi,

ós nen tanácsi szertek §c7crói. el(ik 32 éIürterr üg.ben órdckchck voltlk,

A \B. ülésekcn a \'ógrchrjló Bizortság 28 fó, 21 cgrób naprrendet tárgyalt, Fizck köziil 12 egr ben

a tanácsúlósck antagát rs képezte (lásd clózóckbcn), '1 or.állbi fó naprrendr pontok voltak:

Tájékozrató a \ádüzcm tcrókenr.ségéról. hellzerérrit
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Fle\-röIténeü és holtsmeleti munkt l)unáherxs7tír

Intózmón_r,ck c]Icnórzé_qének érrékelése

Tájókoztetó az Onkóntcs 1úzo}ró 't esruler rnunkájárót

-.\ község közegószségigi hclr zctónck áttekintósc

Tájékozrató az építési csoport munkájától és idószcrú fclaclaraú1

_,\z iíjirsági tiin ónl,vógrchajtásának rapasztalatai és tor-ábbi felad:rtok

I{IOSZ beszámolója a 1akosságr szolgáltatásokról

13cszárnoló a lakosság i9:l, 1. félér.i atlóztatását<ll

Cternrck ós 1! úslrp1 ódcln-Li felad:rtok étékelése

FIáztáji és krsegító gezclaságok tcrmclósónck alekulása

Nlunkalédelem hetl,zet€ 22 Ezűstkxlász \Ig, jp. TSZ, meLlékúzemágalban

}{intlcz l(icgós7ín c a t:rnácsüIések napitendi porrtjaival xzt muratja. hogr a tanács YB,

tevékenlségének ló tetulerci:

,\ leko s ság éte n-iszorxart. életér b e folrásoló fó sz cllgáltarások cllenótzós c. iránr ítás.r [,eteskedelni

ellátottság, kisiparosrlk tcíéken\-sége. egészségu{ti ellátottsága, épírésugri fcladatok, oktatási és

n-rúrelódési helrzet, gr etmck ós i!úsági ódclem, ki]ubiztonság)

l\ Tanács szaltgazgatási szen ének és intizmónrcinck munkájálroz kapcsolóclil feladatok

Vcacscn g,,rzdasági ós lkruáüs ieladltok (Nádüzem tevékenlsége. a Ná<Juzcm hclri tclcpénck

felszámolásához kapcsolódóan, Tűloltót€stület munkája, :r nriti tűzr-édelemhez kapcsolódóan

stb,)

,{ \-l}, úléserrr, az cnlitctt napircrrdi pontokhoz 53 hozzászólá_. rörrént, i hozott YB, hatátozarok

száma 55,

.\ \iégrehajtó Blzottság munkája. szcrnólri ósszetérclc enégvér g\ekorlatábat beigazoitalr szcrint

alkallas az Liglck sok nézóporrtból tórtónó me11 izsgálására, elemzésótc, a kiizség célrudatos.

rendezett és sokoldalú r ezctósórc,

D. A Tanácsi Bizottságok

.\'1anács bizotcágainak száma krlerrc. !',

\z L-glrcndi Bizotrság ragjai: l)r, I{altenecket Etzsébet. Baloglr r.ajosné. \\'e]nber ]ózsef

munkltct\ s7crinir üléserrr (L 1, \',3, \'IIL9, \IL 22,) megrárg alta ós r ólcrnérrl,ezte a 1anács

laká_sűgvi rendeletónck tcn,c7etét, a tón énrcssóg szcmpontjábói fcliilvusgálta a Tanlrcs és a VB.

határozatokat, valamrnt segítsógct nvújrort:rz igazgatási csopott részfela<]atlr]l;ln,
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\ Számdzsgáló Bizottság tagjai: Har.asi liárolr,, 'letcrni Sándornó, Fatkas Tibomó, §'cinbct

Sándor, Schreiber Iiárolr- üléseirr !l, .+,, l\', 20,. \l, ]0,, XIL 8,) vólcnónvezte az I9i6_ 6i
killtsígrctósi és fejlesztésiatap zárszírnadásait, j.rv:rslarokar dolgoziltr ki az 19il, óvi kiiltsógr ctósrc.

ellcnótizte a szakrglzgarási su cr:, gaztlasági teróketr.ségét ós edóztatási leladarok etregztser

1 I(őzségrendczési ós Feilesztési Bizonság (T,ehel .\ndrás. Feirlr Lénátd, Bölcskei Inte, Norák

László. Dan Sándor) rés7t \ cit.t lJ txntcnncs iskola elókészító rnunkáiban, l<ilztcmúl,i;dLit az állami

házingarlanok órtókcsítésre krjelólésében. he\,szinr ellcnóruósckct r-égzen a kózség teniletén.

\z Ipati l}izotrság (Szépvalr,i }liháli, Iiis ],crcnc. Szellák Imre, Fürclrt l]lnó, Neg\-T_ljos) á

szakrgazgatási sz cri i c1 cgr irrt cllcnórzéseket haitott régrc a vcndóglárilipari, élel:nisz<lip:l ts m,l,

keteskeclói egségekbcn, \'izsgálta a mag'.rnkcreskedók műkódósat ' \íúhclr nvitra tattási

ellenórzéseket r égzctt,

' Hcllcsbítés: .\z Ipari Bizortság rnűkódósc hclrcsenl i szaklgazgatlrsi §,c11 ipari clóadójáva1

ellenórrzre a tarrulr'lkat f<lglall<lztltó 1risipatosokat. |eliilrirsgálta az a]kalnezott tattasr,

.\ Iicrcskctlclrnr Bizottság - tagjai: Kss _Jánosné, Ralió 1sn árr, (lslrto_s \íihálr-. ,\rtr János, Nagl

l,ászló a, szaktgazgatási szentel cgrüttrnűkildvc clletórzéseket hrjrott vógrc a vcndéglátóipari,

élel,niszeripad és n:is kcrcJrcdól cgr.ségekberr. \'izsgálta x magánketeskedók rnúkódését.

\ NIúr clóclóstigr i és Egészséi]ügíi Bi7ottság tagjai; Fehér Józscf. Schrcibcr Károlv, Tcrcnli

Sánrlorné, Ljr-ári ]ánovró, Szikclr .|enó ellenógésckcr tartott e kór,rrtárban, a Nlúr-elódési

Flázban, fclúlr izsgálta a cigárrr, 1akos_.ág helizeLét, lridolgozra az alkolrolc]lcncs küzdclcrn lc]dcdtó

1rálózlr lrr:rlrkirásának 1chcrósógcir. meg,r-izsgálra az orr osi rcncleló gl óg\ á_rzaú eszközöIdrel \.21ó

clIátottságát.

_\ Cretmek és Ifjúságr óilclmi l)izotrság tagjai: 'l'órók .\ttlla, Na1;r Edéné, PcidolákJenó, Fodor

1tpádné, Tcncsi ári ] .ászló neg izsgálta az á]larrri gondo?ásból kjhel,r,ezetr g ermekek l,relr-zetét,

c]cIncztc aZ ii]úSági töl1éflr végrchajtásának rapasztalatair. Pá]larálasztási 1nliólot s7cí\c7ctt eZ

álralárros i_qkolá]i tanu]ói részórc,

i Sporrtlizottság részben az iskolások spoltrevékcnl s ógével. részben 2 tónegsport lejlesztésének

lcllctósógeir cI foglalkozott, Szoros Lapcsolaror ílftolt f€nn a D_\ITK rczctóségór.c], Biz<lnlos

mértékrg rrehézségct oliozott azonbar, munkijában. hogr e7 ortagú bizoirság két tagja rs _ Lichner

Bala ó§ l(lSS László ér-közben cl]iölrö7a:]tt, is a tér,tleges brottsági lóts7ám öt hc]vctt hátomta

csökkent [arjánri l]ó]a, Horr'áth László, Zrr-rck \nrll),

.\ Szallállséttési Bizonság, meh,nek háíorrl tanácstagj^ mellert még 12, esetenként rrrúkódésbe

belont tanácstagja i,en Gáblet Pá1. Sütó János. Zimrnerrnen l.ilcmór ranácstagok, tor-ábbá Koós

\Iiklós, Hegedús Béláné, \-rr9 ]-ászlónó, I cjszés Sánc]orné. Dobos ]-ászló, Paál Richárd. Schrnidt

fuchárd, Bodrogi ].ász]r]l, Dr, _Szerémi Zsolt. Pinrér Isrián ós ]]cck Isn-ánné , 19]7 folr,amán 59
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szebáltsattósi ügr.et tátpl alt, Ibbó] 8 cscrbcn az eljátásr n-rcgszrrnterte, 8 esedlen fig\ clnc7tcrést

alkaLrnezort, 35 esetbcn, átlagosxt 12]l_), Ft pénzbírságor allralniroü, ]<ót csctlrcn a feljelentő a

fcl jclentést r-rsszar-onta,

\z elvógzctt rnunkák jelzft, hogr l T:rnácsi l]izottsigok nrrndeglJie l,retárilzottan,

clolgozott. ,\ bizottságok munkála tz J9iE. érben clfog'Ltlott tanácii óliókclós s7cíht - 19]l bcír

kiemelkcdó jar,,rlást mutarorr, }Iunkatelr szcrrlrti konkrét tcvókcttrség€i feltettek ki e tcstülcti

határozatok clóterjesztéséllerr, r élcmóni czésóbcn, nótr az cllenól,zó ós ósszeharrgoló szerepiik, (.\z

elózó éri értékelés ugr:rnczcn blzotságolr munkájáló] ig\ szólt: a bizonságok rcr ékcnr sógc annrk

ellenére, hogi saiát munkater'r szerrrrt múkődnck. rcndkfinl egi cnlótien), '

E- Szakigazgatási Szervezet

Á duruharaszti Tanács szllogrzgatási szen éncli ópülete. l Bajcsi Zsilinszkr ílt. ] 52. sz, aletu lolr
kástó]\,.,\ X\:III. sz. elején épült k]asszicistr stílusír krstólr,. bár n€m rr}odeíll bcoszrásir. de

tcrjctlel.néné1 logr a alkalnas a köusóg vczetéséhcu l,epcsolódó feladatok cllátására. l hir.arali

szerek e]}elt,czósórc,

Az épüictbcn ca 6L] fós ranácsretern, ra]amint 15 egéb hilatali célokat szolgáló hellisóg ran, \z

épületszárnr-akban, illcti,c r,rtlr.ati részein. ez 1. sz. általános iskola cgr Lószc. ]11en-e a fl]usi

Zöldkereszt, tűzoltószcitár ós }IHSZ helriség kepott otrlronr.

.\z udr arorr e 'Ianács 19i3 llan egr bc,tonozrltt autóbejárót és autóPxrkolót építert k, nxi] J nnJ!\i

uclvat 19i5_ben egr kcrítóssc] ]cválasztotte a'lanáccsel cgr rellren épült L sz, iskolától,

Dunalraraszti ttnircsi apparátus:r 26 tós,'! Illbril fétfi 5, nó 21, .\z apparátusi dolgozók zőrne 3t)

,l0 ó1 közótti, eklk megfeleló iskolázotrsígga1 és szekisncrctckke1 tend€lliezíek. íp5 középfokú

i. ^l,,t 
,eonzt,\ .r,. il .]i-t,r, ,i,;.:\.,e,o

Szakmailag casóges kőzségi szllnizsgát tettck ijtcn. pénzüeri s7ák\i7si]át hatan. an\'akónrfi

szakrizsgávrt 3 an, rnűszaki szaki izsgál a1 ketten rcrrdclkcznek, 'l'anácsakadémiát, illcn c
'of ld^l",1,1, t!,t l. -( \.r(/l.t L""-JI

\ flul<ruáció hosszú táío11 nem szánottefó trógr óri ádagbxn n\ ugcLílbr menókkcl cllútt órent€

2 ló). rl:rglrs e tijr7sijárditagolr aránra, Tizenegr-en 5, négcn ]0, ós cgl dolgozó i5 ér.es

törzsgártlatag,.\z appatánrs dolgozói kcjzűl hetcn krráló tlolgozók. illene kir-áló pénzűgi

dcilgozók,

Níindc,ck xl,,pián a tanácsi xppafáfus dtngozói sz:rkrmi ós politikai fc]I(ós7ü]tsógúknó1 iog\a

alkaLmasak. 1rogl,a községben ielentkezó felrct.ltokar hosszabb iál-on rs rnegoldják,
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,\ szaktgazgtási sucn- múkódésilcg hátom csoportot alkor, ez igazgatási, épílésü$l et |cn,!g\i
csoportot, Ezen be]ül va]amennri elóldónak, fóelórclónak, c s oport\ c7ctónck meghatározort

feladata, munkköri lcírása ven.']Ígr pL a 1cgmglobb 1étszárrrú igazgarási csoportban lotlot
Icrcncr,é szakrgazgatási íezetó hcl\cttes csoportvczetó ellátta a gr.ámügti, tartás], szerzódési,

cltókösödési, kisajáútási iigeker. \agr Intc fóelóadóhoz tartoztak A mczógazdlsági, SZTi{,

birtolo-édehn. honr-éde]rni elókószító és munkaügre§ külön clóaclója, tóelóadója volt a

kóztlszt2ság, kctcskedelen, nunkauglnek; l szociális és egészségügli feladatokrrakl a művcLóclési

és kulnrráLis űgrekrrck;a haglaték, szabállsértés, hatósá$ bizonr.ín-árrl oknak; e titkar:ag, t,lLrrcsr.s

Vl], iigl eknek; e7 iktxtás, iparügr,ek. postázás, telált útgr.aknakl a nópesség_ní vántatásnak, lri és

bejclcntkczésnek, ,\z 19]6 ban nagron szépen rcndbe horotr, és igen jól lclszcrclt

arrt akónr-rlezctói s zoba bjrtokosáh oz, \\'eisrrrger F crencnélrcz í^fiaztnk a? en\ akun§ \ t2 e rór es

állampolgársági úgr ek,

,\ 3 tagu Szabó {}r,iltg\' csoportr czctó álta1 iránr-ított épirési csopoll (']8 ról l11űs7el,i csopol'
felad2diölóbc tattozort ez építósi. ergedéllczósi, használatbat éteJl, valamint telektendezési eljárás,

Á panaszugrek krrizsgáláse. helr,színclósc. r.alarnint a község kommunáLs és kö7tciüleri

problémáival r aIó foglalkozás, \z épirésr csoport szakmai iránvirása elá lrázilagos építésr brigác1 is

t3ítozott lótszám 6 8 kcizót nrozgorr nc]rnek fó fcladata, a tanácsi lakóházak karbantattása

volt,

,\ kóltségr-ctós] csopori, illcr\c ddóúg\ i cso|,ort, a péllzügli csoport két ágazxt2ként működött, _-\z

adóü$i csoport \czetóie l'Ieitlciíl irliháll né csopom-ezetlj togl2 roZoir a7 eclók kir.etésél,el,

behajrásár,a1, ós az ehhcz kapcsolódó sokrótű rnu*áral :\ koltség\ ctósi csoport uglanckkot

Lévar \Ii|lósné csopott\-ezetó iránlitásálal - ell./rtra a beluházásokrrál jclcntkczó pértügri
lcllor,r olításokar, \ fetúiitá_$kltal kapcsolrtos pénzűgli fcladatokrt, r alamilrr elr-égezrc az

rnté2rnénrck gazdaság1 ós JröLtségl-etési cllcnórzésér-el kapcsolatos munkákar.

.\ szakigazgatási szcn- SokJétű nunkát Dr, Nei]\cdl LáSZ]ó \'B, ütkár fogta összc. aki Adr- Isn án

tatácselrökkcl egrnn rránlitotra az apparátusl murrkár,

L]g1'félforgxtom szempoírtjából a legnagi obb lotgalmat az lazgatási csoport bonlolította le, a

rnásik kér csoport üg] iélfoígálrne ném eg kisebb volt,,\ lcgtc]bb bon}o]u]t Lis],ug.anakkor az

épírésügli csoportnál ad<ldik, míg ez adóLigri csoport rnunkáját az ór 1.éJ.1 roitódás nehczítctte.

Mindezek e]lenére az 1977. évi iig].intézói mun]<a kedvezó képet mutat. Érdemileg a szaklezgatás

19l]_ben 5|]98 ügl,et rnré;crt (iklalolt szám), I:z némrleg ról)b nint 22 19:,1, óri. cle 1érr_r.egesen

kclcsebb, mint akár az 19]5., akár az 19]ó. ér-i upl ek száma,i" \z iigr eken beiül az ikrátás részben

alapszámon róténr (őnálló egr edi űglck), rószbcn l1szirnon és gr{Ljtószámon,
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,\ határozerok száma az igazgatásnál 28() r-olt, ]:,zck c]]cn 3 fel]ebbezés töftónt \:issz2íonásla keil]lt

1 hetáto7xt,

,\z ipar ós kcteskecleJni határozerok száml 186, az egészségüg,i lraráto7,ttoké 118, az adóügvieké

,186. egrób határozarok száma 1,15, |eltebbczés vagr risszar-onás e rerületekcn ncmrolt.

,\z építésr csclport 1215 üs-et intózctli+] , ezen beltil 1,1tJ ú;, 1ó0 cpl éb építési hatátoz2rot. 1:l0 új,

110 egvób laklutási engedúllr, :5 eh-i és 75 jirváh:rgl,ó telekmegosztási hatáIozatot, '5 
,s,lidi ]]á7i

és 95 hén égi tclekléreJrnet, 'l0 közigazgatási bcjátást, s rr-Linreg,r 200 paneszü$,et rrrt(17,fr A2óss7es

hlllott hirátozetol< szám:r 850. a fclLcbbezések száml25 volt,

}Iinclczclt l számok igen kcdvezóek, hiszcn 19'13 tanácsi lretárou at cllen rnrndósszc 28 i'e]lebbezós

t.;fiénr -1,.+9n x1]1i azi mutatjá, e határozatok nlcgfontoltak voltxk, a7 ügreket scnoldalúan

néttegelték, a 1alrossági kír-ánalmaket lehetósógg |rglclcmbc vctrék,,{z q]lifltézéi 5T.rsas.lge i,

mcgfclcli5, 30 rupon tu]i harározatlrozatal nrrndössze 36. azaz 1,50,i, vlllt,

F. A község gazdálkodása

N''citr ]etn€ teljcs a Txnács. illcn-c a sz:rkrglrzgalási s7c§ munkájáIól szilló kóp. a kózség gazdasági

helr,zctónck, glzdnsági lchctóségerrrek isrnettetése nélkü1, ,\zórt, mcrt Dulnlraraszr]] e fekinretbcn

lcndkírri1 seiáros helrzení, \Iig upl,anis töIts ígr ctó slleg (napiaiokban minden tclcpülés

gazdálkodása kót alapra. kóltségctési és fejlesztósi alapra épül) gazdáIkodása és hch,cte

megki]zcliróen 2zo11os ? tóbbi nagl<ilzség helrzetérel, ícjlcsztó_ri elap rekintctóben krskc;zsógi

raflgu. (19l_] valrr 'i.1 bcn .rlka]rrrem \oLi hozzájutni e9 megci órrekezietcn cg-áttekintó

kimutatárhoz e leilcs?tósi alepoktiil, cszcrrrrr a megébcn lakosságszám alapján 10, Dunahataszti,:r

lejlesztósi alap nag,r sága tckirrterében jó, helr en állr), Ennck oka speciálrs, eglrészt ebból ctcd, hogv

az 1956-os fölclrcngést kó\,ctócfl, de a '60 es érek épitkezési di]nlpin§ének idcjón is, l legtöbb

]ak<jház 15-2{] óvcs adiirrrentessógct kapon (czc]i néhánt,ére kezdenek 1cjátni).4T kö,-"ógfeitesztést

sem frzct, másrészt, hogr a Dunaharaszti úzcfick dilírtó részének más települósckcn varr az

lrrylr,állalara, ott aclózik, s Durrabarasztr gt,akorlatilag, pl, cgl köze1 kótmiüárdcis foLgalmú

\L TOKER tclcpckról kewescbb l{öfá t kap. nint cgr egholdas 1ráztáji gazclaságtól, vag atlózri

családi háztól, Íg,r a fcjlcszrési elapok lucsak rrcm kap a kilzség felsóbb célcsopottcls fejlesztésr

rcndkirnl kicsik,

}íjntlczek elórcbocsátása urán viz_.gálr,a az 19:7 es gez,:lálkodási a költsé§,cté-,nél. a 1cgrugobb

kiadás az olotási lntézlnénv€knél iclcntkezett,] , Itt 1,,l]-l,()(](] Ft bclótellel szcrnl;cn (napközis

ótl<czési díj bcfizctések) az ijsszkiadás 10,i'11,000 Ft r-otr. mc]vcn belü1 az óvodák 3,315,000, lz
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lcgfcljebb hr harmlduk ismcd, s cz a sziilók ronltkozásában is ig á1l), \z cglsógcs közsó4

parrionzrnus kialakítása, ilv okok rrrLan is. móg jcLcotős irlót igéntel.

}Iindezek figr clcrnbci,ótcló\ cl dönröti úg 19i6-bln a helr-i rréplronn ezerés. hogv a kőzsógbcn

körzed é_s nagrkózségi )nóPfrontt]i7ottságokrt kc]l vílasztani, llrrnck megfelelóen 19]6 ba1l e

váIasztáskor cgr ,15 r:rgú Napl kózségi l}izonság. 1rárom 15 ragú Iiórzeti l}izottság, 1'1 tlgú etnökség.

és nógl, albizottság - I.icjzsógpolitikai, _\íúrelrldé_spolltrk:ri, \ilbizonság, és liiltrtr czcn édclni

l}izottság alakulr, t]]

\ megr álaszt<ltt clnilkség tagjai: Szépvillgri \Iihálr clnölr. l)r, Hclrnéczl XIánás rirkát, ].che]

,i.ndrás községpolitiliai, ])auló Tibotrré nópolltlkai. \iarge,{nüó mű,clódlspolltrl.ri alehök, Csáki

Illós. l- ajta .Jilzsef. Jordán ]ózsel liillrncndi iicrcncnó. _§án<]ornó llészáros Ilota, Nap1,1.ljos, l)r,

Szabó \IiIJils ós Sztankor-ics Józsei 1cltck tz 19-1ó, óv] választásl<clr,. ,\zóta \-arga .\rrlkó

rnűrelódéspoliti|ai alelnil]i lcmonclort, valamrnt 19ii júnrusában más rránr-u elioglaltságai matr Dr,

He]mócz,\ \1iit\ is is lemondotr tltkári ti§7rsó!]iról, l]zt Lói crócn rz clnök_.ég úp1 módosrrlt, hogy a

sokúárr_r.Lt igénlbcr,ótcLt, jclcntós leterüelést jclentó trtkári tccnclők cllíását .\ltorjai Lajos r.enc át,

míg a niLlelódéspoLitikai alclrröki fclrdarok e]látásár DL I]€Lnéc^ \Iátlás,

{z eJnókség és biz<lttságok munkájukat x ])ártszcn-c7ct í. Tanács rnunkáiához igazoclr-a vógzik,

]lzr szóbe]-L e5,c:tctósck nctlctt egrnnrnúkódési nregállapodás koortlrrrálp-'l+ igl l \épfront

Biz.,ttságok €llátják 2 íá1,,ni hánrló kilzjol+ (rálrsztási) fehdatokat, szer.'ezrk a fclsóhll rlrtek éq

hclri Tlnács dónréseirrek széleskc]rú isrncrtetésól, Gi űjtlk a l.rkossági észle\-ételekct. jal eslxt.]kxt,

meg-itarás után fc]sóbb suen-ekhez rorábbín-a azoklrt, _§zcnczik e kilzérdekú munkákat, részt

vcsznck a szociaL_*a és ncnlzcti iinnepek szen,ezó rrrunkáiberl bekapcsolciclnak a béke ,

kaj rezen-ódcLmi. nó. község- és mín-cl<ídóspolitikai nunkákba, L-zek sotán a oagrliözsógi

elnókség 19:7 mátciusában 3()()0 példánrban hlt oldalas tájól(o7tanit:rdort 1ri. .\ kiirzcri

,czctósógck segírségével 3 illr.gr,íllóst sl en ezert. tóbb mrllt 500 lésztr c\-óvcl, r el.rrrrlrrt polititai

ritafórumokon. kotzcti ós bizortsági úlésckcll rcndszctcscn tájókoztarte ez esemónr clrróI a község

lekóit, Rósztlerr a rnájusi,.bókchónep" rendezr-érrr ernek megrerrrlezésébcn, l ,.május 1," únncpsóg.

ltz .,augusztus 20 ei" ünnepi tanácsüIés, e \OSZF 60. ér-fordtrlója elkalmállól rendezerr utnup.c5

megszen-ezésóbcn,

Társadalml mlrnkák t€rén szcn,c7lc 2 I\-, sz, óvor]e szépítési ós l<cLtópítési munkát. az utcálr

trsztesági r.crscnrét, jáIdák építósót, a llL sz, ór-oda iárszóterárck mcgópnését, a Postar-á]tri

\-cndégló m9tcrmónck közúletr cólrn<ra a]k.r]rl,rs rerrdlletéte]ét, a D\lTli csórrakház épltósót,

Figclcnlnlcl kíséíte és kiriifltcrósben tészcsítcttc azok:rt, lkil ielentósebb társldrlrli mnnkát

.ógeztek. Érrékcltc a tanácstegok nunl<áil Scgiterre a tarrácsragi, mcg\ci txnácsrag1, kópusclói

beszámi_,]ók szen,ezését, c]rii.ós;íterre ez 19]8ban mcgtörtónt Llrrácsragi póti áIasztásokat.
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Bizottsági útján részt \íeLt 
^z 

új isko]a helyenek kijelölésében, a nópolitikai hatátozatok

végtehajtásában, a sziilói munJ<aközösségek új tanevre való felkészítésében, a kötnyezetvédelm!

tisztasági munkákban,

A szetvezet gyengesége ugyanakkot, hogy a megváIasztott biottsági tagok egy tésze - noha a

választás elótt egyéni beszágeiéseket követóen írásban is elvál]alta a tiszteletbeü munkát flehezen,

vagy egyáltalán nem kapcsolódik be a kózós tevékenységbc- Aktivizáásuk az eJaókség vagy kőteti
yezetők r^ZétőI na8yofl íagy ene€iát €éflyel Á vezetó szerek és vezetóik _ plitt, Tallícs,

népflont - hunkája összehángolq eg},rnást s€ít6. A községi vezetók egymás mrrnkáját segítik,

úmogatják.

H. A község képviselője

,\ község képr-tselóje ]mmár harnadik ciklus óte Tatján\-i Béláné,

1975 ben tőrrónt újrar.álasztá:irt, a párr. Tenács, népfront közós nltlatkozarta1. róbbek kózr a

kővctlcziikkcl iar.asolra;l"'

,,Tarjánvi Béláné elr társnó pcd.rgógus, L s,, \lul;nu. IskntJb]n, \Iunka]J Licllelkctló, terlclkír-uLi

pedágógiei ól,akkcl bít, rnunkarársei becsű]rk, Nlint országEiilési képr-iseló rendkír.ril

credménr.eker r.égzett az lr óvíztlrrsulat. tclcprilósünk rendezési tcn.clnek, a felépulr _t l]C árrrház

me5-alósírásánlk órdckóbcn, .\ képviselói teerrdői graLorlása során megism€tte körzetének

gondjart, kapcsolata kiépült 22 ót me$-ál2s7tó lakossággal. tz rntéznénr,és r,állaletok rcrct<jivcl

raló szoros kapcsotata magável hozm, hogi lz állampolg:irok bizalonrmal fotduljanak 1rozzá, akár

kól ügv, r.agl cgr óni ügrnk jnrézésének érdelréberr."

Tarjánii Béláfié Dunahlt:rsutin kí\ű1 rnég Taksoní, Dururarsánr, l)ílcaháza ós Nlajosháza

képvtselóje,

III. KOMMUNÁUS ELLÁTOTTSÁG
A. Közutak és patkok

Dunal'atasztr úüálóz:rta frglclcrnbc r ór.c e kclzsóg ketretdszcrét hosszúságíbrn jónéhánv

kiscbb rárosót is meglralrdja,,\z ósszesen 12l beltcdilcfl utca 1Tossze j2,55{] méter,.l nem

számína l kültedileti üdűl<jtcriilctcli, va]amrnl l \I\\-, \nl tLlcfjrLl(. r- a SzunL1r utcától északra
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ktalakuló nél.nélküti utcákat, l-]zcn bc]ü] az l, körzet útjainak hossz:r 19,960, a TL körzeté 2,{,690, a

I] ], körzeté 2].900, '

,\z alsszcs úthálózatból sztlárd burkotanr l9il] clcjén l6,0i0 métet, a teljes úüálózat mirrrcgr,

229l. a ;árdák t€knr€iében az aránl va}an-rii.cl tosszabb, \z egrbcfiiggó szilárd járdák hossza

11,610 méter. Jelentós á tulejdonosoL által a 1rázak elón épitctt szón án\iálda száma is. Ellünes

hosszúságuk kb. ,1000 méter, Sznárd bulkolatu irtrcstckkcl 1cgjobban ellátott lt IL koúet (Fe]sófalu).

itrmrnte5 egrharmada:rz utaknak szilárd burkolatú az 19l8 barr képített Eó§.ös utcáíal, L köízet

jobb útcllátását clsósorben az indokoIja, hogr cz a kórzet érirrtkezik kózr edenül Budapcsrtcl, Itt a

f<jr áros fc]ól órkczók e kijr?ct kiépítert urja]n kereszn kinrnrcbbcn órik c1 a ligcti rószckct, mint a

fó közlekedési urakon, Legrossz:rbb, leggr-engél;b az trtak kiépítertsége :r Ligeten,

Sznátd burkolaru járdákkal lcgjobban az l. kórzet ellátoti, L2ck cglüttcs hossza 521l) mótcr, clc itt

taláIható a legtobb szórr-ánljátde is, rrémelr utcában pcdig, ahol egébként a másllr oldalon szilárd

jáIda rrrr (p1. BlrLók B,, és \l:rgy.rr utcában), a 1akosság a másit oldalr is rragr,ré_szr üépítcttc

ósszefúggó a tclcktulajdonosoJ< irltal ópítctt b€ionjáIdá1-21,

l.cgtclsszabb 3 szilátd játdáklra1 reló ellátonság a l_igctcn. ahol fi]ndöss7c 2j90 mótct a játclák

lrossza, Ugltakkor s ez nem r-llrrni }ízelgii a J.igct szárnára _ ez egész Ligeren mrndössze 2]

saját eróból épitctt sz<ln ánrjárda ran, uglanarrnti. mlrrt pl, az clól;b crnlítctt \laglar utcában, ,{

játdák, utal, rcndbcn tartásában sZürtén az llsófelu r-ezcr. ]tt, va]amint a Felsófaluban r-an a legtóbb

gondozon irt. r,alemrli rlíágoklral beűlt€tett járdát kísóró paclka.

\ közvrlágítís ugranrkkor lcszámítr a:rz 5] cs múuixt €ajc_q\ Zsiünszki urca) lcgjobb a ligct

lc]szabadu]/rs út ZIinr-i u, Átok u. vnsúti röliés áItxl bc,árt tcnilctón, aho1 'l] vógóo, '78 elején

na5szabású r-jl]anlhálózarl rckonstrLrkció töítónt, melínek során ellrészr súritették l lánrpák

számát, rnásrésrt új típusú, neg,,obb fénretót arló (lrlganrgóz) Limpákar szereltek fel,

\ l<özsóg ós rrtak kc]zkutakkal való ellárortságe igerr ió, ]]z cacnes köi ctkczmónrc a kózsóg

köze]nírltbln töírónt §izv€zctók lrálózatr épitkczóscinck, .\z utcákról e5-ébkárr rendszerezett

összcsító kinlutat/rs 19ll ig ncnr lrószüIt, ].zert re,zbcn :z L sz, ,\ltrlrnos I.kola lronrsmereri

szakkijröscinck scgítsógór.cl, rnástószt szernéIres 1ejiirással. egr- megköz€Lt^el poDtos

erec]ménreker acló utcalelrnérést régeztem) m€h,kiréfi a7 utca hosszára (_i_000 tírképcn tóttónt

mérés allpján), továbbá r szilárcl butkohtu utai. ós jártlák hossrár2, szófi-áníjáIdák számáta (oti.

aho1 nrncs a máslk o1dalon sz átd butkolat), a kutak. dlerxlánrpák, ürcs tclkeL. és nem földszjrrtcs

lrázak (emelet és retótét bcépítéscs báz). utcánkéntr számáre, L,zen belül az utak, járdák hosszában

csctcnkóírt 5 Si,il os, dc összcsségében €s,mási kici]ycnlító h]bxh.ttálíal, 2 kutxk stb, számában

mmtegí 10!,'o-os meglrgelési ponratllnságbó1 szármlzó alállecstésse1 lehet számolrrr, az

összcrcdményt azorrl;an lénl,ege_sen ez serrr módosiia, s clóggó tcáIis kópct xd.
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.\ srllál.d járdák hossza rrre]]ert csctcnkónt talá]lrrtó +3 s11], s7ám azt jelzi, ho$ a iáIdák

lolvtatásábln hárrr ház clótt ópúlt még szórr-ánljárda, \z I. körzedrcz íclr ctt Bajcs1 Zsilinszkv

útbr]ll 100tl métel, \,alxminr zz ezen Ieró objcktumok ósszesítóscl<or e IL kóízet adatai közt

szerepclnck,

.\z a]talnazon rör-idítósek 1 fcijovlrtba11 Ilossz, az irt tetjes hossza; Sz_ út sz]tárd butkcilatu

únesr; ]árda szilárd llurkolatíl jírd:L illct, +,,, szón-ánrjárdák szálnz; Kút kózkurak, \iili,

rillanvlámpák, L,res iircs tcli<c]i, F]rl, nern lólc]szintcs házak száma,

I. köízet (Alsófalu)

Lrca, úr

1]ajcst,Zs,
Dózsa (]l,
Nl,iV lcji.ó
L]emJ,
\ílkszáth ll,

l)ankó P,
l}aktar-E,
I{1apka Gr-,
Clóni Cj, ]<óz

Gróni C, u,

}Iánás Lir, u,

\\'cssclónr] u.

Fiitst S. u.

Iiunir Zs, u,

JóZ_ref]\,
Ságrári l],
Nát]or u.
()lgl t
Csengcti
Homok
CSendes
Bóll,ai
Lónrei

Puskjrt
_Se]Lri

Iiinizsi
Bttók B,

Szilá9i
Szólóhegr,
Donb u,

,\1agltf
Hámán I{,

T]ossz,

28|)0

950
250
] ]]:)

1UL)

120
310
ó10
230
2,10

óó(]
.l60

1-20

600
350
130
.150

300
29l)
160
1úl_)

1l0
29a
3.+0

320
310
l20
220

1100
830
l]00
B20

1(]l]()

11()()

S7. itt,

2800
9_j0

2.0

.10(]

150
150

2{)

330

11()0

150

Játda

1800
950

320
,15l]

+2
2r0
+2

10

-1ó
150+3

+:l

ú.es

1

2

\: ],

E1

2,-

2
2
2
3

8

_i

11

3

3

5

1
5

]3
3
1

1
2
1

1

1

.+

1

3
2
2

11

I2
1.1

10
11

Kúi

11

2
1

2

3

1

2

1

1

1

2
2
1

1

1

1

1

2
1

,L

2

1

1

1

1

3

3

2

+E
250

+2

+a

600
+15
5l0
f]00

+3

+f
+2,

50%

]

F,n.

5

4

2

1

6
11

4

:l

32
13
-2

21
3-
21
31

1

zőv"

50%
12
11
32
23
10% 3
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Iilss 1l,

L:zso]<i

NLd\r alsó
Nlarros Flóta

]l0
550
l00

+2
3

1t]']''o

\

1

11

3

1

1

rillanr néLkriLi, m.rst óPiil(i utca

40 utca

I)una u,
...'efclcjcs

Lcjáíó út
Sziget utca
Suigetr lejáró "{;0
Rá]<]czi strandsor 100
Hl-Y xlettr út 500
Iifuolri \Iiháh 300

150
,1160

10l0
1160

9,10

19.060 5100

1600

300

100
]00

9,10

250

88L]

220
1000

,+0

32a

ó8l_}

5270
+93

+5

3

.1|]|]+9

5

+9
+5
+_;

+1

1]0

-3

+2
+2
+2

]l]0+3
-.+

1()(](]

+3
550

-1

552823653

II. körzet (Felsőfalu)

Sotoksári u, 160|)

,{1sr]l Duna u, 1300
Ielsó,Duna u, ll(](]

580
250
2|a
500

3,1
1

61I
3.1
-2
21

2

2

1

1

1

1

1

i
1

1

i
1

1

4
2
1

()

,l

11

1

1

1

1

1

1

2
1

1,1

11

11

10

13

13

9
,l

2
.1

2

3

3

3

I1

]5
1

2
li
ó

1

3

2
6

1

]ókai köz
liossurh L,
Pctófi _c.

Deák F,
\renlJ.

}Iatx K,
Betoss rr.

Csokonai
.\dt-]l.

I{un B. rr,

Iillíát Cr,
Hoitsr Pá]

l]árhotl t,
Sttomfcld.\,
DamjarrLclr
\1ezó L
Szanruc]t, T,
Sporr utca
lilss Z_c.

Jókai \Iór
F-ön ös L.
Szondr Cv,
Kótijsi Cs.
\I i\, á1l, tér

\'öíó§nrar§ ] r]]0

1150
950
230
1]0
]50
.]50
]50
5()()

]l0
2E0
8B0

1()()(]

150
150

1(](]()

55()

1030
610
35(l
150

1

2

!
1

,1

l
3
,l

3

1

1

1

1

1

1
,I

1
2

1

1

1

2
1

i

2

1

í,]

|2
5

5

2

1

2

1

2
,i

2
2
2

1

10
1

1

30



38 utca 24.690

ló00

8030 3720 69 231 39
+7L

123

III. körzet

Lcnin út 1600

10

450

40

500

Fclszabadulás u. 126|)

130i]
1000

1iJ|)

150
1ó0
+6U

5.+0

1ó0
5.+0

ó(](]

ó20
6.+0

6ól_)

66|,)

6;0
óE|,]

]00
l(]()
,l]0
.+90

510
3]0
ar(]l:)

11 10
1130
115|l
600
800
930
150
,l50

26l.)

92l.)

200
10?0
550
120
250
j10

Szt. István
Átok u,
Gyfuköz t
Bezetédi u,
Kondor Gy, u,
Hunyadi u,
Szt László u.
Betcsényi u.
Áttila u.
7rÁyiM. u.
Bocskay
Munlrácsy M.
Dembinszky
Somogyi B.
Nagy Lajos
Kisfaludy
Bacsó Bé]a
Klalzll, G.
Kölcsey F,
Honvéd u.
GoJgota u,
Toldi u.
Batthyány u,
Rákóczi u,
Rózsa F- u,
Széchenl
K^zÁEz! F.
Il]ati,t ít
kiilsó Hatáí út
Lehel u,
Ákácfa u,
Tóköz u.
Kabók L, u,
K^zÁcry-kőz
Táncsics M, u.
Thököly u.
Liszt F. u.
Tinódi u,
Tavasz u.

,l0

50
220

+1
+3
+2
+1

.l50+1

+3
+1

+1

250

+]

6

7

3

2
3

2
2

1

2

1

6
2
2
3

2
2

2
1

2

3

1

1

.1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1
1

1

2
30','o

1

2
2
1
2

359,D

7()r,

1

1

1

2
2

1

2

l- 19

211
1 11

13
38
2,-
2l-
3B
21
2,-
]6
28
36
3.1
21
13
1ó
jB
36
21
13
1

1.1
39
1 1,1

3 13
3 13
25
22
2-
21
26
l1
]5
11
28
21

I2
_3

310
+1

+2
+1

_;.+0

+2
5,+0

+3
620
+2
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Pázmány P.
Hajnal u.

IGézich u.

Botond u,

Gátdonyi G. u.
Tass v. u,

Széchenyi-kóz

250
220
230
110
120
130
140
150

+1

11
11

,1

1

21
18

3

1
3

I
1

1

1

49 utca

Iiörzer
1.

2-

3,
_]í] rrtca

27.900 2940

Hossz, Sz, út
19.960 510l_)

2,{,690 11,030

27.90a 2.91í)

27I0
+27

.]átda Sz, j.

5210 - 93
]j]0, ]1
2 i10 - 2i

90 213

236
231
2,13

Em.
56

I23
73

14

ü,
28
39
11

Kút
53

69
90

1-3 !27 ltca 12,550 L6.010 LI.640 + t91212 740 147 252

.\z utak áJlapota t nagl hosszúság mcllctt ncm a 1cgjobb, Á lijldutak bát csctcnl<ónt tenácsi

sóderszórás. fóldpl alu igekezert nénrelrekc;r segíren gódtősek, elég glklan tórmelékesek,

Rossz dunlhlraszri szilkás, hog :r gódröket - kétes éftékű útjx\itáskónt építési tőrmeléIdlel,

ká]rhasa]akkal töltögctiL, 1,]7 grakren rnóg tossuabbá tcszi 3z urlrt, L,{§,anakkoí nóhánr szilát<l

burkcllatu út állapota is tclssz, íg elsósotban a \Iezó és a Stromfeld utcáké. ahot a r-ízhálózat

építésekor megbontotiák a buíkolatot, s a lrelr-reáürá_. késü, lagr csak részlcges, Külörrilsen a

Stromfcld ós l)cák ],clcnc utca reláilrozása okoz tart<]lsan gorrtlot, mir.c1 itt rcnrlszctcscn

ósszegr.rilrk. és esetenként hetekig is áll a csapaclékíz,

Nlásik ilrcn krrtlkus pilnt a Il,iV lasún-onal alattr Nérnc<Jl iLti aluljátó, rnc]i ct ó0 ]l,) ó\ \,eI c7elótt

ópítcnck, s tószbcn s7úk kclcs7rnrcts7ctű. részbcn a i,ízc]i czctés az al,,njárilllan ncm mcgolcLott,

nolra mát tóbb kíséIlet tőrtónt tcljcs órtókű rcndbc hozásáta, Ennek e]lenéte na5,obb csó;ósck

idcjén a lczúduló s:rrat, iszapor hozó r-íz elrömít a vnell,r,elri cs.rtonát, Ilr-errkot jeletiós munkár

igénle1 az aluJjátó tcndbc hozlrsa,

Ugr-ancsak fájó pontja e községleke bctrno7otr játclák az ósszúdrálózathoz kópcst tl]c- i1\ -,á]ntr.

s ho§ jónélránr régebben ópirett jártla cróscn clhasználódon, Slinos a tcljcs járdarcndszcr

ftótrndaL járda) tijbl; rnirrt 1.10 kilométer. s errrxi járdát csak úgl lchcnrc építen, ha eg napl obb

szabású játdaépítési akció ilttlu]na (ez tanícsilag csak kú]cjn adótethek kivctósóvcl sikcrülllctnc). s

az ,\lsiifalu néhánl példarnurató utcájához hasonlóan. murdenkr lrrépítené háza elótt a járrJát.

.\ patlrok szárnát tckinti c Dunaharesztlnak ósszesen négl,parkja és tere r-an,,\ Piac tét. s rc]c

ó_s_szekapcsolódó, cle eltéró )cllcgú Hósók tete. l \t.\\ állonrás clótti tét, és a 1rgeu Szabadság tór,

]\ Piac tar tcriilctc nrintcgv másfél holc1, lrr tattiák heteiie kétszet a piacot, it ópült fcl az aBC

áruház. de alkal.nanként itt kepnxk tcícr x crrku_szok és a búcsíL (:rug, 20,) mutarr-ánlosai. ,\ na131
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igénlber.éteüez képest a piacrér gondozort, teltdszereserr takaritcltt és fásított igr, őssze_sségében

kctlcmcs lán ánvt nrújtó,

:\ kilzsóg lcgaaglobb tctc a Hósilk tete, e kcj:sóg szívéberr a piactérlrcz csatlakozó, rr-Linregl-két kér

ós féI holdls peík. Níegépilése a '30 as érek]lerr igcn nagl anlegi befektetést lgónvcJt (akkoti

pénzben nrintcg- 30{)0 fodfltn\ i kiilajnadót, vegv lng, errrnunkár kértek rninderr lakosról). "]s ehhez

képesr az ország legszebb községi parkjai közé iarro7ort, Ita a park rígi fónrc már rncgkopott,

kerítésér nagr részt clhordták, tönklctctték, bár az ói riz ctlck Során létíehozott ó]ó s U \ !11 \ Ln U\ t N

szóp kcrctct ad a rórnek. ,1z egkot parkszeíícn lrralakított utak gondozása ugana},kot ekadozik,

tészbet tenácsi dolgozók. részben gterekek, úttőíók\ óg,]k tálsada]fir munkábaír, c7 a7oírban ncm

tökólctcs, F]nncl( cllcnóte a suópen k]a]akitott kor lhkú középtét, rz L rilágháborús hósők

szobtával, a kétszázon felulitdósebb fa. ma rs kellemes lán ánrt nrújt,

1 park tetjes érrékű rcndbc houását e Tanícs ca,óbkénr már röbbszöI telr-ezt€, de anragiak

hiánvában, ]llcn c más sitgósebb táfotclítások. ópírkezések stb, matt a rcndbc hozás ]rúzódrk,

I{jsebb,25() 50() öl rerülctű tór és par]<, a \í \\- aLlulnr. cluttl r<I. xhL]I trl elktflr(tr pafkJészen 3

szor.jct hósök cnllókrnírr c ta]áIható, Fnnck jc]lcgc elrér a FIósők terétól, \em m2gas tóízsú lák,

hanem alacsorrl,abb bokok, r-rrágok dornináhak, \ tór karbarrtatása szntén róJzbcn tenatcsr,

részbcn i!úsági nlunkár a1 ti]tónik,

\ 1igcri kistér, a Szabadság tét mrnteg-r 500 ö1 ternleú, liscbb számú középmagas fa adjr mcg r

peík i€Ü€get,

,\ parkolr száma bár nem tu1 rug, összességében - mivcl a parko1,, tcrck zijmficl 1 ..nihrtrh,n

ralálhatók mégis jelentósen jrűtjlr á kijrség ó_cs7képót, Ligranaklror a viszontlag szélcs, iásított

utak szintón aláhúzzálr a kr]zsóg kcrn átos jcllcgót, 1evegóssé. és elég jó levegőjűr.é teszik a községet,

B. Villany- és gázellátás

Dunaharaszrr r-rllamosetergia ellátás szempontjából n2 19r-óben nlcgkczdctt, és 191] berr

lo1_vt:rródon r-lllanvhálózetr rekonstr-ukció eredménlcképpcn, a vlLllrmoscnclgiá\ al mcgfclclócíl

elláton kőzségek közé kerult.

1. rekonstrukció, melynek sorárr mrnregl megduplázrldott, ós ,l0 lriltlrnótctrc n<ii ckcdett a községet

ellátr] 20 k\\', n agr ícszüItsógil háló,et, \,tlxminr 22 úi üans7folmáiot álJomás bckapcso}ásával 3j

re nótra transzformátor állomások száma. kcrós Lir,éte]le1 tnurderrü n noímáLis feszültsógct bi7tosit.

1.z alacsonl áranlcróssóg, ós nagraránrú árlmtlrgadozások niattl plríras7ol( c7ck s2áme 19].+ ]6

közt nag on sok volt - megszúntek.



1hálózatópirés melletr az lil-\1L dolgozói fol,vtatták a bckapcsolásokat (ezek sotán) pL l9i6-ban

1+1 ilj és 210 forrór,íz tárolós bckapcsolás r-o]t. " Ez két év alan,ll9i) lól ,+981 íe emcllicdctt

Dunaharaszti r il]arnosfopl-aszrórnak szán, e,

,\ v]llamoshálózat karl:antefiását és szcrclasót nagvközsógi r onatkozásban a lludapcsti t,ilcktromos

NIúr ck l)él pesrr Üzemigazgatósígának dunal' ataszti ]Iatx K. u, ], sz, alatn kitcndclmógc

végezte, melt, a 1rözsóg nTeJlert még J3 ki]u t.g, robbek kozt Dnbns e, Uc\a f!lúg\ elerét is ellárja, i ]

I-]hhc7 kép€st a <Jolgouói létszám ncm túl flág\, nr dijssze 25 fó. akik kózii] csak az

adminr.ztrációbarr dotgozik 3 fló, x tiibbi€k rat6alr, \ dolgoz<lk 501l x tóízsgárdatag, kctten klíáló

dolgozilk, \ tclep új vezeróje Paczkó János r-olt kitencleitsQ1 czctó 19i] októbclébcn

bckör,etkezen halálát kövctócn Kuhzet lcrcnc kircndcltsógr czctó.

,\ g./rzcllátás Dunaharasztin gázpalackos reoclszcrtc1 tilrtónik, pb. gázzal,,\ gázlogtsztók suánu

1 9 i6 vógón ,1,{:0 r,olt. rrrelr 1 9 i] bcn 29 (l fór-el $-arepodott. A kl, dott trttaléLpalackok száma 1 0ó

volt,''] Áz 1911 bcn mcgrryilt gázcscrc rclcp jclcrrleg a |esr me5ei Tparclnk Inskeresketlclmi

\'áL]alat iizlete úp1 helrczkcdik el e Bajcsr Zs, út közópLészón, 1rog eleve figvclcnbe veszi a

bizronsági cliiirásokrt. Csercral<tára .rz udvat hátsó részón, ráro] rnás épűletektó1, a l)unx €g!,

mellékágfua néz, L gr,ana}Jrot a szúk utlr:Lton a nagíobb póüocsis szállító atLtók, csak nelrezen

fordulhltnak. i. relep lrótkilznlpokot ' '8 iól 1] ]g, i]lenc "] t(i] '6 ig t2.tt nvin-a- ligr, állerrdó

c1o1gozóral, évi 1,ó m Ló Ft iorgalrn.rt bonrolít le, 1 gázellátás 19]l kiizepéig érek óta akaclozott,

és nagon sok perraszra adotr okot, F]kkot :rz isnérelt teklamációk, panaszils levelek ntomán,

cllátásitag Budaórstó1 Szajolhoz csatolták. \zóta, 19,-t- eugusztusától az ellátás mcgjelult, 19,'7

másotlik fclótó] nomáLs volt,

C. Yízellátás

Ivór íz cllátás szempontjlbót Dunlhales,ti cgészcn i 9i,l ig. de sok tekintctben még 197ó ban rs a

legtosszabl:an cllárort nlr$kij7sógck kőzé talrozott, .\ kö7sógl)cn nlndóssze l méht]iíisli kij?kiir

volr (ezek is gla].tan jarítás alart), Nlig a lekosság dörrtó tobbsógc negl nirrogénrartalrnú, körrnr-et

fettózódó, murdössze oóhánr méter mólrségl;ól szárrnlzó. egészsé3jclcn \izet iyotr. NIindc7ck

eJlenétc, bár szán-ros próbáIkozás töttént. az Tr.rjvíztársulatot cs:rk 1972 ben sikcíüL megalakitan|

F].nnek megbizásából, 19.13. március 2ó án kezdte meg az rr óvíz lrálózar képítósót, l Dunehataszti

Regionális \-ízmú P\IR\] l!]]

l\ űzhálózat rncgépítését a vállalat lrátom óvrc ten,c7tc, és él.enké1lti útcnlczéssel kíránta átadnr az

clyj, másodlt, il]ctrc hamadik kijtzctben, Részben munkacró. tészben anlaghiánv. tószbcn
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tcr\ módosítáSok miatt ,Z épí*ezés clhíllód.,lt, .\7 ], iirem 19].1 bcn, a IL 19;ó clción, a IIL 197l

végén kedlt átadásra,,| Ki]zbcrr kjderült, 1rogl e _§zigctcn fílrt ut. E. _.z. kúr, metr.tól az ir-ór-izer

Duneharasztire 1T ozták (crc<lctileg ez az ep1 kút lárte \ olne e1 a kózséget), túlságos]n nJjj\ \ J\ c\

merrgántattalmú, nem esztétjkus, íg.; pótlilllag cgr. mintegr 3 km cs gerincrezeték krépirése rs

szrikségessé rált, Iiz a iiscpcl szigeti kutak kevert és cgószségesebb r-rzét hozza Flaraszrira, ós 19il
dcccnbcre óta územe| Ígr r égsó fokon a vízellátás csak 19]i r ógc ilta zar.atalan és megfeleló."''

Enól fi]ggedenüI az i]sszcscn ll küomérer hosszú úzhál<jzat iizcmelretése közkuras terrdszertel.

az enlítctt naglobb rastáítaLmú vizzel, már 19],{ bcn az I. ürem átadása Lltán mei]indult, I7t
kö\,ctijcn 19j5 júnusátrli íokozarosan ./rn cttc a hálózatot az úzcrnc]tctó 1)cst mcgrci \'íz és

Csarornatr-rű \'áIlalat, mclr l]ajcsr Zsrltnszkr,út .16, s7ám elatt 1éiesített telepet,

.\ házt,rrtási bckapcsolások eredetrlcg 1916 l>an kczdódtek rolna

(itt sajnos egl tcljcs <ndal lrlánvzü, ,)

elr.ezeró csarornák cgr tárolebb esó tagja a Nádor u, l)una csatoma,

\I1ndc7ck a csatomák azonban, csek kis tclüLctcr k;rpcso]i2k be a szcnnvviz clvczctósbc, s czckct

is csak tészlegesen. Á su cnnr r íz fclfogáse clontóen a mlgánhirzaknál röbbsé4ikben jó1 rnegépiren

enósztókbcn, szikk.rsziókban tőrtónik, nlíg czck űrítéséról külijnbözó vá]Ialltok gépkocsijai

gonrloskodnlk, Ezek elószcrctcttc] ]<crcsjk fel L)unaharxs7tjt td hoc is lállalva_ a gödóItrszútásr,

L,gr anlkkor rnár rncgkczt]ócltek az elókészító táIglelásoli q]rí€nd€s c_.atornarendszer kialakítására,

lizck azonllarr mégnagron kezdetr stádirLnlban állrrak. \Iegítélé_scm szcnnt 1egalább tíz év sztikséges

még ahlroz, hogr egr cgósz liilzsógte lrrrerjecló csarorn.rhál<'lzat ópités kezdódjön.

|obben mcgoidott a szemétszáütás, nTell 191,1 iita rcnc]szeres, L. tckirrtctbcn cgvóbt<ónt a úckcrei
járásban Dunahltesztr clól iár, nivcl 1szcnczett szemétszállitás r-alamennli telepúlés közül

Dunailarasztjn ]ndrrlt meg elsóként, lelenleg e szernót clszállírását egl magánfuvaroz,, r rga, l.ct

ttakrorra1, l]1, pórkocsn,ai, valernint cg 1or.askocsir.a1. 1 srcmótszállitás átlegosan másfé1 .r-a5

kéüetenkérrt töftanik, .\ kózség szemértelepe az .\lsónónredi út mentén,2 községtól keletle cg!

elhagrott honlolibánra területérr ran, .\ szenótszáűtásba beront lráztanásol< száma 19ll,

tlccembet 31 én .1,1.{5 és nlintca 30 kcjzulet,l'

1kóztiszteság fctntarrásár a 3/i 191.1, sz, tanácsrcndclet szabálvozze,
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E. Postai ellátás

l)unaharaszri p.,stx] §zolgáltaráseit kót postahr-atal 1átja e1, \z L sz, postehvatel ])itc tér ]. és

a ll, sz. postahrr atal Szabadság tót 3,

1z L sz p<lstahir-aral :r posta r darnentri üzlctágáral foglalkozik. 196_5 bcn átat]on, önálló postai

épülcte ernek mcgfclclócn kialakírott, Figr nagr,, 5 pínzrárablekos felverótetemrncl. rczcrói.

főpénztáTl, táritó, és telclonl,czelói, csonragraktárr. kézbcsítói és kiegészító hclriségekl,el

rendc]]<czik.

\ II. posra csek ]iülc]eménlek tilr ótclólcl ioglall,ozü. '1átevi fc]tótelei rs szetónr,ck, Egr

iizlethclr isógból kialakított postai felr:er-óhetr, rlclr etsósorban a Jrgerr rós;uen lakók kénlelrnót

s,olgáljlr. hog\ flc kc[jen leladásol rniatt a piactérrc llcjclrrnr. I_grancsak rtt edja ki .r posta a Ligeri

tészte cír,-rzcrt csomxgokat, \lindczclr rlapján x ]T. postll. 1l(i]t jellegű. Lénrcgóbcn l post:li

szolg,áltarásokat rz I. sz, posta brnroJitja le, Lnnck tevékerri sége krterjed l fclr cvii szolgálarra

kózbcsítói szolgálatra, bíhp, tár,beszóló, tár íó s;olgáleuz úclló ós tr-, úglrntézósrc, \

felr.evószolgálator két munkahclr i óg:i. Áz egr.ü l lcvclek. tár,irato]<. csomagok felr,érclóvcl, Jlen-e

kradását ll, nlilr:ános tár-bes;óló áIlomás kezclósóvel. a misik pénzküldenróni ck, óltéktevelck

fcladásár a1. kezelésór cl. takfuékbetérek ibrgálnlnzásár .rl foglallrozln, .\ fc1lltcü murrkár cgr 19l7

ben kapott cscl<kbéllegzó felver ri automatl. r:rhn-rint számológópck sedtdr,

.\ kót felr.er-óhe]r hótköznap B-ló óráig, slombarorr 8 12 ig tett nliti a, ])ónzbeíizetések 15, i]]cn-e

13 ótáig. \'asátnepi nvin-z tartás nrrrcs, ]iii,óvc telefonügr eletet. és e postl clóttr. ehhez k.rpcsolódó

sei]éh,kóió tclcront,

,\ kózbcsitószolgálrt 3 rószre tagolódik, .\z 5 1irüpkézbcsítói kórzetrc. hctcll álralános postli

kézbesító kilrzctre, akü mellett rnóg háron sororr liívl_ill expressz ós távirari kiitdeménvckct liir iró
kézbcsitó dolgozrl. \-asárnap c§all a hílapkézbesítós vat.'is

.\ tárbeszéló és rír í|rlszolgálar krterj€d Szigers7cntm dós, r alamrnt (ár-irat sz e,rnp<lntjábó1) tőbb

kisebb közsóg, ígl Taksorrr. Dunalatsánr., t)óIegrház:r rcrlilctére,.\ rávgópíró bctcrrtlezés moclern

luronatálibó1 ál1, szinte ki:]zi ct]cn tárcsa]líiásos - őss:cköttetésse1 rnnden naglobb

postahir-atall2l, :r tclct<lnhá]ózat azorrlxn, nTclr 6ó1 telefon clóíizerór keze] nagrobb részt

miklósiaklt még té9 tendszcrű, llilt a Crossber kiizpontre r-lló átállás chhcz kapcsolódó r one]ali

kiópítóse már folr,ik,,\ p o stah ir-atal b eréteL ten i,t 19l] ben 1i.)ó,5']; ta tet]esítette, L,zcn l;cLüI l976

hoz képcst jclcntósen emel]ieden az 1 tiírc csii tcljesítési órók,

.\ fclvctt és kézbesíten letclck har i tlatlbszáme ádai]osaír 30.L]l_](l íolt, a lrar i hítlep databszám 11(l

és 120,t]00 közijtt mozgott. Áz elóflzerés ln€Ilcrt l pc,sr,tn, l Fl] .\ ur,l.t]l,rt ,b,rLr e\ újságelrdúlát, 1

ki,;ubcsiókoél trpi eladás is folrt,
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\ kezelt tár iratok száma hx\-onta ádag 13,000, a táritat kézbesítések száma 1,700. e helr-i és a

táT-olsági relefonbcszéIgctósck szárna e9aránt 1.000 kóriil n.]7gotr, l\ tclcríz]ó clóirzctók szárna

('+216) némllcg mcghxlatlta a tádióelóÉzetókér (38.1"1), c tótcn évek óte számoner.ó r-áltozás rrlncs,

:\ Lözsóg ráclióra1 és n- ve] telíLeir, .\ hrr atal által kezelt takarékbctit á]lr)mán\, fiintcgv 2j mi]]ió,

Á nr-ugdíj:rs utalr-ánvok száma (19l8, májusban] 3285 r olt,

1 posta dolgozórnak sl ánra 19 bclsó, ús 15 liiilsó (kézbesító) clolgozii, ekik kít szocialiste l;rigádl;an

dolgoznak, ,\ törzsgárdatagok száma 6, ,\ hivatal rránr-ítójl Soiis ]mtónó hi\.xta]!c7.t,,,

F, Közbiztonság

Dunahlraszti lrornmunáLis helr,zetének áttekrltéséhcz hozzátartozl]< e közbiztonsági kétdés is.

Sajnálarosan upxenrs, a kózség. rnirrt Budapcst tószomszédjx, jónóhán,r rnás agglonctációs

kózsóggcl ca iitt a l}urJapesríól ]iitllrortek e$-ik 1akrlhcllc, s nl9cltl sok a retdezetlen éleni, albétló

és ágbérló rs,

Lgl,anak1,or..r közsíg állandó lendóIóIssel nem rcndclkczik, csupán körz€ü megbízotral. a

Szigctszcntrnlklósi Rendórórs egr-k§c]r]r kihel\,czctt kórzeti csoponjával, rnr,lvcn nincs állandó

úgelet, Lzérr a közbiztonsági hclvet labiJls, csak terrdszcrcs órjáratozás rudja a rragr obb etószakos

csctclict mc!]elóZx, Ezért:r községi r czctós tán,ogan a. a megr ei,lllctr-c járási rcnciórkapnánvságt<]1

fclsóbb segirséget rs kérr. ]lnnck crcdrnónvckóppen 19j] ben a Budlpcstcn szókc]ó lortatla]rrri

Renctórcztcd naponkónt 2 PáI játóít bizto_§ítorr 2 kö7sagbc,li']

Glel<ori ótjáratozást r-égeztek negi ci, ill, járlrsi tcnrlórarrtók rs. (1978. június 13 tóI a ki]zsógi K\íB
csoport cgl szolgálatl. a játótozést segíró gépkocsttrs kapott,) .\ I3{B csopoít 1étszáme u$,aflxklioí

\ álto7xtleflul kjcsi 19lj ben ádagcxan 5 tós, idónként r álrozó, Segítséget jelent, hog 19i7

ben össze_.err 28 fórcl. kót <jnkóntcs rcrtdót] csoport rs műköcliitt, hen .1 .1 óra s7olgá]attal, (\

csoPort léts7ámát 19]B elején süeÉlt r-áIl:rlatok segítségóvcl százn nöl.eli,) Ls encsak elósegítí a

közbiztonságor, hogr 1971 rnásodik fclótól az italboltok rrrina ttrtásj ldcjót az csti idószakbarr

csőId.entették, (általállatl 8 rilra a zárási rdó), ami hasznosan l)cfolíásolte a közrendet,

\z clkór-etett bűncselekhénlek ki]ziil 19ll 1, fcléL:cn (az ér másocük fclc clr.(íl nincscnck p.]flto§

lc]ataim kózcl hasonl<l) a bcti;róses tészben rárseda]rr-ri, rószbcn magánfulajdon cllcni 1qlás

\dt a lcgtijbb (23), külőnösen élelrriszetbo]tok cllcni sorozatos betórés. de na5on sok bicltlL,

segédnotol lopás is tórtént, Súllrls tc:ti sóttós E, gatázdaság 9 esetben fordLrlt eló,

,\ hclvi I3IB csopot h€Lente háIonszor Lartott iig\clctct, clsósolb2n panaszok felrételéte. IGddet

.. .z^rl,r 
"rl 

( l'l'!,.. t.]l ,',-r l . .
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Á I(MB csoportBajcsy Zsilinsz$ út ó3. sz, alatt ta]álható. A helyi KtríB vezetóje Szuda Pálzászlós.

Iv. KöZLEKEDÉs _ rcnnsroDELEM - SzoLGliLTATÓ IPAR
A. Közlekedés

I)unaluraszri kózlekedése Budepest kozlekeclésére épűl. Lgr a lrelvi. rrrtnr:r tár-olsági kc]zlekedés

elsiisorban l l)udapc*rc való l;cjárást szolgálje, L glanak1,or l)unahat;rsutin rnrrrt csornópontban

talállroznak a játás tcni]ctótcil órkczó liörlcl.dc.i Lrtak \ HE\ , a \L\\' e. r rar,i.ági autóbuszok

(de rnég az esetenként közlekedó hljó ts), }Iindez Dunahareszti fcjlóclósót, járíson belüll részlcgcs

közponn szcrcpót na9mótókbcn scgitl,

Duna]Terasza legfonroslbb közlekeclési c.ikuzt ,r IIt\- BLrd:pesrre el rrsszn) a kózségból

rraponra 9.1 r.onerpár indul. Szigetszentmi|lós 'l ijkól - Ráckeve rránr,állan pedig napi ]6 r.onatpát

kc;z]ckctljk, Szünct a Lözlclrcdósbcn allg vlrr, Btrd:rpcstrc rcggc1 2,58 kor indul lz clsó. é_q 1,()8 kor

ez utolsó szetelvénr, \'isszafele l}urJapc*rri1 tcggel 3,35 tci1, éjszaka 1,20_ig járnak l szerelvónlek,

]-cfele rcggel 3.30 kot rrrdul az elsó járat,l" ,\ teggell órirkban, illctr c csírcsidrjszakokbarr :r

szcrclrénrclr 61() pctccnként kilzlckcdnek. N.rpkiill;cn a nlaxjmáIjs rárakozási idó 20 pcrc, ,\

menerrdó Dunaharaszti-Ráckere kozt ,l1 pcrc, s az utóbbi ér:ekberr a ronal teljes vrllamosítása óta

9orsabb a kclzlclrcdós, Budepcst fcló a nenetjdó 3i,) pclc. l]z itánlben az clrnirlt ór ckbcn inkább e

kőzlekedés lassúbbodása, roniásl. senmint jar-uláse rolr érezl'etó, .\ Sotoksárr ut xtiprttse

kezderén megszüntenék a sebesr-otatot mcnerideie ]0 pelc volt krcslr itkítotrák x jáíatoklt. s

mcgszűnt az csctcn]<ónt kilzlekedri, igaz rnkább kísérlctl icllcgű glonv()ílát is, Lg],anakkol 19]7

ben egészen a IIL negrerlér r.ógéig ráglrnrcsctók stb. miart t€ngereg \.o1t a kósós, clóg gakorl a

járatl,ihagvás, (191l] berr :r közlekedés rnát isrnét rrrenetrend szcrrnri,)

Nem motlcrnck a §7cfch,én\ck _qem, ,1 ráckerei vonll, fóleg a csak Dunaharasztrtg kózlekeclrl

járatok, más r-onelak (S7círtcncllc, illct\ c Gódólló) ott nár clavult szcrcli órrlert kapje, Li5 anakkot

:r napi fotgalom:rz átlomásokon nagáLlorláson |Dunahfu2szú kiilsó). és a tólc mintcgr, 1 Ln rc

ler-ó krsá1lomáson (Dunaharaszti fclsó) igen nagr, ];gi i9ió, óri utasszániálás §zellnr rrxpi

1,1,000,1 Áz á]lomás ull anak|ot bitja czt a fotgalmat,,\ játatok sútúsógc miatt e \ áróteínekben

nincs ]iomillr,abb torliidás,,d nagállomáson a nep nagtobb tészén két jegpénztlrt nlúkijclik, a

kisállomáson e15 .

.\ naplá1lomás forgalrni sírrpá!ainek szánra hátonr. de mrr e1 Dulrahalis7tin nág\.,bb jaíítómúheh,

ran, s a kocsik lcmosá§a is lóró§zt itt tiirténü, még 8 rartaléksín is r-an az állomás tcLűlctén Lívül.
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l)unahatasztit, és a Dunahar:rsztihoz renozó vonalsu ekaszon a két áltomás melletrmégicle tertozlll

\{tJlenniun tclcp á]lomás js, 1 község 1egészekrbb részén lakriknak ez a fclszállási állornása,

valrnint 3 r á]tó ótház, ósszesen 36 an teljesítenek szolgáIatot, A j€g\ pénz ráíekban belsó szolgálaú

hcltcken inkább nók, rrrig e külsó tcrülctclicn inkább férirak,

,{ szocia]lsta brigádok száma 3, ,{ tórzsgátdatlg,aránl nintcgl 509]l. 1ronalszakasz iánr.ítója

.o - bcn Ku r-r "cz Ii,r-r l .z, ,".,l ,r^\,

A \íi\i 150 cs s7ámú l)unaharlrsztit étinru iu\ uLr,r LJk \zemclr 6 ,rgl llnr l H F \ ncl solrkal kiscllb,

]tt mintlössze 11 Dunaharaszrrn és Duruluraszri alsón mcgálló r.olrerpát kózlekedik, Budapesr,

illen-e Inskunlrcháza, t)örnsőd, Kclcbia rránrába, Á hevr uraslorgalonl a l,ét állornáson 1í].6l,)0

Icgrpénztánadat),'afetszállókmegosztanak:rkótáIlomáskózóti.Rendszelesb€jáIislxx\-onitot
c\ósotban a Dunahat:rszti :Llsó kőrnrókén lakók vcszü igétr.be, noha cz csali mcgállóhclv,

,{ na5állonás ugranakkot a HÉY á ornásnál is rregrobb tclgelom lebon1,olitásáta lenne képes.

Iiót nagr r-árórerme, nagr, szépen gondozott állomástenilere, ut2setlátója r.an,,\ külsó sínekhez,

ille n-c ligctrc liülön gr alogos aluljáró r ezet, ,\ vonelsu akasl és ez egész á onrás jele L] tü5 e: tmtn] e

a ronal v]llamosítása, melr Hera_.ztr tenjletén',^] szeptemberében kezdódön. és 19]8 nyerárr

beitjezésr nlert,

\ r,il]arnos fc]srjvezerékek kiépítésér-el eg-idejűleg:rz á1lomás újritágítást, és tetefonkábel rendszetr

kapott, a 5elogos aluljárór is rcndbc hozták, átfestenék. Á kér állomáson. és a hozzá terozó ktt
sorompi! óLháznál i]sszesen 2,1 en dolgozn2k Rácz Gr örgr állomásfórrok irá§ítása alari, aklk közül

15 elt tótzsgárderagok, kcttcn Ltr,á]ó dolgozók, 1z állonrás 19ll bcn clórt ctcdmónvóótt ós

mun}ájáétt az ,,Elenjáró Szolgáüti He$' elismetó oklevelct kapta,

l)unahatlszti közlekedése szemponrjából a FIÉ\ mcllctr a kózségerr belüJr auróbuszjár:rtoknak r-an

kleme]]redó jelentősége, l\z egr ik vonal e HF\ n(l l!-oban Lralalrtott autobuszmcgáll<ltól

klindtrlr t, lénlegében a \émedr úton halad T-égig a Knózich utcáig, és a Ligeü íészt kóü össze a

ItÉ\i ronallxl. t:,-zcl 9236- s7, iárat ].5 1rm hosszú. ezen bclüi l mcgál]ó van, |Hl \ jLlolná\,

.\Isónómcct] clágezás, Piac rér, Hósi emlékmű, }Iúszeki áruház. .11 es bolt, I3ézich rrtca.) ,{

rncnctidó 10 perc,l-"Jeg,lek árl2 Ft,, her-i bétleté.l0ln..\ n]ásik jáíat (2361, sz.) a HE\- lom:src,l

'1aksonvba rncnó járat, az \lsófalut lróti iissze ,l HE\ ron;rll.rl, I]nncl ilrLn.rh.rrl.,u ri rószc röi.idcbb,

2 Lm hosszú, s mtndőssze három mcgállrija ran, (Bajcsl Zsil_rnszkr. 1()2 2()2 és 256 elótr. l
nencndó itt nlintli]sszc .1 petc, l\ játatok száma naponta ó2 járagár, mig a l(nózich rrtc;ri r onalon

napi 60 buszpár kózlek€d r,,\ két iáízl eslirtesen _ Dunaluraszd v]szonllatban rnntcgv 7,ó00

u12st s2ál]Ít íraPonta,

Lgl,anakkor a HÉ\- me]lerti autóbuszmegállóban áülak rncg a l)unalreresztin áthaladó tár o1ságr

autóbus7ok, a Bp, Kalocsal, Bp, ]}ácsalm.ási ús l}p. Dönxöcü játarok, Lzeket a kózség takói
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elsósorban Kis]<unlacháza és Dömsijd fcló r.eszü igénrbc, mir-el a lluszjáratok ezen kózségck

bcltcrii]etén lra]ednak kcícs7tú], nríg a r.esúrállonrások a községtóI úr.o1r-errnak, n-rirrcl 1)ömsodön,

mind ]iiskruiacházán, :\ dól fc]ó menó, ]lletl.e r isszafele jöró távolsági autóbuszok lzlma nlp^nrr

I2.

Dunal'araszri kc;zlckedése szempofltjából i*ább csak kuriózurn je]]cgú a Bud:rpesr l)ömsödi

hajójárat, melr, _.zon, baton ós vasánap 11 krrándrrlólrajrii-a1 érintr a községcr- Kitándulásra

kilzségen belül aüg használják,

Jelentós ugianakkot községen belül a l;icikll, újabbarr a kls motorkerékpáros ]<clzlekedés. Ezr

elóscgítr.c a HÉ.\- állornásról rnintcgr 10r_) rnérenc ]cr 11 bicjtLrrr-rcgór? ó krilónöSen héüözrrapokon

bonrolít le nagv foqalrnat, Szolgáltatását 300 10(] an reszir igénrbc naponta, Es€renként

gr ermekkocsis krsmemák is,

Újabban mát egl kér mototcls is aklc] a déti ki;zségekból,:ki id;iig mororrai jön, nlajd motoriit

otthaglr-a II|\' rc száll ár.i-r'

B. Kereskedelem és élelmiszer-ellátás

Dunaharaszti ellátása a rerrdsu crcscn hesznált köusziikségleu cikkck|e1. éleltníszerrcl általában ió,

negrobb ip:rrcikkck. tuházaú cllrkek rckintctóbcn r-iszont ;r kozség saját kcrcskctlelni bázrssal csak

kisebb mértékben tendellezik, llzckct általáblrr Budxpcsteí íásároLjá]< a hataszrrek,

1}uclapest, melr, ki]zclsógével besegir e clunal,arasztr kereskcdclemnek, eglben gátolja is a rütós

fogra_sztási cikkckct árusítLj boltok l)unaharlrsztlre relc,púlósét, }I]ndczck cllcnótc a kereskedelmi

cllátottság épp Bud:rpcst kicgúszitó jellege miati jó, ,\ iáckelei játásban a tegtöbb kercskcdc]mr

ca ség Dunaharasztin található.

Dun:rh.rtasztj ólc]miszerellátását a CeglécLi 1]lclmiszer Iiiskcrcskede]ni \-állaht hús , éIclmiszet és

rcjboltjal; a taksonr-i ,iFÉ-SZ \BC ánrháza ós éte]mlszcrbolrjri. e Sűtóipari \'áilalat szakbollar, a

T_SZ teibolt, a mxg.ln löldsóg Jrisketeskedók, a pi.rc. valamurt a llclri kcítészet€k és a háztáji kcrtclr

bizrosítják.

-\ 1cgtilbb eg*égge1 dotgozri Ccglódi Kiskcrcskede]ni \'ál]]alat 3 éiehns,cl , "+ hús . és 2 tejboltor

üzemeltet ' '] Ezck közüI hátom a l}ajcsr,_Zsilrnszkr l18, 1htti 2l1 cs, a l]czeréű rrrcai 15 ös, és a

]-cnin úti 23 as bolt, nagl,bolt nliria tartási idcjc teggel i tól, cste 19 ig folr-ematos. I boltok évi

fotgal.na meghaladj.r a 10 rnil]iót..\z itt clo1gozók sz./rrle boltonként 8 vagr 9 fó, l] boltok

ónkiszolgáló tcnrlszcrúek. mél,r,hűrört pu}tokkal fc]szerelre, mrrelrt árulrlt, ra]xnliot napi házrertási

cikkckct is árusíranak. I(özcpcs nagságtl ót bolt, ,{ 10, sz, Sttomield utcai. a 11, _.z, _Silroksári ún,
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a Rá]<')c7i út ó,, a Kunfi Zsigmond utcai, írlxmjnt Dcák l.crcnc liiss Zsigmonrl utca satkán lcvó

1ó.1. sz, bolt, Lzen boltok 19ll bcn kaptak rilbbsógtlkbet mélrhűtötr pultot 197] ben a DRB

elnenként 1()()0 ]rteícs hűtópult.,t íásáro]t 11.állalar kozel félni}üós l>cruházásként l)urraharaszt]ra

s szintórr átusítarrak kisebb napi lrázrarrási árukat, rlosószereket stb. E lrotrok szeméhzete

általában né9 fó. Ér,es filrg:rlrnuL 5 rni]lió körü]i. I§sebb íö\-iclebb ír\]na tamási idóicl ctolgozik,

ós óvl átlagban 2 mlJlós forgal:rr:rt borrroüt le l l{ossuth utcai (2B, sz.). e Bajcsr,-Zs.i1rrrszkr-198, sz,

alatu. a l{lapka utc:ri, .r Tavasz utcai ós a ]-cnin út 9, szám el2rü bolt, ]]- kis boltok kózűl a Lerrtn út

9, s7, alxtt] 19ll vógén m€gszúnt.

,{ né9 húsbolt kőzül legrr.rglobb 3 fiis a ]-cnrl irt 2. szám alattr bolr, errnek forgalrne 3 müó

fclctti, ,\ hátom másik húsbolt Stromleld utca 3,, Bajcsv Zsilinszkt utca 13.1, és Bajcst Zsliinszkr

u, f02, sz, alatti lrúsbolr egrenként 2 miüós folgalmú, E húsboltok eJtátása közepes. Inkább

belsóségek keplurill kcrósbó. relarnint a lcgdrá§ibb húsáilrk pL sz.rlámi. Figréb ólclmiszcrból

tern,ószctcsen ncm e húsboltokná1 a si;t r-olt az egr ediiü hiánvcikk 197] ntarán. cg1 ca röwidebb

iclószakban,

lclcntós gondot okoz q3r,er,akkor a r.álhlitnik e szenéh7ct hiánva. tg jelentésébcn nóg1 ó\a cl

ezelórt a váüalat _r3 fóben illapíton,r nlcg a cLunaharlszti űzletek szernélli

sziikséglctét-i" ]97l ben lz ádlgos 1étszám 6.1 rolt, 1.<ilcg a fiaralok száma ker-és. Iiszolgáló

szcrnélr_zet ixánra miatt kclletl cg_\ idcig szünctcltcmi a Iit)ssuth T,, urcai bolior, s nrUgr7iLniltnL J

Lenln u, 9, s7, al,Ltti üzletet, ,\ bolrok dolgozói ugrenakkor igekszenek becsúlenel elláto a

megnc;rekedett egr fóre esij nunLit_ \ 21 ós a 2_] es bcilt 19ló, iterte 19ji bcrr clrverte a r,állaLar

ktl-áló boltj, Origádja) címct, Figllrrileg 19]] bcn Proksa T_ajosné (2ó or. Gráf Stcfánia (15 ör, ós

]'ePp ]st\ ánnó (36 os bolr] kaptak kiláló dolgozói kirüntctóst, míg nég}.e11 KiSS Jfuosné, Cublnek

.]ános. \énreth]ózsef és clubanek |ínosné:r belkcrcskcr]elem ki-áló dolgozóil ,

,{ rakson,,,i .il'tl:SZ dunaharas,ti riszontlarban négv éielniszcrlloltot rizcmc]tct, l-]zck kőzú] a

1e3,nag1,obb egben cgész DLrnahaLaszri lcgneglobb kereskedeld egrsége , l piactéri 1BC

árulráz, \z áruh.áz rnc]r 1913 ban éptilt l kózség szurte €gfctlcn nodcrn, móh hűiókamrák]úl,

raktárakkal sú, mcgfclelóen felszerelr, ru5 - 6l)() m: rcrülctű bolla,

Lnnek megfelclócn nindcn fajta óJclmlszcrrcl hírssal. mélr,lrűtött árukkal is rncgfclclócn cIIátotr,

dc átusít háztattási cildreket, múerxag áruklt, s egi külön kirakatszerú krsebb helriségben na5 obb

músz:rki cikkclrct is (hútógóp, n, mosógép), .\z ántház személr-zctc 15 fó, cgi munkabrigádot a

Rednóti szocialista btigádot képez. meltet 19]]Jlen l ráJtelt zászlajáral tünterlek lr, L\es

forga)rr-ra az áruháznak á tcr\ c7crt 25,500,000 hez kópcst 26.235,000, ezaz 103o o rolt, '
,\ másik két,iFÉSZ bolr kisebb. 1Iiunlr Zsignond u, 1 frj_., és 19ll bcn 6,_5 rnilLió forgalnrar

bonr-olitott ]e, a \:őtősn,lart! urcai 9, sr. örrHszolgál<i bo]t pedig 2 lór-e] 1,ó50.000 Ft os tenét
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2,287,0(]0 l t ta teljesít€tre. 1.]8,E']" ta, |.rdekcs szírrfoltja :r r.álJelati tcrókcnrsógnek a

gimnáziumban múkötló c]s a gmnazrstáket tízótaival stb, cl]átó I11úsági Szöi,edrezet, melr,213,000

foryalrnat botltolitot 1c 19ll b€n,

:\ 1\:, sz, Pesr meg ei Sútóipari \'á1l,rl.rt rrégl, szakboltor üzemeltet. "] Ezek elsósorbart lu min,]..gű

kcnr étfólcsógeke t, péksüternérrlekct. kcnrórgrári siitcrnónlckct árusítxnxk, v:r12frrnt te]reúló](ckct.

l clszereltséppk ezek ánrsítását szolgálja, L,gr anaklrot ktsmérrékben álrrsítanal, rréhárrr kurrens

ólclnliszcrt is, cukrot. kár.ét, iúszctckct, L]lárásuk. rrrirel áruillr kózretJcn hclrblll (|len-e az

.\lsónérnedi tcjúzcmtól) kapják, jó, Á 1al,rxság clószcrcrcttcl rásárol e boltokban. \ Icgnagi rnnl

mintabolt szlkbolt a 'Icmcró urcában épúlr keü,éIgr fu tészekérrr riucnlcl, cgész n,rpos nrin:

tarrással \ rnásik három bolr a Hósi]]i tcrci, Tarasz utcai, ós \Iagl,ar utca.r tészlcges nritra

t2rtásíl. .\ }Iag\ar utcai szintén eg krscbb srrtó,.izcn mc]ló ópl,ilt, a n:rgr-bolthoz hasonlóan

l.,-,el,.nrr lu em6,]l ^rl.ruL, t.rnr.LcL.L "l._,tt,

1 hclli lakosság jobb ellátását szolgálii'1SZ teibolt LizáróLrg kora reggcl óJ cstL l.[t njinl,

Iiözr edenül a TSZ tchcnés7etbó] száImazó tcjct irrulja, \ lrrlrosság czt különösen azért:zcrcti, nrcrr

frrssessége. mjnósége á]telábrn io]rb, milt a robbi tejnc]<, bár a tcrmcLószö\-etkezer mn,cl

mcgfclcló steinzáló berendezósc lrincs nl,ers foglasztásár nem javasolja, ettc küIön t;hlalelirrttrl

fipleLmezret, \ í-cglódi liiskereskedelrrrl \'álltJat I<ót tcjboltja szirrtón kotán u.rt. de csak tlólig tart

nr,in a, L llolrok üzenri tcjct árusít.rnrk,

Legkcr ódló ncgoldcxt vállalati szrrrtcn e kőzség ziildsógeJlátása, I] téren nohe ialrrgr iíló_"cken

rolrak rsmétlócló panaszok: ,,mért rrrncs áLlami zrllrlségbolt" változlrs nem is rárharil, rnrr.cl

többsu iji liísérlet urán a Pesr mcgi ci \tljK isméL€lren kénítelen rolt megszünrctni üzletét. nem

bin-a a konkurcnciát l helr,i riszonrokkal l,igirószr ugrenrs Dunllretaszti zi;Idsóg és

g-umölcsellátása belsólcges. szrnte majd nincLcn házbln van krscbb zöldségkctr, illctrc néhán,

§,r,inrölcsfá, emetlett legalább 2|) kcítészet működü szétszi)ttan. háznál is árusin,a, fíástószt a

kózségben nlo1c iól bcíezetert magán ziildség kiskctcskedói bolt múkódj](, ! ]j7ek árukkl] ió1

cllátottak, jó rezetésúclt. s általáben ncrl árusítanat drágán, |glszeíí adrntnisztrációr-ll,

ngalnasan r-ásáIolják a házi kcrrek lólos gr,úmólcscit, licrrószcrck zöldségeit, ós csztétjkusin

árusín-a ezc]rct, \'clük szemben a már crnlitcrt lrclr i r ásártási kijdiLnénr ekct 1s lrgr clemlle r-ér,e. egl

naglváll.rlat Dunaharlszt]n r crscnl-képtelerr. Etró1 iúggctlctlú1 ez ,\B(- áruháu, s naglollb

éle]niszetbo]toli szirrtórr árrrsítana]< z,ákos burgonvár, tupl nrát. s kcrósl;é tomtó zólclsógclrct,

gr iimölcsót, fóleg l tóIi idószakban dóli gi i;mölcsöt

\ag1,on fontos a kóze]látás s7cmPontiából e piaci napok, szercle, szombat, 6 ]I] ótx ki;,í

flíforgaLn idószakl,al Dunahareszti pilca ió hellen lekszik (mejdnem a k,,".8 Lnerr,lnr

kozpontjábarr). és praci cólokLa jól ki.rlakitott. Hil§, bctonrtend, fiolc sotbln mintegí il,] árnrókot
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xdó nagl fa, kóztisziaság szempontjáb<il fontos §'C, rendszercs takaritás scgiú brga)mát. liz

esetenkérrt kol-roli nlglságrcn rlú, E sotok itása elórt kr]zv cdcn ú1 r-égzett lelrnéré skor _ 1 978, júJrus

29 én, szombaton, a p]acon. i]len e kls részben annak cgl mellékurcájíban (.rh<ll 6 autóból hátsó

csomagt:rrtilbó1 és két koc_.iról nulacol(lt árusítottek), ij§szc§cn a piacta érkezett ],+ 2utót, 1

kistaktorr krskocsijár al, ós 19loraskocsit számoltarn össze, L,ganak}or i.+2 k§árusítót,,l ruháket

árusitr] sátot,3 büié,2 cipó,3 bl,áráIrq 1 papucsos, 1 fizekrs sátotos árus. míg az élóállat sotor,

23 _ ketrecekból. lídákbóI cs]tkét. kecsár. Libák:rt árusítr] árrrst száfirláltltm össze. E piaci nlrp

cgr.óblióntna13rclr,etósárufelhozar:rLinaprolt,kcdvezóiclójárásiliszoniokkilrt,dcazátlagclrhcz

r-iszotrín-a is nen, rnutat kcdvczótlerr ellátási képct, l)unehatasztr éle]niszet ellátásl , bár

panaszkodók mln<Jig és mtndenhol akednak ús órzem, a jobbek kö7ó tafl:,ziL,

C. Yeg"ves iparcikk és tüzelőanvag-ellátás

\z élelniszetnél jóval kcdr cz<lt]cncbb az cllátás rulrázati és vcgvcs iparcitkekbó1,1" '

1 kozség rulrázaú ll<ntjlrlt i],án\,ító |est megr ei Ruházatl l{sketeskedelern \.í]lelar hárorn boltot

üzen,cltct, Figl negv forglJrr-rú ér,i átlagban 5 nlillrrls foglLrrat lcbonrolító rövitlátu boltot, eg,

elsósoíban o]csii ruhafólóket, crpóker ánrsiró rréE és fólrnüós iorgalnú alkalmi áruboltot, ralamint

cgv 2-5 rniüó forg:rJrr-rú cipiibolt<lt, \ hátom bolt mtrtegl 100 mét€res kóízerben, epimásiól 2

l]ajcsv Zsiltnszkl út és a Nómcdite r.ezetó út ralálkozá;áná] hclvezkedrk el, forgaln:rs, jó hetven,

L]gl,enlkkor nlintlhárom botr magánházbln, bérclt iizlethelrrségberr műLődik, Licsin\ cledótarlcl,

és kicsinr rakrárreniletrel,,irukósz]ctiik összctórele elsósorbarl a mnltlcnnapok szúkségteteit

_szolgálja (córnák. gornbok. lrerisnta, tönillrözók, strapecrpók és ruhák stb,) Nrgrobb, komolrabb

ruházari bcszerzéseit Dunaluraszri r ásárló ]rözönsóge a budlpesú nagr átuháu lkban, szakboltokban

€1égít1 ki,

.\ ruházati bo]toktál lénregesen nagvobb fotgalmat bonloLítenak lc a papírbolt krr ótclór cl az

]parcitrlr I{iskereskedelni \'állalat lloltjli. Ezek kózül legnegr ol;b a lbrgalna a 152. számir - Bajcs,r,

ZsJrlszkr Strornfclr] utca sltok - r-as műszakr boltnak. melr, 19] ,- ben kózcl,10 nrilüó |t étókbcn

lorg rruzott elsósotban ra.árul<lt, r.as tr:lmegárrrkat, .\ nagr foqelmat kűtónc;sen az biztosítja.

hogl a rállalat a boJt kezelésében a közell Sportszigct bcjáró részén egínai]vobb kózel félhektárnri

r€iril€ten \.?_cudvaít atakítotr ]<i, rnclr jclcntós éítékben 2d ct e hclvi kisfoglasztókon kíi.ül

r-esárukat nagi obb tótcIcI<bcn vásátlr]lknlk, tcrmclószöretke:z ctckncI(, kó7iilctckflek 15,

Szintón igen nagl for3alla ér-i 12 rLiüix a 15.1, su ámír 1rgeo vas rnűszaki áruháznak, lz 1968

ban egl,üscbb rasbo]t llclrón megrrilr átuház. moclcrn knitc]ú szép bolt, meh ($,rrxúr l]It
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háztattási és fcstókáíulrit, edérxámklt. szctclvénleket, rnúszaki árukrt, s nrrírt ihcfl dölltóen e

lakossági átucllárást szolgálj:r, \'álasztilrl czekbó1 a cikkekból elóg 1ó, a kózség ellátása .rzonban

ósszessógóbcn a tanácsiilós mcgálJepítása szcrinr háztartási gépekkel, fiLrdószoba_

bcrcndczésekkel. mot<lrlrcLóIipárra1. krs mezógazrirsági gépckke1. kerékpál alkatrószeklre1 hiánros,

]írnclezr ez is okozza. hogr bár:r rnűslrkl ./rrulráz építésckot a rrkrár.tcnilct elég nagínak láts7otr. x

bcir,.rló keteskedclmi cll./rtotrság mellen az<nbat ma nlát lrrcsi. Lgles árufólcségeket pl,

iüídókád2ket x !.1]I?lxt. tllen e űzlet, egr kijzc]i bérelt relckrószen, szabadban ki,nvtclcn tátol.ri,

lól cllárott árur:al az Ip.rrcikk l{rs]rcrestcdc]mj Yáüll.rt hamadljr bolrja, a h./rztartási bcilr. rnelr-fillcg

nlosr] és mosdószcrclict, fesrékeket, egi cs műanlegcililicket (lóLák. műanl'agpetlló)

hskereskcdc]ni forgal:nú műtrágr,át áru,ít, Ezen hárornfós Baicsr lsil]nszkr út 1.+6. s2, e]xtr

talátható bo]t iorga]rn, 1,5 nillió, \ tanácstilés határozate szerirrr: a házrarrási és r-egri bolt clJátáse

jcl, az árurálaszték kiclógitó,

Lganez ncn mondható el x papil ós ír<'lszcrboluó1, nclr cllcn glakon a panasz, Fi. bolt iget krcsi

áíukés7lcttcl rcn.]€1liezi}i, s ez scn rnindJg céJtánlos, ,\z clrrúlt évckbcn \c7ctójc i§ elég glakíen

változott, I Ielr,e scm:r lcgobb.,\ Bajcsr _Zsiün:zlir, út ezon Lószón fekszilt, me]t már kicsik l
centr-un, r onalllól. ,\ plpír_ és fuószcLclIátás e kozségbcn a]acsonr-színion:rlú_ ]],cn ez sem segit.

hrlgl tz.\BC ánház és nóhánl nagr.bolt tatt kiscbt, méítékben pepifárut. rniíel az iizletckct clIáti)

PIÉR1 sem száIlít kiclógitiicn,

Némileg bóvít] a kózség kereskcdclrni cllátottságát. h.]g\, 1 taksonvi .i1,11:_sZ, r.c]r, 19i]_rg csak

ólclmiszetboltok és tüzclóolaj kurak rér ón volt érdcliclt Dumharaszti cllátásában

(r-endéglát<lcgr sógcken kirrit), 19ii bcn kót irj boltot, cg1 bóí_ és cipóLcllék. valamint egl.

tcrmónyboltot nútotr, (1918 llan tor.ább] forral és hul]adékbolt rs ncgaritásrt ketult,) L kér új

szaklizlet kozül e ter-esszel mcgaritort tetménr.bolt ói1 forgrlrra 2,3{)0,{10{], .\ bór és cipókellék

bolté (ótsrel n,,,ílt) 130,0l]0 rolt, Lgrlncsak rnirrtcgr 3 müós forgalmat bonr-olított le :r kilzsóg

rnásik tctménrbolrja, a _sallri utcai 119]8 tól l]ajcst Zsilinszkr,59, sz. e].rü) l]o1r,

,{ tetsololt boliokofl l,íi.lil iljságokar. llazátárukat, tIalrkáruker ítusít az umsc]]átil HE\- rllom.rs

[:i"l,t, t,;..,tnrt ielerrt. hogr cglrc súrúbben Lórnck magán krsketcskcclólr is r,iz]ctrrutási

€ngedéL,tirr] ,\ közsóg mát íégelrben is ár-Lrsitó L}ajcsr_Zsillnszkr úti mtgán r-irágketeskedése

mcllctt 19]_r júruusában l piactórcn nvilt ca irjabb r.nágüzlct, s a Bajcsr-Zsilrnszkr, út 138, alen ca
ajántlóktátg és rör-rdárrr üzict, Iiat, máí cmlített magárr zöldségkrskereskedó is 19ir- ben kapon

iplrengcdólrt, (.\ folíamat lo1íixtódjk, 19i8 lebruárjában e$ porrhoígász bolr nrílr, s torábbi

kótcl.nek elbírálás:r lblr arrutban ran.) F]zen cseládr murrLLcr<n c] múkó<]ó kisbolrok, ]elek szemr

hesznosan cgósuítilr ti a naglobb keteskedel:ni eersógckct,
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l)unaharlszri lűtó ós ópítrianr-ag_eltátásár négr o1ajkúr, €g] tü7c]ó ós ca építóantagokat árusító

l'LZll]P tclcp biztositjl, tz olljátusító hellek kiizül ketró e taksonti .\] l 5/, kltrt,

magánkczcIósbet van,

\ lcgtagr obb olajkúr az év] két és fé]nnLiiis forgalmar lellrln,,olító nag].,iFÉ_sZ kút, 19j2 bcn flví]t

meg e Lcnrrr út elején, a kózsóg méttnni kózepétól nlirrregr száz rnótcrrc, \z czt köwetó kutek:r

kózség szélsó rószcin rTúltak. a Szécl,enr.i utce vigén |IIL Lilrzct), a Soroksárr útorr (II. kölzctl, ós

a I{unfi Zslgmond utcáben (L kőrct), lg1 a község olajcll./rtásl sziszremaukus és megfelelil, csupán

a kcdr.ezmérrres olejlásár]á§oli, illen e ámsirás idcjón r:an todódás a kutakná], fólcg ha néhánl

olajszáütó frrvaros megjelenü lrordóivrl, Ilzt azonban jljrbban csokkentr, hogr egltc töbt;

nag|fograsztó ftertésl ck, kii:úlcrek. tátsasházak) létcsít fi]ldbeásott o1tjtátolót, mel. tt Jz \f|\/.
olajszáütó kocsije közrctlenul rölt meg, O]ran is akad, hogr cgv egr urcábln.1 5 család ilsszcáIl.

r ,er .. J,"p,r h"ln:)- r.:, h,lJ,,L,, ,l,r

.\ tüzelóanr ag másik bázjsa l nrár emLíten Budlpcst Kónrékr Tii7óp \-áll{rlit 2319, sz, telepe, nrcl\

, \I i\- állomás llrkteúteréhcz kapcsolórlü,l"' ,\ tclcp )cheróségig gépcsitctt ,\ \ xgon}iiíikodási,

rakoclást két csigás reliodógóp, és nép1 10, en,c 15 rnétetes szá]litós zalag végzi, 1 takodó tér 1200

m] ter-r]letű, higan_r,góz lárrrpákkal rncgr ilágitorr, ,\ vizct 19]l berr vczcttók llc a tclcpre, 1z
uoüópliletben pénztár, tclcpr.ezetiii szoba, melcgc<Jó. mérlcgclii ós szociáLis létesítménr-ek (fiirdó,

\\:C, dolgozók és vásárlók számára) telálhatil]i,,\ forgalorl r.olumene 19?l bcn 11_5 rnüó r-olr.

Ezen bclül cacdü1 a kűllöldl szcrrck ánú igélrr, lralarita meg a }chctósógct, I-úrészelt és h:rsábos

túzifákból, kokszl;<l], hazai brl]ietr és szónlajtákból igóni szerintr r-olr az ellátas, F.ritckrs e

tekrnretbcn az óletszírrr-onal rlakulásáral egr b e függií vásátlási szokásráItozás, Tíz óvc még a hazai,

llcrcrrtci szenek iránt volt lcglagrobb lz érde,klódés, }ía ezckct aüg r:ásárolják. Némct l;rikctt,

leng,el szén, rűzife. koksz. magr-ar brlkett, ós cslk utolsó sorban má_r olcsóbb szcncli, cz ma e

lakoss./rgi igénr-ek _.ortcndjc,

,\ tüzelóanlag vagr még rnkább iizcrnanr ry cllátásl,roz tarto:oti 19]] ig e \émcdi út Bejli múút

találkozásánál űzemelt ,il.()R bcnzinkirt is. Sajnos c tenilet a frn<ozórli] forgalom mntr egrre

balcs cn eszélr,e sebb é láIt (]9li elejét halálos balcsct is torrént). czórt a kutar 19i] májusábln au

ÁFOR t mcgs,rinretre, Lz Dunah,Lt.ts7t] szárnáta rencl]<ivlil kec]r-ezótlcn, irgrclcmllc vóve. hogr a

gópl,ocsik szárna 19ll i ógón a kózségben 1.150, a motorkerékpároké 3]1 r.olt,isr a krsrnotorok

szám:r 5 ó00 ra bccsúll'etó, F.gr,új bcnzinkút itárrt igcn nag1 a községi igéni, l:,zt tűzbiztoaság

okok is nlr]okolják. mil.el tarrelókkónt, me nagron sok házban tátohek Mnníkban bcnzrnr,

{ lakosság épitóanragga1 e]láró ]315, §7, L'I'Zl.t] teLtp lrcLvcte l,,v:] ktLlr<zc,rlenebb, minr a

tüzclóeniag telepé. " l\líg clóbb] az állonrás reriiietón kijzvetlen ragonlritakással üzcmel, acldig az

építólrryag tcicp az _i1 es múúr és }lczii lnrc úr sarkán az állomástól másfél kllornércrrc
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található_ ]dc sziire mindcn árut furaloss2] ke]] bcszáütrnl 119jl bet i5,:118 az órkczett 90,]1()

rnázsánr.i épiróanr agbrlll.) L]g]al12k}oí a ic]cP is szűk, ncn megfeleló, ]rilldcs ralaj, eüanragolt kis

fószetek, rul.rjdonos lakása (r telep bórlcrnónv) nehczítll< a murrkát, ,\ betonelehekct c- J cemenr

jótészér:r tclcp máshol kénítelcn tároltri.

Eiról fúggcdellr_ az építóanrag cllátás áltllában liielégiró, Csak a csilcsicL<jsznkban r-oft idólcgcs

hiánr cemcn$ó]_ l,nnek megelózósórc tólcrr l telcp l10 120 vagon cementet elórc tárolt..\

forgalon rolumcne 19i] ben ]8,55t],000 Fr rcnr. Lzcn belül a fól;l; r ásátolr rrrenníiségck: cemctrr

,{2?8 tonna: falezó ant:rg (Iisnlótetű téglákbln s7ámolíe) .1,:t91,00{] dbi tetóP,Lle 11,3ll m:, cSelép

]38,L)00 db; bctongctenrle 12,303 fn1; fcn\óiútéSz átu 195 m:; niilíszátó s:ctkezet 35.15 c]b, .\

telepnck né9 dolgozója van, aklk az idr Errdre szocialisra brigá<Jban dokozmk,

D. Yendéglátóipar

Dunaharaszú r-errdéglátiiipari ellátonsága kedr-ezót]cn, .\ legrilbb vencléglátó helliség alacsonr

os7tá]\,tra s.rrolt, eléi] l<lssz liilzilnséggel iizeme| ótclt tem árusit. \ ki]zérkezretés nincs megoldr-a,

,\ kezderben étclt árusító rendéglók clég gvekori jelcnsóg rreme!]\s7cf italbolttá si]ttredt, ]\

kózségrezctós hatátozotran kúzd cz c]lcn a tendcncllr e]let, F]a l.allrrnelti| rendégló ncm az

cngedéllnek negfclelóco múkodü. tosszhírűr ó ragl. eró_"cn i<ifogásolh:rtór,á rállk, tzt lemjnósíti,

felszámolására rrrtózkedéseket tesz, l izcn polrtikai eredmóntekérrt szűnt nrcg 19]l júfuusában a7

ca,Óbkónt nag múlru, dc cglrc kóresebb hrure l :rL,,, HE\- lel sztmhi o Ruzs,lkert Yendégló (],cst

me$ei \-endégl,ító \',), illen.e a Iloits1,}'ál utca 27, sz. vencLégló (txkso§i ÁI'l,SZ). dc az előzij

évckbcn ]s kerulr sorvendégló és rtlrlbolt bezátásokra. rós zben ideiglcncs, rószbcn r:égleges jelleggcl,

l\ legröbb verrdéglátóipari ca sóger a Pesr rrreg-ei Vcncléglátóipari \'áJlalat územeltetr.i3l] Lnnck kót

üzeme a 9. sz, Bctétó \-endégtó (Blicsr ls, l)ózsa Gr, ilt s.rrok), és a Napraibrgó \'endógló ltclt

is árusi, (t]ár kózé tkez re tési jelleggcl csak a l}ctórc1. de korl./rtozortarr,) I kér egvségbcn cstc 3. Jüetr-e

,l tagu zenekar is játszik, Zárótájuk ígr későbbi (€stc 1|l, iüet1€ szonll)xtül ] 1 óte), Forgalrruk: :r

Betérőé 3,5 miüó, a \apraforgóé 1,5 m ió, 1 kót r cnclégló 7círcklrríal eg\litt 13.lllen-e 8 fós

sl cmóIvzcne1 dolgozott,

idegosan 2 rnüós forgalmat borrolitotr le a rátlalat hátom italllilltja, a .{2, su, \Ial<khctes Bűfé, a

18ó, sz, i)ilzsa Gtót§,út.l0, sz. alatti Pihcnó ltalbolr (Fradl kocsrna), ós a J3ljcsr-Zs, út 1.13, sz,

alatti I§sduna Italbolr, Nlinclháron 1ll, osltá]tba sorolt, \tásfó1 műós foryel.nú r-olr l I\',

osztáh,be soro]t 1.cnrn ilr 16 Sz. ehiú'l'oíoní Italbolt. nrelr- személli problómák nliatt mejdrlem

bczárásta kenilt. r.a]arrrint a Bajcsr Zsilinszkv út 192, s7, x]xtt] sznién I\-, oszrálű Post.l\ álió
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Itelbolr, F]7 cg],óbként lörténelni jcllcgű épülcrbcr1 múkódik, ll-rch e9liot postakocsi áIlomás r-olt,

Építészer egis érdckcs. mcgtöri lrz 51 es ióutar, nclv k]lrcrü az épűletet, nríg egíencs iránrban a

vcncléglónek rnrndkót olrlalol nagr kapubeiárlta vtrr, Ez a r.endégló cgvóbkónt tcnclelkezit egr

olt,ln naglobb helriséggel is rcndllc hozásl 19]ó ban a HNI- közreműködésér-el rörrént mc]r

a}kalrnas mtnd gr,úlósck tattásáre. mrnd rárrco_. i]sszcjor-erelek rattásáta, L 9ancsak ez az epx.eden

tanácsi ópriletber, működó vcndégtó. \ tóbbi krr-él c a r 1rllalati tulejdonbln rrrűködó Betétó

magánházakban nűki;dik,

,\z irllboltok közii] némileg kuliurálrabb ]ren}on].{st n\xjt a Nlczrj Irnre út clcjón 1cvó Dominó,

nc]v r.crc]redések miatr 19]5 bcír hosszabb iclcig zán-:r volt, s jelenleg léLig presszó, féLg italbolt

jellegu, lóleg a úatalslrg álta1 látogarott szrltakoziihclr,,

Lgr ancsak hasonló rtelt rs áru_sirii prcsszil jcllcgqel műkildótt a },Iúr-etódési I Iázb:rn lel ó I(u]túr

ptcsszó. me\ ber-érclót c]sósotban a nagvollb bá1ol<ra xhpozla, ll prcsszót 1918 januárjáró1 a

taksoníi il l:]SZ rctte ár. melr ug|ancsak ti]bll DurTeher.asztin múkódó verrdéglátc,rparr egr seget

iizcmeltet,l" ]F.zek kö;uü] kcttó t 32.es sz, '1irródr utcai és a 3.1 es szárnú Rá]tóc7i úti \-cndégló, 1

rnüó_s lorgalmú italt átusító bolt, l:ltóró jcllcgú ezekról a Dunl utcai büfé, melr-elsósorban az

.\L TÓI<ER hez érkczó nagvszámú, ótákat rs rárai<ozó gépkocsiku, r]unli kirántlulókta, s e

kclrnr-ékb ellckrc alapozr:a regr es err bonr, olító lc atcl . bűlé , és rtalforgalrnar. ,\ 1egna gr.ob b ,\f 1l \ .z

renctéglóipari cglség a III\- állornással szenrben biifó, Bz kizárólag állr.e fograszr;,la lrult
gvorsm készülr érelekct. sült lrolbászt. húsítót, boít,,\ nüldőss7c nigl fóvei c1olgozó, de rragr on

jó helíen ló\ó büfé 19i7 ben nmtcgi ] n]il]ós io€elíát bon1.olitott le, U,jdnem xnn\1l, mlnt a

nagl lJctótó \-€ndéglij, ós többct, mrrrt bármelr, rr,ás dunahanszri i cndéglátóipatl cgr,eg

Fenueken kír iil l;orozi)t üzeneliet sxiát b.]reir al a Iierrészcn Figl,etem 'l'angezdasága Soroksári

út 6, szám e]Att ez C)rgovánl,i F-glctónós Szakszóvetkczct Kossuth urca 1, szám a]att va]arnjrrt

a \Á\' állomás teíü]ctón is rnúködir egí italt rs árusító L]tasel}áró,

19:; i ógóig a helri Ezüsrlatász T_SZ kcu elésébet is r-olt cgv velrdéglíróipaú cgvség, a Budapcst és

l)mrlrarasztr éintkczósi pontján 1éró I I:rtárcsárcle, 19]B ró1 ernek üzcmc]tctésót szinrén a taksonú

.irÉSZ ...t" ;t,

\z cszprcsszók és cukrászclálr száma nél]f. Ezek köziil kenót a Ligct l'rcsszót (],enin u. 2.), és 2

Tar-jrózsa T'rcsszót a Pesr meglei \-endéglát<lpati \:átlalar üzcmelteti, E kér eszpresszó csak

nevóbcn ptcsszó, íi]ójábrfl sütcmónvcker. fa{§]eltot ánrsíró cukászda, évi 300 .100,000 közti

forgalomrna1, \z árur,álasztú]ra mindkét űzleinck suctérlr.. Lrrnek ok.l, ho€]\ .ulüm!í\e]t

SzigetszcntmlkJrlstól. az ottanr cuktászüzcrntóI kapja, de csak sz./r]ütástútó süteménieket, (I{ózútr

távolság röbb ntlnt 10 km,) ,\nalrodzmus. trogl- Lgvanaktor :r Betérlí \'cndéglóbcn cgv reljes
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óttókú. rnodcm gópckJicl llcrcndczctt porosodii cuklászűzem ál1, metr iizemeltetéséhez nrncs

'1'ért_rlegesen nag1,obb az áruvála_.zrékr az eglct]cn liomolr, cukrászdátak, a \Iezó Inrre útr

mrg.áncu]<rászdánek (C]etgclr culirászda), \7 19l.+ ót2 lennálló cukrászc].r r.nid id(i xl,ttt nxg\

nópszctúségre tctt szett, bóséges. jó r.álasztókável, rendelésck pontos tcljcsitósórcl, ,\ rnrndóssze

t2 vendég űlve fograsztásár:r bererrdezert kt cukt/rszda, igen tegr forgalmet bonlo]it le.

1,agl,Ialtszczorrban a sorban állók i ógc nindlg kltrig az úzIcdló1,

Dunalrataszti legelókelóbb cgretlen Il, osztrliu r<nJtglrto eg.ege:z \ftSZ kezeléséberr lévó

Pepita Lszpresszó, melt, r-alóban eszpresszó. és ncn cukrászda jcLlcgíí szórakozóhc]v, ]]c]só,

s7ópcn betendczett teíméíc], zenés sróíalo,ási lehetóséggel, hossrabb nl,rtra t2ltási idólel,

krrltutált rendóglárile5 ség. ,\z este 10ig nrina tertó presszót zömmcl iretalok látogarják, a

nagkózségi KISZ biz(Jttság is itt rcnclez esetenkónt d]scil r]sszejöreteleket, Fotgalnát 1risebb

autópllkd i] is segín. ralanlint, h o9 a l]aics r Z sllin szkr irt kc;z épré szén, jó nregkóz e]irésíí lT elr en

E. Tefületi kereskedelmi eg,vségek

Dunaharesztr éIetéhez hozzátaxtozú az l jónéhánr, eg,má_.tói jclcnróscn elréró működésű

kereskedelrri e5ség, nelt nek egreden kózós j€]lem,óje, hog\ ralarncnnri tcrúlcu. rlg, jrr.tsi

1ellcgú, s rnint közlckccLósi csornópontba, l)ufláhalas,tila rclcpult. Tnncn r.gzi cgirc.,t

Dulahatasztir c]]átó, máslas7t tcrulcti. járási cllirtó ter.i:kenr-ségét. E sorr két pénzúg!,i hitcltigli

l,Iac.i k,-e ./^\er\ez.r Iri,
,\z Otszágos Takltókpónzrár dunaheraszti {iókix 196l, m.ijus 26 án nríit rneg I)ózs.r Grórgr út ó],

szánr atatt, sxját figeünon.i!],{ lrilk tárgi i fc]tótelei kedrezók, Eg nallmótctú. n]inre$ 100

nógizctmótcrcs. üg féIforgatom lebonloLítására szoigáló pénztárterem. könrr-elószoba, lónóki

szoba ós szűksógcs szociíLrs helriségek, ulrmint ijsszcadó , szorzri , körr_r.r-elógépek.

páncélszekréntck szolgálják az órclcrni nunkát, .\ fiók illctókessógc ót l(ö,sógrc l)urrah.rtaszüa.

Taksonrra, Dunatatsánlra, Délegllrázám és XIajosházáIa t€Ijed k1. 19ri, ér-i munkája sotán 30l)

építési hnelt cngetlé]r,czctt. 2,50(l áturásárlási kóLcsőflt n\újtott, 1l)0{l szernél_vi ]nteLigénrlót

tánogábtt, a _raját betérállománr az lv során 10 rn]]]]óvll nijlckcr]ctt, s ir r ógi,n rneghahdta e .l0

miüót, F]zcn bc]ü] fclfutás alan ran rréhánt iljfajta berétkonsrrrrkció. i9 az ]9ll bcn bc\-cz€résre

kerülr lf]il sági '-l'akarékb etél 600 s7ámláfl minregr 3 rnilLi l t r;rlaminr e 3 ér-e ber-ezetésre kcrlilt

gópkocsi cl<ijcgrzési szán-rla, Irt, mrlteg'r .l0l) számlárr az állománr-röbb rr nt ó miLli ,,
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.\ lritelek ilsszcgc l,özcl 150 rniüó. Ezek etsósoröan az ópitósi kölcsönók rér-én ahol szociálpoLitúzi

tlrrnogatások is én-énycsűlrrck, lónicgcscn meghaladják a t]ctótcl,ct, Sajnos a lcgaegobb

ki]lcsónJeheróség, a tá§á§há7 ópítísi 1rölcsön lgénrberéretc, mcgieleló telkek híján az 19i2 ben

megkezdert, és lz óta fclópúlt l3akrar- 1akótelep befejc,ó§c óta megállt, }Ietlékrr-runkakénr a fiók

részbcn ]<iizvetlenü1, részben bizornániosok útjál1 tóbb nrlrrt fólnil]ió totó l.rtró szch.an\t is

lorgalmezott, A fiók dolgozórnak száma 11 fó.Iiozülük r.\agi 1.ajos 6ólo-ezetó 20 ér.es, két dolgozó

15, cg\ '1l) & es tötzsgárdategsággal rendellrezlk. Sajnos a fluktuáció elég na5.

.\ Dunahateszrr és \iidéke T:rkerókszil\.ctkc7ct, melí Dunal'arasztirr kivűl Teksonr, Tökö] ós

Szigeüalon ki]zségbcír útt fcnn még ktrendeltségekcr, a mcgle 23 takatékszoledrezere kőziil

nagrságrendben a rizcrlrk_"] Taglótszáma ó,225 i'ó, részicgy alapja 1.Bt]tJ m, rr, Ü.szts

berétállomárrva 19ll, clcccmbet 31_érr .11.183,{]00 ]-t volr. i szó\.etkezet alaprelékenvségc

tegjainak, vx]im]nt más kölcsőnigénvlóknck hitc]n\ujtás. Izen alapter ólrcnlsóg sorlrn 197l bcn

3,800 esetben 19,2.19,00t) }r hitclt fol1ósított, Ezek eg,részc ti]vid lejátanr, me!: 3z solJrr

visszafizctctt hitcl rolr. i zátókölcsörr áitománr, 'jl, dec. 31 érr 11,]98,{]Ll0 Fr, Á szölcilczct
foglalkozit gépkocsi nlerenénr, nr, crcn, énlbeté t. csekkszárniabctót és taklrók]cr.ól

forgalmezásár-al, ezck nóps:ctítsítósével is, _dz ér-i trszta niivckct]és e réIen 5,802,00{] Ft, A.z é\.es

nr ercségc 3t)li,000 lt r-olt. és 19i6 hoz képest. 12.1,oi]t) forrnttr1 nóvckcdctr- Fclosu tásáról a fcbrrrár

23 i kulclötrközgrúlés intézkcdctt, \ szővctkezet alapszabálr, szetilt éíente közplilést,

küldötiközgl űIósi taít,

}Iunkáiát 15 t:rgu igalgatrltanács clnöke, ]rarrló'libornó ós hét ragú ellenótóbizotrság

elröke Tarjánvi l}óla iránr,ítja.

Tctülcti jcllegú kereskedeJmr eglség a l'cst, Nógtátl rnegr ei \Iéh \'állalat dunahtraszti tclcpe. melr

tészben a ráckerei. rés zbcn a dabasl játás e9 tész ének bcgv űjtó kó zpc,ntja. "' ' 1 relep két helr,err

műkődrk, j\ l)ó7se C:irótg\ út ]1. alatt reiá]h2tók a kö,Polti íod2, ölröZó, mosdó, ralarnint a papit

és színesfémek rárotóje, míg e fi]tclcptól mintcgr,300 métcnc Ióró 19ó8ban létcsüJt l}, telep,

elsósorban huliadó].tárolást rógez, Ide hozzák be amcnnviben rrem ílszik közleden vasúu

kocsikbe, ragv pcsti átr er.óklrcjz a hulhclékr)t a ie]cphc7 tattozó szállító járrnűrek, .1 gépkocsi és

cg\' Duua markoló, ,\ releP 19]j, é\,i b|geln]a meghaladt:r a 2l) milliót. Proiiljába. hulladékg\iijrés

mellett hesronáru]< c]adása is rartozott, r.asáruk, olajoskennák stb, .\ dolgozók létszáma 19 íó, 1,{

tltlr (takodó. gk. vezetók) és 5 nó (edninis7tláció), 1dolgozók közül 19lj bcrr l,iváló dcngozri

kltüntetést kxPott K$sznai.]ánovló és _somo$i]ános, 1 telcp vczctójc Níi§ilx Jáno5n!,

,{ Pest me5ei Iiéménlsepró, Cserópkállhaépíró ós Cjázszeteló \-állalar Játási Iiuendetr_.ége a

l{ossutlr J-ajos,,rtca 23, sz. alan található."' ,\ küendcltség cllátja a Ráckevei játás terLiletén l
kóménlek idószakos r-izsgálatát (évcnre néglszcr), \ sziikség szerifltj ógetó_rekcr, füsrnr,tni.
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n]éróst, ,\z ópúlctek lrasználatba réte]c clajiti kémérrr felulriu sgálatot. ralanrint nagr obb

gázbcrcndezések kórnónl ekbe r.aló bckiltésér, \ mrrnl<át '13 szlkmunkás_ 1 r czetó - 'l rirh ,\ndrásné

és 1 adnr]nszttátot rógzi. \ doJgrizók tóbbsége tói7§gáldatxg, Iiözúlúl 1)unah,f.s7r]n ijtcn

dolgoznak.

Nóg,r,en azonbefl bcscgítenek l)un.heía_r2trn kírüli teniletckcn rs.

Nllndösszc kót fór-el dolg<lzri, de járási sznrű rroda a Szcntcncltci \'árosga7dálko,1isi \iálhlxt

l)iizse Cl clrgv út 1, szám alettr rngadankózvetitó kttendcltsógc l']] \z irode a ráckevci járás

terulctón eladásrl iclkínálr ingatlenok érrékcsitósór cl, ingaüncsetékkcl fbglalkozik, \ régebbcn

1196r] as óvckben) igel nagr- forgalmat ádag 5ll0 tclck ós ,{i.)0 ház ér,cntc lebon1'o]íti., iroda

fotgaLrre e kötclczó lngerla ka;7\ edtés mcgs7űnése óte lecsókker,r, liiilönósen Dunah:rraszdn, ahol

rnnclen te]ck kapós, \lpjarrrkbarr a dó]i részek telkcit, házait nlrgllrrrazza.

,\ Ircst mes-ei Tcmctkczési \-álla]at járási Lien<ieltségóhcz a jítás és Dunaharrszti tcnilctórr 2,1

rar-eralozó tartozik,]'] ts. kircndeltség kiizpontia - melr nó$ fiók segírségólcl 19 község ügr cit

nté,i Rákóczi út 2,{, sz, alatt i,an, Itr tt]álh;rtó a kózpontr rrcidt. 1 n:rgraktár (kopoísó), 1

koszorútaktár, walamint r járás terü]ctén halorrszállítá:t r ógzó 2 gépkocsi rclephelte, L-g\,,t[cslk itt

ven e 2 rar:atalou ó e5,rdejú llclonásáta alkalnas rijrós dtapóriakíszlct. melr, vándor:lellegú, Fizckct

a iárás tenilctln a társadalmi rcnretéseknél használják, }Iagán l kirendeltségcn ug-amklror

miorlössze hatan dolgilznak, ,\ gk. vczctók és kísétóik, cgl üzlcri eledó, r-alarr-Linr Szamcdlv ,\ndor

kirenclelts ó11 czeró, \ kLcndcltség kezcli a dunalrerasztr temctóket, és rránr ítja az in dolgozókat is,

ts tckirrtetber, Dunahatasztln 196,1 ilra eplcdcn temctó ii2eme].2z ilj tcmetó, a lasúttól keleue, a

't€metó utca végér,, Fi ttmetó $orsan nÓ, annak c]lcnótc, hoE e$tc tőbb a hanlraszrásos

tcn€tkezés, .\ kérszáz létóhclres kolumbátium már szfir€ tc]jcscn megtelt, noha hamías7tásos

urnákar kózlctlcn hozzátmtozók eseróll síba is beresznck. .\ tcneró éplilctc, ravatalozójl IIL

osztálfit, fclúiiiásta su<lLul, Jobb a bclsó felszctclós. nlclr,T. osztálr,ir. Itt e5 kétszcrnélr-es hútó

biztositja a lrossz:rbb ideiú í:tutelozásl, fiíg a temetk€zésck fón\ót katapr t idobogós ravahlozó),

másfí] rnétetes. 2.1 i,oltre lertlrnszformált clcl<trorno_. égók, szcszógii-, átdozati lárrgok, tltlpóriák

emclik, _Szónoko]r, nugnós zcnc ugvarrcsak kóthctő, 19li ben összcserr 257 tcnretkezés tiirrént,

ezekból .12 iolt társadalm, \z eglhízi szeítattássa] rógzerr temetkczósek kozüI a legtóbb a

katolikus. r-alamint a rclbrmátus, c!,atgéLkus. l;.rprrsta. Iirs számban akld (óvcnte ós,z,s,n

rr-Lintegt, 10) izrleüra, n:Lzarénus, szorr'barisra ós jchoiista szeítlttású temctós ]s \ temetósi

nlunkákt kít síásó és cgr remetógondnok látja cl, \ ravat:rlozóból a síhoz lor-as gászk<lcsi

r-iszi Lcndelés szctirrr az c]hunt-tekat,

\ tégi Dunalretasztr tcmctók számx 3, Ezck ]rözüI a község kclzpontjábarr, cgv bekcritctr telken

1ewó izrae]rta rcrnctóbet mlíldőssze 20 25. ]ob]ráIx elhq]\,ott sír íen, . ug\lncsak kicsi a Lenin út
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íégén 1e\,ó ligcú tcmetó. ,{z lti ralálhxió sírok szánra mirrtegr 200, I{ótlratmatluk cllrarrr agolt,

gondozatlan.')i] Á legnagi obll ternetó. a r-olt falusi remctó (remeró utca kózéptészén), Itr az utolsci

tcmctés (hozzátem€tés) 1969 bcn töIrént, ,\z urolsó sitehdás 1963 l>an volt, F] tcmetóberr is

nagr számú a gondozatlan sir.

F,z is cgrrc inkább elhanlagolt jcllcget ölt,

}íttdhátor,T tcrnctó kLrlijnóserr rz elsó kertó szetálásra, fc]számolásta éren. Ennek 1ogi

lcbonr olrtása azonben hosszadelnus ós clóg nchéz, Ertól függctlcnLil felrédenűl szúkséges, F, jótészr

belterüleren, rószllcn iij 1akiirelep, ór-od:r,lll, iskola közelében levó, ncrn használt ós álhgában ell re

rorr-rltl tcrnctók, mirrden kegíeler cLlcírórc íohtrnosen csírnl ulnek,

F. Szolgáltatóipat és kisiparosok

l)unahlraszti területén a su olgáItatásokat krsebb rolumenú magárrház ópítkczósckct szintc

Szolgáltatás teriiletén az áJami, vagy szöved(ezeti szektor jclenleg aláíendelt szelepet játszü,

Szolgáltatóház, ]í ámi jellegú szokáltató vál]á]át a községben nincs, Áz egy évtDede még múkódött

szövetkezeti szolgáltatótészlege\ mint a cipójavító KTSZ egy Észlege, egy szövetkezeti

fodtászűzlet, egy négy éve megrndrrlt vegtisztító tészlegpq kiöregedés, vagy más okok miatt

megszijnteftéIr tevékenységűket, s ma egyctlen szoJgáltató szóvetkezeti tészleg műkódik csupán, de

ez is elsósotbnr1 köziileteknek dolgozik, a Pest megyei 1, sz. Szolgáltató Kózós Vállalat

todagéptészlege, me\ 1 múszerészt foglalkoztat @ajcsy-Zsilinszky 81). Szépíti némileg a helyzetet,

hogy a kisl:unlaclrázi GELKA, a műszzá ánllr'ázol ketesztiil megrendeléseket vesz fe| és

szakembetei hetente 2 3 alkalomm kint jáfiak a községbeí. Ezt azortban a helybeü lakosok

idrább csak garancifis javítások esetén veszit igénybe, Gyorsabb, és sok esetben olcsóbb is a helyi

kisipáíi javíLás, mint a GELI{,{ é, mely minden esetben kiszállási űjat is felszámo| nem garancifis

jayításokná.P7) A ki§ipelosok tevékenysége, jelentósége így fokozatosan nóvekszik, és nő 2 s2áhu1(

is. 19ó8 ban még mindóssze 125 volt a számu.k, és 37 iparágra terjedt ki, 1978. jatruláí 31 én pedig

rnát 203 kisiparos dolgozott a községben, 53 szakmában,($) Így az utóbbi 8 10 évben jelentósen

megnótt az iparengedéllyel vagy működési engedéllyel doJgozó kisipatosok száma, s

kiilónósen az utolsó években :jgíásszeá 
^ 

növekedés, 1976. jatuár 1 je óta 54 en váltottaL

iparengedéIyt, Ezen növekedéshez képest aiacsony a 20, va$ több év óta ipaftal fog]alkozók száma,

mindóssze 31. Köziiliü legtöbb a fodtász (Batanyá István, HevényiJános, LugosiJózsef, Polgát

]ózsefné), az asztalos (Getstenbtein Lénátd, Sebók Istnin, Szebénl László, Tuták Pá), és a szabó

kizátólag kisipatosok r.égzik (tllen-e r-égezték 197] be1,,
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(ÁItalJózse{ GarzLtni Máq,ás, Gáblet Pá| Gálfy G}rna), valamint a fuvaíos (X,íózcr István, Mózer

János, Nolepe Fetenc, \íitzingJózsef), Egéb szakmákban általíban csak egl-egy személy képviseü

a tégi nemzedékcg így r\udi Árpád villanyszetel6, Bóti Miklós cipész, Helfrich Miháyné bádogos,

Iiurasi Imrér,é hrrrkoló. Iiuti Iiárolrnó perkctázó, SoIti Józselna kozmctiklrs, Tilli (}l,ula

{ogtechnikus, \-ass Sátdot hkltos. Zrrjck \Iátton ács, Németh József gumijarító, Schusztcr

Gáspát kátlát,,{ le5égibb iparcngcdélliel rendelkczil krsiparos a;cfstcflbreilr Lénárd. aki még a

felszell:rdulás elótt (1930 barr kapm cngccli,lr,ét Kl()-SZ kinluiatá§ s7cnnq,

,\z 53 szakrna megoszlása eléggé r-áltozaros, Tizen fólriü. ra5,tíz az ipaíosok s7áme. 2 lakatos (2,|

en). a l-uíato§ (1E). fcstó, fodrász és dlarrr szereló (12 12). kómúr.es (11), festó és szabó

szakmában (1Ll). Ászralos, bádogos, gépjárműjaritii hat hatl kófatagril 5; cipósz, hurkoló, parkertázó,

i]ntó, n rácüószereló négv-rrég ; drótfonil. l<ozmetltus, 1akástrsztító, múszerósz, szikvízkószító ós

ulegcs hátom hároml ács, csztctgál_vos, fogtechnüus, gunrljrlitii, kovács, kárpitos, káh,lrás.

koszotukészitó, múanvag, szat1,orkó_"zító szigetcló, tctófcdó kcrtó kettó r-an a kózségben.

l,igrfós szaknák a bodnát, bétfútészcló, fénlkópész, iazckas. Fr]rrrnromó, hcgcsztó, kézifestó,

kózimun]ra clóni omó, ótás. szúcs, tcxtrlhulladék feldotgozó, tapétázó, tömítéskészító,

r eg, u,zu .r_t,,r,_k.rl..zt ,,r L,\r.z
lcntlck alepján a krsiparbat dolgozók (fogla1lloztarotrak) szánra, lrg,r elcmbc r-órc a csalácltagokat.

ós az csctcnkónt alkal,nazort tlnulóker, besegítóker, rrrintef§, ilrszáz ktjriili, anli

elég rekintél,ves kisipatt jclcnt,

,\ kontárok szím:r nem e]lenótizheró.

V. EGESZSEGÜGYI ÉS SZOCÚUS ELLÁTÁS
A. körzeti orvosi hálózat

l)unaharasztr cgészségűgi ellárása aInpjaiban a i<ilrzcn <ln osi háliizatra épül. Lnnek kozpontja a

Damjanich u,32- sz. aIattikövetr tendeló (ntoteg .l00 méter1e a községmórtani kilzcpótól), melvet

19l0 berr adtek át rendeltetésénck, s crrnck nTcgfclclócn nodcn, :\ rerrdelóben egt,rilágos, nagr

központi iátakozó lrelr-rség,3 kóructi onrlsi szoba, l,igr szakrcncleló. e9 ktilón bcjáratú

prrermekon-osi Icndcló. 19]j óra kózpollti lúrés, walamirrt krrlónbijzó szociáüs és Hsegító

hclr,lsógck telálharók, L5,anaklror 19i,- ben ten,ek készültek bór-ítésére. a munkák 19]8 taraszán

meg is kezdótltck. Szintón 19l0 ben lllakult ki az oros] kórzctek határ.r is, rrrelv,- ér. óta lóni cgóbcn

\ áltozadan. E szednt hat oí\ osi ki)rzet ían. I<orzetenként ca on-ossa]. kijzeri nóvéne1 és a bclsri

acLmnisztrációt r-égzó itnok asszisztcrrssel. ,\ h2i kórzet közül keitó az ,\lsófaluban Pr. Fetencz
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Judit és Dr, ]olsiav Grrrla korzete), ketró a |elsólilLrben (Dr. Fekete l-ászló Dt, }íisler, }íariann

kőf7ctc), liettó a lrgeten ran (l)r, Iiovács Gliltgr és Dr, _Szabó \Iititós kötzete). (Tragikus és

sajnálatos, hogr Dr, Szebó Ntik]ós idóközben meghrlt, a I<ótelességtetjesirés trősi halorrjakénr,

\Iüózben egr hifc]cn, bici|]ijével s,abállrelanul clóje kanr.erodó Lisglcrmclrct píólrált kÁerúLri

halálos vógű mororüalescict slcnvcdctt,) ,{ terrdelési id,:i váhakozva 8 12 ig. ilene 1] 18 ig tárt,

Sziikség szcrint súrgós eserben a r-áltókilrzcrck egr.más beregeit is f<lgatlják, \'alamcnnli kijtzcti

orr os cgvatálrt végez bel_só rerrdelést, és Lü]só bctcgellárá_it (fél fél nxp)_ \ílnd a bclsó. mlnt1 a kúlsó

beregellitásban részt i,cszncli a kótzetr ncir-étek is, ezzcl csilkkenn e lz igen erós on-osi lererhelést,

iz orrosi rnunkát scgiti Lrgvanakkor 2z is, hoÉ]\ a rcnclelók felszcrclrsógc általában jó, relamlnr.

hogl valamennvi ktlrzcti orr-os 19]j ben éLctficnró kész€niét1 ráskát is kapott-

,\ betegiog:rlon kilrzctenként 197] l]en 10 12,t)(l0 kijzótt mozgólt.)' ts, clóg nag! szám. annak

eJlenérc, hog komolr,abb iárr"ánl az ói során nem rolt. s a fettőző rnegberegedések rs elég

kc<]r-ezóet alakultrk, (Összcscn ,l3 ferrózó meg):eregcilés fclttlult eló, legn,lg\-obb számban r órlras

(1,1), ós fcrtózó máj5ullrdás (9). ]\ ncntóállomás szlntén ncgfcle]ó- ,\ mentóker általában két

Llázisról, a Csepel .\utógr ári szolgálati helrtó1, r.l5 Budapc*ról kapj, a kózség. Ltóbbrnál néha

lassítja a kijöi ctclt, hogr az 51_es múuret kcrc,ztlz , HE\- €eD el,,\ \ ,l ,mp, ,r rrrartássa1 dolgozik,

Ha l,ót szetekérrr a sororrrpó kijrzctóber, talállroz <, clóg hosszú sorátlás kele*ezik, Gr,orsitjr

r-iszont a merrtók kiórkezését e rende]óhóz, hogr l977 ben egészcn a rcndclóij] sziJátd butkolatu

úrrest éPült k],

{z általános kőtzcti on.osi munkák me]lerr, e kórzctonosok részr vcsznck a kőzsógcn beluli

egészségúgri c]]cnórzésekben (éle]nrrszcrbolt.,k, üzemek), I(ornollabb hlánr-osság. rtrtn nern

fordult c]ó. de a húsüzlercknéI clóg lossz a higiénra biztosítása, Sok gondor okoz ugr.anakl,or az

alkoho]Lzmus, L2 cllcn vcttc fc1 a küzde]met az 19ll bcn megalakulr ,i.lkolrolcllcrrcs Bizottság.

]]lnökc l)r, Fckcte László. űgr-ezcró on,os,

,\ köcetr rcndclcjbcn c1o1gozók kózü1 19l] ]8 ben, cgr ló tészesiilr nrinrszted dicsérctbcn,
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B. Szakorvosi ellátás

l szakonosi cllátás a lrörzeti on-osrnál kedvezódcncbb, I(özségcn belúli tcrrtlclés két szakon osi

ac:zarbrlr -',e,,+l./,l .. J} rrmekq. og l.,,J, ,,l
\ógrógrászati tcnd€lés hetenkénr két alkelomnlal, x kór7ctj on-osi íelld€ló]ren történik, mig l
9 etmekorosi rendclós clvilcg teljes egészében a kör7ct] ot\.osi ellátáslroz iga;u ocük,] L ] Státusz

és kőr,ctckc bontás szerint ugr anrs 3 g-ermekon osa lenne a kózsógack, azonban gvctmekorr.os,

hiánr miatt kenó ezekból 19j] ben betölt.den i"k I9 :z eertrLll g1elmelonos Dt, Iiovács

Zsuzsalna hátom glcrmckon osi körzctct ]árort el. oll rnódon. 1,rogr hetente két atkalonrm:Ll az

:rlsófalusi zil]clkctcszt helriségében rendelt, hcti két alkelomme] a Fclsófaluban ftcnzeti on-o_.i

tcndeló germekendclójc), hcti kót llkalonma1 pedig a llgcti 2oldkereszrbcn, Tcrnrc.,zctcoen az

ctedetilrez képesr csöklicntcni liclIctt a gr.ermekon-osi cllátás korüatárát, lelenlcg mnrcL<jsszc _3 óves

korig rartoznak a gverekek l gl.ermekon.osi rendc]óshez. ezen felül a gvclcl(ckct x ](örzeton-osok

Látják el, szükség _.zeint kikón.c nchczebb eseteknól a glermekoí\-os szah-élemérrr,ét,

lermészetcscn cz scnl a lrcjtzcti on-osokrrak, sem:r grcrmckckrrek nem tul jri, Iigr.részt növcli az

on-osi tcrhclóst. mástészt a getekek is fe]ióttek ]<ilzt stb, kénlrelenck rárakozni, .\ mcgoldás

érclckébcn a község, hopx körrnr-ebben telcpcdjcn meg glermekon.os l)unahatasztin, e9 szolgálati

lakásnak szánt ház:rr vásárolt i l)ó7sa G\,öíg\ ilron kél b./rr clóg kicsi lakással,

Iigr ób szakon,osi tendelés Szemponriából 2 kö7sóg m€gosztottan a járásj rcntlclóintézedrez

Szigcthalom. Cr,ártelep részbcrr Budapcsthcz tettoz]t.i'r .\ szigcrhal:ni tenr]elóintézet látr:l

el 19]l ben a reuna, szcmószcti, utológiai. cukros, vllarnint ide99ógrászlri

betegrcndclósckct, .\ Pesterzsébeten ]evő napl _SZTI{ hoz talrozott e ]2bor, íőírtgcn, scbósuct ós

EI{C, Lgancsak a Pcstcrlsébctcn §\, l(crü]cl) levő bóí ós ncnibeteg gondozii 1átra el az llr-en

)eltegű betegcket. níg a tlidóbctcg gondozó 3 ni.lóbctcgci(ct, ,\ fülgógászatr szlkendelésr a

_Sz]gonr utcai gégeklirrjkl adta.

}{rndez kicsit borxolult, de szercncsérc a Fl] \ lru7L(k€de\ |ó\,,lful]^L á rcnLlrLóintizctck clég

gorserr elérhetók. lr-Li\ cl l)unlh.lres7ti ki,ztJ .gr Éurm,l. ll per.cn bclr.Lll Hll\ rar oJságra fekszü

rnindkét szakorv<ls] tcntlcló]ntózertr]l, .\ kórházi beutalás<lk tészberr a Semmelrreis kórházba.

rószbcn a budapesú klirrüáke tórténrrek,
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C, Fogászati ellátás

Fogászati ellátás szempontjából Dunahataszú ónálló fogorvosi tendelóvel tendelkezik. A Dózsa

Győtgy ít21. szá,tr, Áatú rendel6 1967 ben épiilt, rnint ilyen, egy vátószobával, 1 tendelószobával,

mellékhelyiségel4rcl íendelkezik, Áz épüetben egy kisebb o§oslekás ]§ van. Á rendel6

felszete|tsége két kezelóegység Csehszlová} gyátrr.ányí Q<nadent) tendel6szék,

furóberendezéssel stb., valamint a fogászati ellátáshoz sziikséges egyé]: berendezés.(r0')

Á fogászati tendelés folyamatos, reggel 8tó1, este nyolc{ tat, Ezen idószakon bciü a rendelést 3

fóá]Lísú, és egy mellékáIlású fogorvos látja el, Dt. Etdey Katalin, Dí, Botsányi Gyötgyr, Dt,

Hersenák Aranka, illetve Dt. Meleghegyi László, I(öziiliü ketten 1977 ben hosszabb idcig sziiJési

szabadságon voltak, A rendelést helyettesítók ]át!ák el,

Á fogíszati rendelést 2 asszisztens segíd akik az ftásbe]i admiiisztrációt is végzik. Á fogászaú

rendelések száma az ev folyarnán 11,000 kótü volt, sajnos majd mjnden második dunaharaszti

]akos évente legalább egyszer e fogorvosi széLbe ketiil, Szetencséte a srnyosabb esetek ti&ák,

Ezeket a tendeló a Szentkitály utcai szájsebészetíe utalja, ahol a további kezeléseket végzik.

Nagy munlrát végez a rendeló a megelózó fogászati rendelések terén. Minden évben, minden

ískoláskoru gyenerek fogászati ellenózéste ketii| ahol kiszűrik a beteg fogakat, egyben tizsgálják

azok növését, esetenkénti tendellenességeit, s megfele16 megelózó, segító ianácsokzt adnak,

Esetenként a gycrmek sziilát is éttesítik a teendókról.

A fogotvosi rendeló nagléttékú munlrája mellett, jasíga a íogászaú e átás! hogy a kózségben

magáííendelést ís fo\,tat 3 szakorwos @udapesten, ill. máshol doJgozók), va]amiít két logtechnikus

van, akik munMjulrkal közveden is segítik a fogpóüsos ellátást.

D. Védőnői szolgálat

.\z cgószsógiig,i onosi ellátással szemb€n. mel,v a bctcgck gvógiírását szolgálja elsó<J]egesen, a

védónói szolgálat célja a rncgcliizós, .\ glcrn,ckcs anr,ák. a kisgr.en,ek védel"ne, hog rlrirrél

ker.esebbcn kctüljcncli kótházbl, or.ros] tenclclclkbe. helr-es csccscmó ós kisgr crrnckgondozás

rér ón csöklrenjen a csecsemó_ 1en-e g eme}:1ralálozás,

,\ r-édónői szolgálat, ha lchctségcs rnóg a körzcti on osi szolgálanál, eltátásrrál rs szélesebb kóLri.

}Iíg az orr-osokná1 hat, a rédónókné1 hét körzer r-an, ]]zck közü] nó9 a flluban, 3 a I igcr.n, \

r.édótói rendelók számr ,lrégi rrerén Zölctkereszt) ]icrtó. I\i]zúlúk eg1. e 'ranácsházán, atnak

tr-relléképiiletéllcn, cgl pedig a ].cnin út 1. szánl elart. a lrged részen találhetó, \lrrrdkét rendeló
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berendezése közc] azonos. On:osi szoba. r-áIó, lerrózó clkLrlöűtó, rédónói szoba, clószoba,

kocsrtároló, mcllékhelr iségek,

i mcgcló,ó c]látásban a rédónők n-rctlctt fó57t vesz e glcrrnckon os is tenác_qadáss:rl kit kót

r.éclónói kótzerrek herenként 1 tanácsadás mig a r.éd<inók kózr.eden n-runkár al, e gvctmekeklrez,

illen e csecsemókhöz vxló lcndsz€tes krjátással, 1alráson tőrtén(i tanác§adássxl stb, segít]]r e

!]\,címckckct, gondoskodnak szük_ség szcdrrt antatejról, nTcstcrséges ellátásról, l sziiksógcs

lódórntásokó1, L5anakkor bcvczctik a kisrlamákat e hcllcs gr.ermekgondozásb:r, ápolásba-

Sapos a r.édónői lótszám u9 anúgl, hiántos, mrlt e gr crmckon osé. 19]i l)cn i l \ ódóírói kötzetet

négrcn láttál< c1, (.\ jartlás 197E barr nár érc,hció két új,blr \édónó férén,)

L-gr:ancsek háttánlos, hogv küliin iskolai rédórró nlncs, F]zen munkák cllátáse fószbcn a kótzeú

vótlórrókre, részben néhánl adrniniszrtációs rnunkr tcklntcrében a pedeg<lgusolirlr hátul.

E. Egyéb egé§zségüg},i ellátás

,\z cgószsógugt,i munkát segiti, kö7sógbcn a\.ente lend_r7crcs túdószűrés, Lnnek soún 19ll bcn

a szútés márciusban rolt a l<ózség r:alamenrrri fclnótt lakosa, idézós elapián, napra beosztonarr

tudószútésrc kerüI. rnig az iskolásokrt oszrálr-onkónt visz l :r képcmvós ellenórzéste, \írrrdcu igcn

nagr nrunke, nagv rrregtcrllclést jclcnr. nrilcl a'larrácsra (iclézetek, érrcsítésck kiküldóse), mrrrd a

szolgálatra (szűrórőntgcn ál]onlás telepítése) a közsógben. \Iég szcrcncsc, hogr az iskolai

\iiitóskcrcsztck ihen rclószlkokban megfelcltícn tudnak scgírcíri a7 edmlrrrsztrrcrn g\.r\

lel>onrolításáná1, ,\ rizsgíLrtok crcclmórrrc i.iszott nagron kcdr-ezó. m. máí alg tatálhxtó

felderíteden beteg, rníg az idcjóbco mcgilcluló kezclós io]ranratosan felszánoljl czt e hajrlarri

néPlretei]ségct,

t]gancsak elósegítl az egészségűgli cllárást a Ráckevei]áIási r,öJ.i]-, mclr 1rcrente rerrdszereserr

ellenócést r-égez l ki]zsógbcn, i]lcnc fctózó meglletegcdósck cse.én gondoskod]]i a feltijzött

lakások fenótlcnítésórij1. a kórolezetr védóo]rásokró], fc]kutan-a és seniegesin-e a feítő7ó gi,cokat,

Illcn tckintctbcn igen nxg\ munkát íégzett 19]l bcn, a rnát említett. és iskolában is vcszó]r,cztetó

májgr-ulladásnál, an-rikor e grors ós hatásos r-éclli<lltások megakadáltozrák a fertózé_.

Lgancsak az egészségügi ellátást segít1 , ki]?sag Bx]csr Zs]Linszkr út 29, sz llatt 1éró

15t'l§szertára. ,i. gógrsrertár a nagiolll; gró9szertátak kőzé tartozi]<, llgr kiacliihclliséggc1

(officiál), 1 ir<ldah clr isóggcl, mclr-e5ben éjszakar iigrelctcs szobl. 1 speciálrs raktáta1, 1 1abor

mosogaróra1. szociáJls hell,rséggel (ólrözri, rnosdó) rcndelkezik, 52eméhi e]látottsái]2: ei]\ vc2ctó
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g\ (ig\ s7crós7 ()r, Ntándokr Péret), e5, beoszton, é_s cgr f<iállású grillx-_szetész, Háfum J\\?].7 ren !.

plus z 2 as szisz terrs jelőlt, 2 pénztáros, takarítLik. ak]k kózü1 1 0 ér-e_c tór7 si]álderxg 1 ,5 éíes lrar ló,i] r'

Á 5 ó5 szertár repgel '9 tól, cstc 'l rirt \-]t\ a. ugarreklor az onban, mint ü$,c]ctl\ g\ , ,§] .7err3 r

Dunlhlmszti nlcllctt cllátla Teksorrr. Dunar-lrsánv gr,ógvszcttáti iigl.eletét is, aho] csak kisellb

gr ó5 szertárak r-enrek,

.\ gviigrszcrtárl forgalom 19iiben 1.ó00,000 Ft rolt, nagobb hiánr.semrnibó1 nem r-olr. .\

9ógrszerek e5 jelenrós tészét a lekossíg rórítésrncntcsen kapta,

Á atorvosi c]látás tckinretéberr a kózség nem órrállii, Teksonnlal kcjzós az áüaton.os, aki

Talisonvban lekit, és onnarr jár át csetenkéntr rcndclóste. Szetencséte :rz á]laton osi murrka 19l7

ben nerr-r lolt soL, ]án-ány ncm r.o1t, uganakkor a magánkézbcn 1ér.ő á]latá]lománr ellte szúkü1,

Nagr állatanás szií\-asmlríha: 1ó leszárrritr e a fuvatos.]kat rrrncs, (\ 't'SZ állatten\,észtó

rószlegéné1 külön álJeron,osi szolgálat r an,) Ilót klmpátrszefi nrunka jelcnt mindrlsszc nagrobtl

tethclést, az idónkónti baromFroltás. és az éwes krrtraoltás, Llróbbi ér-enként mátciusbalr vet,

rószben a'lanácsháza, részben (a ligctnck) a Nlűr.clóc]ési Ház udrarán_

19]l ben a n\-il\ánretás s7cnnt a;s§zcscn :]:l9i_) ku6a kcrült oltásta, " l\ háztattások mintc11,

h,, rrJ, t"rt ílr,rrk rlg plellLe\ ( ,. , .,,l l ,r .,,

F. Szociáüs ellátás

,1 szociáLs eJlátás a kilzsógbcn három]rlulr,ú, E5részt a glctmckek ródclmét szolgálja

(r.eszélr,eztcrctt gvcrmckck. áIlanri gorrdozottrk. nagrcsalárlok). másíészt ez idósek 5ámoütásár,

hatmac]sotban az egr,éb okokból rászotulóltnak nrujt segítségct, .\ gcmckcknól 1916 ban 5l.

19i7 ben .l] glcrmclr lolt r cszólreztetett, Legtobbjűk ross7 cseládi körLrlmérrr ek kr]zón élt. Irrlos

sznlók, vagr gr:etmekliori bűnözé_* előscgiLó kr]rnlczer. Yéde]rr-riik étdekében az év során 35

eserben k€íiilt sor r'lvii intézkcdósclr lcbonlo]ításáta, pártfogók bckapcsolására, míg l5 klskoru

állani gondozáslllr l,erulr, kr]errcen rossz kóni]rr-rénlck. négen a kr_rkorú helvtelen n.lgrrrn.lsa,

l,cttcr, egészségügri okok mielt, .\l]emi goíldolás megszürrtetésórc ,| csctbcn kcriilt 5!r, \llamr

gondozott g\'ermck tler-elószülókné] küelr,ezetten ,l9 r o]t, Ezeklél :r logadó cslládok íendsz€Ies

anvagi támogatást krptak e nrcgr ci grcrnlckródó oirhontól, ncl\ x kihehc7cttckct cllála teljcs

ruházettal, iskolai fclszctclóssc] stb,, a fllrpkózüben a gvclckcli tótítósmcntc§ atkc7óst l(aprali.

(icndozásuket a fogadó szüliiknél uEanlkl,or:rz iskrnák glermekr écte]rni felelós pedagógusai.

r-elrmurt fófoglalkozású. dc több Iiózscgcr cllátó 5 ermekgondoz<nló cllcnóriztc,
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\Iás tctmészetú a la5csa]:ídok védel:ne, ahr:l1 clvisorl;.rn en|lgi természetű tánlogetástól r-an szó.

az eg1 frirc csó alacsonr kercsct lricgószitéseképpen, ,\ kc]zsógbcn lcr ó tánlogetott 15 naglcsaládból

10 család ré_"zesült esetenkénti grerrnckr,édelt segélrben, qlarrakkot. s c7 ón-endet€s, 19ll ben

elószót alka]on nrílr ar:ra is,lro9 nóhánv igen rugl, hér germeken lilúLi csa]ád egv r-ag,két

gr crn'ekre tendszeres nelclósi scgéllr is kapjon (gerekcnkónt ádag 5{)0 T]!, nr támogxtásben 5

csatád részeslil 19ll rrr,era óta, L-5,1ncsak a rraglc_..rlidosoket segiterte a lt,cfnlckck születésekot

edott sokpx,etmckcs jutxlom. IIáIom csatíd h:rtocüL gvermeke után 1200. cgt, csaiád hetcdili

gcrmckc utárr 1.100 Fr ot l,apott,

Igen sokolrlalú .rz idósek r-é<]e]mc. a ró]uk raló szociáJ-Ls gondoskodás. l i]flck g€I]icét a7 19i2 bcn

mcginclulr, és folr,amatosan ból-üló házi :zociális gonclozószolgálar l1korie. I-]nnck ketetéherl

l}achátlirzsébetlófoglalkozásúgondozilnólránvírásával,1-1aktíra,5óictósetgondozon,L']lihízi

gondozószolgálet kirerjedt rcljcscn lcglerrgiilteknél az egész nlpos felügr-eletre, takaritásra.

bevásátlásra, fózóstc, má_.utt kjsebb mórékű r.olt, e gorrdozortak rászorultsigától függócn, ,\

bctcgcllÁtó akúr:ák dotá1./rsától trszteletdij formájában .r Tenács gondoskcidott, thnek m,iimális

rnétókc akúvánként i00 lonnt rolr, és 19l] ben clsszcscn mirrtcgr, 300,00L) Frot rctr ki, ,\

gondozó rktírák nlunkáiát kregészíretrc. hogi az 1, és 2, sz, átr, iskole rótöskcreszte,el, uni,r,ii

rcntlsucrcserr rá]laltak ir]ósck sz,irrnáte ér-es cbórlhotrlást, NIás tcrrnószetben s egíts ó3nr úitást jetenr

az idóscl< szárnáta az 19li nrerán mcgrndult kiizétkeztetési akció. |]nnck kcretében 20 an kapte]i

rendszeres, iogcncs ótkezést.'] J' ,.,.'crn rcnlészetbenr, hanem pénzbcli tánogatási kxptik i
nr.ugdíjnélküLiek, r-agl,ke\-ós ni ugdíjjrl rendc]]<czó]< ]rözlil 21 icL<js, liijzűllü 19 cn tcljes, ketten

kiegészító tánlogatást k.rptak. ,\ rámogat:'rsi ósszeg 1Ter-onra személrcnJrónt átlag 1.|]30 Ft rolt,

S;uociáLis otthonba az ór-foltemán ót bc,,rtdás rörLént,,\z itr-jellegű beura]ásta i irr:rkozók szánla 12,

\ lrözségben szen-czctt ilregek otrlrona (]áscl később) ádagosan 20 lót fogadotl,A.z egl,ób okb<il

tóít&aj s7ociáLis :]ondozás szintón sokréní mun]ratt ka]\,eiclt,

llrnek sorár,t r-akol< szcrnéhi járadó]iail;rn, urezási k€dyezménrcli stb, kiutalásábln _]5 szenrélr,

részesii]t, Rószüke a 1árrndóságokat e Tarrács állepírona nreg. a pónzbeLi krutalásokat l
\rugtlíjfolv<lsítási Igezgeti,ság \ ógezre,

\ ki]z_ségben ler:ó harligondozortak h:rdiózr-egl,ek. hadián-ák. harlirokkanr:rk száme 1l, ]lllátásuk

üpImcnctc ezonos a r-akokév.rl, Szociális tárnclgltást krprak rtdron bagvotr csrlár1 csctón a

sorkeronar szolgálatra beronultek is, 1,]7ck ósszeg€ i gfermckcLtól fiigfen r.áltozcltt. glerekenként

átlag 500 ó00 köziltti i olt,

Rendkívlili scgéllekre kú]ónbilzó okok miatr 20,t]0|] |t éttékberl kcfült soí, Kóz]rölrségen törrénó

tcnlctésle ] eSctbcfl. kiiüázi kciltsógclr térítésérc ca csctbcn r illL szúkség,
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...'ómileg más telmészeű íoli egr szcnélr llüntctés végrelrajtísi fetúgvelet felléré_.e alapjárr

röítáló _ utógotrdo7ása, 1n rnunklhclvct. albórleter, és krscbb irrrlu]./rsi scgólr,r biztclsitort a Tanács,

,\ rupr on sokréű, nagr fclclóssóggel játó. nagl raprntaror, ós hozu áérlésr igéfi,ló munkát, a nrút€gr

18() 2110 körnlczctrmu]rnánr, értékelését, clvégzósót Fodor |ercncné igazgatási

lrálűtotte, fbgta ijss7c,

G. Öregek napközi otthona

Sajátos szociáLis inrézménr e Battlryán| u, 2, sz, ál,ttü óIegek nnpkö7i otthona, mc\, 19]2, dcccmbcr

1 1 ét nr-ílt meg. ,\z otthon, n]clvn ek ópúle tét 'r akács S ándot ós feles ége Drasnli Erz sébe t edta l
cel,r,]llte-;\.',c.,..Jc,,,-"t,,l.e.t. 1- o _ls l, l1,1, \.,

az itt ]cvő idóscli, 
'lkik 

közLrl 19lj berr kerterr 80 évcn telúLiek, ketten ]0 ér- alatri:rk, :r röbbick ]i,)

80 é\- kőzóttlck voltalr.'' csc]rólr, térítés e]lenében, vagl irrgvcnesen napi háíomszoíi étk€zésr,

fiirdósi. szórekozási l€hetóséget k.rpnak. rcnclszctcs on-o_.i r.izsgáIarban és gondozói cllátásban

tészesii]nek, tgy anákü! hogy családjuktól végleg elszakadtak vo]n4 sljátos, gondozott

kőrnlezctbcn l]nck,

,\z otdlon femtartá_.át szintc az cgósu kclzsóg, annak rTnrderr üzcmc plrttonálja. de még mágánosok

is scgítik az otthor,ben lakók életét, Nlint ilrcn, , társada]ini gondoskoclásnak szintc mintaottbona,

(N]em teljes itlsorolás s;ucnnt a pettolirJtak ki]zt }L\FI.\RT, {isepel 1utógrát. TSZ, RegionáLis

\'íznű,.\tTÓIiF]R ós I., IL iskola. a gimnázium dllrkj . tilbb kereskedel íá]lxlar. számos

kisparos, tclbb magáno_s rs szerepcl, akik r rgi krscbb, vlgr rregr obb cszka;z<jl<Irc,1 19ló ll bcn x7

HNF \Iegl,ci Bizonságe pl. tót ór. Na13r László budlpcsti lakos e13r használt r-aríógépet xdotr - a

_c7erctcr as fig\cimcsség apíó i€leiíe] hellozzák ei az idóscker,)

1z otthon ugr-lnakkor cgr clóg szóp kis kcntc] ]s rendetkezrk, l]z uról;lli csclckvri sz<'lralrozásra

nrrljt lchctósógct, Küliinbilző tómzkóíókbó1 pedig glakorta a TTT. r:agr.más vetítert képes, magnós,

lcnezjárszós elóadások szótakoztatják au idósc)<ct, melrnek r-ezetójc l)rasnr Osz]rárnó, nlindcnt

megtesz a )os közrlsség kcl]cmcs óIctónek biztosításár:r,
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H. Bölcsőde

Lgészségtig-i, szociáüs. s callcn szintc nrár nevclósügri intézménr .r kilzség bólcsóde. rnel,tnek

létfennrajiásx jelentós ósszcgckct igónrcl, de nlgron lonos a g ctmckszüIctések t€len, ^I!z,igos

átlag fclctt lcr ó kilzségbcn,

,\ billcsóde, melr-műkódésót l951 bcn tíreglnéháu glcrckkcl. cgr fő utcer bételt helr,isógbcn

kezdte. maicl 19ól] l;an .1() személrre bóvü]lc 11 ] mai hclr,óre, e l{ossuth u. 2. sz, alá

költóZóti.1976 l7 bcn rcndkn,ül nlg\' l€ilesztést kzport,

19Tó b:rrr fetépLilt eg, írj kótszintcs i,piiletrész, meh,ben rrégl gl emekloglr1|ozrató. ós nahán\

kiscbb tcrcnl, átr cr ó klport helr,et. s eglidcjúlcg átópúlt. bór r.ilt a konrlra, mosókorrrha, Iztköretre

1977 ben a té9 ópulct átl cn.^ álásl, maid , központr lútés ber-ezetése. utcai kerítés tcndbe hozása.

Eplidelúleg nagrószt új bclsó fclszerelésr. székeket. fektetóker is kaport az htózmóni, ehol a

gvcrrnckek eJlátása szrnte teljcs, Tnrózcn ruhát krpnrk, lrclri mosás, fózés rarr. hetente tcnclszcrcs

többszóri on,os] rizsgálat, a gerekek fejlódósónek pontos 1ríomon kt]retísc. Nlindezek ahpján

19ll tól kezdve a iltólrelrck szánla ez egr-ko neg\a,en helreti 80, .\ ré legescn fclvcttck s7ána

azonb.rn cnnél is tóbb. 98.

A g,ctckck nógr csilporbl oszn a, kLilónbozó jcl]cgr-r gondozásbao rós zcsriltclr,']'r ,

A csecsemók száma 0 1 óvcs ]<or kilzt riz rolt, a 1,5 éres koig rerjedó krston,is csclport 1ótszán.r

15,amásfó] liót ós fó}órcs kózötl na!]totli§ cjopott'1l fós r-olr, l g,crckck trlbbsege, n..ze:tn

56,en az óvodai c]óIiiszitii csilponbe tartozort, lkLk kózül óssze1 .lE lrt rett át a7 tl\ oda,

,\ fórljhelvbóriiléssel pátlrr]7an]osen bórült a személl,i ellátortság is. 19]i rógón i]sszcsen 2,+

dolg<lziija volt e bölcsódénck. akik ki]zül 13 an renc]ei]rezrek kiilörrbözó grcmlckgilndoziii,

ápolónói. egószsógüpli szekkózéprskolai szalrrnai l<ópzcrtsóggcl, míg r ncrn sz:rldlépzettek tóbbsógc

konrh:ri, és más kiscgitó rnunkakiitókben c1olgozon,,\ bcllcsócle rczctójc |ócza Cézáné a

\:óróslicrcs7t bronz ktuntetésónck tulejdonosa, 20 ére tiirzsgárdatlg, Rajtr kír iil még né5,err

tóIzSgárdátago]r,

VI. MŰYELŐDES ES KULTURÁLIS ELET

l)unxhxlasztrt járási szinten művelódós] kilzponrrá c}sővlóan e l]aktar l]nrrr Gimnázrum is

\izügli _Szakkózépiskolx. a7 lit lrrűkódó drngozin< ginlnáliurna és szlkkózépiskcnájl, rahmtnr

krsebb móttólrbcn kér na5 bázisjcllegű ák, rskolájr, s kü}ijnbözó szaktanfollemai (pl. gors ós
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gópitó tarliolíam) tcsliL, l-cnrick melteti .l óíodx. ca igen jól műkódó }íűr-eiódési Fláz, járási

szrnten legrraglobb kózkön\-fiáI, nrodcrn rnozi elégírr kr r mílr.elódési és kulturáJls igénreket.

nrellek elég jclcntósck..\ rrep5közsóg nlűvdtsógi sznrvonala ugr anis rárosias,,\ 18 éven lclüli

lakosság 1cgalább 1 5 _ l 8! ó .r kilzópiskolai éte trségirel, r a9 felsóbb szintű i ógzcns iggc1 tcn delkezlt,

I]zck me]letr a kőzségezetés is igen na11 gofldot fiídit az ótotláka, iskolákta, műr-elódési

ir .zmlrr,lre..ze, el,rr,,.,3.,c- rrr l.1,..z t.ere,

A. Ovodák

\iakmennri okt,ttás] ágez2i kózött x lcgrosszabb hetlzerl;cn egészen a közelrnúltig az órodál,

r-oltak, 1910 bcn az ijsszes óvod:ri fórijhc]r nlinc]óssze 193 rolt, hoiort a szűletésszán x'l0 c§

ér,tizccL r.a]amer,rrri évébcn rncgkilzelítette. regr ncghala<Jra r hárornszázet, \lindc7 iefthaútlan

feszültségekhcu i czctett, í$ e községfc7ctós az cglrtr tegfbnrosabb felaclatnak az ór.odafejte_.zrést

}-hrrek megfelelócn x hctlcnes é\-bzedben nxglon célruclatos, ós szen-ezett tlróhelrbórírés

kezdrjdötr, F.nnck eredmérx eképpcn bóvlilt ez L és Il, sz 1rmú ór-oda, irj óvodaként pcdlg megrrr,ílt

a ITl as és I\- es s?ínlú óvoda, Í5 19i0 ]i közt ;rz ólodai féróhclr,ek száma 193 ról .118 ra, az

ór-ón<i]r számr 13 íó] 32 rc cnc]licdetr. Iglz utóbbiali kozül 19]ó l] bcn még 11 képesítés néllűü

órónó rott. de céltudátos kár]ermunka ercdnónrcképpen ol a helrzer gr-orsan jar-ul,,\ r.czctrlk

frissen régctt lrádetekkel rgl,ekszcnck fc]töltcnr a szcrrró]v] á]lománr-r, s nó az cstin r e]ó tanulás

révén is a szak|épzenek szánu, L gr anaklror - ez I91 |a 
"iE ía feh-ctt öt új kópcsítéssel tendelkezó

a]I<alrnazás:r rnellcrt, 3 sznl.rn:riiag és crnllcrileg allralnratlan szaklrépzetlent clrenácsoltek a

Pátráról iLr];

Részlctczr-e az ór-odákat, .rz T. sz. ór-ode épülctc eteder eg nugánv]lla rolt. Ezt fo]vamxtos

átópítésekkel fokozatosen ór-odai célokne]< rncglelelóvó alakítonák át, }íe az ópiilctbcn cit

foglrlkozrató teíem. két clótór (rcrkózó), r-ezctói szoba, kicgiszító helr.iségek tllálhatók,

Iiorszcrúden azonban a iútús (crnelerr részek kn ótcLér.e1), s ncgkopott az épül€r kűls€je

is. .] ] i bclsó lclszeí€ltség elég jó, Nóhánr- ronraszcr mehek ncrn fórnck cl az épulet tetmeiberr

iaIanlitt az új }Iinimat ]<isór]cri szekénr- kir.érclive1. mrnden szükséges ól-odd eszkőz, fclszcrclós

megran, s clóscgiti a munkár e llszclnvlag rlagf ud\ar is. (19i0 ór:r egr szornszódos tclek is az

ó\ o.1áó,) F-zt, a kőz_régi üzcmck. elsósoóan a \L\H \Rf'. í212rrxnt e7 SZ\IK megfeleló játékokkal
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,\ z óíoda tc]jc 5 k ótmúszakossággai, rcggcl 6 ról cstc l 8 rlráig tatt nr in a, .\ beirtak tóbbsógc cgósz

napos. murden ór-odai szolgáltarást @apkr]zis cllátás) igérrrbe l.csz, .\ csoportlétszám 19l6 és ']j

kőzt ráltozort, 19]ó ben har csopolr. két krcsi, kér kózép, és két nagvcsoport. míg 19ll bcn öt

gt,crnekcsoport rolt (1 kicsi,2 ki]zóp, ci 2 nagicsrport],.\ IY, sz, ór-oda meglllrását kóyetóen

r.gl anls 19il. aug, 1 jérc1 cg\ izúliségcsopoft személú k€rettcl c!]\ütt átkcrült a n(jj\c\ .?nLnu

ór,odálroz, \'alamennt i csoport közűt a legsúlíoslb]r 19ll llcn a kiscsqlort hclrzctc, ltt a j ór csc]i

száma Lgrásszcrúcn nót, ,\z clózókbcn mít említcrt ugrlrsszcrú germeklérs:árn ni]r etcclós (dz ór

alatt ez a másodi| ugíás. az c]só 18lt es átlagtóI ?50 re errrelre 19ó_r tól _ a másodlk 3.+0 350

körüJlre (19i.l tót) a sziilerésszámot (mosr éri el az óvodiik.rr),

Áz óvoda személi e]]átottsága jó. r.-volc szakkópzett és ! szakl,épesítés néJtiili órónó (uróbbiak a

fclsófokú órónókópzót 1cvclczó illon \ag,ik) dolgoz*, IIrlrllng lietencrré r:ezeró oronó

(okratásügl kiváló dolgozója) uánítása alatt, aklk közi incn tijr7§gárdat;rgok, ,\ hót <1ajl,.:rlxll kcttil

szintón tiJrzsgárclateg, ,\ z r1l oclr nunkáiii t, rendez\ ón\ clt, h attagú szúlói mrrnkalrilz , \ \!g .!grc rrt

Ezek, a szokásos évzátó és órar itó rncllctt, krrncrál és kisebb kúárrdulások volt:rk,

Durraharaszri más& régr óvodája, a II. számil ilrodl llgeten.l Fclszalladulás úton r.rhthat,, tpuJ.te

akárcsak e7 cg\cs számú <ilocláó ncrn óvodai cólokta ópült. magánlakásból ictt átalltkín e. cz

azonban jóral kjsebb épúlet lo1t, nxnt az L szánrú ór-odáé, bár ibkozarosan bór-ítették. Jelenleg 3

foglallrozrató. és a sziikséges kregészító hekrségek találhltók az ipiiletbcn- 1'r ] .\ l)clsó fcls7clcltsóg

közcpcs, nagl lrátránr azonben, hogr lz rLdrar k]cs]. ós 19-rl wégéig nrindcofajte udvan

foglalkoztatás emiatr jelenrós akldá1l,ba útkózclrt, 19]l íégén a FlNIr ritkáránlk, ,\lto!al, Lajos

elltár_rnak scgítségér c,l sikerülr lzonllln egr kózeü rnirrtcgt, 200 matcflc lcr,ó játsziirétnck

a]l<ainlas tcnilctrószt szcrczni- Iizt a (iscpcl \utrigr,ár ós más vállalatok szocieli*a btigátljai azóta

(19r8 1,1r3szán) iátókol*al mcgfclclócn fcls;crcltók,

,1z óvode jeler eg háromcsoportos. .1 szakképzett, és 1 szekképesítós nélküJr ór-ónó foglallozlk l
kicsjnr ekke1. hosszú idclg azonban létszímproblónlál< vo]ta]<, I-]z ls caik oká, hog\ x kijzséi]i

'lanács csak 19]6 márcrrrsában nvtlvánította rlnállril igazgerásútlk az ór.odár, s ncvcztc I<i rczctó

ór-ónőr:é az órodát ielenleg is iránr ító Iilrlnri.Józsefnét.l]]"'

\z ót.oda rnúki;dósi fcltótelci, ni rtásai rendszere egr cbckbcn au ono. az L sz, ór odáral,

,{ III as számú látcsics }Iüálr utcai órotla ópiilcrót e9 r-iszorrlJeg nlp1 1akóházat 1970 bcn

vásátolta a Tanács. rnajcl átépítés urán 1911 márciusábxn n!ílt nlcg 3 csoportfoglallroztatóra1,

Iiésóbb, figlclcrnbc vévc az óvod.ri lriánr-t 19l6 bln egr,újabb fogl.rlko2t2ró épült, majd x, árópitést

19ii ben e11 70.00tl Ft,os födémcscrc fcjcztc l>c, l]nrrck nlcgiclelócn rna:rz óroda épületében

né9 foglalkoztató, ós a srükséges ki_.egító lrelr-iségek találhltók, rrrrrrdez nég,v csclporr cgr kicsi,

eg kózép-, és kér tagcsoporr foglalkozását ics7i Lchcróva átlag 25 fór-et. '' \z óroc]e
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fclszcrclósc és szenlélteróeszkőzök]<cL \.e]ó cllátottsága jó, ió közcpcs, folvamatosm bóvril. 197l

ben.lL],000 |t állt rende]]<czósrc beszerzéseke. tornaszcrcket azonban l,relr-szúke rrrietr rtr is csak

kotlátozotran tudnak c]helr,ezri, Neheziri lz ór-oda hcllzetét. hogr, az udr ar itr is kicsi a bcnt lór:ó

]étszámhoz, ós nrncs a kózelben jár_szótór, ti;ucn az óvode rezctósógc a \I1FL{R1, és más r-álta]arok

scgítsógóvel ús ls-ekezctt scgítcni, hogr a nreglér-ó lrisudvaron beépíteit rrrászókáker é_r liíltákat

1Tellezctt cl,

\ személri ellátotrság rosszabb, m]nt az clózó két ólodáé, Nl clls.i .|ózsefné r ezetóór-ilr, ó mellert

(1977 ben oLt, u5, k]ráló dolgozója kűnreté_.t kepott) csak a vezetóhclvcttcs szakkópzctt, bár

nérnilcg scgít egt nl.Lrgl]rrrazon ór ónó három óv óta rendszercs alka]mazás3. i képesítés nélküLiek

száma ennek ellenórc is na$ \.o1t. Közülük kerten iáttak ler elezó ragoraton fóiskotáta, \ tlajkák

száma hat, Hagvománr az ór.odánál cgi óil;cn cgvszer nlllvános clóadás megrelrdezése a közeü

kulturházban, rnelr,rrrrndcn élbcn nagr clr' 1átogatott, sikclcs, l]evételét a szülói nunkekö7óssóg e7

olnd_ ;l-ekr l. l."lr. rill,.z ..ere r^roll,,,

l)unaharaszti e9eden, crcdctilcg is óvodai céLlal készült, kotszcrű órodája a Bakte.v, lakótelepi I\',

számú ór-odr, melt, 1916. dcccmbet ó án ken]lt átldásrt,.\z ó.r-oda tetó elá hozása n.rintaszcrű

társadalni összcfogás eredménr-e. Szcrrczésibcn szinte mjndcn dunahetasztr tánac]almi szen-ezer,

a kózség mllden vezetójc, tcn czósében, elómu*áLrtaiban. szépítéséberr a község szakcrnbcrci, az

arrr agiak biztosításában a kőzség és a járás üzcrnci. szocialisra brigá<Jjai, szjnte kilétel néllriil krvenék

rószükct. Nagr-on nagl scgitségct adon aJárási Brzottság ós t Níep5,ei'ranács elnökc, NíagánaL az

áradotr épiilctrrck au e<lotrságai igen jrlk. I{orszerűck, vtlágosak a foglalkou tatól. Xlegleleló a fútés.

mosd1l]<, eiőtét, óltózretók, "'] Tágas lz urJwat, melrrrek játókokkrl, sportszetekket lelszeretésc

krilonbózó űzemek jói,o1tirból care bórril. Szép, nrodcrrl 3 belsó Élszerelés, fol\arnatos az <ir.orla

pedagógiai cszkilzilkkel. járékokkrl etlátása, (197l ben pl. e't':rnács 80,iJ{)0 Ft ot arlon tlr,céJra,)

.\z ór.oda 1976 ll ben öt csoportral núködört, 125 fótóhclr,rc 1,12 gr ereket veit íel, 19?] 78 bxíl

pedig 1Tar cv:lporttal 2 kicsi, 2 közép , és 2 rragcsclpcltt - 1,12 féróhcllrc 1T2 gcrckct r-ówe iel.

Biirúlt ugr analrlror proflja is, .\ ']l l8 as tanér-ben. 3 csoportbar, német nreh{ foglalkozás is

kezdódött, íigelemlle vél c az ór ode l<ilrzcténck (L kőtz ct, .\1sófalu) sajátosságan, ']i' Kielégító a,

tlr-od:r pcdagógini cllátonsága, \, ó\-oda lc,ctójc, Yáczi \íiklósnó (oktetásiig loláló do(ozója,

szociaLista kulturíórt klninreten) elsósorbln szekképzcn, itissen régzett fiátelokra alapo7va

t5,ekszik mcgfclcló szaklrépzett kollektívát létrchozn. Ennek cllcnóre ls nó9 szakképzeden

clolgozott az ór odában,

a rrrunka rnásik ir,ánre a saját lragtománrok kralekítása, sorozatos ürrn€péh.ek],el ápí, .l,, évzáíó,

búcsúztató. nor, 7., szülók lchérasztal ilsszcjölctele. téhpó, fcnlcifaiinnep rolrak ennek tészei

idósorrerrdbcn, l]grtc inkább bekepcsolódü az ór-oda a liil zség társ:rdaln-Li, poJltitrri ólctébc s, \'áczl
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Nliklósrré l nagkőzségr pb, rngja,::chusztct Gr,örrgl vezető lrelletres és Speck Éra óv<lnó pedig a

nagközsógr lil_SZ Bizoltsrg lagjd.

B. Átabnos iskolák

,{z ór-otlák mcllctt rcndkírül nehéz az áItalános rskoiák hclvzetc rs, Itr 1s jóíxl tóbb x tAnuló, lilni

amennrit normális, cgrrnűszlkos ranitással clbirrrárrak az iskolák, F] tckirrterben eg,r erlerr statisztil<ai

edet. Dunaharasztin 16]1 ranulóra 19]6 ]l cs tanérbcn J5 tantcrcm jutotr, Inskunlacházán és

R,/rckcvón egrritn-éve (Lét kózsóg gi clrneklérszána egr,üttc_"en antri kclrúlbc]ü], mint

Dunalratasztió) ll81 i.lnulóIa ,l9 ranrerem, ""' Emellett az elkórctkczó éickben pontosan

kszátníthatóan aicntc 19ij0 ig ádltgosarl 50 c]. c7t kóvctócn pcdig 1cgaláltb négv érig évente 90

t:rrrulóral log nóni au iskrnások szánu, a már emLitert két negr,demogtáfiai ugrás kőredreztében.

Fz ]s indokolta a \{egrei'Ianács azon dónrésér nagr-része lolt ebben Ta|ánii Béláné

országgtLitési képvlscló fáradhatattan urána]árásnak melr,ten-en felul egl irjabb 8 ranrerrnes rskola

építésér tette lehetó\.é, Ezcn isk<na bclópése lz iskolahálózatlla a legkitrlruslbb itlósznkhrn . ilLrtá

Yizsgálva az isLoláket a Bajcsr ZsJlnszkr, 152, szárn x]ettr L isko]e (rrclczik tilusi iskolánal< is)

három épülerobjektumbó] á1l: a Bajcsr Zs]lnszkr,út 69 sz, ahtti elsó rq]ozxti kisiskolából, a Ba]csr,

Zsilinsrkr 15]. elatt fóépülctbóI, ós rz ehhez kapcsrnócló |ürsr S, utca1l. szánl alattr

nllPkö?ibó1,1'],

.\ Bajcsr irt 69, sz. alarti iskota eredetneg ó tantcrmcs, fólig cgrházl (Iánrolr), féüg állami iskola lolt

(11úk), ,1z rskolák állemosítását kör,etóen torábbi 2+1 telltetefirlne1 bórú]t, nujd 19il berr eg

nag1,obb szátnrépírésse] újabb ] rantcrmci llakítottak ki, .\z átépitések lblr-ematát 1915 bcn a \\iC

és a mosclóhcllisógck kiépítése lejeztc bc, Szcrtár azonban na sirrcs, s a tanáti szoba cgi paránli

clfal.rzorr fblrosótész, l]áí.t 12 ianr€Iem (ezckbó1 e9 rornaszobának Lialakín a) elég szólcski]rű

|,llr| .|.i l(\c4.eoe r _r, \z trJ , - ',^,, 
r.. r ,," . ,prt

.\ Baicsr- írti nlgl,isLola ópűtetének e9 rószc crcdcfl]cg a kxstél\ szárnlrésze r olt, I(óscjbb a polgáti

iskole megalakulása után c7t újabb egségekkc1 bíxítertók. a hábotú azorrbarr rend]íviil sú]r,osan

megiongálte á7 épűi€ret, szinte cslk pusrta lalak rrraIadtak, .{z újiáépírések ós átópítések, bór-ítések

eredmétleképpcn nrx cz ez rskole rs ] 2 tanrcrnrcs, valanrint 1 torrraterem. 2 múhcl\tctcLn, iPrzgJtoi

ós tanári szoba. egl krcsinv szcnár tertozik az lpúlcúcz,

1z iskola h.rnr-radrk objeknrma a |ürsr Sánrlor utcai, tlc a nagrskolával. fcdctt folr,osóval

i]_qszeköiótt napkózis ópüler, Ebben 2 napkilzis foglalkoztató. e§ kcjzPonfl korrrüe - etedcnlcg

"{00 személles, de lrarszázta fóz egr gondno]<i rloda, ós cgr szolgáhri lakás található, Kiegészító
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hclrisógckkónt 19lJ baír az iskola uclr,ar,ín egr úttilróottlront óx10 rnétetes faház - a

múhelltetmekhez kapcsolódóan pedig 19]6 ban egr ií]úsági könrr-rár (rőzségi kónn rár irrni lrasl

alatt) épült.

191ó bln kedilr az iskolához az Lzüstkalász'lSZ álml átengcdctt Fiitst Sándor utca 1l, sz, alatti

tclck, mcllel 19li ben spotgálr,r 1éresiilt. L g,r,ancsak 197] berr került sor murtegr 300 m] nli
betonozott udr-:rri sorakozótét kieirkírá_.áta, a t€Lószcrkc7ct cgy fós7óncL fclújírá_sáta. tolábbi

90,000 l-t pctlig fc*ósi, asztalosipen, r illanr s zerelói, jrvítási munkáket szolgált,

,\z tskola belsó felszerelrsége llsó tagozarben jó, jó kózepes, lelsó tagoz2iben igen ió, F],t clóscgiti,

hogv az tskola járási bázisiskoLr, mcli,rc a Tlnács is sokat áldoz. dc csctcnkérrt a nTegr,éról is kap

felszerelésr.I(ülönóserr a felsó tlgozer, ahol az általános feltételek is kcdvczóbbek e5rnúszakos

txítás, 1973 óta szakt,rrrtcrrni rcrrclszcr rendelkczik nagon sok na5 fc]szcrclósscl (ílásvctitók,

nlagnók, tliafle:r képetnr-ók, automata rliavetirók. episzkópok, temezjárszók, kisérleú betendezések

stb.), Ezeket e ranáIi kar is bór,írr rugon sok saját terr.ezésú cszkrirzcl (rantcstliletbet röbb újíró is

van). \lindczck crcdrlóotckóppcn s7ámos slxktaírtcrcm otszá1]osan is igen jól fclszcrclt, dc ekad

o1_van rs röítáleLni szaktanteí€m melr tátg,ában xz olszág legiobb 1{115 kabinetje kózó

.\z alsó tagozatbar, a nap1 auclior-izuáüs eszl<özcjk száma valanirel kevesebb. eg!,éb eszkózók

azonben itt is szükséghez mérten ál]rr:rk tendelkezéve, ]ók az iskolai crcdn,ónlek is. 19]] b€n ,l

bciíatko7ott E,ló, ilLctl.c 18ó tanuLl], kö7ül (cgr' txnaí xlatt önenne1 emelkeclett a trnul<l1étszárn)

mindőssze 11 t:rrruló bukort ismétlésre,.{lacsorrr volt e rossz magataítás éfdcmi€s,€r kapott

tanu]ók száma (8), uganakkor a jclcsck száma ]09, Ehhez képesr jó1 szercpcltck a tanulók

kLilönbózó szaktárE i r-eísen] €kerr,i]2 ' ,d tarrulócsoportok száma 191ó l] llen 31 rott (16 alsó, 11

felsó,,{ napkózis csopot.t), 19j] 78 ban 3.1 (16, 13. 5), ]\7 alsa] txgo7etban ráltakozó ranitás, a felső

tagozatban egmiiszakos tanitás folr t, \ napkőzis csopclttok röbbségukben r-á]talioztaL, .\

szakkörök szám:r 11 volt (nodal"ni, horrlsmeret| kéz]munke, honr édcln, báb, képzomulesz, rlzi,

labdarugó, sakk, bóllcg. vorőskcrcsztcs), Cazdag r olt az úttilró ós sporrylogran (l:isd ké_.óbb),

I(lilónbözó kísórlctckbcn ó osztá]v rctt lósrl, \lsó txgozitos matek és mal+,er tanítási kísótlct

(Balogh Lrjosné, Dárr Kátolr-né), képesités néJküliek patronálísi rcndszcrénck kidolgozása § olcstk

Gr.uláné). lísétlcn számten (_schrcil,cr liárolrnó). kísótleti nagl,ar (Zakat Zoltánnó), kísérleti

törtóírclerrl (Dl, Flelnéczr \Iáry,ás), 1z iskola keteré]lerr estr dolgozók iskolája ts múkódótt 5 6, j,

illen-e 8 osztálrt vógókkcl, .\ mnulijk száme lzonb:rn mrdiisszc 19 rolt, [,zek yx]xmennlicn

sikcrrcl r,égcztck, I(evésbé r-olr si]<etes az iskola ncrelór e1, és Sutóiperi \'állalet s7akmei okratást

végzó ratárair.al rez etett stitőipar1 szalimunkisképró tanfolrenl, Itt a nagl lcrnorzsolódás miatt az

indulLiknek csak egl,harmld:r rizsgázon slkcrrcl,
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Eredménnr-el folr-t ez iskolri nórncr ni clioktatás is, Á tltulócsoporrok közül ilv jclLgrr, ra5uzaru:

némctcs .]s7táh,ok száma 10, a tanulók szána']ó lj bcn 193, 19]l j8 ban 238 r.olt, \émileg

nehézségct jclcnt, ho9 x tloítás afi,afi,elr.i német je cgú tankónrr €kból folr,ü, rlr, _qzrrrten azonban

a grcrckck már nem beszéLrek rrénetiil, füEgetlcnül. hogr sok sziiló rnegáart xzóít ítatja gleimekér

tagozatta, hog\ az iskolában tanuljon nrclrct, nohe ez igcn nagt, leterhelés a 5erekeknek

alapszintű nl,clr.tudás néllrü1,

,\z iskola szokásos és hagvománlos tinrrepéllei. rcntlczr énrei (évrrrltó, év,áíó, bá]],gás. karncvál)

mellett a gezdag proglámot jcl,i, hogr az óvi munkár befcjczvc l únu]ócsopurr rltt Icszt

eut,:ibuszos országjárásban. Érdekesség qlanalüor, hogi a fiúk száme miíden évlolr,amon

feltilmínja a lántokét, \ 'i6 _rl es r.rrrér,ben 352 1eátntal szembcn a fiúk száme ,l9ó rolr.

.\z iskolr jó etedménl,e| bázrs jcllcgc e jó tárgi leltételek mc]lctt, a jó szcmólíi feltételekt€l is

indokollutó, 1]clsó tagoztton l tznitás száz százalékban szaktanárokkal e]]átott, xlsó txgo7áton

azonllan és napkozibell ielelltós 2 pedagógushánr. i9 az iskola kérrr relerr volr 3 nrugdijas rncllctt,

3, rllen-e.l képe_.irés nétkülit is alka]nlazni, Ntinlrnálrs ugranekkoL a fluktuáció, nlugűjba rnenóket

flerrl s2ámir!,a hoss7il tlrr on óvcnte lcgfcljebb ca. ezek kclzülrs azonbao tóbbcn magasabb beosztás

rni:rtt tároztak az iskolábó1. .\z 19]i ben :r negr.r cn tagr.r tantestülerból í1(] éves tai]sággál s7ámí§,l)

23 an wolrak törzsgátd.lt2gok, ]\ txírtcsdilct ixgjal közűl Dr, Ilclmóczv Níáoás több tenkónrr irója,

röbb_szörös újító, és 7,zkal 7.o1tálaé, az Otszágos I'cdag<lgiai Intézer kútsó munkatársai, alkotó

pcdryilgusok, Schreibet Iűto11,úiító, Ilem:rrrn l\ntal pcdig zerrekaráral röbbször kapott rncghívást

országos bemutatókre, \legls x kitiintcrtcli efánlx is. Ígl Csáki llLé§ iga7gató munkaóídenrrendde|

\ olcsik C]rulánó, Tatjánli L}éla,'1arjánri l}éláné oktatásLig1 Lir:álii dolgozója, szamosarr rnls

kiruntctésse1 (ilttótó. rrépftont, vöröskereszt) rcndclkczoek, \agorr rugl,mérrékben üic_"zi a

tantcsnilet tészét x táisad2l.ni munkában. ra!árrri BóIánó oszággriilési képr.rsetó, Csáki lllés

meglei tanác_"teg, hatan tanácstagoli (1]aIogh 1.ajosné, C_§áIü 1l1ó§, l)inn\,as ].1rszló. 1)r, Helrrréczv

}Iáry,ás. Schreibet IűIo1í, 'l'aljánri Béle). \-olcsiknó a kclzségi páttbizonság Csákr Iüés, Dr.

HeLrréczr- a népfront clnöksóg. \'crsiinszkr :\nna a IiISZ Bizon_.ág ragjl, 'tizenegl.en viselrck

krsebb usztségeket külinrbr]zó társadalnri és sp()rts7cí\-ezet€kberr. Á II. sz, Átralárros iskoláhilz

(Rákóczi út, ncr czik Jigcti lskolának is) két, cg telken épiilt kültlnállrl 1d<oleópiilct, ca politcchnikai

épület, és eg magárrházból kixhkítoir (minteg\ 30l] rnétete ler-ó) rrapkózi tertozlli, ']] Lzekben 12

tentctcn, 1 clóaclrltctcm, ca politechlrikai nlúhelr,, r.alamint cgi crcdcúIcg tenulószollának ópült,

dc tornaszobakónt használ.52,5 m] teíllctű totnahelriség. r.aLrnnt kicgószít<i lrclr,isógck tlIálh:rt<lk,

.\ tlnítást eg bérelt helr-rség is segitr, \Irrrdez, al'hoz kópcst, hog1 a tanu]ólótszán közcl azon,ls az

1, iskole tanulólétsz ámával, negron mostoha tárgr i fcltételeker biztosít csak, 1z iskolában ú5 a
felsó. mrrrt az alsó ragozaron r-áltekozó clélclórt délutános trnirás foir,ik, l\ tantcremhiánr, arrrrak
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cllcflórc, hog! e Teírács itt is nlcgad mifldcnq hogr, az isl<o1a fclszctcltsógc rnl!]es szíltű 1€plen)

r,el'ezín a kialakítort szektentefirx retdszert. ,\ szakterrtermek ugvanis váltakozr-a egl eg\, á]sós

oSZtá _val, Szennélletó tenilenik eg részét kéníte]enek áradrri az alsiinak, ]]z e kabjrretendszet

szenpontjából jelentós korlítozója a nrunkának. .\tánvlag clég tágas az iskola rrtlrara, 1tt jilrészt

az isliola tanulóinak és tanárllinak mrnkájával, a Tanács ani agi és szakmunkás segítségével 197j

ben cgv 550 nrtc lctű szilárd brrrkolaru kistabdl pálra létcsüIt, mc]r nómilcg segit a sportolási

goúdokon,

1 tanulócsoportok száme 25 tendes, és.1 Lisegító csopoíi, Ez€n belű1 az alsó tegozati

csoportolró nlindkót ór bcn 1,1, e fclsó tagoz:rtiaké 11 volt,

1. txnulnáI.l eIedmérrl,jó,,{ bukások száma minimá]rs. Nérnilcg glengébb a Lnlg,rtlltis. (z

elsósorban azzal fiig összc, hog a IL sz, rskola tcdlctón, ha ncm is nagrszánlban, dc jiinéhán1

lumpencsalá<J is il. Ezek pl etmekei nehezítik t feglelemtertást, Jelentó_. s]kereket étt el az iskola a

jiirási ranulrrránr-i r-ers errr-eken, 1 9 ] 6 ] ] berr C srszár Gabi és Sín-rucl Z s uz sa a járási oíosz vels ení€n

másor]ilr len, 1917 7E ban perlig az iskola megrllctte a 1egrarrgosabb játási tarrullánti r er,enit. a

komplex rfusadalonrtudománr-i csapan-etsentt. _\z rskolai álralános nunkár nrolc iskolai szaLlrór

segiretrc. r alamint az cgr,óbkónr rcndlrír-ül sok, kü]önlli]zó iránvú muokát vóg7ó unör,jc.r|rf.

\z lskolfu éleret az L iskolához hsontóarr gazdag ór,cs proglem. hagománios ünncpségek,

kirándulások, országárásolr cgós7ítcrtók kl, Nénlilcg kúlórrleges foghJtozásr jeler,rett az iskolán

belül, a ktsegító csopotrok akúv bekapcsoláse e mrrrrkába, .\ négr kiscgító csoportben 10 és 2tl

kőzilto csoportlétszámmal, ilsszcscn 55 9cmlckct kószítettek eló a ietsóbb osztá1},be jutásfa, F]rcn

gr etekek is a 8 osztál,r,eh.égzése uiárl ll tóbbiekh€z hasonlóan szintc rnind továbbrarru]aak. Áz

19]l ber, végzert 88 pletek közül 36 an szalrmurrkáskópzóbc. ]_1 cn szlrkl<özópiskolába, 15 en

gnnáziurn, kcttcn eii. szakiskolába mcntek tor-ább, }íindössze eg terruló nem

jelendlezett továbbranulásta,

,\ most.,ha köriilmón\ck cl]cnérc is crcdmónics, jó munkát elósegíterte, hop1 a személvi fcltótclci<

itt is jók, 1 fclsó rago;u aton r.égig szakosok tanítanrk, ,\ 35 képesíréssel tende]]rezó ner-eló mellett,

3 nrugrlíjes, és 2 képesítés néllrú]L nelelót kellett csupán alkalrnazni. fc)glaLko7iatni, Szrrrtén kicsi a

fluktuáció, a tíz évcs töt:sgárdatagsággal rcndelkczók száma 15, ,\z rskola ner-elói liozul heren

ilttóíó kininteréSsel. 1lé§,en funiszreli dicsérette1 rendelkcznck, Tillingcr lmrc igazgató, és Nagl,

Imléné az oktetásügr királó dotgozója, r1l. kir.áló rrnár, Tcr ó]icnvcrr tós7t lcsz e rántcsdlct. a

közs ég tátsedalrrri poütika.l életében,Iicttcn tanácstagok 1illnger Imre és |ehétJózsef*'fillnget

Ime ellben a tanács clrrökhelr,ettese és pártllizottsági tag. \agt Imrérré községr pcdagógiai

szakszen,ezet titkáta, Lórincz.|á;lcls és Yarga \nikó a II\| tisztsógr is clói, ,\ kót iskola rncllctt a
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lI1, sz. rskola móg csek a jin ó rskoláje. l]etépítósórc ígéretet 1976 vógén kapon r község. majd 19ll

ben mcgtőrrént a bcrulrázási ]rcret biztosításe, E szetrrrt 19jj re 6 tn]lr<]. 19jB ta ] mrllió, 'l9 te

5,3, és 1980 ra 1,E nillló az építési elórránr zar,i 'r]Sainos az ópitkezés mcgkczdése késctr, \a$ on

nehéz r.olt ugíarus szabad kclztcrüleret ta]álni. _" r-rták voltak hol épűlión rz iskola, a Baktar,-

]akótelep€n, ragr-a kózslg északi rógén (ezckcn a tcrületeken wan csak szabac] hel1,), l\ vitáL

nemcsak el dönta]ttc cI, hogi a Bakrar, lakóteteptrez kilze1 v.rn :rz I. iskola, rníg a TlI köí,efuc]i

külól1óscn x2 észalo tésznek cgráltalán nincs iskolája. hancnr:r Baktai telep mólr-lehésóvcl

szcrnben e tcrület nagas, nrgr építkczéve jrilval alkalrmsabb fckvésc, Ezt kör eróen rörtént meg a

telkck kisajáritása, s irj ilt kiépítése tz iskotáiroz, majd 19]r, l\, J0 án á§ctte a tetülctct e

I.'§kunlachá,i ÉGSZa)\', rr-Lrnt kiritclezó r á]lelet, .\ térrr leges mlrnka \I. 10 in nrdult anlógol1rssal.

fclvonulási épületek fclál[tásával, stb,, a ta1lobb nurrkák 19lE áprüsától brlultak be,]]r

\Iaga az iskola 3111-1 métctes xlapienilcttcl, kér emelctcs lcsz, \ iölds?ifltcn tefi- szcrinL 3 tetcm,

kón\\tát. úttöIóS7oba, 1, emclctcn 1rantcrem, igazgarói ós tantesrLiteti szobák,2, crneleren kót

tantcrem mel]ctt elóac]ótcIcm, poltcchrrlkai mílhcIr sl ertárak találhatók, 'l omátclem, oI1-osi szobx,

200 a<lagos konrhe és napkilzis rermcli ópítése a második építési útcnlbcn vátható. elóIeláthetóln

1982 cs fclépítési idór cl, Llróbbi a rupközis foglallroztattatók és l koníha nregépítósc külöióscn

azérr fortos, nreít ielenlcg 2z ór.odák és iskcnák ilsszes napkc]zisór cgeden kon_l,hl 1átja cI, lho1

kóptclenség mát tóbb aclagrl tózni, uganakkot a napközi mindkér iskolának legszúkcbll

ketcsztmetszetc, .\z icte rörtónó túljelend<czés áügosan rnát me is kétszcres, annali cJlerrére, hogr

a fclsótagozatosok ltap1 része már nlcg sem kisór,li a felvérelt a zsúfolt, elsósorben elsótagozatosok

í(./(,c le,lnlJ-,rl,lrpk"zr,,,^r"r, (l.,

C, Bakta,v Ervin Gimnázium és Vizügy-i Szakközépiskola

\ Bektal En in Gimnáziurn Punaharaszti, Pixc téI2,) a íáckc\ ci iáIás ésu akr részénck kózépiskolai

közPonti2, Ennck megltlclócn egrtószt e T( iskur]acházá tól és zakra csó l.esiit\ onxl mcnti köZségct

Pélcgrtrázr. Dunrvarsánr,. Nlajo_.lráz:r, TaksoL]\ . nl§lc\2l n HE\ l^n,lhrol T,,kol. -§zigcthalom

ós \lÍüós dlákjart logadja. \Iint vürigli -"zakkózépisl<na (:r gimnáznLm rnrlulii éve 19ó2, a

szalJ<özépiskoláé 19i5) l'cst, Nógtád, Bács mcgic, valanrint Budapest r,rnutóilrak középfokú

iskotái3.11't]

,\z rskoia tárgri feltételci jók. l? 1969_bcír átadásra kctült iskolaépülct 2560 r# alaptcriilerű. Ezcn

belrit ] 1 txntetem, 5 szetát. 1 kötr.,tát. toffatcícm. KISZ k]ub. önálló l,oníha. rarrári, igazgatói,
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gondnoki s7oba találhxtó, \ vizügi szaklrözépisLolának a l)una Tisza csatorí]a paíion külön

ranmúhelre íxn,

]ó a fútés (a 11,2.+5 m] nri épületer 5 kezán iúti), mcgfcLclócn na$ok e f(]l\osók ]reépített

szekrénl,ekke| izlésescn mcgépítctt a kctítés. clcgcndó na5,és parkosírotr az udvar, .\z clmirlt

ót ckbcn c5 töplabclapálr-e és eg, aszfaltozott sporrpálr-a épült, bór íri c a sporrolási lehetóségeker,

1z oktarási cszkilző].t<c] ialil cllátortság szintón jil, Ttt is. akárcsak az á]talános iskolálrnál

au<lior.izuális. tjsótleti és más cszközok tólncgc scgírik a ranitást. ,\ gimnázium épúlctóbcíl lós,bcn

ruppeü, részberr estr ragozatos ranirás folldr, \appaü tego7árokofl 'l9l6lil bcn 2j,l, 19]7,i 7S-ban

2i5 tanuló, csti tagozatokon 239, illcn c 30.1 tánuló txnu]t, ,\z 19j],/l8 as 11 nappali tanulócsoport

kózú1 gjmnáziumi áltelános tagozatu .l ranrrlócsoport. nén,cr tagozatil ] tarrulócs^l.rr. nemet

matem2rik2 tagc,zan 2 csoport, r izügi,i szakközópiskolai.1 csoporr volt, _.\? !\fl r.rJo?at

ranulócsoportjai közü1 gimnáziumi os7táh, évfoh,amonként c1]v eiJ-. összesen ne§.

sza}*őzépskolei osztálí háIom, r-ízügr.i szakl,özépiskolai osztálr. kettó r,o1t, L-tlibbiak specJiüs

jcllcgúck, J:ig r izrtgi clsztáJr (né9 ór-cs) a E álralánost végzettek e5 osztáh, (két é\.e'

érettségizettek számáta nr-ílr. ,\ szakközépiskolai osztálr-ok 3 ér elr ógzésc után xzok számáIe edt2k

szakközépiskolai bizonlínánit, aki]< szakrnrLnkás bizonrínánnle1 rendellreznek,

.\ tanuLmánli etec]ménrekjók, illen e kielégitók. iz összádag 3,35. czcn bcliil jri a gnnnáziumé 3,.15,

és meg{elelő l vizügr i szakkill éprskoláé 2,9li, .{ grrnnázium 21,1 tanuló)ábóI19 ,'6 i ; |- bcn összcscn

12 en. r víziigl szaLkózépiskola tanulrji krjzlil l en bukt:rk, Itt:r bukás :r ó0 ranulóhoz képesr

jetentós, Á jeles rendűel, aránr-a szrrrtén a grmnáziunlban r olt jobb. 1z érettségizók 1rözül nappali

tago7etoír cgy tan,,rlrlt, cst] tlrgozaton 2 tanulót utasítottek póiíizsgám,,\ jó, iiene megfeleló

ranulmánr-i etedménl,ek elérésébet sz€repet játsz]k, 1rogl jelentós korrcpctálási óra álI herenre

rendelkezésre tanulószobai íoglalkozásokon (hed a0 ófr), s a gvenge tanulók tés7ólc czckcn x

tészr étel esetenként körelezó, Jelentósen clósegíti a tanulási rr-runkár az osztáhok közdtti

tenuln,ányi vcrscn,,, rnclv tiibb szcnponrbó| de clsóLaírt a tanulást róvc elápul éítékeL az

ctc<]nrónlckct, .\ hc]vesen ltáníított vctscnv :t rcndszeles éitékelés. az elég jelcntós sziilói

nunkaközósség által biztosíton jutalmek ctedmérrresen tudiák ószrönózir elsósotban z

lcrscrrrbc móg bclcszólni tudó oszrálioket, Ál rskola tanulói szép etetlmón,vckct órnck cI a

tanulnárrn vetselrreken, 'r],/ls-ban Halász I1orra és Batlbás l_ászló a \íatemattkar Lapok

Országos lcladatmcgoldó r.cncnrón .{ 5, hckezóst órrclr cl, Rajnrk kivii] kóm]ábóL. biológiából és

gépírásból értek el tanulók külilnbözó oíszágos lclscn\ckcn magasabb hclr,czést, _d me5ei

r crscnr ckcn k úlónb özó rantárgl,akb ó1 átlago san 6 8 tlnuló kerül :r legjobbak kózé, 1z crcdmónl ck

elérését jelettós mérrékben segitik l szrkkrirök, \ kilcnc sza]rköt közúl az irodelni s7lk}öInek, i1,

a szrkmai fc]]iészító szaklilrókrrek (mrtenuüa, bicnógir, ti]tténclcnr),{ó, a nleln szaklrorökrrek
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(otosz, német, angol) j2, a spotiránr ú szakköröknck 120 ragja rolt. 19il bcrr e]só nckiíutásta

kllenc tanulótíettck fcl eplctcmrc, fóiskolára, Cazdag volt.r IiISZ. sport (utóbbitket lásd késribb)

és a haglomántórzó i_"kolai ó]ct. tlvrrlitil. ór-zárón, ér.fotdulrikhoz kapcsolóctó ünncpólr,cket killi1

ezelr kL]züI kremclkcdctt x \OSZ1 60, évnltclulójára tenclc7crt üírnepség 13akter"rrap, a c!áknap,

szalagavató bál, bellagás. a nem étcttségizó dlákoknak pedrg 3 napos, osztálrorrkéni kú]i;nböZó

lTelrektc rcnc]ezetr orsrágjátás tcttc eniékcu etessé az iskolai ór et,

.\z éíentc szoLísos ficzógaz<Jasági munkák mellert a víziigr i -"zakközéprskolások nlcgépítenók az

.',^l eol.!. l5L, n ]l-..7L brl,,- l dJ

Áz iskola dcngozónlk szána 19ljill8 bxn 38 rolt, l(ózülük 27 cn pedagógus, 11 cn ktsegító

(Lonthai. takariró. Fitósi murrkát vógeztek), ,\z iskoh dolgoz<li közül tótzsgárd:rtagol< kilerrcen, _\

tentesrulet t;rgj.ri kózLil \'irirgh Józscf ig:rzgató, Czul.|ózsef és Farkas l-ászló alkotó peclagógu_,ok

szociaLsra kulnrtáért étclemóLcn-r kiruntctcttje, Bojror Jánosrré szakfclügi-eló oktatásügr kiváló

dolgozója, .\ község tátsedaln] poLtlJ,d ólctóbe való bekepcsolódás némilcg halwánlal;b. mtrrt az

általános iskoláknál. E tórcrr \-itágh ]ózsef ig, e l)}íl'K clnókc, Dr, \Iihirlcz Pál a pb, tagja,

Konnendi Fclcncné Frzikai dolgozrl a II\F clnilLség tagia, Dr, Szrráki (iliirp1né ós Gémesi

_iózsefné Il\F bizottsági tagoli, \'alamivcl többen klpcsolódtak be a 1{ISZ, il]cn,c pedagógus

elepszen,czct munkáiba, \ 21 ragú szülói munkaközösség clnillrc t'auló'fjllorné r,olt,

E. Művelődési Hráz

.\kőzségkulnuáLisólcténekközpontja..r|rizsef\ttilaNIűrclódésrHáz,rrrelrt'rslitÁllomással

szcmllcrr,'l'áncsics \Iüál\ utca 2, s7, ahrt. 1ónlcgében a ccntrumvona] kelet ágát zária, l\

\{úvclóclési Ház fclszabadulás etótr épült órcg ópüIete kirlsólcg nem rcprezentativ, belsóleg

azonbao jobb a hc]r,zcr.,\z ópiilerben cgr 300 fós bcfogadókéPessó!]ű n3lt tcíem, e9 l0 m2-es

színpad óltözór-el (nrilt tere 8 móter), 3 klubszoba, 1 mntctem. rrorle és kicgószító lrclrisógek

találh:rtók..\ neglterem p:rrkettáját 19i6 l,an újítorrák fe1, s ugian ebbcn az évbcn készült cI a

kőzponti fútés, mclr 19i6iil telén megfelelóen lliáIlte e próbát,']l' -{z épii]cl udíxt^ ugl2neklrof

kicsi, részbcrr parkositiltr. _\z ,,rc]r:rri szárnt,on epr gondnolu takás, és e9 krs épúlctben 2

nrúhcli,szoba találharó. J<l l belsó fctszelclós, ,\ negltercmbcn 30i-] i1 szék. a klubszobákbln

kisasztalol<. fotelek. klubélctct elóscgító lelszcrclós, Kulnrr prcsszó tcszik kcllcmesebbó a

rltttó7kodást,

\íegfelcIó a llűrclridésr Ház személri cl]átottsága, 1llúr:elórlési II áz lgazgatóla l)r^s \go,r^rnt

(szocia]lsta kulrutáót, kiváló ]rLLltúrmunkáért klnintcrctt) na§, taPes2talatol(ke] Iendclkező kiváló
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Nleglclcló a Nlűvelódési Ház személvi e]látottsága, \ \Iúrelódési Fláz igazgatója I)ro. \go.tonne

(szocixüste kulruláéIq krrá]ó kultutmurrkáért krnirrretett) rragi tapasztalaroklral tende]iezó kir-áló

szakember. ak]rrek i.czctésc alatt a ház munkájx ó\.ck óre fokozarosan javul Li nrunk./rt liót

fóloglallozású szaka]lra]rnazott, 3 krscgiró dolgozó, és 11 mcgbízáscis alapon dolgozó

tanfolr amvezetó, _qzakkil rr cz ctri segíti, r.alamitr kót hosszíl rá\-u szelzódés alapján dolgor/)

zenekar, az Oldi ]ános, Diós ,igosLon rczcttc (l lós If]úsági Irar cgr.üttcs, ós e Hcffi,tnn ,\nta1

vczcttc 9 tagú staml zenekar (nagizcnckar),

,{ llúletódési Llá7 mulrkáját elsósorban l sokoldalúság jeILemzi, igénr-es, kulnrrált szór:rkozást,

önnűvclódós] 1chetóséget, kulrutá]ls nerc,lést cgietánt nrújt, l)togrrmjábln taniolramok,

múr.észeo csoportok, sztk]rilrök, iskolai elijkészírók. tudománios eló:rdások, klLrbok, rcndczi ónrck

egraránr ncgtalálhttók, ,{ raniolr.:rnrok körül legnagr obb lárogetottságíl és 1étszánru r giors_es

gépíró tanFolr am. Itr kót ór folrtmbar', ósszesen hetranan tanult:rk j_qkolaszerú, lreti 3,\,{ órás

foglrlkozás kcLctóbcn, 1tenfolrlm:r legnagi,obb súlr-t agép ós glorsítás grakorlati elsajátításárl

hc]r,czte ehhez megfclclii ítógóppatk|al tenclelkcuili a \Iúr-elódési IIáz és kregészíró

foglallozások kerctóben hclr,csirást, nrelrhe§ességcq sdlusr is taníroit a girnnáziun.r cgvik crtc

lelki,rt magler: tanáta,

F]]srjsotban a Cves en lci ó kisgcrmekes rnamák kiitél;cn ón.errdert nagv nópszcrűsógack e szabás

rarrás ranfo]ran,, ,\rllega elsósotban glemlck és nói nr]rák, r alxnint f€hé emű, szabá_q és rarrás

rolt, l-] tanfolvamot 2ó an látog.rtták, Iiózóhaj alapián indult mcg, és e sz:rkképzett oktatók rnrrnkája

nlomán többsógében süetes riz_.gár tenck e 2. gópjámúrezctLi t^nfolrlrm Li]lgarói, Itt a lér_.zám

50 r rllt-

.\z ór:odások és kisisko]ásoll mozgásigénr€lr szolgálta a múr-észi tilrna, rnc]r, Irctcnliént telrdszeres

2 órás loglall,ozás keteréberr zerrei kísórcttcl fcnrt. \ játékos foglaltozás nemcsak a mozgásformák

ti]l(óletesítését, tested7ést, haflcm 3 1lépi iátékok, népd:rlok megszerertcrésót is s7o]gáltt- .\ míííéSZi

torne tenfolramnak ,16 részn-er-óje r olt, \'iszonl lag krsebb lótszámir rcilt a zcingoia tilfifoh,am

hctl 2 ótáben úzerr tanultak, ra]amint a két rrr cli,i tanfo]r,am. \írrrdkét nr-eli i tanfolramon

Liscsopottos B E fós, engol ós nónrct n\'elr.oktetás lo1r t, nlo<]en teclrrrikai cszkózök scgítségóvcl, ,{

hét raniolr,an, hallgatótmk létszáml cg\üitcscn q]l.krsebb is]<ola létszámát rette kr, ,1 nrűr,észcti

csopottok keretéberr kót csoP.rft múkodött: a népi tánccsoporr 1l], ós az asszonrkótus 16 fór-e].

Nltndkér csoport. tle a múr-észeri csoportokhoz sotollratii c téten a 9 iós stamli zerrekar, a

nemrctisógi kultum megórzésóncl,, ápolásának, lelélcsztisóoek segíróje rolt, .\ nűvószcti

csoportokbel clslisorbxn az,\lsófalusi német kultúrllt óízó idósebbici vcnck részt,

,\7 isn]cfetr€Ijesztést és 1 flLdásbóvítóst szolgálták a LLrltúr,ház akadémi:ri sorozarai, 'l IT clóadásai.

Ezek kereróbcn 8 clóadásbó1 á]ló Iqilsági \krdórlil: a szocialrsta btigádok számáía lendezert 7
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elóadásbó1 álló Nlunkás \lradénui solo7at. ra]anrrnt nók részére rcntlczctt. külónbózó ténákat

fclilleló (egészsógűgr, takberendczós) TI'1' elóarlásokta kcrült soL,

,\ \Iűvelődési Ház biztosított anlagi kcrcret. és iészben heh]sógct cgi,rlvodások isl<na elókészíró

tanfi:,ltarl áre, valamrrrt két átralános iskol.r 8, osztálvosa.r számáta rcndezett kozópisl,olár.t

elókészító tanfollamra,.\ \íúvclijdési Ház ad otthont, ós tcs7i leheróié az \{H_§Z rrányításe alan

mú]<ödó modellczó s7lrkkór, 2 \I\BliOSZ dunlhataszli bó1l,cggr,űjtó szakki]r, .r D}I'IK

saklrszakoszrálr- fehón srlldrör és ca grennek sznkLór mú]<öclósér, .rrx agi cszközők, terem,

r-ersenr-díjak nr,újtásár.al. \ s7ak]röIők ías7t\c\ói lóbbségukbei igón\bc f€szl]r a ku]túrház más

.Ueg.,-,3 :-:, \, rr.", ,

Á Llubok kózűl legnagobb lérszám a Pctó11 Ifjírság Iilub, 1. csoport tagjai nemcsak szótakozrak.

és ktilönbözó jellegű tuclománros, rr-rűrészcti, politikai clij.rdások.rt hallgattek, dc komolr 2,1,2,1-i Ft

óttékű társadalnli munkábarr a ku]túrottlron lrrsebb ttrmelt, o..,c.el 5-'t m:nii filfelüleret

kifestcttck, r.alamtrr 89 nl: nr,i :rjtó. alllak ítfcsrést. mázolást vógcztck, szaba<1 szombatjaiklr.

munka utáni dólután]a]kat áldozra erte. \Iunkájul,at a \lűvelódési Ház cgr, 5000 Ft os balxtoni

]<irándulássa1 iutaln zt,, \ klut, cgfébkéllt 19]6 ban krr álii ifjúsági klub círnet rrlert c1, ,\

pedagrlgus klub szinr.rlnales progmmma1 kczdte meg műkóclését, ]'sziclrológiai sotrlzat részeként

Cr,óry Cililrgt-, Faragó liláre és Halász ]-ászIr] psziclrotógusok tarn]tr.lk €lóadás()lrat, 19]l

szeptembetébcn indította a há7 a lbhórrlt klubot, mclrnck ragjai a rcndcz\énfek€t 1árogntó

közi]nsée. szakkótó]r, ós más klubok _"orlibót keni]nek I.], Öss,cserr 1t kl,ilönhóző szek ós

ismeíetterics7ró iblróíat á]l a tátogatól Lcnclcl]ic;ésére, ,\ tenfolranlok, szxl*örak, klubok.

kl,ililnbözó elóadá.ok, rnűrészeti csopottok a \Iúr-elódósi Hlrz rcr ékent,ségónck csak egik rószót

tették, a másik alapr.etó rcr ékenrség a lrütönbözó rendezvénrck szcn-ezése, illen,c a kózségi

rerrdezrénlck számára mcgfclcló hel_r,Lség biztosítás:r 1,o1t, Ennek sotán l \Iúr-elódósi FIáz adon

lclrctóséget e 'fSZ záLszámaclás, a ],orrlr]al,ni Iqúsági Napok, x játási úftőrő seregszenie,:t

pedagóg,us törzsgárde rinncpsóg, a járásl ifutagr l et.lkeduk. l, , ,r.g.k n. pr,r. ,1i \] [SZ kőz$,ú]a5.

a NtÁ\: szakszcn czcú nap. a S,,rtóip:rri továllbkópzósi rrap. a',t'SZ e9csütést elókúszítij köz$iilós

szárnára,,\ ]<u]turíLs renrlczi ónvek sor.rn toLll,.lc,rdlst trrt.n az \tlln lr.,bszírrház. röbb

a1l*lommrl volt ifiúság lTarrg-esenr, cl(iedást teírort lt klLÍrs7entnráItoni, bókósszerrtandtási, és a

hajó_si némct tlínceg},littes, ORl rendezrónvként került sot katácsorrr-kot a ,,1)ótul ját tóka"

mcsciátók bemutatására, lz _\tlt crnlékünncpsóg 1rcLctébcn 'lompa T-ászIó szítmíl ósz, :rz egrrk

pedagógus klubi rentlczr ént keretóbcn Fltagó liláta cliiaclóestjére kcrűIt sor. .\ bcar koncettel<

lrcrctében egr szcr a Prremis. ls cgvszet a \crln]n egnittes tlltott clóedást. l\ rcndezr-énrc]i sotában

került sor az L és lII ts iirodl fatsang kltneráljára. az L és Il. isliol.r úrtótó karner,állárt, a

gifinázium s?llag?vató báljára, a nóbizormági báJra, a pedagógus szlkszen ezct báka. az ], rskola
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szillók blílj1llt, a KISZ bá]re, a nómct nemzetiségi bálre. melr ek mellctt a locsoló bál, az _\nna bá1

és a sztlr eszteribál r o]tlk e na5 obb báLircnclczrónr ek, \íinclczt kregészítenék l rendszercs ii]úsági

táncc]élutánok, mc]r,ck során r-lsárnap cstónJi! t 30() .+0() fixtal találr déIutáfl 6 tóL, c§tc ] 0 ig úncos

szómk()7ást_ (l-]z idószakokllrn a kultutbüféllen a]koho]kor]átozás volt,) U9ancsak h:rronta cgl

alkalomm:rl sramli dólutáIua kernlt silr, | 5i ,rz l!u,.rg rlnc.]elur,ln^k. ,ninr l lamlr délutánok

jelentós szlrmban Dunaharasztirr kiriiLi közőn_sógct is ronzottak, ,\ krrlturház munkáiát j(')1

szcnezett propagarrclanlunke is segítette, Plalrátok me]lerr lcírds7cfcsen. har-i músorfüzerek

készűltek, s czcket nrindellüir hei]taLáLhxtrá]( az étdektódók iranács, körrrr-tár, iskolák), ,\ gazdag

prograrn anragi firrenszírozásában, a }íűr-elődési Ház lerrnrenásában a dónró szerepet a saját

ber.éreljárszotra, I]z 19l7,ben 6]t],i)00 lt volr.,|elentós a7onban a tanácsr támogatás 1ó9.000 Ft,

és a yá]121xt.]]( támogarása l0.(l00 tt. (L]róbbialtnál a legnagr.obb iisszcget a Sűtóiprl és , Srámgóp

adta, dc igen jelentós i o]t a TEXGllill rcrrnószetberu _.cgítlsc, fóleg a műsorpropagancla fuzetek

elkészirésóbcn.

E. A Nagvközségi Kön_l,vtár

Dunahxraszti kozmúrclódósi kónrr-táre a iárási mú\-elódési kilnrrtárak kiizül a lcgaagobb

iiór,rr állománnlal tcndelkezik, és fotgalrrri 1érszáml adetaiis messzc fcliilmúliák e tóbbi könlrtárát,
't'árgri fcltítclei ugr anaklior rószbet jobbak. részbcn tosszlbbak, minr a tőbbi kön_rr-tárél,,i':' ,\z

cgrsógcs tánr-ítás alatt álló könrr-tár ugvanr. hátorn rós:Icggel üzerrrcl: a l)ózsa Gtor3r.úri

na§kőni\-táfral, az I. _sz, iskol,l tcíülctén múködó ií]úsági ki]nrrtárfal. és a NIezó Intc íLtl

fiókkijlrrr-tárrll, Lzck múkórlési felrétclci külilnbözók, \ neg_r kónrltár e7 unlbbi érekben

riszontegságos utat jáít b€, 't'etógcrcnd.izata 19_15 bcn nregtopplnt. nlcghajlott, s a könrr-tárt

siilgóscn kikelletr kiiltrjztctni az élen-eszélrcssé i ált épüleóól,

Kónrr-á]lománla ic]c rész]rerl a 'l'anács íragr tcrmébe kcriilt, másrészr e Nlűvclridósi Házberr, s más

szükséglrclvckcn tátolrák, \1i]rözben egrmást kőrctrék a tárgr.alávlk, hoglat lehernc.g\ ul, \?§p

rregrkönrr.rátt épíreni, ez ir]ó mirlr, s egr-re c_rókkcnt e szilba jöhetó lehetóségek szárna, \'ógül az

épület szüksógsuctú tendbe behozáse után 3 kőn\r fár 19rl ben rós hclr,óte kerr:lt rtsze I5n ,
könrrtár ismét a régi hclrón. Dózsl tir-örgr, ilr 32, szám alatt iizemel. heri 35 órás nrin..r trrtesr

idór.el, ,\z óprilct állagável szembcn a llcl.ó berendczós jó, .\ 8{,t nr: cs nagltcrcnl, a lrozzá

kapcsolórló o1r.asótér e kilnr i tlitbar, nregtaláü:rtó]i a lrurrens folr <iiretok ós napilapok - a rnnregr

6{]0 folr,ónlótcrnli kónrr e]drel tcli polcoJi, a jól kiópítcn, tóbb szcmpontból o§ztáh,ozott

kataliigusrcndszer. a jó r ilágítás cszrétikarlrg is kellcnlcs kiinrr-tári harlgularor nrújt,
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L_glancsak kcllcnes ós szép az illúsági kőnnrár betcndcyósc, \ kónrrtár, mclv 19ló ban nlílt rncg

az L ]skola Fútst Sándor utca] l,ószón, cg] hll]n: (. szlbl,lpotcos terernneL. e. ehlrez csadakozó

kolcsónzó o1r-asóhelr iség3el tenclellrezilr. Hcti 30 óú]lan tart rrritra, l<ciósbó rnodern ós szép a

\Iezó Imre úti fiókkönrrtár, mek eg r-olr átrcnr:lráit hcrrtesrizlet helriségót bétli.,{ belsó

l;crcrrdczés itr közcpcs- .\ fr<]kki]ni r tlrr hctc,nrc háronszot 10 órás nrin a tartásr rdór-el üzemel,

Á köfi-ftáti á]lomált 21.600, 19]] ben 3i99 kilnrlszepolodás. ós 61] köternd selejrezés. tiirlés

tórtént. i kónrr-ekból glerrnek és i!úsági kónrr- 833]. széprrodalri 1ll,.l35. áli.

tálsadelomtlLdomán\ i ]5]6, nrűvé_qzeu 9.1ó. fi]I.lraj7i lcnás Lj]ó, tcclmilai 9]2,

tetmészertudománli 966, a csak bclrbcli oh a;ásra szánt 1e:rlkonok, összeibglaló miirek száme 560.

:\ Lörrrr'ck rnellctr gezdlg dil és hanglemezgrrijrerrrénlc isren a kiin\\tárn,tk, ]]7ck cl§ósorban e7

oktátást scgítócír e; ifjúságr krlrrrr tárb:rn találhat<iL, ahol ncm eglszet taítottak m,t!l,ltt, dc más

r]ltákat is a ncrclrlk, fellusznáh a czcl<ct ]s, .\z o]r:asiilétszárn összességében emelledó, Ezerr betúl

:r régi helr,éte r-sszekenjlr nag,kónrr táré etósen nótr. l nísik két krnrlrtáré krs mértékben

csó]ikcnt. fó]cg a fiókkönrr táté, lirnck .rdltai:

]rv Nlp1 kön_rvrár t!úságt Fiók

19 t-6

19;t'
233ll fii
2_]E2 fó

9ó0
128.+

5()ó

]18
872
780

.\ ki:]]csilrrzés mcllctt a könlvrát tóbb rendezr-énlt is rertott, Ígl rnájus 5 ón \dr irodalmi cstct a

Xlűr-elódési Házza1 közósen. jírnius j án író o]t asó telá]lrozót Bencsl]r Sátdot itó részvételóvel,

noveml]el 6 án §ermeklrónrrtári plakát ós kónrr-kiáütást, szavlló és rajzr.ersen\t, deccmbet 5

ón az óvodások számát:r körrrr-tári téhpr1 ünnepélr t.

_d kólrrvráti munkáket 1 fóáI]ásir ós ] tis7tclcrclíjas kólr\,\-tálos 1átja e1, Csákt ]l1óvtó l< nri rrLr cz.r i

rránlításár a1,

F. A Béke Filmszínház

Dunlherasztr legrra5 obb nchózsógelJ<cl küzdó i<ultrrt/r]is intizmónvc a tnozi, ,\ Béke I]lmsznrház

annak cllcnóre, iTogl megfeleló helr,en, a ccntlum|oz kclzcl. Strorntlltl \rrtól u, 32, ilitr tllálhxtó

Qimnázium olrlalszánrra). a rárharórrál ker-ésbé látog:rtott, 19i6 llln a ten-c7ctt ]l)5i]1l0 né7l1

hclrcn ninc]össze ]3.35t!en 1árogatták. rníg 19ll ben (cl,koL a tcn rnát csak 90,i,ll]0 vcilt) 92-]08

ban,i'" Pedlg a n.c,,i lnúszeki l.tottsigxi, eszrétlkai k]néz€ie nem lossz, EmcIctc§, rló.l.ín kitirelii
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úlésekre cserétrék a régebbi kényclmct]cn s7ékckct, új vtlágítástechrrr}át, légfúvásos fűtésretdszert

szereltek bc, § fódómcsctét hájtottxk r-ége (elledül:rz illcrnhclr mataclt kr a rckonstru]<c]óbó], s

nrrrcs rnég bcr czcn,c a wíz). i tekonstrukció sorárr a rnozrt cgtben széiesr-ásznúrá is alakítonák. új

gépckct kapott. Sajnos ezek rrern a lcgrökólcrcscbbek, 5 akr:rn r-en ü7cm7,t\ár, anri csctcnkónt a

1árogarorrságot rs bclolrásolja.

,d mozi ősszesen 3ó9 ülóhcllicl fcnde]kczilt, l]bbó1 15.1 etsó,98 rnásodlk, 13 harmadik és.{,{

negr eük lrcll, ,\ jcgrára]< 2 i] Ft kózt vá]vrko:nak, Ezen belül esctcnkónt cl<jforcLul fcicmclt hcllár

(C kátcgóriájil szórakozteró t mekrré]). míg ,z ifjú§ág1 clóadások e§séges jegáta 2 fotint. l
ilmszfuház 19l7 ben a Lcr\ czctt t]00 clóadás hcl\,ctt l7J et talrort, ] j7ckcn közcl c5enló aránrban

keriilt bcnlutatásra 1kategór-iájú (trrepl lr va5 flc\e]ó ]ratású). \ alamlnt B és í| kategórrájú

(szó,akoztató, csak szótakoztató) lr]n, \ bcrr-rutatort fiLmekból a nézók igénleinek a látogetók

zóme hefininc éycn aluli jclclr szerlnt elsósotban a C katcgóriájir Éilmck feleltck mcg, Feltűnó

bár ncrncsak dunthataszti jelenség _ horr íiszonr-lag kcvés a nézók kózr a .10 éven lelúLi és a nó.

Úgn htszik, :r negr-en fcliili koros7tá]r már erriscn tagaszkodii az otthoni kénrclcmhcz (T\j), rníg

r - ,lrc' . lra,oJ ', n.,,zrl _ i, .r.z .u ha ","
Na1lon na3,r problémár okoz a slcrnélr,zcti cllátottság, 1z elrnúlt ér,ckbcn sriírtc cgfs7cr scm vo]t

tetjes a léts7án1, .illandó a fluktuáció, \r-o1c ér- e]ert úz r czctó váltorta e5mást,,\ legrégibb dotgozó

(]aravári l{atalin n_volc éve kernlt a rnozilroz, ]clcnlcg a mozi dolgozóinak szánra 10, Iigr, r,czctó

(1918 márciusáig Orsós lrén, c7t liólctócn Dárdai,|ános), 1 péírztáros,2 gópósz, 1 tckcrcseló,3

jegrszcdtí, ós 2 takarító. .\ rrrozi szünnapja szerda, Hótköznapokorr ó és 8 ór:rkor, vasátnlp |.1

kor is r-an elóadás, L,sctcrrkérrt nutinók ós ój§,akxi elóadások bórítik a programot, l\ filmck

plakátozása mcgfclcló, Fizcn kívlil havi ptogramkárhár is ad a mozi jeglr.álráskor, S,rlnus rrszont,

s €z a7 rrtól)bi évcl(L]en tóbbszóí rs elótordulr, hogr huligánkodó el€mek beióíték a mozi két

rcklámablakát, nemcsak anr agi kárr clliozva, de zar.arr-e a 1átogarortságot is, .\ mozi r iszonllag kcr:ós

látogatójár aI fiigg óssze, hog a Ceglédi Insketeskedclmi \'á]]alar a mozi bűléjét ráfizetés mratt kér

éve megszűntene,

vII. GAzDAsÁc - cezoesÁGl EGYSEGEK
A. Mezőgazdaság - Ezűstkalász TSZ
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Dunaharaszti nlcziigazdaságnag heszncisíthatrj ierülerén€k döllió tésze az F]züst l(alás:t

\íczóg,azdasági é_r lp:rd T'ermelószörerkezet rulaidolra, Ennek e enéíe x mngánteímelés scm

jelentóktelen, F].nnck cgvil, tószc a hál &nál iblr-ó, _sajár házrarást cllátó, dc csctcnkenr: pi:cr,l is

száütó termelés. melr fólcg gúmiilcsl>cn és kjscllb mónókben zóI<1sógfólóknél jclcntkczik, -\

tcngctcg kcltcs híz leglább 90,i-ában íxn ugarus jónéhánr- 5rimólcsfa, s nlintcg 50'," a a

kertelrnck folrtat liiscbb rragvobb Lerü]eren zóldségteímelést, Sokkal jelenróscbbcJ< cnnól a

kerrészetek, Ezek e5 részc bolgár kcrtószer. másik Lészc primótökrc alapozott, len-e r rrágokat

tcrnlcsztii fóLiás iivegházas kertészet,

,{ bolgár kertószctck száma jclcnlcg 6 8, eEenkénr 1 kh körüL kertszeűen múíeli ialdd€l, Ezek

Ligeren a Szr. Isn árT út, Iiisfeludv, Nagi ].ajo_r, Sonog\i BéLa utcák telállrozási ponrjarnál, ma már

bcópiretr rerűleten fekszerrek, s 1assanként fclszámolóclnak, Az eLrrult ér-tize<]ben ,l 5 illen bolgár

kcftós7ct szúírt nlcg, Tcriil€rét eladták házlrelr.eknek. a tóbbi is nei]köz€ütóei ]1len \L,Arn ]ui ,

kővetkezó ér-tizedben, Enock oka ncrncsak e házhclr igénr mc1l azclnl;an nagr-méítékben segír

a dőntésben hanem, hop1 a bo§ir l<cltísrck fok<lzatosan ]<iLjtcgcdnck, a lratalság keré_cbé yáltalja

c7t x flcha7, kö7\ cdcnül kézzelrégzett frzikri orunkár. s bérbe r ehetó szabad munkacró sincs, \íaga

a lTag-ománros bolgár kcrtészcri rnűve]és sem fekédenül lcíscn\képcs nár a mai idóbet,]:'] Á

bolgár kertészetekkel szembcn nijvckszil< az ür cgház;rs fóliás tetrnclls, ,\z utcafcln,ótésck során,

nlintcgr 15 háznál látten ksebb, kb, 50 m] köru|r llr kertészeter ezekr-alójában tarrrrlókettószctck.

ehol a tuJejdonos fuost ismcllicdik az ilr jetlegű rcrnrclóssc1 riglrnakkor legalább 8-10 oMn

nagrkcrészet is akrd, mel_rnek úveglráztcndszcrc, fóliaháza jóva1 meghaladja a 100 n't, esedeg

tóbbszáz nl't is clór,i']'] ]lzek komolv árurelmcló na5, ketészerek. e család fófoglalkozásllan r ógzi

múr,elósúkct, l)r]mór is r irágrenresztés nagl hozzáérrést, sok munkár igérrvel. de jclentós hasznot

}Iás tctmészctú mágáflgazdaságok l'1SZ 1ráztáii tóldek. Ezek mennr-isógc ncn túl nrgt ntnteg

60 E0 hold mivcl a TSZ tagok többsége rnkább tetnészetbenr pénzberri rnca áltást kórt ós kap a

ször.etkezertr]l, Fzckhcz csethkozik rrrrnte15 15 20 lroldnr-i kiilsó helr,en talá]ható s,órránvföld.

mclr clcdctileg is menrességet kapon idós párroló tag f,_lldjc, "]]

Ezen kírril e3 taola r en rnagánkéuben Calemb tatra a'temetó út tolr-ratásábaír nrrntcgl ] knr

Lc a községtól, de ennek n fó]<]tctüIctc is csupán rróhárri holcL, ,\z utolsó magátkózbcn lcvLi,

mczógazdaságitag is ilasznosított fiiltlcsoport. a rr,át crr ítert \1ál, Ál_rónál, lllet\-c _§zondl utcától

északa 1er-ó kcrtcs ,,idülótész, metlek nr]::ridonosli hón óg házakban hobbr_.zerten, iitlúlósképpcn

foLvtxtnxk es el*ént 11 ]5 i-t]nli kertecskéüben keltéSzkedéSt. ,{ tónrlcgcs mezóeazdasági

tetmelós i9 zömnlci az llziisdralász'lSZ tci ókcnrsógúbó1 adtidik,
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Az Ezűstk?.jász 'íSZ, mely 1961 utolsó negyedében alakult, alaku]ásakot meglehetósen szetény

tátgyi feltételeJ<kel tendelkezett.@l Nem voltak gépei, kevés volt az igereje, hiányoztak a megfeleló

gazdasági épiiletei s rrrég ennéI is kevesebb volt a pénze, Így a megalakulás els6 evében, éveiben,

lényegében a kisparaszti gazdálkodás módszetei domináltak. Eúe[ett 2 tálajadottságok

Drrnahataszti viszonylatbán íefldkívül szegényesek. Jó minóségú föld mindössze a Kis Duna volt

áíteriiLlete, szigeti Észei @b 150 holö, a többi fele észben közepes, fele tészben gyenge, igen

gyeíge tüú (homok, futóhomok). Itt, és a továbbiakban azért tétek ki kicsit tészletesebben a TSZ

töíténetéíe iS, rÍrel.. 1,977 decemberében az Bzistkiász rnegszúnt, összeolvadt a Sotoksáti

AtztlykÁász és Dunavanányi Pet6fi TSZ szel, melyen beliil a Dunavasányi TSZ az ttinyító, a

közös neíet zdó szóvetkezet. A fent felsotoltak íniatt voltaL atik kezdetben kevés esél}.t adtá.k a

szövetkezetneL A szövetkezet .veaetői lzonb^n kezdettól logva Játták és felmérték, hogy

nagyüzemi gazdálkodás csak nagrüemi technológiával lehet eíedhényes. Ezért kczdett6l fogva a

temelési szetkezet áta.laMtásám, igenybe vették és íeLtzsztta7t1l< azt a nagyon sokoldalú iámogeist.

amit ál]amrrnk 
^ 

rnezőg^zé^ság át§zewczésekoi nyujtott, s aminek ercdményeképpa a magyar

mezőgaz,daság a viLíg élvonalába keriilt. (A múlt évben az új álaínpokáíi i§mereteL tankóí}.v

írásakot sziikségszerúen tanu]íLínyoznoh kellett a FAO @NSZ Mezógazdasági Szervezete)

ad^tait, 
^2ok ^ 

fi^gy^t mezőgazdaság tóbbi oíszághoz fiszonyított kivételesen gyors feil6dését,

élvonalba ketiilését mutattá§ Így mnálfut az elsó évben a szövetkezet veaetősége 2.2 rrrllhó

forgóalap, és ],'] miüó beruházási l1itclt 1-ctt lel, elrc| lz:l.Líe megkótszcrczrc vagr oru alapját,

(Induláskor az állóeszki]zi]lr ncttó értéke 2,5, l forgóeszkózöké 3,8, a tiszra r.agr on 1,7 rrrüó r-olt),

\ felr-ert lrrteteker új lpületek. glzdaságr bcrcndczés€k, gépcL, íásádásra, llletr c építésórc fot<Jítottr.

megsokszorozva mind az állóeszk<izilkct, minrJ a forgiialapot, és a szövctkczct vagvonát. }íindezek

a]apján. 197: r-égén:rz állócszközök iettó éfiékc 35,923,tl()0 ].t. míg a forgóeszközók értékc

19.118.000 forint, F]zeken belül 2 T_§Z 19ll r.égén a kincrkezó nagobb gazdaság ós tetmeló

eszkó7i;kkc1 Iendelke2ett:

C}azrJasági épiiletck tetén €gí központi épüler (Balcsl ZsiJlrrszkr, 15ó,) mcgfclcló

irodahelr.lségekkel, J,igv tanleközponr ilcmcró u. légén). ahol tóbbek kó7r ] db 98 fóróheh.es

rehénrstálló, 2 c]b 1000 fórrjhc]vcs julrhodátr., egr növendékir,,rha és lóistátló, egr 30 fóróhcl.,cs

scttésfiaztxtó, 3 g:rbonarakrár, 3 haglornánlos góré, 1 KoJnrlnn félc gabonaszárító, mérlegház,

tanr-agazda ópület, mezógezdasági gépek jaűtását szolgáló műhelvck és géprároló szírrek, terüIctcl,

találhatók, Egr istáJlócsopott a szigetr részen a csatotna me]]ett 120 hízómarha és 250 ]ízóscrtós

li]$ zölclségtáró l Lenin út vógón, melr- a le.t ]n.g\ c] }Itli krL kuzo. r.]l,rllozJ.ként most van

Liépűlóben, (,\datllt 1ásd kéSóbb 1 kclcti Lósz nallrakritai allcjezehé1,)
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.Jclcntóscn garepo<Jort a gépek száma. \ííg 1962 ben az clsó gazdasági ér r.égén mindőssze 2

g!,enge úxkroúa] Iefldelkezett e szóvetkezet, és ca ttaktoteg.ségre 1116 hold jutott, edd]g ma a

mezógazdasági gépek szám:r tóbb száz, cgr traktotegr sége mrnrcgr 50 hold jut- ,\ gópeken belrrl a

szöT-edrezetrrek,l k,..,mbájna,20 tral.tora. ós ezekhez kepcsolórJó felszerelések ekék, boronák,

lctógépck, tratógépek, fúkrszák, műrrá5aszótók, bálázók, pórkocsil, ran, r,alem]nt .1

tehergépkocsija tárolsági szállítlrsolira, míg a szántófóldi tcrrne]ósbó] kiszonrlt 1ovak (,10 db)

elsósorban a földckcn, rö]dckrc tijttónó s7állításokli végz , Gc]jcssóg igénlc nélkril tóttént a

gópfclsotolás, szóbeli loiíások alapjáí,)

197] ben a ször-etkezet az elhasználódott _\íT 28 as trakrorok helvetr 2 db \lTZ 50 cs, ós 2 db

Zctor 120 "15 típusir ttaktottal nórelte gépá1lomárrr át, níg a lcsclejtezetr két Csep€l gépkocsi h€líert

1 db 5 tonnás billcnóplatós IF,{ reheqépkocsrt r.ásátolt. (Zátszármazási adat.)

\ gépcsités és az ezek mellett alkalmazotr agtotcchn]k,i eljárások (chcnrrzáIás stb,) a kczdó ór-cknél

lénl,egesen jobb ercdrnónvckct hoztek, Összchasonlításut rréhánr fól;b tcrmónv crcdrnlnvc ot éves

ciklLLsokban,

'1elméní

Biza
Rozs

l{ukorica

19j3
kh g/kh
,l00 

1ú.1

+10 1.|. ,-

250 1ó,l]
ó39 25,.
]5|) ]2,.l

19i ;

kh q,i kh

31,1 1,1,ó

12l- 23,I
173 23,3
223 11,1

1962 1968
kh, q/kh kh q/kh

1í]0 ].1 298 1E
166 1,6 521 9

151 6 I1() 18

13l] 8,3 .+50 16,6
12a E 200 1.+,8

\{lrrdez azt nrutxtje. hog\ a 1egióbb szántófilldi nörén}.ek tclmclósc, tcrméscrcclrnlnvc 3 _|

szctcsótc rTór.ekec]ett l1uc€fiáé majdnem hirszolosía) a tclrnclószó\.etkezet a 1egtóbb s2ánróiildl

tetmékbó1 ió, vlrg\, 112gíon jó, az országos ádagnak mcgfclcló relmést rak.íírort be, s mrrrdezt

glcngc talajadottságok mclLctt, (F]gYcdűl a kul<orice gvengéllb:rz országos kőzépádagná],) ,\

szántófólü tctmclós rnellet, rendkírri1 nregórt a kertészeú rermclós tcLrilctc ós jclcnróscgc,

Ezen beliil lrrelakult a rnegfeleló ketté_.zeu rechnológia_ \ plr]ántáklt űr.egházakban, fóLiasátrakban,

neveLil. gépekkel üttctik. és ar cgós; kcrtészeí tcriilctet óntöZ]]i. az óntözéS a tell]let €s Iesren J

l)una Tisza cslrtomára épúlt. de jelentósco növeli a2 öntiizőtl tcriilctct a sódcrbántlrk hclión

klal2kított taíaklról, velarrrint hat darab, kúlön e cólra ásott óntózógódötból nrctt rr'z, ,1 fóbb

tcrmcsztctt kcltas7cti ílövónyc]r x PaPrike, kíPos7te, ]rarr1ol, de téSzb€n ide sotol|ató az újburgonla

is. Paprlkábó1 19ló ban 3l] lra, löldtcnilctcn 2E8 g/ha,, 19ii ben pedig 50 lra, reíuleten 180.3 q

hektáronkénú termés lo]t, 19]l b€n naeíoí súlr,os kicsóst jclcntctt, hogr augilsztus ,l t]n a

paprikatcrnl<l tcriilctct súIios jógcrés értc, Inam rnintcgr 15 vagon terméskrcsés volt. _\ kát
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hekráronkélru rennés rolr, 19]] l}cfl nag\on sú]ros ]<iesésr ielentett, ilog1- eugusztus .1 érr a

peprlt.rtermó tcrii]ctct súlros jógretés érte. Enriltt mintcgr i5 ttgoll termós]ricsós vo]t, \ kár

negt-ságára jcllcmzó, hog\, 1, álllm] biziosító 1,100,i.)t]O l;r ]iártéíítési llz€rett, Káposztllélékból

öss7cscn 125 hektárnr-i rerűleten ]l1,] qi/hr, tcrnrett. Ósszel, es on]írá iu] a s7ő\ctkc7ct i;sszcs

k€ttészeü teínlclé§c 19l2 bcn E hektánri rolt. (2,9lra, paprlkt.3,.l hr. g ókérzi;ldség, 1,] lrn, ciszi

káposzta,)

\ kertészetr tern-rclós]rcz tenozi]< b]zonlos ronatkozásban az újbutgonia rcrnrelés i_q, n-rellcr 125

hcktáron rcnncsztctt e szilvetkezet, és r buqont,át kin ctó máso<]vctésj ziildsóggc1 caútt

hcktáronként mrrrtegr 90.00l] Ft hlsznot hozolt, l.] tckjntetbet e burgonra után másodvetéskénr

iejes és vi]r,ilskápo;u tálló] ó_] ha, kelkáposztából 10 lra. karrlábóbó1 5 hl r és katfiolból .1.1 ha t

ültetcir e s7övctk€Z€r. E nör érx,ek kij7iil l9ll_bet legjobbrn a krrllrll

bozott 1,518.000 ten-ezctr átbcrórcl]cl szcrnt)cn ],1L]ó.000 ].t ot,

\em hozta ugl.rnaklrot a vátt ererlméntt e felsóbb szcrrcli ósztónzésére is íetett 100 ha,

mustát. ,\ IriséIle ü nö\,é nr nrintcgr 5 0n i,át h <lzte a tcn-ez ettrrek, igrz l lcgros s zebb homoku \ ctctt

nővérrl ez igcn crós szó]]rát honloltr-etés miatt, rnrnregl fclcrószllcrr kipusztult,

.\ ni]rónlterrnesztéshez hasonlrl.rn fcjlóclött ós alakult lz ál]enenr-ószrós rs,

In elsó hel_r,err a s7xnxsmarhx tcnr,ósztés áI]. melí rés7bcn húsrctnrelésr. íészben lejteímelést

szolgált, linnck mcgfclelóen r telrénátlomáq, 93. l nilr cndóLmarhák száma ]3() db rolt,l]]r

.\ tchéná1lománr nál ugrásszerú tcrnlclósnilvckcdós volt l tejhozarn tckintctóbcn,

\Iig 19i6 ban a tchcncnkónti tcrmelés ].+]L] Litet r olt, :rddig cz 19]_r b€n 30ó6 Lit€úe norekedert,

Hústctmclés szefupontjából 2 s2ij\etkc7ct 19]6 ball t592 mázsa. 19l] ben pedrg 1ó8i rnázsa

lizómalüát adon :ít a l<ctcskcilclmi szcn-cknck, (I]z .dz 1962_ óli ,l9 máusánlk tc]bb minr

hamlncszorosl,) Iiiililnöscn figr elemreméltó u5anrkkor. hogr az áraclotr állarok 9óo l lrrr-áló.\

osztálrír átu r-o1t, Jtlrészt kűlföldr c\J,o|irá mcnr,

\7 állartcnfasztó§ másik tó ágl 2 seliéstenrésztés, l:lt.16 aírlekocx, s a kocáktól szátmezó

szaporulrt fehevelése szolgálj:r, Ttt.rz crcc]ménrck ]916 1roz képesr rrém ri_.szaesést nTutatnek,

19i6 ban e5 kocára 19,9. 19]l bcn 1],,l cLb ]rismalac ]uron, \ l,isrnórtókű riss72csós ok,l, 19jl

ben kcrültck fch 1rltásra l kiótcgctlett kocák elóhasr kocákkal, .\ hústermelési etedménr ugr amkkor

keclr-ezó, Eg e5 kocáta ithgosln 20 nlázsa hizott serrésértékesitós csctr,

.\ juhok szána 80l) vo]t, Trr lrt,iftás] jogosul$ág.Jt etsósorban:rz indokoljx. bogl e juhok a nagl

kitcrjedósú burgonla és zi;1,:1ségrarlókrt jól értékcsnnr ós cglberr letakarítják. míg a tóli

idószakben e béttárolilkben kclctkc/ctt huLlx.lók<lt hasznosíriák,

19ll bcn 3 szór-etkezer az á1lattenrésziés mirrregr urolsrl ág:rzataként a sócletavekba jclcntós

heLvadékot rclcpítctt, 1llclr lchalászása csak az cl]rolerkezó ér-ekbcn kcrdóclhcr, Nagi,obb más
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állanenr,észtési benrházás a rár,hatr] cgrcsülés rni.rrt ncnl tintónt, Os.zcsítrc a szőveüezet 19jj

bcn crcdn,énr-es évet zárt, és árber-étele 19]ó hoz r iszonl,ín-a 1,988,000 Ft ral ncir-eke<]ctt,

l]bbcn a rnczógazdeság jó berételei mellett szereper játszorr a rrcn llrpter,ékerrységból származó

jLlr cdclcm is. mclr nck tijbb mint tjr ér, óra a szővctkc;rct bcvótclc] ki]zt mcghatlrro:, , t,. Lcp. , _rn,

Íg a szóvetkczet utolsó két óvóbcn a bcr itclck a kórctkezóképpen alakultak:

\ór-énr.tetme]és
Áthrtuitá,
lpaú üzemek
l igr éb áLbcr,étel

össz, átber-ótc1

I916
]2,512,|)()() ],t
12,-i00,000 l t
62,133.{)(]0 Ft
9.89tl,()(l() Ft

|9 t-l

23,813.000 |t
1],068,000 Ft
ól.ó9.+,000 lt
11,0.+8,0i_)0 Fr

107,635-000 Ft 109,ó23,1]i)0 ],t

.\ bcr ltc]ckbói köztcrIrclre. rátsad.rlombiztosítási játulélta. termclési lclóra. építés,szetelésr adóra,

ráros, és ki;zségfejlesztéstc, jörcclclcmadrirr ós gópjáműtdóra 19:ó ban 2],525,()()() Ir, níi]'i:
bcn 22,9]3,00() Ft merrt. ,\ mérleg szerint] nl,crcsóg 1i,i59,958 Ft r cilt, a tagoli murrl,acgvsógciktc

ó2Ft,\a]an lt min.lc7 10 r'lrás ledolgozon n.rnkanap után 16 1,r Liegésziró murrkabtrr k.lptak, Ig

a szóvetkezetbco 1 f(]fc jutó át]agkcrcscl u 19:-6. &l :2.9|)1 l,t tal szcnlben 19ll ben 53,0]1 Fr

ra módosult, A. ször.etkezer taglétszám;r 19l] bcn lz clózó óvhez képest,l(l tórc1 niitt (rlgcl;bcn

alLalmazotrakiiénr foglxlkozratotiak). és elénc a 3ó9 fór, ezek kiizül ezonben 1.1B ló lrugdíjas ós

jáIadékos trg, (Összehesonlitásu]: ] 96] bcn a §7ó\ crkc,ct 290 fóícl lr!al*rlt, cLc cbból doigozn csak

180 tudott, 110 fó ollln idós rolr. 1rogr filldjótl ós grzdasági felszerelésérr lírú] rnrrnkacLcjót már

ncfi ho7hltta a l,özi:jsbc,),{z állandó rlka]rnazottak szám:r 365 fó volt, klénlmulrkáknál a

szór.etkczcr clsósorilan a hclri cüákok kijzűi. idószakos clolgozók.rt rs allraLrrezott

.\ szóvedrezet vá]esztotr szcn-ck az ór- folrarnán clriirásoknak mcgfclclilcn műkildtek. a kózgt-rilés

kétszer, a ktilcli_lttgr,úlós cgfszer, x választotr 1 1 ragú vezetóség 1.| szer űlésezctt. I lrnck tagl.ri l :rjte

József rsz, eltók (196.1 óta folvanurosan), Bodrogi Líszló elnök 1r,. relennt \\'ctrtb c t .|óz scfnó,

Oberirank XIánásnó. Kalrcncckct Józselné, Banu Jrlzset Leéb János. Schuszrct Xlihálv, Iior ács

Sándor, KalteneckerJózsel \\:ellbet.lrjzscfr oltak (a r czctiisógbcn Icr ó nói lzonossig neLl rzonos

csaláclot jelo]), \z i_lttagú l:llenórzó Bizonság clnoke IűdJózsei tlgjai Banta Jilzscfnó, Nllnnhe]m

]ános, Oberfrenk ,{ndrás. \\'ol1'I.órrncz rolL.rk, \z ilt fós Szin ctkcze,ú Dönróbizortság clflökc

Rábcnspcck lrcrcrrc, e ] tagu Szociális ós KultuL'ilis Bi,ottságó ()bclfrrnk NIánásné, -\ dolgozrlk

kőzűl 19]6 ban klr áIó drngozó kitüntetést ktptak Lóíncz lsnán, T]]lr Nánclor, Borltogi I.ászlil.

19ll bcfl ].ixltcneckeí |erenc. \\'lgaeL \ntal. !,alrenecker \Ithálr-né. Karl ]ózscf ós ]-céb }íüálr,.

.\ Szociá]_Ls ós liulrutá]is Bizonság kezdcmónlcu ósótc a szilvctliczet 19l] llerr ]3,1 frlt jutalonl
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jellegú kedlezrlénlczctt külfrl]<li társasutazásben részesircft, Kö7iilii]i 220 en ötnapos

cschsz]ovák]a]. ]-l cn Szor-jetunóbeJr utazáson §ctrck taszr,

B. Az Ezü§tkalászTSZ ipaíi tevékenysége

Dunllraraszt]rr , dóntócn:rz clmúlt l,ót ór tizcdbcn összesínc rnintcgr 1l0t) f(it foglalko7tátó

tizemi jelegű ipartelcp, kcrcskcdclml nagrtaktát. ragt javitóiizcrn lótcsú]t, l-]zcl cgr ris,er,rz

Lziistk.rlásr \Iczógazdasági és Ipari 1'SZ üzemeltcri,'L'l] ,\ TSZ üzemek e$ik legrégebbd,e a

sótlcrbán\'a. ,\z elsó sódcrbánrák, a Tcmctó út folr,tatásában, a TSZ tanlakcizponnól keletre

mintegr, 500 rnótcrtc nr iltak. Ezek me ku,nerülrek, hclvlikón ajntegí 20 lan nli, ,1 5 n-rétcr mélr tó

vxn, ]elcnlcg e llánr,ászat a régi sódertelepektól ószakkeletre, az ún, karicsos dűlóbcn folrik- .\z

ii7cmeltetési. krrennelést ós srállítást bór}.en _u EPFL rega mcl, c rerrrlcrtn (!:\, l]lodefi na!^,

vonóvcdrcs kottót üzeme]iet, I teriilctril a nlúlt ór. scirán részben Tsz. részbcn dunaharaszn

építkezésekre 12,0(10 rn: sóclcr kerlilt, e9tb -zrün*,k lnellcrr LgrLrc.,tk,lz EPFL,vxt törrént

megállapodás nvomálr rrrilt meg 19]] ben l 'r'SZ hcinrokbánr-a, l_'ióbl)i Budepcsr ]latárában a

dú]r]ben územel, L. lromokl;ánla kitcfmelésc még csak kczdctl szakaszában íerl, íg1, 19l], éri

termelésc rnóg ncm jelentós. _\ hr-ics és homokbáni ászetlroz rartozó nurrkákar §'cinbcr Sándot

]tántítone.

,{ ször-etkezet 1egclcntóscbb, minrep1 ér-i.19.000,0t]0 1.t tcrmelést adó űzeme:r félrrplu üzcnr, r

tanr akózpclrrnó1 Jcválaszroti részen iizemcl, .\z iizcmlrez - r,rrelr rrck nlintcgr 210 dolgozója van

három územág tarrozik: e férntiimcgclkJr ós closztti, a gépi forgácsoló, és a lakatos űzem. Proilia

ennek negfclclócn széles. Iráltított tennékei köuó \{edicor tészórc készítctt nlűtóaszta]ok és

kiirházi bctcnc]ezések, a YiB]]K v./rlla]at r,ószótc készítert r cndóglátrlipari betenJize.tk, FEe
r.álla]ar részérc gázógó bcrcnrlezések. IIL\Rr [.,!r! {,,rnhrez cs,rpt,k, ,lz SI{I. tészétc

tergoncegiltgók és szálJirószlleg bcrenclczósck cgrlrlárrr teltozrlk, l-] tcrmókck jelxró§7t hozott

anreg fel\a_sznátísár a1 kósziiltck, l férrrrprri üzern rnunkáját Schuszter }íihálr iráníírotta, Neg1,

László. l]orr áth lsn án és Fodor Sándot részleg czctrlk segítségévcl,

I,ímpari tevékerrrségct fol\txtort, dc nenr a lémipari üzcn lictetében és telepén, l,renerr-r a Bajcsl

Zsi]nszkr-úr 156, alanl TSZ kozpotrban a hárorrr éri c] ezelón léresiilt műszctürcm, ,\z iiucmrósz

els(isoll)an 1 \IIGÉRt'tészére pr,ártolr újlijt:r nanométeteket és nás rnórórnúszcr fólcsógckct, \z

alig 15 fólel dolgozó rnűszcrűzcm rctmclésc. melr-er \ asilcscu János itánríton, mrrrteE 8 müó
foínlt értókú vo]t, j\ !űtst S. u. .1. szárn elen rr'űkildó múlnt:rgiizcrn ptoi:iljl'rba tószbcn kiilónbózó

be]]<creskedeLrri és kónnr űipari i áIlalatok rlszére készítctt gornbok. diszc_.atok é_. divatcikkck
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míroztak, \:a]imiírt kiilönbözó múanvag házrartási cikkek. ,A. mratep1 3|) f<ís. dőntóen nóket

foglalkoztató üzemet L]ráni].\nclol rránritorta,

l, gr ancsú l |ürsr S. utcában clolgozon e mlndcjssze nlo1c iós miotenszta]os üzem, rrrell krilónbi]zij

rállalatok, kohászau vá]lalatok su ámáLa készített, profiljábl tartozó áruker, .\z ópítóipari tészleg

Iészben 1 rcrmc]ószőfcdrezet múkóclósi tcriilctórr Iér ó fclíLjitásokat és karbantartlrsokat r,égezte,

czcn kir ii] az,\Ll'ÓKtR, Nl.\Fl,l.Rl'és Ipatmúvészco \'á]hlat hclri telepe részótc ríg;rctr

külónbózó túln\omórésztbctonozii nTunkákat,

.\z ipari részlegck 1rözüI cgl,ediil az átszcn,c,és rlrtr:j]lt'r \idot u. ]. sz, elerr rizcneló fri]u em

rrcm tLLdra teljesíreru ter.vót, .\z ítszen-ezés rniatt uganis cgl idcig hiánlzon e fóproilt jclentó

bútorlap plártáshoz lr egr,ü célgép,

Összesín e ez lparl rizcmcl nrrntegr ót] rállal.rt róslirc vógcztck rnunkát. terékenlsógr,rkkcl cgvaránt

szolgálr,:r a népgazdaságot, óJ !7i;\ crkc2et lre\ ételét, fejleszrési és bcruházási fcledltait, E tészlcgclr

19iB. januát'1 jórcl szintérr a Dunar arsánr-i iDunahllm_rzü, Sotoksári) l)ctófr TSZ trárrrirása a]./r

kcrűirek e ktizós nagr tctmeló_.zör-erkezct rulajdona]<ónt,

C. Az északi iparterület

Dunal'eraszu iparl úzcnei. nag kereskcclclrni ral,tárei zónneL a Dunaharasztita ber-ezetó

|krr czeró) urak kórnrókótc telcpülrek. Eze| lröu iil a lcgnagrobb és lcgrégibb tpari tcriilct az észek-L

ipari 1rörzct, r Durrz urca, _soroli;ári út, I}ajcsr Zsilnszkl irt talállroziisi pontia körn\ókón, Irt

ahkultak ki c]sósorl;an e Dunára alapozr,r e \AIL\RI helójar-ító. a \ádiizcrn. majd iric rclcpúlt

az,\utóker relep. cle ezcn kóí7cthez raltozl l)ulr,]h,]ll.,ti lcgLcijcbb tlzem< a HF\ j:rr-ítómúhelt.

mig klscllb iizem€k az Iparrnúrószeu \'állalat asztalosipan tclcpc, a Drurar.ats./rnr i '1'SZ kér

mororrekercsc]ó tószlcge. valarrriot a, .iltalános Yrltarnosipati Szórctl<czct fesró tészlcgc, ősszesen

rrvoLc kisebb nagt,obb ipartelep,

l.c .t l]z'l egr g--c , \l \ll\Rl hr.,r,,,.-.,.-, \l \ll\Rlll -r,r i.r,lglz;,a..a_

Dutehataszn Duna u, ]9, sz, alatti üzeme.""',{ xL\H-\RT, melr kisebb veglcs proÉIú üzemból

1961 bcn alakult elóbb hajójlrliril. rnajtl hajóópiró iizenmé, ptofiljának nlcgfeleló kónilmónlck

közt <1olgozik, Terülere miltcgr _j hcktár. r.izpxl,ti rós7c ti]bl) firírt ,|00 méter. í9 lrajók építésétc !s

rizrcbocsátásáta mcgfclcló terrilet áll rendetkezéste, ,\7 ,,i7cni épiiméníck rnegfelelók, .\u

üzenóp ctcgrkb. B00 nlr alapterületi hangátszerű épület. Itt tclr,tóni]i ez elószcrclés, ebberr wtn

clhe\-ezre a góps7creló részleg, rillanrszereló míihclv, festóműheiy, a szetclóslrcz szükségcs számos

cólgóp, 1 nrásik, mirrtcgr 5ll métet hosszú ós 10 métet széles nlg,ópülct kettós rcn.J.1lelésű, Fc]só
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tészén az ircdáelyiségek, üemi konyha és éttetem (esetenként tanácskozó tetem), löldszintjén a

lorgácsoló úszleg található, Küön kisebb részben helyezkedik el az asztalos részleg. Ki]lón épüete

v^n 
^z 

any^gakráír'^k félkészraktámak. Áz üzem legimpozánsabb tésze a sólyatet, Itt egy kb, 100

métcr hosszú, és ilo méteí széles tészen tórténik a hajótestek összeáüúsa. Ezg egy messziról is jól

htható, nagy háiótestrészek emelésére is alkaLlas toíonydáflr és kiilönbözó célgépek segítü. A
só]yatéí, a felállított négy magas oszlop, és az ezeket elhelyezett refle.ktonendszet segítségével

bfurnikot teljesen megviLágítható, azon éjszakai múszak iS teljes éitékú hunkát végezhet, A hajók

vízíe bocsát,ásá! kihrlzását megfclcló motolos csöílók biztosítj]ík. A telep felszereltségéhez

megfeleló szállítópatk tattozik. Ennek lelke egy nkodódarrrs autó, mely sokszot besegít a község

társadá]rni vagy közéídekú munkáiná is. Az üzem tennelési teívéi 1977-ben 105.9%-ta teljesítette,

míg nyereségtervét 108.2ok o. EIőbbi 62.959.000 Ft, utóbbi 23.800.403 Ft voll Á teímelő muílra

solín kisebb éttékú javít2sok tne]lett a2 üzeín hét nagyobb uszályt készített, A2 eiedfiényes munka

nemcsal< a jó technológiának, vezetésnek, de annak is 1röszónhetó, hogy z áo\oz6k zóme szjátjinak

étzl 
^ 

íl.ollkát, 
^zt )^yíteíi, tókéletesíieni igyekszik, Igy 1977 ben 35 újítást adtak be a dolgozók.

Ezek közül25 ör fogadott cl, és i,czcicti bc x2 ii7cin, \z üzern jó munkálát érrékcltc l)u]ar clvtárs

is 19ii, júnlus 5 én az tizemben tett látogatáskol, melr eg új típusú,,Bárka" elnerezésr keport

hajóúpus vízre bocsárásához kapcsolódort, L úpus gvártását 19]] berr kezdte meg az üzcm. \z

üzcnl dolgozóinak száma 209 fó, tórlr kijzüllik l6l, nói dolgozó 12, A létszán-r e$ébként srabil, ú
ér óra közel azonos létszámmal dolgozü az iizem.l flrrktuáció ncm jclcntós_ .\ dolgozók nintcg,l

6(l','0 a, a]s57cscn 125 cn törzsgárdatag, l\ clo1gozók többsége, i3",i, a duna]rar:rsztt lakos, ,{ pestiek

aíáfi,a 21l;, a r-idékreké 63,.\ r-idéklől jöló munker,állalók szánúra cgvóbkónt megfeleló

munkásszállást tert fcnn a \.állalat) az izcrr'tőt' alig ] L]0 méteíe _ ahol j.l szemé]r ]zamnIa \ ai]

lrénrclmcs ] 3 á5as szobákban szá]láshelr,. r dolgozók zöme _.zocialista bdgádokbai dolgo2jk.

Ezek száml 13, 19]7 berr 1 tó kaporr krváló dolgozó és 1 fó kn.áló táísadxlmi munkáólt kirüntcrést,

,\z úzcm vczctói tcjbb mint tíz ér, óta Optis ]ános űzemvezeró (munklérdemtend ezlist

lokozata), Fekete László múszaki r-ezetó, ,\z üzem igen 9züg poliúkei és társada]rni életérrek

líálrítója szrntál tóbb mnt úz ér.e,'tóü Pál. ez üzemi pártszcn.c,ct tjtLára (nunkxérdemlend

bronz fokozat)-

,\z űzemben ónálló párt és KISZ ,lrpsz€n-ezet múködik, a syakszcn c7cti txgok s7árnx tóbb nint

180, l\ 10 fós i]nkóntcs túzoltilcsapat játási lclscn\cn 2. 1ert, ,\ 35 fós 1ó\-észldub két he\ezést aft

el játási rersenlen, ,{z 52 tls \-óróskcrcs7t s7cn,czó munkájáluk eredmérrr e 1B,.| ]rtct r:ór 58

véradótól, .\z űzcmbcn rnűkildó béll eggr-rijtó szakkőt 28 tagú, .\ társadalrni óleter segitr, ho5 az

űzem dunaharaszo terűletén onálló r-izisport tclcppel is tendelkezik, ahol klubhel,r,tség, társalgó, 2

pihcnószoba rárja a fclnórtcLct, nig a gr-erekek részérc jól bcrcndezett játszótér, kis stí.fldfürdó. á
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spoltolók s7ánrára egí kisebb kézilabdlrpálrl á1l rcndc]Itezéste, Ré_crben críc :rtapozódik az územ

klspáltás, de esetenként a község rregrpáIrás r crsenreken is rószt vcvó futballcsapat, Ezen kíl-ril

sokat tesz az iizem a községfcjlcsztósérr, \ NL\FL{RI szintc mioclen társadalmi munkánál ott

található. Iiüiönöscn a gr crmclrrntézménr eket segín c ós rószben e sportcólokat, .\z üzcm c1olgozói

19?] bcn kót komrnurrista szombarot Lartott2k ill jclleggel, melvnck jör.cclelnét tészben l községl

ór-odl, tészben a \1űvclódési Ház ós rönregspoít célokra alán]ották,

.1z északi ktjrzct másik nap1, rclepe, az ,dL t UN|R \ JlL_lLar. b.lroI& lJJ<,lrre.zkerelkedeJni üzlctág

l)una,,rtcai ltagl-rakrára, ]]i ] ,\ raktártelep mrnrca .1 lrektárnr-i teíülctcn rclüL cl, ne]vnclt zóme

federt, r-a5 núlt lalt,írterülct, kiscbb hánradl betonozotr kilz]ckctló út. illen-e irodaépűlet,

minimálls e parkszcíl, ncm hasznosított szabad terüIct, \ tcruleten leró nig\raktárak szárna ]2, ,{

teljes taktárr tcriilct czekben 12.]00 m],{ taktárak cgl tésze 5.i95 nr nli alaptcrlilctú taktát, télerr

fűthctó, l raktátak mellett egr cnlclctcs. dc nem tu] nagr iro<Jeépület, egr fa irodaépüiet, cgr

kereskede]n üzlet. laleniílt kiszolgáló ós szociális épüIctck ralállratók a tedlererr, ,\ telep fó

üzlctága a bcllölrli teláció, melr- Csepel rnororolJ<al f€lszelett teheígépkocs]k és autribuszok.

valamint Rába Nlann motoroklial lclszcrclt gópjátmúrek atliatlészcit folgalmazza, Hlég jelentós

forgal:n:rt bát a bc)tölcli tclációnak csnk mint€gv hetodát bonr-oLír le az import reláció rs, n.rclr

Rába l)utra. Iomfu gépkocsü. NDIi tlrgorrcák, ós egres csehszloi.ák gópkocsik a1l,attészeinek

fotgalrnazásár-al loglrlkozü,

,\ telep harrnecüli cglsógc t 92.1. sz. szaktizlet. me]r- kiskcrcskcde]rni ter.ékerxséger folvrat, azonban

500 m' cs fedett, és 12í]0 m] nűlt íaktártérrel tcndc]kezlt, s íg],nagron jclcntós mcnnr,lsógben tud

árut forg:rlmazni, A. telcp bclsó lclszcrclcógr onarkozásábarr rcntlcll<cu lk a taktározáshoz szűkséges

külörrbözó tlrrol<] rcndszcrckkcl, belsó száűtásoklroz s7iiksagcs elekríonos tergoncákkal, el.rl ult

ezonban rz clcktrornos 1rálózat, s e rízkétdés srncs rncgilldr a nlegfelelóen. Ennél rs negr.obb gond,

lro5 a belsóbeépirenség kór.etkeztébcn e rrkrártcrúlctck már nen-r nin chctók, lgaz, czcn nómileg

scgítctt. hogr 19jl bcn bérbc sikenrlr r.enni l kózelben fclszárno]ás ilatt 1eió Nádúzem terül€rét

ós raktátair. ez azcinban csakideiglenes megoldás, nrcrt e tcnilct 
^ 

iöíóben má_r célokat log szolgáLri,

-\ r.áJJalar foqalna ugranis óriási és e§Ie nóveks7ik, \ három relácrLj forg:rLrra (belföldi. rnpilrt

és kereskcdclm üzlct) 19]-l l)cn l ll2 m]ll]ó fotinr r.olt, Lzen bcIüI a bc]földi tcláció l 110 műó,

az unpott teláció 206 milLió, a kiskereskedelni bolt ]3l müó forgeLmar bonroürort le. Lkkora

tóm€pÉ árlr rrktározísa nég akkor ts hltalnxs tciu]etet köíetel. 1r:r e forgási scbcsség riszonrlag

kedr-ezó, mindösszc 133 nlp. ,\ i állalet szcrnólrl clJátonsága rrerrr túl ió, \ feltédeniil szükségcs

lótszám 1ratárán van, de e létszániejlesztésr bótkeret lrrárrr a rs g.itolja, \ dolgozók szárna 19i6 ban

153, míg 19i] llen 13,{ t,olt, a lérszámcsókkenés clsósorban a nem Ezüai dolgozóIoál r.olt

nagiobb, 19ió ban ó0 fiz]kei mcllert 93 ncm fizilie1, 19]j b€n 5l frzikai dolgozii ncllctt ll ncnr
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tlzikai átlománrrr látra e] a kereskede]rr-Li felrdatokar, ,\ ncm fizikai létszámcsr]kLcnóshez jclcntós

mérrékben hozzájáruli, hog\ a7 úgl1.]tc] cgv TCL,,/.150 úpu_rú szárnnrigépct kapotq mel,r, 5 fós

l_r.ukasztrlrészlcg scgítsógór c1 cllárja a naglmennriségű kcrcskctlclmi ós tátolási adminisztrácrri

jclcntcis rószót, \z rizem dotgozórnak minre$ Sl,)!'i e nó. és mltegr hétharmada dunaharasztr

1ekos, i nók aránl,1 riszonllag kiscbb a raktározási részlegnél, irt 53 dolgozóból ?9 n<i, .\ szakiizlct

1 ó os 1étszámú. d€ két fó blánníxl dolgozort az ér folr amárr. \ szociaLista btigádok száma r.

kózülük 3 .rranr-, 2 ezüst, 1 llronz fol,ozatú. ] bigád nem étt el megleleló eredménrt. ,{ relep

rczctójc Osgráni Sándor űzletág_igezgltó, aki Palotás ].crcnc ]<cteskedcLmr os7tál\1c7,ctó, Negl,

Sándot űzemgazd:rsági osztáI\Tc7crlj, ó§ Stunmcr.lózsef lllktározási osztálrrezetó segítségéíel

irlrnlila az üzlcti tevékenr séger. ,d telepen 19i] bcn rncglrlakult 1 lendészeti sz"Igal:t, Ön,rLL

túzvédclmi oszrag szen-ezridötr, jól nűLi]cló 2(l fós IiISZ alapszervezer dolgozott, \íagas a

\'őrőskereszt tagjeirrak szárna mintcg\, 100 ló, akrk ónálló alapszcnczctct kópcznck, ,\

sza]<szcn-czeti tegok száml 12t_]. 19j_r]len nr-ert ncgolrlált ]9i]. ápils 15 ró1 az územ belriü

érkezteiés, L,bédlő és rá]a]ó lótcsítósól el, nlíg az cbéclet az üzem a Pcst r idéki gépllártól száltítja,

\z órodás és a bó]csódés glernrekek édesanljaurak gondjáfl a Tanáccsal kötött ncgálLapodás

scgiretr,

.\ Durr:r part harrnadill jelefltós telrrleter mirrtegr 3 hcktárt ós_100 rnétenr i plrrszakaszt elloglaló

tcLcpc a Náclűzem,]r-'Lz a r-állelet cgliLc rolr a )cgrégibb dun:rlraraszri üzcnmck, dc az icló és a

lejlódés eljín felenc, Figrrószt l sotoksár-i Dutra ág iidiilótcrülcttó r:áló fejlesztésc nriatt a lrajtlan

nlglon jelentós nádrömeg csókkcnóbcn \ á11, nlásrószt az iizem nerrr lolr optirníüs, 'l'öbb ér-ben

rálrzetésesen clolgozon, állandó volt a munkaetcihárx is, az 1958 ban móg éIüzcm címct kepott

őnálló üzcn fol<ozarosan son-adt, Ennek kör etkezróbcn a Pcsr }Ie§ei 'lózegkitetmeló \-állalat

19i]. jmuár l jével átldtl e Dunántírü \ádg:rzd.rság \'állalatnak. melrrrek e5,re rnkább perifériátis

üzeme letr, icjlcsztósét ncrl szotgalmazták, s 19i3 b:rrr, mint ijná]Ió liucm mcg is s7únt, t]itó1

kczdrc tcvékentségét a r-elencei iizem relepeként vógezte. melr- elhatározta 197]_ben tóítérló

ielszámolását, ,\ Nic]üzcm rLto]só tctmclós] óvc igr 19]6 rolr, ]t<l,ot 5j,,10] liózi aratású ós.{,.150

gép lratású nádké\ót dolgozott fcl,.\ fóbb termékek 11_852 rn]öt ccr'timótctcs ós 26,91j m]

fagrr-étlel.ni nádlemez, 1]39 tekcrcs kózi, 1_],|1i gópi nádszóvet. valrmjnr ],,+52 rckcrc\ c ,|^lt (ulu

nádsl ilr ct, ós ,18,|]-]0 tekercs e:rpott dupla nádszöíet, 19ll tól a Nádúzem rnegszűnésétó1 mfu csak

a csoPoífi-ezetó, éS 9 fizinli dolgozó nlradt l dunaharasztr telepen, Lrkrrek feledam l kis dunai nád

leatetá_.a és táro]ás2, rnig x ]cxrátott nádat a i álla]at tor-ábllszáütj:r a vclcrrcci üzcrnbe, ]l rnunkák

kcrctóbcn az itt clo1gozók l r€n-ezeir 50,1]0l_] kéve nádc].rl s7cmben 55.0i]0 kér.e nátlat arattak le.

\{lndez :rzonban csek kis r,ószc a múltnak, \ fónrl<orában 60 80 iir foglal]ro7txtó ü7crn vóglcgcscn

clLcrii] l)ulrahatnsztitól. Üzemi létesítmérrleir és tedlctót a nádiáIoló rész és e5 krs szociálrs
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helriség krr érelével - xz .\L-TOl.'liR nek adtl bórbc. Tárlanlag eu ]tcktonos Xlúrck tálg\ el e

terület mclt atclólól, ahot írj rcnilcti ki]zpontot szeletne kralakírani. \Icgiíllk :rz eddig lczátt,

jelenrós hosszúságú parrszakasz, ahol a Ráckevei Duna ági Itrézóbizotrág setant t es

horgászparcellál<lt kn án Lalekíterrr. i Nádürcnl mcgnaraclt tátrnii részlege azcinban csak akkor

kcrül cl r.égleg Dutahatasztlrr1], ha a rál]elat másholmegtelcló tároló hcllct kap, rnrel az rtrcni nád

l,]0!'o a erpormrinósógír, lgr-jelelrtós lt,r,cts;rnlagl;ázis l kis dunri nád,

Ka]z\ cilcnii] a Nádrizem nlcllclt telálhlltó x7 .\]ta]ános Villanosipad _§zöíerkc7ct fcstótészlege.

melr az északi tclület legksebb úzcmcgi sége, ,\ szor-etkezet uzemtószlcgc 1971, szeptcmbcr 9, iita

dolgozJr Dunlhlrasztin .r Sotoksári út 23, sz, alart cgi magántrázban, abo1 cgv fesróműhelt, egv

szctc]r]nlűhclr,, és e5 klsuárú. illcn,e anlagrakrát található, "' ,\ tészleg prolrlja r illarnos

kapcsolótirbla szctelés és kisgép fcstós, .\z éves telrn€lési éíték kb. 1|] m]]lr<l fofut, Etrhez kópcst

:r dolgozók ]ótszárne Lcsi, \Irndösszc 9 crr dolgoznal i8 fétti és 1 nri), cacdcn ezr]stem.,

szocielisra blgádbal, Iicttcn kórülúk klráIi] dolgozók \agi, ]icrcnc és \eck ]ózscf tclcpvezetó,

Szinrón a SoLoksári úrot relálható a Durrer-atsáfi,i Petófi T_§Z Lótj1\ ítrilószlege. a motortckcrcseló.

tl]en-e dízel tészlcg, ,\ motorrekcrcscló részleg l'asorióan az F.lcktrornosipari Szór:cd<czcüez

szintén egr krsebb maginh'í7ból árahkitott nlúhcllbcn dolgozik, ahol nélrárrv motorteketcseléste

beáütot góp, rlten-e más kiscllb gépek. eszrerglped stb. segitsúgói ci. v lamosipati gépck,

clsósorban auróklroz ragl jáműreklrcz krpcsolócló vlllanrosgépek jarítását rógzi, Áz üzemrósz

19]3, fcbtLrár 1 jén telepúlt l)uneh:rtlsztrra, ós i]sszcscn 25 fót foglalkozrat]r',, tkiknck zőme (19

fó) téI6 dolgozrl, l(ózülük né1l,en lirr,áló dolgozók. ,\ relep tránr-itója Rrlth GlilrgT,. \'ahrnircl

naglobb létszámú a clízc1 rószlcg. melr összcscn 3ó lót fogl.rlkozt.rt két üzeolópülctben. a Soroksári

út 36,, iLlct\ e a Bejcsr Zsihrszkr út eiején találhat<l műhclr,óbcrr, ,{z iizernró:zlcg elsósorüat

ieímelószövctkczerek és kornrólrbcL iizenrclr számáre ragc, proirljába r-ágó javítások:lr, gépek

fclújitását, .\ rlo1gozók zőme itr is fóLir. ekrk rrrnteg 509"o ban dun.rharaszu 1akosok, ]lz az

üzemtas7lcg i_q 1913, libfuár 1, óra dolgozik l)urreh.rtasztrn, Áz tizcmtészleg lránliriija ,\rlrrv

Dénes,

A P€iófr 1SZ moofieketcseló rószlcgéve1 sz.mbt L], ,r HF\ \ollJl ltll.o ol.lrhn.r Bajcsl Zsllirrszkr

út 10, szám elert kez.]te mcg L9i_r, febtuliL 1 jón nlűkódését Durraharaszri legujabb L;cmc. az

]pxrnűíéSzeri \'á]lalat asztalos mrrrtaeszratos iizerne.LlL ' ,\ tclcp proiljánali mcgfeleló rát$i

felrétclckkcl rendellezrk, Tctiilete kózc] 1 hcktár, nrelrerr egr fúrószcsarrrok (250 m] alapten]lenl

fűth€tó csafflok 13 célgéppcl), cgi lusonló neglságú gópcsenrok 1 1modcrn cétgéppc1. cgr ]20 m]

tctulctű pré_.míihclv 2 hidrau|ikus nagrpréssel, 1 liraktár, ilodaépűlet, fórfr nói zuhanvzi]. őltózó

tlláL\atók- Torábl]i múlrc]r ck. l'NIIi nrúhc]r,. felüleüezeló lizcmrósz poJrésztct ilntógéppel, s újabb

nagl tlrakrát rntxt épiil, .\z lrzcn r átható prolrlja bclfóldi iplrmúr.észcti nem szórie bútorok
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I<ószítése, ,\ tetmelési érték 19j] ben, mrnr kezdő évbcn 2 nl]]ljó volt, lrz 19lE as rclv pcdig 12

fu]llió, a tárl2í rerrck rnég nagroltbal(, \ jclcfllcg nemcsak gépek, de létszám szemporrtjából rs

feltöltés elatt á]ló üzcrnbcn lrarmfucan dolgoznek, többségiikben duneheraszn dolgozók, néhánl,

Budepcstíól idctclcpLilr nlgrobb íészi rijízsgáídateg dolgozóva1, 1z üzem clolgozói tóbbségében

fétfrak. Férfrak rrók:rrínla 70:]0, .\ tclcp rczctóje Takács Isn-án, krr,álri dolgozó, Szrnrén királó

dolgozó, kittintctctt l}aricz Isn-át asztalos, 20 ér-es törzsgárdatag,

\llo a nr,,,r.z, l,. i,,.r* D, 'r/]/. /,] (oLl 1,1. l\ ] r1l--.l/. l,íLl( (lr l(.u Hl \

|1rrmújar ító l)unahataszú 1egégibb üzeme,l ' \ javírónrűhclr, 19.18 ban kczdtc rncg mííkcldésót,

és azóta is folrematosan. azonos profrllal karbantartásl ós javítási munkákai \-égez. .{z územ társ,!i

fc,ltótclci is c l<cttós célr szolgállák. 11eglagobb műhclrópiilci, s jarító szctc]ó csarnol, 9 HF]\'

jármú cgridcjú befogadásárl alklllas. Nlegleieló szctclóa]<náI<ka1, réli túté s s el, 1akatos. eszteqálr-os,

kor-ácsműhelh,el rendc]lczik, J.ibbcn az ópülctl;crr keptak lrelr.er az t\|ól.ő\ fürdó, kazánház és

kultúrtcrcm is, .\ másik szerelórészleg a kű]só lak:rtos rnűhcli, mclr rós7bcn leketosmunkáket,

tészben aklrumuláto!:rrítrj és tiiltiimunkiklt r égcz, F'.hhez két, aloákkal eltátott szerelólágánr, és

ó rátolór-ágán1, tarto7ik c$ kocsicmcló bcrclr<]ezésse1, F. rárolór ágánr okon rónénik x Csepel

Ráckcvci vonalszaklszlroz tartozó szerekérrr ek rnosást. tjsztirása is, Ehhez 19]] ben a betuházási

keíetl]ó] x járműiavnó c$ nodcfn járműmosó egl,séget kapott, \ tclcpcn dolgoz<lk szárna i_3,

l<iizülüJr l l a nói t1olgozó, _{ dolgozók tóbbsége rnintcgl kérhatmade - nem dunel etaszú, lretem

kornl,ékbeJr vap1 pesrl ]a]<,_ls, \ szoc]al].ta brigádok kozül három kizárólag r jar iróműhclr dolgozói

ki]zú] kcnil ki, egr szocieJrsta brigád a iotg.rJnl dolgozóklta1 kőzös komple: brrgád, Áz üzem

dolgozór kózt rn:rglrs l tijl,sgírd,iteg aláírv, akik kó7ri] Ll1dó,\ndíá_r, FI orr áth .\ndrás róbbszilrilscn

ktr-áló dolgoziik, \ tc]cp T<ISZ. illen-e pártszenezet szemp<lntjábó] a vágóhítli páttsz cn cz cth cz,

I(ISZ szcn,czcthcz tattozü, \ jlr-ítómúhell r-ezerói: Tóth Tibor fórnúvezetó és Szúcs Sándot.

relemrlr Némerh László műr czctó]<,

D. A déü ipari körzet

Duneheraszn cléli részón telcprilr flti tizcmei közül lcgnagobb 1étszáníl a D]IRY
l)unahttaszti RegionáLis \-ízmú és \-ízg:rzdilkodási \'áI]a]at dunlharaszti űzenrtón-rérnöksége, ,\

r-állaht részlegc, nelr rnirrtcgr 3 hcl,tárnri tcr,ülctcn ,/ a Duna_'lisze csarorne rnintcgr-300 métcrcs

Pertkőlcli la57óír) ]]ajcsr Zsillnszkt ilr. ?ó8, sz. aletr üzcn,cl, 19i_3, január 1, ala]<Lr]t r.álh]atr

árszcn-czés iolr tán, Lzt kör-eróen ']3 mátcrusibrn l<czdte meg :r nrLrnkár viszonr-Lrg szerénr

kórü]nénr-ek kö7t cg\ }lR])l:]RT tij] \lsáíoh txháZbxn, " 19l] ót2 a tclcp fokozatosan krépult.
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l,clszcreltsége, épülctcl,ket vlló ellárortsága megkózeLítócn tclj"s, Íg az ctógópek, erómiír-i

betcnrlczósek. na5mórctú gépek eJielvcuó_"ére egl lasbetofi sz€lke7cti hangárépúlet. a gep.szert

úzcmcglségh€z tetto7ó 1notoíszetcltlc, hcgcszró. taMtosmúhc]r, rószteg elhclrczésótc

beronelcmc]il>iil épűlr szetcldc, az irod:ri munkák clrógzósétc r.rlrnrrnt szociá]is bcrendezések.

kon|h:r, ebéc]ló, öltözók és antagaktlrr cllrelrezesere - kct !|^mcrLtu I'RDERT ftház szolgál,

G:rzdag a gópószeu felszetcltsóg rs, Lhhez ctógópck. cróműr,i berendezósck. gépjárrnúrek, r;i

1árművek szállirócszkőzei, s e9ób gópek. felszcrclísc]r teLroznak.,\z üzemmirnökség rer,ókcnlsógc

rószbcn r:átosi és ki]zségi vízlrálózatok építésére p1, 1)unaheraszrr vizháliizara), tészbcrr

mezcigtzdaság r-ízrendszcrck üzemeltetésótc ós fcjlcszrésére, részben án-ízi ódelni r-íz sz ab áIr ozási

munkákra tetie<J ki, 1] teruletekcn fo]vemetosen szélesctlil<, s ho_.szir és fáradságos munka

ctcdménr-eképpen krilönöscn az utóbb] kót ér-ben szen-ezenleg szrJátdu] ós rrrhóségilcg javul,

Nlaga a fómétnókség nóg\cs tagozódásil. ,\ vcrtikális üuen fehdata nagl vízügl,i léresítmónlck,

rárolók, tluzzaszriik építésc, ir t'lvíz és csatornahá]ózati nunkák során fe]mcrülr utak, vasutal, stb,

alatti csósairolás. \z ópítési üzem fcledara |est nre5e <tóll rószén iróvíz ós cs,rtotnrhilrlzatok

kiépitísc, :\ vízhasznositási űzem fehtlat.r Pest, \ógrád és Hcrcs nlcgle terrrlctón J glJvltxcllt

óntózőlíz bi7tositlisx.,l gravitációs c_.atornarcnclszcrck fcnntartása, E r€kinrctbcfl klemelten kc7clt

rnrrnkaterü]et a ])una Ti_.za csatotna,) .\ gépészeü iizefu m,,rnkakötébe l lenti lrárom e5ség

gópcinck, száütóeszkózcinck javításn. ktlberrtarráse, és az ir-ór izhálrlzatok gépházatnak szeretése

tartozü, \Ilndczcn murrkák sotán .rz iizemlljmóllröksóg 19 r-] clsó l€lében bcfcjezte Dunaharas;ti

vízhál<]zarának IIL ritcrnl,ez terrozr]l ópítósét. rrrnteg 22 km hosszúságban, L-glancsak 19i]-ben

került árat]ásLa e jó murc;sógű ii iir-izet biztositri rnintcgl l km szigetl gcrincrezeték ]s, 1]nnél ts

jclcntósebb nlunka volt egbcn ez iizemfrlmómöksóg i9il. éri legnag1,obb munkájr

Iirst.rtcsai Nlegci Kilrház kremc]t bcrLrlrázás rizhálózatának Liópítése. melr 1lóI 19ii ben mcgépülr

j km nli ,{00 es gerrrrcvczerék. 1 r]b 250 m'es r-íztárolil, l tlb árcmeló gépház épi]let, -\ tcljcs

l;cfejezés ten szcdnú lrlráitlcjc 19i8. május 15, Osszességében az üzcrn{ómérnr]ksóg 19i] ben

+.1.1,12,000 Ft m,]nkár t€li€Sített. cz 1í)6,()| o tcn-tcljc;itós, \ ten ós tcljesítés ugran.rkkor

loh'llm'ttos2n emelkcdó, (19]3 ban 16,2 mnLo, ]l);' |)!n 1ll rn]I, r,]t,l ( lr e\- xlatt a7 iles

rnurrkatellcsítós rnegháromszotozódort, _\ fcnt cnütert eledmérllcl(ct 2z üzemrómóínókséla 2l8

dcilgozór al érre e1, Ezck róbbsége 191 fri - fért1, ]elcntós ugr enaldior a ]ótszámhánl is, ] -cgalább

ér,i 30 fó mrrrrkásra lennc rnóg szükség a fcl.rdarok mlrac]ékt;rl;rn clr ógzéséhez. .\z üzem szocialisn

bngádjarnak szána 12, liulörrbi:]zri krtuntctósc,kkcl 21 dolgozó r,cnctc]kez&. lralziiliik 19j') ll bcn

lerr királó ciolgozó, t11, i,izü5 krrálii dolgozójt l]lcs.rlrrrási |ét€1. lxlkxs Józsci Grál ]ános,

Ciöbókós Gábor. tIideg.lános, it1, Nlolnát János, Opoczkr \I./rri,ás és Szántri Imtórró, ,\z üzetn

ve7ctói: Bácsl]]lná§i ])étel úzcmfőnréínijksóg rczctó, Gőbi]lr-os Gábor íetnlráüs üzemlczctó,
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Natna Péter építési, PoJ.orlrá LászIó yízhaszttosítísi, Balogh Lajos gépészeti üzcmvezetó áItalában

a fiatalabb geneációhoz t^ttozl7^k. I(öziiliü GöböIyös Gábot és I{oósa BéIáű iroáarczető a,

nagykózségi \B. tagjai is. Gazdag munkát yégez 
^z 

í]zeínlPáttsze$ezetJ üzehi KISZ sze§ezet

Jól múködik a2 üzemi Hoígász Egyesrileq futballcsapat, Az üemfóíiiémókség nagyméttékben

kiveszi részét a községen belii]i táísada]..ni munkákból is, Ez fóleg kétirányr. Részbeí közvedefl

munkáva| ásadalmi munkákban elkészítették számos szociáüs, kuJturáüs létesíunény @öicsóde,

óvodák, iskola) vízbekótését, részben 
^ 

g^zd^g geppark segítségével nágyértékú terepíendezési

munkákat végeztek az iskolai sportpályá}nál, DMTK spoíQályáná, DMTI( vátelep alapozó

munkáinál.

Közvedeniil a Dl,]tRv telepe rnellett épiilt fel 2z elrnűt években Dunahanszti építészetileg legszebb

kivitelú ipati üzeme a TEXGRÁF 1pati Szóvetkezet gyátszerú iizemegysége,Oar) A TEXGR {F,

mely eredetileg Lis háziipari Szövetkezetként Dunavatsányi HiiiPafi Szövetkezet _ egy kis,

néhány fós textilkonfekciós üzemrnel a '60 as évek elején kezdte meg mriködését Dunaharasztin,

1968 ig jobbára csak bedo]gozókzt fog]á.lko2tatott. 'ó8 baír azonban új vállalkozásként egy, a Irnin

úton levó nagyobb magánlr2ban csomagolástechnikai sokszotosító üzemeit nyomdát alapított

melynek megrendeló köte folyamatosan nótt, mikózben az üzem maga is kinótte kis iiemépiiletét,

Eklror 1973 ban a mát eíiített tefiileten indult meg egy új nagyobb ii2elT' éPítése, fiely 1976/77

ben véglegesen elkésziilt, oly hódon, hogy a teljes üzeni épiiletek már '1976 bal izemkészert

teffielrri kezdhetteL mig 1977 re csak az üzemelést hát kózvedeniil íem befolyásoló muílák
n.ara<Jtak, Í5 hátorn üzerncsarno]i s7íncs \ALolása. betsó fo\osók en\ agbrjtl(o]aíti, tón-ilágítás.

udvari betonozások, r-alamrnt urolsó nlglobb betullázlrskónt e§ 1 mil]rós kónrr_r.riszerkezetes

faktátcsaínok lilépítése, Az új telcp nlcgópiilósc lz 19]8Jlan egóbkónt nlár 23 nillr<ls nlomdai

étéket teljesító nío111daii7cn1 nlcllct, újabb pto61ok kralakítását tcttc lchctór ó, 1g] a t, b"rr

negindult a nikcccllgrátás, 'i6légérr ']i elejérr pcdig a tólclgómb- gr,árrás, míg 197j,ben néhárr

múeflr aghoz kapcsolódó kiscbb frijccsüzcrn (ílakonok, kannák), Nlindczck kiépítésór.cl és

betndításár,al ma az üzcm minte!]! másfél h€ktátnli tcrülctcn, _] uzemépLiletrel és 2 íaktátépülette1

űzemel. :\ llcépítctt tcflilet 3300 m',,\z iizemi épiilctck kózül kér üzemépűletben nromdei

hagr-omár,r.os termékek, egr, üzeni épülctbcn pcdig műanrxg kés7ül, lol,o7,ttosen nó a tcrmclós]

érték, Ígr, .rz 19jó os órr-e1 szemben, amüol a tennclés ]5 m]t]ió r-o1t, 19T]Jlen .|5 rrrfiót rerr ki,

mig az 1978 xs relr- már 55 rrrüil folint, l izc,n glors és nagl.arárxú nör ckcdéshcz kapcsolódik az

is, hop1 :r szól.etkezer kilzgvűlósi határozata órtcLrnében 197i. áprilrs 30 r(iL a §7övctlezcri ki]zpoílt

is átrelepűlt Duna\.ajsán\,íó1 Dunahar:rsztt:l, :rlr"l;eLcnl<q 3 TE\!iR\F legn,l5 obb r-o1umenú

termclésc folr ik, (19ij ben egvóbként a szcx,etl!ezet me$-ásálolta a7on piactóti megánházat is, tho1

lz elsó kis koniekciós részleg dolgozni kezdetr, s rho1 épúletár akíás urán neglo]rb részlegcr Loz
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meid lótrc,) .\7 iizen e]l€nréibefl x DNíR\' \ cl Léts?ámgondolrl(al ncm küzc1, -i. moderrr, r-ilágos,

trszta murrkal'elvek a szociális lótcsitrnérxek, az eplműszakos ó" tót 1.1" ig tertó mrrnka (kivói,c a

n]kece]l üzemtész, ahol a múszak hárna$, és a bér:rlapnak eu rrtribbi idó_czakban röfiáli feileszrése

biztosirja az e5ébkát B1'1 katcgiltiájú r állrlat, illcnc űzcrn m,,rnkactó szüksóglereit. I]zt az ts

scgín. hogr a dolgozók 7öme b€ianított munkás, sót a munkák iellege, leheróségct tcrcn,t csilkkcnt

nunkaképességú és csökkcnt n-rurrkavá]lalási képes_ségű dolgozók bizoni us nlen ú

foglalkoztrtásár:r rs, Ltóbbit 1z úzcm és s7ij\-erkeZet \ c7cniséi]e fóllri] táís2d2]íú szemPontolr n]iatt

kJöni]scn loílto§nák t.lítjx, Je]€il€g a c1olgozók ]ótszáma 180 fó, czck nroiclan százaléka nó. s

u5 errillen e clunaharasztiak .rtárrrl, Csak néhánr speciálrs szakembet b,,rdapcsti, Á jó

mlrnlre]iörüImérrvek eredmétleképpen csilkkcn e flukrulrcrrl. j<1 a munkafcgr,clem. és állandósrrl az

lucnli gárcla, 1_zr az rs segítr, lro5.míg bcinduláskot válogarás nélkúl rcttók fcl a dolgozókar. ma

rnár me11 áloglrthagák az új bciépóket, \z územ íg mrrrd temelés, mtrd szemé]vi cl]átottság

szcrnpontjából e9enesbe kenill .\z űzcm iezerói Scrncg Pál iizcrncgrség vezetó. Ern.k,\damnc

rTtondar-czctó, ós Bakucz Grózó ntkece]l vczctó, ,\z iizcnnclr ónálló párt ós l(ISZ alapszerrezete

Rószben a1EXGRiF, tészbcn e l)}tRV mögótn. rr-Linte11 2 hekrátos tefiiletet J7 L}r.,,18u,

YillamíJs Táv\c7eték \ ál]elet 7, sz, szcrclósvczctósógc fogla]ja c1, \z igcrr negt,terület azoltban

üzemileg csak kiscbb mórtókberr hasznosítorr. azr a r-állalat részben elfek-ó készlctck, nagl clanbok

rakrátrerületének. részber, nlunl<ásszíilásrr:rk, lakókocslk táíolótcíiilerének. gépkocsik vlsát és

űlnepnapi tárolóhcirénck lusznália. Ennek megfclclóen átlagosan miotcgl írcg\ycrr fő reltózkod r

átrr-renetr szállisreniletkónt a tcLcpcn, r,elanrtrr r-asárnaponként rnlites, tizena]t kiilőnbözó külsó

tcriilctekcn clolgozó gépkocsi, I{lili]nöscbb tennelés, _"lzctelés. clóké_szírés a relepcn ncn lo1lik,

.illandó munká_détszám rrllcs.L]+r'

,\ l'E\CR_iF tól mintcg\ ]00 nréterte északta, Bajcst ZsLLinszkr út l,+5, sz, :rlatt (a Fó út dunar

oldalán) lc"ó [GSZÖ\-, Pest mcpl,ci llipítóiplrr és \Iezógazdasági Gépjllvíró _§7aj\ ctkc7ctj Kó2ös

Yátlalat Lrskunlacházi inrtödéje, a déli iparr tcriilct ncgrccük cgisége, ,\z öntódc e9 300 mr

ataprenilcnií rnűlrellr el. szűkséges ixrtödci fclszcrclósse,l, r elan-Lint krsebb ltorlahclltségel

rcndelkeztk, és 191] to]r,anán r cgr-esen készítetr res és umíniumt]ntr én\ cket,i'ri] Uúködése

ugranal<kor cléggé leregószenntezó is rolr, íg1 az üzcm ellerl rnelt ete<Jctllcg a Ráckevei

.\ran\,kalász '1SZ rulajclonakórrt 1968 decembcróbcn tclcpült l)unthafxs7tlja, s ezt koíerócn 19ó9

deccnberében kernlt át i_(;SZOV tulajdonbl, sotozatos r olt a 1akossá4 penasz. Ezért a Tanács

\-B 19ll, iitrlius 29 i ülésén csak oll fcltételekkel engedéltezte az iizcm torábbi múkódésót, ha a

nagrobb leregósz er, nlczóst jclenró íesóntr,ón\ck öntósérc] 1cá11, a rá]lalat eonclr cleget rett, és

19lj, ol(óbcr 13. óra mát csal< minnnáLis szenntezódésr jelentó llumíniur-rönn-énlekct grárt,
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UgrlnlLkor a i állalat i,c7ctói döllrór.€k aíól is, lrogr tészbcn :r lcr.cgótlsztaság, rószbcn az rizcmi

kilrulmóotek )avírása, részben l tcrrncLés rnintegr 2_io l os norelése étdekében egr irj 6{)0 m] es

ii7cmrés zt iS építeflek, tel\ s7 crint 19l8 beír, Ntin dcz t részb en a jclcntós tcrmclósi órtók 19ll bcn

18 tnüó fbrinL rósubcn a: is inclokolja, 1ro9 a rállalat mintegr 30 állandó. és B0 eser€nként

vtsszatóró vcvói cl íerld€lkez]k, (KG\í Gépiparr \'állalat, a Szeúpar, \Iezrigazdasági Gépipar,

Ét.u;.,". ;. 1,i"l-,iiil,at tcnilctórr 11o1gozó iizemek,)

\z iizcrn t1olg,:lzilrrrak lérszárrra .18 fó, Lzerr bclül a szakmunkások száme 16, a betanított

munkásoké 25. _segédnunkásokó ,l fó, ,\drninisztrációs munká].rrál ] fó.:\ dolgo7ók s7llltc

krzáriilag lirtlak, Icszámin-a az adrnrnrszrrációr és rekarítóI<at, Igen krcsi upl lrraidror a ílukruáció. a

dolgozók kózűl2ó törzsgárdatag. ós l5 cn tószesűlrek krválil dolgozói kinhtctósbcn 9 óy alatt,,\

jó elednénrckct clórii üzern <1o1gozói két szociallsta bdgádbl tomönilr-e r-égzlk munkájukat, \-ági

-l-ászlr] iizcrnr-ezetó és Fa*as Isn,án n-rűrczctrj ir/ulr,ításával.

Nagl.jából r déIr ipari k,l]tzcthcu tartozik, bár anól krcsit tívolallb (kb. 500 mótctrc 1, FGSZL]\

, " Il"r.., l.i]rn-zk rr ,'',z r- ,| (l(.l,,Inul ,.ra t,/\\í,,l ' rele. -e\el r,^|".'
Számirástechnikli é_. l_ 5 r itclgópcsítósi \'álla]at c]urraheraszri üzcnlc_:" NIaga x7 ü7cnr ]iülsóIcg

szerónl, krnó:ctű. alrg rrepl obb eE, l.rkriházná}, belsóleg azonb:rn a kér, minteg i0 80 m:

alapteniletú klimarlzálr góptcrcm, drága ós nagvórrékú ld:rrfeldolgozó. ftancia cs japán gr,ártmánr,ú

lrrrka_.zró ós kontrolgépeket rejr, Ígt:rz :rdatfeldolgo7ó tetemben 26. majd:r munkát etlenótzó

konrtol1terernben 18 gép van kiscgitó bctcndczésekkel,.\z cgréb hclrisógck lrorla. múszetósz

szoba, s;uoc]á]is hclr,iségek. l kozelben rrregrá_rárolt tclken ped4 eg egelóre kü:rsznáhd.rn

ERDÉRf f,háZ \.an, mcl\ct ctcdctilcg gcrmcLintézménr- céIj./rra r ásátoltak, .\z űzcm prcfilja

adatrögzítés li ukkártr,ákorr. melveker azután e pcstj ki;7ponrba szálliilrnak, és elekrtonrkus

számítrlgópcl< dolgoznak tel. ,\ precíz. ruE trgl clrnet kivánó űzem jellegzetesen rlói üzem, ,{

lruk|árn agépeker 100!i ban nók kczclik. al,]l< két műszakben tl<ngoznak, óránkónt 10 pctccs

pihcntct<i szüncttcl. Ennek rnegfelelóelr a ]8 dolg<lzóbó1 mrrrdössz€ 9 a fétfr, akt1r teclnrkus

nlúszetészi. en-e kiscgitó n-run]i./rket l./rtna]< c] (éji€LióI, íűtó), .\z üzcrn dolgozói 90o,," ban

tlunahatasztrak, akili kó7ótt e fluktuácirll kicsi, .\ dolgozók 15],i] A röí7sgárd,ttág..|óvel naglobb

gondot okoz e nagr.számir gl,€Im€kgondozá§i szabadság, 19ii ben 58 do}gozó me ett 20 2n yolr2k

G\T,S-en, Áz iüem szocialista brigádjai teyékenyen részt vcsznek a tásadalni munk:üban, igy a

Tclcki B]anka ós a II. Rákóczi |erenc szoci:rüsta brigád ez I. lskolábln rikaítási, keitésfcstési

munkákban segédkezett, illch c eján1()tt fe] küli,n jutllnakat, rr-Líg e l'ct<ífi brrgácl sokgrcrnckcs

család, a Holcmlck btigác1 rrlós lrázaspár gonrlozását vállaha, ,\ bigádok kózül a TelcLi l]lanka

brigád 19]7, áptüs,{ón c]nlcrtc a rá]lalrt knáló bryádia cimct,.\ dunalraraszti üzcrnrészlcg
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yezetói: Beíán \-iléda iizcrnvczctó, Csotclás Gézárré és \r-]la_.i .\ndrásrré múszak., valanint Yana

lt l, ..\{errl,er ] o.ne\ípul^t,\lu,

E. A keleti raktárkörzet

t)unahar:rszri keletr kőíz€te a Lcnlrr irt \lsónénccLi fcló kiniúIó iégc, fokozatosan ruplraktátak

tcrűIctér,é r-á]ilr, L körzetben, alrci1 kczdctbcn csak cgr, lriscbb TSZ uilldsógtároló r-o1r ralállraró,

19:1, iirlius ] jón ke zdtc rr-reg működését a ?. - r LoLnlr, ,m Nognd }I.g er Ele l-ml.zcl ós \ cgliáru

\a5,kereskedel.ni Yá]lalar dunaharaszri nagrakrlrte. rnclr ]1ót) rn] cs, J00 r-egorros taktárként

15,6,11,000 l.t os költség]et éPúlt,lr' Á íaktála. 19l1 bct tor.ább bóviretrék, rószben cgv 6{) r agon

bcfog:rdóképességű krsebb raktátal. tészbcn ez cdclig rrorlákar bór-ítlj, ós szociális hclrisógckkcl

tendelkczó ópüIcttcl, ig, rn,r l llktár 260 regcirr áru tárolására llerendezett, s cllncl< nlegfclcló

korslerú r-lsá]lr-ánr szerkezetrc1. rlkodilrárnpákka1, ra]anlint bc]só szállításokrt régzó ,1 db

elekrtomos tatgoncár.al Lcnr]clkczik, Újabbitl lüépiilr e konrérreráitománl is.,\ raktát maga

elsósor-ban alapr-etó ólclmiszcrckct forg:rJn2z] cukot, üs7lct, szátl,ztósztát, konzen- tómegánrkat,

-\7 ér€s forgalom, a lnlllteg\- 50 mi]]iills r.rktírkószlct mcl]etr 19]l bcn 1r0 rdlló r,o1r, l her-i

rncgközclítcicn 50 r agonnl,i árel kr és behozását, szállitását 8 na5, telrergépkoc si rógcztc, l,cladatait

a taktát r-iszonr-lag alacsorrr , 26 fós dolg< lzólétsrárnmal oldorra rncg, :Lki]i ki]züI 21 fó dunaharlsztr,

.\ raktározási feladatokat elsósotbal fórliak láqák cl, ,\ nók száma ], akik l,r]zül 3 nem fiz&li

drngozó, \ kót szociaüsta )ldgáct kóziil lz \di btigád eztist jelrálres. ,\ kn-álrl clolgozók száme

né5,.,\ oaglralitlrr vczcnijc lnnak m€glndulása óta - Csicsek Iiátolr,lerakan,czct.],

Kö7vctlcnü] a nlgrraktárral Szeinbcn ke2clóclött 19ll ol(tóbcróbcn a ternler nrásodik

nlglraLtárának. e FIossu úheg,i _illami Glzdaság bornaglralaárának ópítósc, .\ taktár r-iszorr_rüg lrrs

tctiilererr épül, elóregáított e]cmclikcl, .\z okróberben rnegkezdetr tóéPiil€r 60\18 rnótcrcs, ezez

mcglrözclítőcn 1200 rr-r] elapteruletű, modcln, nrrrrtcgr 12 mótcr mages rlktárépület ]r .i F|ltólLl

L\. ker.rlcti l.akásipító \:;]láht l]$]

\ ]rolíaktáitól rrültcg\ 150 rnóterre kelette kezdódórt meg a kcitzct harnladik nag

taktárcsopilrtjának. a máí €mütett kiscbl> zilldségrárol<lnxk n2g\ íxktáíIá rórrénó kiépítósc, l,iz a

'1'SZ reriilerén, aírflxl, régcbbi három nellr cnragonos bul_gonratárolrij./rt is li]hlrsználva. a Pcst

\Icg\ei \íÉK beruházásakónt ópiil, Lnnek során hátom dattb. e5enkónt,{5 rnérer hosszú és 30

métcr szílcs, 2i0 v:rgon befogadókópcsségú zöldségraktár épűt. nrelrekhcz kicgészítésképpen e9

15 métet széles ós 58 mútcr hosszú manipullrciils (Écldolgouó r álrlg.rtó) épület csathl<ozik ncgredik

nag1, cgr ségként, szociáLis ós irotlehclr,is égekkel,l -! l Nllndez. frg,elembc vívc l nrár tégebbcn is
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űzemelt krsebb rakrárakat, s az esetenkénti prrznlás tárolásra is alliaLmas terülctckct, valarnint a

régcbbi kislo1g,áI<1 ópülctcl(ct (mólLcghá7, kls irodák, r ilogrtók) kornoll raktárkomplerumor ielenr.

a másik két taktárral egrttt rakrátkocctct, \ zöldsógrátoló építkezés klr-itelezójc a l'cst Iícglci 3,

száínú EpítéSi v]i]]at, Tököl.

F. A belső területek ipartelepei

.\ község bcltediletének vá]L atli, űzemei kőzü11egneglobb a lesr\IcglciI\-, sz, Sűtóipeti \'állallrt.

melrnek központja Dunaharaszti, I{rss Zsigrnonrl u, 10, szánr alatt r-an, 1wá]lalathoz nTclv a

lludar, dlblsi é_q ráckevei játás lakosságát lárjl el kerrrénel és pékárur.a1 ,{92 bolt e]láráse rartozik,

mc]rból ]:] cgl,ség egglonlcrációs tcrü]cten van.'i'] .\ bolto]< l<őzú] 51 saját kczelésű mrntabolt,

Ezek étékesíti| az össztermelés mintegr, 30lúr. s rraplrészr teímeióüzemeklrcl cg]bcépítctt

boltol(, .\ tcrmclóü7cnlck szánla 35, F.l ck Liiziil 1ó üzcn napi 2 tonnán fcliiü ke eíet készitó

kenrét5,át, Áz üzemek ősszrerrnelése 161.0l]0 kg nti e5 knógrammos. 2].068,000 kg két

knógr:rmmos. 368,0ll() 3 kilógrammos, 1,611,000 kg t:rtai rozsos és 1,.l91,0l)0 kg félbana kenr.ét. E

tcrmclóst kicgószító pó]<sütcmónvel,ból 20 rnillió zscnl]út ós 3E rniüó kiflrt, ka]ácsból ós különbözrj

jetlegú süternénlekból pecllg 1.1 müó darebot 5árrorr a vállrlat, Ilgics áruféleségek exportra is

kernltek, ,l.B mrüó t1ol1át étókbcn, ]]Icnc ],2 m]llió éftékben tLrbe1 elszámo]ású országokban,

}Irndez azt i_c jel€ntetre, hog], míg ll lór-árosban csökkent a fog,:lsztás. és a kenr.étfélesógck

tcrrnclésc, a vállat 3l ; kal nöi elte rermelés é t, ,\ 1elentós ternclési fcladatokat a vá]Lrlat j.13 ló íizllrai

(E6.5o,i), és 116 ncm fizikai <1o1gozóva1 oldotta ncg, \ frzikai<1o1gozók kózú] szal,nrunkás rolt 381

fó (5'],]!""), l>ctanítotr rnunkás 25ó, segédmunkás 106, Dunaharaszd r iszoni-lerban a r-á]lalat a

központi igazgatási telepen kí\ ül, cgr kcnvétgrárat, kót kiscgítő ternrclci rizcrnct, l.alalntnr né5

n-rirrtebolrot rett fenn, .\ kilzponrban 10 fó rrodai alkairnezott dolgozik, akrk BO9i ban tlunaharaszti

lal<rlso]i, liétharnaduk nói dolgozó, ií:rga a központ egr,ébként nagron krcsi. E5 kb, 30t|) öles

telken épült ki. alrol két krsebb irochépiilct. e. cgi l,;rakltpultt z,ufu]"(]Lk "\\ie, igr a külónbözó

tcrnelésiránr,ító és adnrini_sztrációs részlegek szrrrte eglmás lTeEén hátálr dolgoznal,

Sol,kaL jobb a kenr,érgár hclr,zctc, mclI a Tcn-rctó u, 1, szám alett. cg\, 121] négyszögö] tefüleni

tclkcn ópülr, és 19l,{, dccember 16 án került átac]ásra,' "] ,{z irteni üz€fix fóéptilct a kcnvórgvár

2ó.28 méteies épúlet. mc1l,cn bclűl a kenr,érrermeló vonalon egl daglsztógép, cgr kúpos

gömbölvítógép, eg francia 5,áttású nagrkcrncncc, ,l kclcsztókocsi, ús 3 db kerrl.érrfuoló kocsi

dotgoz-ik, míg a süteménrek l,észítósér 1 dag:rszrógép, 1 autorr-reta részteosztó és gc;mbólvitó, ] kézi

osznlgóp, 2 kisebb reljesítménrri loiligóp. ? kclcsutóllrda kocsl. ós 2 magrar gi,ártrr-ránrri kemence
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szolgáli1- ]\ gíáIlóíonxlak munkáiát x m]ió§óg szcrnporrtjábó1 fontos hűtókamte, cerlürtug,ls,rrtr.

i,ízkeretó scgiti, i. 11,2 tonne összkapacitisb(')l két múszak alart,6,2 tonna a kenvórtcrn, elést, 5

tonna lt sútcméfi,L€Imelast srolgálja..\ kcnr,érgtár terrrletón kePott helvet a s7álliró gépkocsipark,

ós cgv hsebb adnrirrisztrációs részleg. ,\z rizcrrr uglens Dunaharaszti nT elten 3.lsónónedi, l'aksonr

és Gr ál köz_.égekct is cllátia silrcmannl€] és rószbcn kcnl,értel, amr rnntcgv 5().t]l-)0 fcí siitemárnte1

ós 25.000 ló ]ienr,érrel raló ellátásár jclcntr, F, feladatokat 5 speciá1 tehcrgópkocsi r,ógzi, rr-rell

fclszcreltségénó1 fog-a megfclcló mrlósógben tudja az áiut kis7áütlrlr,,\ kcnvérgtár t1olgozóinak

száma l5 fó, szrr,tc r.a]amennricn dunalratasztixk, .\ nxgrüzem tcrlnclését két lirscbb krsegíróüzcrr-r

segítl, a l\Iáglal utca ]8, szám datti 3 fós. és a lii]lián Glörg-urcai sütilde (6 fós), Lzekben a

siltödékben 19jl l;cn ] keniór, 3i sütemónt fólcség. és 3 retósitort rermék clóáütásár r,ógczték,

Ezen bc]iil a ken_rét 21,,l9'o-a újfajte kelesztósucrcl crtoplinna1 kószült. ]:) ug\ ell ntnx

többletkóltség€t okoz. rJc l ciroplan örcgccléskésleltetó hltásx ug\xfl2ldror csökkentene az cladadan

kószlcreket. Í-j tcclrnológiakónt kcri]lt bevczctésre ez intenzív dag;as ztá-,i rencls zcrtel kés zlilt kcnr ér.

mel,r, rcndkífiil népszcrű, keresctt, ós mrlósóg s,cmpontjábó1 kiváló tcrn-rék. L'tól;br : Lnb.l,cg,r,

ezet fclül az állancló lalnrltóriumi rizsgálat ós e]lcnózés, vllanint e rrrinósóg ptemizálás is

szolgálta, llegoldott ugranakkor:r tégebbcn rnát már aggasztónak tűnó lérszárnkérrlés ]s, 1975 óta

a kúlónbózó intózkcdések ki]r.ctleztében szcrvezett szemé]r,i fejle-,ztés, szektenibltamok,

műszalgótlék (utóbbi a fiz ai cloigozókná1 15,39',, os keresetrrór-ekcrlóst jelentctt) x létszám

nlcg -ugratóxír nótr! 1l jelcnlcg (összváIlalatr szinten) B.1!,'. ka1 haladja meg a három éfa,cl c7elótüt,

1 clolgozók közt a rcndszetes sz;rkmunkáslópzó ranfolr-amok erednlónleképpcn nó a szaklrópzctt

ós rn:rglsabb képzetrségii dolgozók atáfl\x, tí pt. 19il bcn 1] fó retr szakki)zépiskolai órertségit,

Jó1 működnek e szocia]rsta bdgádok is. _\ Duneharasztin rószbcrr l kr]zponrban, rószberr a

kenrórgrárben múlrödó brigádcn< kilzii1 a Kossuth, Kun Béh és Ztínr-i Illrra bdgád aranljclvénr es,

a Lerrrn és (;ag:rin bigád pedrg ezlist, ilen e btonzjclr énles. Iget erii5 a KISZ §,crr e,et (19 fór.

jól műkócirk a \'örr;_skeíeszt, ,\ \-állalxr ic7etóje |otgátcli József igazgató, lkr röbb mrni n7 eF (;t]

\.ezeü ,L \.állx]lrot. tlbbet scgitótátsai \Iankrj Antel fómórniik és Dóvai Isn-án ncgbizott

fókönncló, ,\ ken\érgiár r-ezctójc Z]mmct Jlínos üzernvezctó,

.\ TEXGR(Il votr Lenin úr ,l, szám aletri telcpét mcg ásátolr-a 19i5 végérr kez<Jtc nreg múkö<lósót

az L\ cgperi S,övctk€zet (Bp, Baross u, 66.) dunaharaszu üzcmc, .\z lizcrn krsebb

épűietátalakítisok utáí] l9i6 bafl l'helmoplán hószigeteló úrcg 5ártásáta téft lá llrer

\íái]ralországon elózólcg cs:rk az Orosházi L-rcgglát g,;irton), cgrre nöwclr c termelósót, 1z új

ül-egfaite iíánl. azcllrberr a kcrcsler még grorsebbarr 1róü, ezéít 19]l clcjén a szól,etkezct iLjabb,

nagi.obb iizcmbór-ítésbc kezdetr ezek átadásáíe 191-8, ápnlis 28-án lrcnitr sot meh,lck

etedmóni.eképpcn e telep \czetói szcrinr most mát ncgfeleló ki]rü]nérrlck közt folrhlt a
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m€$löíekedett teímclós, mclr. 19]B ban B miüiis szurr et ór cl r árherilln. Ebben besegit, ho$, 19rl

vógón 'i8 elején e pront kregészült cgr kiscbb tükcltgr,ártó részleggcl is :]jr] \ tclcpcn 19ll bcír 22

fó dolgozcltt, Szinte r-alerr' ennr-icn dunahatas7trAk és nók. Barf],xjos tclcpvezetó és L 1Jmann Isn án

\ c?€tó heh.€rtes (191; bcn ni crt klr-áló dolgozói krtűntet!*) iránrítása :rlrrt,

L5ancsak a l.cnin úton, de lénregesen kclcrcbbtc a kózpoflrtól txlálhát(') (].cnin iit 86, alatt) e

Dunatetsánr-i Perófi TSZ gépilrító tószlege, mel. 19i7, május 16 án kezdte meg múködését eg,

bérelt rnagánházban, E telephez e15, 120 m] es gepmuhclr. es r,rktrr. et eg1 rrnd,l tertozü, Ptofilj:l

száIlító és emelótalgoncák ja!ítás,t, Icrbantxttó j:rlítása, l cIszcrclósc 1s cnncl< mcgfclcló:

emelógépek, rnérómúszctck. lorgácsolri és hegesztó llcr:cnrlezések, jr],1 dolgozók száma 20,

...'t9obb tészt dunahará57ti lxkos, férii r1o1gozók,,\z újonnan alakult üzem most íxn l€lfutóban,

19iT ér.i teljesítósc 3 mil]rrj r:olr. 19lS_ban :r termelés clóreláthatólag ó nrillló kötüli lcsu, .\z új tclep

doJgozói telepvezet6 Lengyel István tevékenye11 bekapcsolódtak 1 taslda]mi mürkakba rs, igy

résztíettek az L iskola l,crítósónck jaritásábln és lestósóbcn, il]cn e a IL számú óvoda játszóterérrek

clkószitúsóben. a telep egr ébkénr a Pctólr TSZ másilr két Sotoksán ilti fiotorrckcfcscló, rlletl e

rlizcJ adagoló _ j:rr-ítrl rólzlcgór c1 cgliitt. csak idólegescn telepiilt meg Dunaharasztin, \
Dunar.arsánii ])ctóíi TSZ ugr arus, melt 1978, ixnuáí 1jétó1 egr-e_.űtt e t)uneheraszti ós cglik

Soroksári TSZ sze1, e részlcgcit Budapestrc szárrclékozik áttclcpitcni. alro1 mát megkezdóclrek ep1

ilt célú épűletcsopot aLapozási munkái,

_s7inta0 ])Llnahalaszü betsó rerúlctórl, Rák, l a ut ], szlm _rhn cpulr ]'tr,] ln : }L\\' Ferencvátos

- '1aksonv kilzt] r oralszakeszának kelbarrtartásáta, felügr.elerére e pálienrcstcri taktár ós

iizcrncsoporr épülete, ;', l, bázish,:,z ilsszcscn 3í] dolgo2ó tüto7otr. akitr azonban tobbséplikben

rlem dunahlraslfl lakovk voltak, Részhel ez L, rri]uko]tr. hogr r \l\\- 'B I\', 1ióníl c

pálr enlcstcri szakasz bázrsár Soroksárrl helr cztc át, 1 rnegleró ópiilctkomplcxun u álllli sotsa

még nem tiszrá7ott,

L)unaharaszt] bclrerLilet üzemei kózé tattoló kiscbb eglség a Dönsódi l)ó7§x \IGTSZ, .\ranr

.lános utca 3tJ. sz, alrtti trenzir nocl.rcvlportja. rnc]v 3 külőnálló nűszaki csoport u9 cit intózi, l1len e

azoloek bázrshelr-er ad,l]''.\ három casóg lrilzul az elektromos cllcrrótzó szolgálat re.r-ékenrségl

kajtc. r,illárlhárító betenc]ezések feliilr-rzsgálara. clektromos bcrcndczósck érintósr ódc]m]

felülr iz sgáLr ta, Nlint i]\cn, a csoportr'ek Dunalrarasztn nllntcg 25 fós részlege múködik Süró

\ladát i i]]amosmérnók, tészle5ezcrő jránrítása alan, Itt rrrűkildik uglenakkor a csop<lrt

valamennl,i megtendelésót rntéző, tranzrt jcllcgű n,oda is.

,\ másoc]jl csoporr részbet a '1_§Z belsó r-l]lanl s zcrcLési munkáit ]átia el, részben mrnóségi

vllllni sz crclósi munkáklt. órintósrédeLni jlr,ításoker rógcz, az clsó csopoít áltxl c]lc íjtzőtr

rcruleteken, Eltátja ezek mellen részbcn .rz i:zak magvarország1 és földr benzirrkurak
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nconrclrlámiainak rcnds,clcs cllcnór7é_cét, részbcn ]tt ós más rctlilctckcn tór és lck]áfi

karbantartási munkákat régez, E csoport rlsszlétszáml 35 fó. aklk j:rlrrésze :rzonll:rn rendszeresen

kLilsó murrkákon dolgoztk. Dunahareszrin mlídössze a közporrti rcnclclóitoc].r van, ralamint

mintcgr, 10 fós clókészító bdgád, kikcr a csoport többi tagjan.a1€$ntr Sós \-i]inos v]]1amosméínijk

Lánvít.

,\ lrarmadik részleg teljes ei]észében tí,nzit ielegú rrocla, cgv tclcphcirilcg l)clmsildl \lczógazcLas.rg

I(áttcvó ós Ycgl,iüzcrn fclvció rószlcge, mehnek műköclósc az.onban llz. cgósz ilrszág tcrületérc

kireIjed, r-á]lalr.a 131 tlolgozóral áItalános rovatrrtást. zsizsüteledtést, rágcsálólrtásr,

szúrrr-ogirtásr. E té_rzleg rránrítója Dr. Dudás Erzsébet regr,észnórnök és Dr. Pátdr- Grr árré

biokómikus rószlcal-czcró he]rctts,

-\ háromirotla ígv osszcscn mrntcp1,.1|)fót fog]alkozrat. krlrrrek fele admlnrsztaúr., tele tetmelésben

dolgozó nó,lllen-e férE, (1dminszdcióban nók, sz,knunkáknáL fórlrak doLgoznrk.) I(özl.cdcnúI

a l)<1zsa T-§Z itoclái kiizcLében, .\rlnv |ános 2.1, szánr elatt tal.:rlhatil l)uíraharaslti cg\ ctlcn klsipllti,

mlgántulajcloni. cle lelszercltségér tckinn c grárszcnren dolgozó üzeme,l Sebók iéle patketragáttil

iizem, meh,részben családi. részben ep1 kót besegító dolgozó nunkájá\-a\ de moden célgépek

scgítsógói,c1, üzcmszcrú tcrrnclést folr,tet, ]']

VIII. TÁRSADAIMI SZERVEZETEK - SPORT
(Iíiúsági, tömeg-, egvéb táísadálíni és spoltszefvezetek)

A. úttorők

,\ l)unrhar,rsztrn r-rrűköcló únörócsapatok szcltosan e kér iskolához kepcsolódnak, Iiúlon jskola

terrrletén kírnli úttijtő ]ótcsítmónr iltrötóház, tlrbor ]cszárnína lz 1, rskola r-iziúttőróinek

csónakházár nincs,

\ két c_sapat közül vailmre1 kedrezóbb rrrgrl lcLrcreltkl.el ,rz I .z ,\lulano- ]ll,, J.r ]393, szánú

.|ózscf.\ttila t]ttötócsapit2 tende]kezll, Lgrrészt ugr:rrris ez cglnűszakos tanítás rniltt szúkség

szellnt í€ndelkezését€ ál]nalr a fclsó tago7xt tc nci, tomatctmc, másrószt cgl l9]:l ben építeü,

illcnc vásárolt. jiil bcrendezen ERDÉRT faház reljesérrékú csapatottbori nlunkár.r nrújt

1ehctósógct, Rcndclkczil még a csaplr két ibáí elég Iossz á]lap o iba11 ler-ó) csinal,házzal ts, .\ csapat

létsz áml 1 9i6 /il ér- r-égén 3 5 i klsdobos, 3 8] ír rtöró. és ]] lellrórt, ]Ietr e ifrvezetó r..]]t,l']\' l ]zcn

beliil 12 a]sós ós 13 fcl_qós ílrj múkódótt összcscn 39 ótsscl, ]iocsis Pálnó cs.rp.rn-ezetó. \-cilcsik

cr-uláné krsdobos rezetó, ós 1 1 tagú szűkebb cSaPaL\ e2eló_qég irin\ításe 212tr. A cslPxt muílkái a7
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ér-i úttóróptogramhoz kapcsolótltrk. l]bben kicnlclkcdctt a .."OSZ| 60, évforduló;áh<lz

kapcsolódii rendezrénlsorozet. e kettes isko]a csapatáral kózósen rendezen járásl úttöró kultrrtáJs

bcn,utetó, a katrrer.ál, a ,,Ki lnrt rud", e ptóbázás, az irrtóróavatás, a gazdeg rrr ári ptogtem, Iizcn

bclü] ;rz irtt,:]tijlr 5ó fór cI, 3 nci clór cl l'álh./rzárr, e kisclobos<lk 52 fórc1, rrógr ncr clóvel, eg szülór-el

Szigetszettmárrotbat, a viziúnörók szolglrltaró egrségként , Zánkán a ncm7etki]7i táIror

itlószakában táboroztlk,

\ csapaton belűl na5 on jól múkórlclrt az úttöLótanács 1]clla l.chcl vezctósa\ cl, .\ csáp',lt g\ eng.5cgt

r olt ugranakl<or, hogi lcszárnín,e a r-iziútröróker, az iúr-ezetók ker-ésbé jól múkódtck, \ nlunkák

zóme íg a peclagógusokra és gclnckilnlrornlánlzan vczctókrc hánrlt,

.\z ói folremán kitünrctósbcn I{ocsis |álrré és l'omana \fáti:r |Országos lilnökség dicsáó oklcvóL),

r-alanrint He]néczl lűtolr ifivczctó (kn áló ilrr czctói mrrnkáét) tészesült,

A 2, sránú Áltatános Iskola.12.18, sz, Petófi s,tndor L nöI;cs.1|:lm í,ai1 as ]etsz,tmú. mehen bc]ú]

az úttórők száme 33l. a kisrlobosrn<ó 2i]9, ar ifr, illctr.e fcln<itt vczctókó,l] rolt, (In az i6r.ezetó

kérdés jobb:rrr megotdott. a csaparban rénr-legesco clolgozó iiü szám2 1.1.)!'!],{z 'tt |" '§ k .dobo.

rajolr szána 2]. az órsökó 63 volt, \ munkát'lllkác_c Erzséber csapanezeró és Bognát Zsrrzsa

krsclobos r.ezetó iránl,irota, szrlltéo l] tagú csepatlczctóség segirségércl, ,\ csapat nunkájl jrl,

többszór résuesiilr kiilönbilzó szintű dcsérerben, nolu a nagr létszánrlroz képest a betonos.

fóltctós, Lismórctű únorószoba csak igcn Jicr és lchctósóget nr,ú)r, kúlönósen tólco .r ó], őrsnck, .{

csapan-ezetés r kr_.ellb lehetóségeker r5-ekszrlr igen ]ó munkával ellcnsúh-oz : ,,Es.Litt eg},máséft",

Iiatncvál, fcnrófa linncpóIt, ali:rtlálrr-crscnv, kirántlu]ások r.oltak, ennek tószci az cgrcs i_.kola

csapatáíe] közős NOSZI] és járási kulruráLis rendezr érrr en kiri]l, Nr,ár fol,r,amárr a csapatbii1 11ó

an tálloroztal<, 19ll bcn kiváIr] únötói czctói Lirüntctíst kapott i)r, \Iihá]cz ]rálnó, kn áló ifirezetói

murkáért krtunterést Iiecskés László és 1.cób liatalin.

B. KISZ szefvezetek

,1 kózségen belúl két ónálló, rle egmással koolclináló KISZ szerezer múkódjk a negközségi ós

a ginm:íznLni, ]llóbbi az üzcni ós tcrülcti, uriibbi a gmnázirrm és vízúgvi szakkózépiskola

xIxps?cll cit lngjx össze, ,\ \aglkózségi KTSZ Blzonsághoz 
" 

alapszerr.ezet rattozilr: a NL\H,\RT.

a Sütóipar, x, \U'fOKliIt. a DNIR\-, n lE\aL\f, r közscer rcrúlcrr el :l pedagógus IJSZ

szcnczct utóbb] ]9il szcptcnnleróben .rlakult,l" .\ Nagrkózség L}izottság ritkára 19i7 régén

Schusztet Gr-óngli (elóttc Sch:rll letenc, ekl azonbln 19ii kiizcpltril cgi évcs IiISZ iskoláta

nlcnt), \ vczctósóg torábbi tlgjai: ]'homan Titlor, Rost3 C\,ajlg\-, Gábler,\nna. 'fam3í \Iárta.
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\-eísáiszkr inna, Bessenl,ei \{ár-ra. Ptépost Jánosné, \'clsánrszki ])aicl, Spcck l \e, \2

alapszcn,czctlrcz txrtozó K]_SZ tagok szánTe 1l0. ekjk tészben saiát alapszerrezeruk munkáláb:rrr

\-cttclr ró§7t, rószbcn a l<ilzi;s kijzsígi tcndczrótlreken, Ezek kiizl el§iisorb.rn a rnájus 1, délutáni

progfamiának, spoltdélutánjának. majáLisának szen,ezése és lcbonlolítása iolt IilSZ fcladat,

valarntrrt upl ancsak közós murrkávll kezdték meg a fiatalok a Tarrácslráz alagsotában e11 pinceklub

létrelrozását. ,\ legna5 obb szabásir kózils rcntlcur-énl az 19]l, ér i ],otractalni I!úságl Napok járási

szrrrtű megrendezésének megúszteló feladata 
"o1t, 

L háromnapos plogremsorozetnak eglaránt

rés;uci voltek spottprograrnok, prlJltltai tájékozratrik, ]o]tLLtális bcmutatóIi. nríg 27 ihncpsígct

március 21 ón fá]ilr .:rs felr ilnulás z.rrte, ,\ \ agi kiiz sógi l]izotts ág ragjai kilzr-rl _Sch a]k Fctcnc a I{TSZ

I{B. drcséró okler.elér kapra 19 ,] ben. ,\ g]mnáziumi IiISZ sl crr czct műki]clése nénlleg eltérri :l

községrról, ahol minden atapszen, ter.éketlsége rószbcn spcclális. _\ gmnázium uganis közc1

azonos ó]cn-ltclú. az islcl]t szcn-czct] licrctc] ]<özt kirlön is ósszelogott fiataloker ner-el, íp1 az

aiapszen-ezetek munkáje rs könrlebben ó§szefogható. \ szcri czct taglótszán-ra 129 fó, nelr en

belül a Picasso alapszeríezet 28, x _§chónh€Iz 38. a \lünnich 21. a l.uclJi 2.1, a Zalka alepszcn czct

pcdig l8 tóvcl dolgozott,l''L , ,\ smná,luni szcrvczct munkáját Lurr€nbergel Erika ir,rnrltuna, az

alapszen ezetr trtkárok .- Cr,óri IiataLin, Hlatk] Iieralur, ]Illász I1orrr, lnijh Zsuzsa, |á]l Lrzsébet

v.rlanint Bodot }íárra l(I_§Z rarrácsadó tanár segítségór cL

.\z alapszcn,czctck sokrótű munl,áját rószbcn az iskolai élenel 1s ósszelüggó tenclezr:ér,r ek,

munkák, részben a kózponti rcndc?róírrckbe töttéió beklpcsolódás képezre, 1z rskoiai

:rhpszen,ezetr rentlezvénrek kózt rendszeresek rolrlk a kiubdó[rtánok, a politlkli r itafórurnok. a

tanu]mánvi fca,r clmi munkít scgítii rcrsenrck, \a]amrnt a KISZ rállalta tz összcs iskolai

nagl.tellde^-én] leborrioLítását, 1kózponti rcnrlezr-énr ekbe raló llckapcsolódás során a,,Iir tud

löbbet x S7ol-ietuluóról" vetéllredó csapata 1lt€nileü dónróbe iutott, l mátcius 15. \-áo \íe5ei

Diáknapok rcntlcur ónvciróI a rószn,ciók egr erany, kót czúst, és egr btonz o]Jcr elct hoztak. r

DLrnal.arsánr-ban rendezen Eclzerr Ií]ilság ncgnlrtóiátrit pedig lhhoz eg kétnapo, v<rs.nr s

lrapcsolódott az I ! ú Gárcüsrák egt, elsó és eg harmldrk heh,czésscI téltek haza, Upl ancsak részt

\ cit a §7cfic7ct a hch i \aglkclzségi Bizortság által tenclezetL l ortadlln-Li l!úsági \apok rerrdezési

nrunkáiban, melíen e szen czet iíülalln] s,ínpadt rragi slkerte1 szetepelt. Ll5,ancsa1, sikcres volt e

színprd szcrcplése az ápilis 2_3 i Ráckerei ]árási Szo]Ldadtási rugr-gl,űlésen, níg mrjtrs B an l
nap1 kórösi Pcst mca c] l, jatxLok l)iáktxláIloz óján á7 is 1,olál 1 2 taíru1<l kipr is elte,

Á tátsldal.ni munkák sotán a szerczct ragjai 3 napos nunkán i cttck rószr e Ilahlztel\_L ,tllamr

Ga7daság $,nmijlc_.ösében. nráron pctlig r lrúlr cgv kiscbb csoportj2 Pécsert \-ett leszt

építótábo$an, míg 30 lcán\ Bodakajrororr volt, ahonnan a résztlevó iskolák kózti yctscnrbcn
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clhozta 32 ottani Hámán Iútó Építótábot r.ánclorzászlaját. Egr.énilcg 197] folrlmán kettcn kaptak

kitüntetést lrKISZ KB. dicsótó oldevelér: .\kiicsj \nc Ia is Koszrl Hajnal.

C. Nőbizottság

.\ Ftazafias Népiront Lcrctcin belül, de ónál]i; munklLcrr bcn megheLátozott progammal műkildik

a N<ibizottság, |eladatánek részben e nók ólctéhez kapcsolódó o].tatási és szen-ezómunkát nók

aklclémiájl, nók lrelr-zerénck llzsgálate részbcrr a grcrrnckek, külőnö§cn 1 vcszélíezt€tett

gr-errnckck r-édeltéq cseládvéde]nct, rós:ben egvéb munkákar rcl,inr.']'] L]tóbbiak vrán 1izsgáka

a 1<ozség élelrniszct e átá_r.it, az úzleúálózlr korszertségót, tiszte_ságát, a nók részéról ielentkczó cz

itánr-u igénvcket.

Szcnezte a Szakmnlrcjzi Bizortsággal kc]zijsen az ö.egek nxpiát, íészben ennck anvagi fedezere,

részbcn a 9 er-meknapi kiac]ások fedczósc ciljából március.1 én n<ibizottsági bált rerrdezctt, július

2 át pedlg x l)\IR\- segít§égalcl kúándulást szetvezetr ílók részérc Hortobágr, Debrecen,

Hajdúszobos,ló ún-onalon, \ \óbizortság \c,ctóségét 1916. nov,2_{ó1l fálnsziolták úiiá. \
Szen-ezct clnöke Paul(i Tiboné, rrt]ríra l)]ós ,igosronnó 1en. ki}rnck munkáját 22 tagíL r álasztmárrr

scgíti. Á ),Tóbiuotság tagjai közlil 19l] ben PauLó liboínót az Országos I'}óketarrács oklevclércl

tünrettók io, míg Diiis ,igosrorré és 1,irnek ,\dlmne !rJ(mes t_tL5JJaLmr rnunkrtrt H\l kininterést

kapott,

D. Területi szakszeívezetek

Tenitett jellcggcl két szaks;crrczcti csoport rnűkildil Dunahateszttn (bfu ie]]cguk eíós€n ettéró), a

Szakmakijzi l}izortság és a Petlagógus \aglki]zségi Szcn ezet. liomoltabban azonban 19lj ben

csak a 1)eclagógus Szakszen-ezct múkódajrr, \ _Szlkmaközi Bizonság rnunl,ája ql ans a ritkár

bctegsége mian akadozott, rn]nr]ixsze néhárlr akción, x, ápL .l i ós rrcir. 7-i koszotúzás<tkta, eg1.

grengébbcn süen]lt nóbáLr (okt, 8,), r ernrnr a Nóbizottságga1 közi]s örcgek rrapjárrak

mcglendezésérc lrorlározódott,'Li'] Utóbbi rendczvénr- r-iszcnt jó1 sikcrüLt, l)csti vendégrnűvészck

meg,ar nótákat adtak cló, megr.endégcttók u idóseket, l-ihlrez :rnr.agiakkal hozzájár-ult móg a TSZ,

a 1 5 ö s é s 21 c s éle]rrriszcrl; <l]t. il] cn e a műs otlroz a llúr,clódósi FIáz, .\ nun ka iar írása érdekében

197i,] clcjan íljrálasrtásokta kenllt sor, \z új rezeróség clnilke 1céIr ./rri Ferencné, trt}ráre l.rankorirs

]'crcncrré, kilinek nlunkáját 9 tagú i czctósóg segítr, \ pedegilgus szakszenc7ct ]9j5. decemlrel31
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ér-el r-álr le a lárá si Bizotts]ili]tól ós 'l ó, jan, 1 , ótl ónálló.i i+ , l'aglóts záme 23 5 ló, ebb ó1 doigozó 1 86,

ni ugdíjas .13, jogtlnnrútó 6 rag, ,\ rrók eránle l8o,o, \ szer1.ezer működése rószbcn az iskolai

ólcúcz Jrapcsolódon. részben :r t:rgság lzociális és kulturáLs igónlínck kiclégítését szolgált:r,

részben a különbiizó pedagógiai lntózrnlnlek dolgoziinrak kllzeLírését egr.máshoz, 1sliolai

votutl,ozásban az új o1,tatáspoJltikai dcikumenrurnok ismertetése, oktlLlíspoütikai hatálozatclk

g,r,akodatr r-égehajtásának segirósc, t.rnkiitclczcrtsógi raj§én\, véglch2jtásának támogatász. általános

lskolák fejlesztési feladatainak vógrchajt.:rs/rbrn való segítés jclcntcttc a tó nlunkát, SzociáI]s és

kuituráüs igi,nlck kiclógitósc tctón s7cn-c7tc a nr-erllretásol<at. saját etóból is bórine azokat.

scgítcttc anlaglakka1 a szociáLis támogatást kétó rászonnókat. har-orrta kétszer pedagilguskltL1l

fogla1|ozást szen€zctt, t-róbbi a LulturáIis igénlek krelégítósc rncllctr cglbcn a kúlijnbözó

munkahelt,ck pcdagrlgus:rinak kilzclcbb hozását is szolgálte. dc ugranrlten célt szolgált számos nlís

s7cnc7ós js) ígl a na5kózségi szinten szen-ezctt ápdLis + i rörzsgárd:r ünncpsóg, a marelus B r

nónapi kó_szörrtók, a rnájus ]5 i gr,énlántdiplonlások ürrrrepélr c, valarlrrrt a §?rírtan nagfkózségi

pcdagógusnapi ünncpsóg, Xlindezek a tendezr.énrek jó1 sikcrültek. jó1 szolgálták a kitrizitrt célokat,

,\ szakszerr-ezeti firunkái ] t2gir \-ezetóség úán\ítortt Nagr Imrérré csúcstrrkár r-ezetésével, .\

bizotrság riszteletbcü clnökc Tarjánvi Bllánó országgrrilési képriscló r olt.

E. MHSZ Dunaharaszti Szetvezete

A \Iepl er Honvédelrni Ször-etség Dunaluraszd S7eI.'czcrc íészl€ges _rt2gnálás után e '60 es é\ck

elején szen,ezódörr újjii, ].elrrlatának e honi écLclcm kulönbözó tedlctcillcz tttoz<1 klubok, spoltok

szcn czósét. a polgári véclelem segítését tekmtette, }lai szcn czcrc is enrrek megielelóen tagolódtk,

.\ polgári rédelrnet segíró munka mellett lr szerr-czcri ó]ct a kllrbokbarl a 1őr-ész. 1 ilutllékoi és 2

modcllczó klubban folrik, ",\]övislklub3_-fós.klublrelrrségea\l.\F].\RTtcdilerénr-rn \kl,,h

rcndszctes cdzéseket ralt. i,lub§iiléseket szerr.ez, rer_rcnrckcn 1cs7 raszt, F]nítck orán játási

lersenlen másodjk 1Tell,ezést érr e}, \ t2ltllékos klull 1ónlcgóberr 19l] ben sz€t\.ezódótt, ]11eB-€

ekkor kapon a rendszcres nűköc]éshcz _szüksógcs |eliséget. k]ubszobát e lerrácsház udr:rri

szárnr./rn, \ Hub tagjai tlfta]ókos üs7tck ós trszthellenesck, akik tijékoztató oktatáson,

1órészeteken. klub össze jóveteleken \-€sznek íés7L, cerbcn scgitsógcr is :rtlnal, klilalnbalzó

clóedásoL szcrr czósóbcn, .\ taglótszánr 28 35 lij kö7ótri. .\ lilubot Idubranács igazgatja. 1}agi Isn-án

tarrllókos fóhe<lnag vezctasaícl. \ \íHSZ ir/tír\,ítása elerr rnűködó hamadü klub a morlellezó

klub. a \íűlelódési I]ízban kaport ottl'onr, melt, l kltLb nűki]dósót jc]cntóscfl petloflálj,t, ,\ klul)

kút szalrosztállval rnúIlclrlik, hajónlotlcllczó ós rcplilómotlellezó sz ako sz táürlrl, ,{ tiglétszám26. ek]]i
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kózül 17 en rnin<isítctt r-erserrrzók, rószbcn másorlosztálr úaL (rilrh Imre és Sági lletenc), rószl;cn

háronnszrálűak (úzcn). míg a többlek ,l,csoíl\lbb mliőrítésúck, Neg,on jtik u5,anakkor a

szakosztálr,etedménvci-"'] Íg a haiózrl szakosztálr tagjai köuul Sági |erenc és Diencs ]st\.in

olszágos ícrscírlcn éít el lreh.ezést, míg megr ei bajnokságon két elsó (t)icncs 1str án. Felrér László).

és 3 harrnaűr heh,ezésr (Ságr lcrenc, Fehér Sándor, Kiss L,jos) szetzetr a szekosztá]r,

Ném]reg srcraflvcbbek, de szrrrtén nagron jók lr 16 ils rcpú]ómode]lezó szakosztálr crcdméntei,

19 fó rngr ei elsij (1óü ]rnrc) ós ] megei második hc]r,ezés (K]rátvfali i.Jó7scq, Rós7t vett x

szakosztálr, számos bcmutatón is. Ígr.,rz ápr, ,l óhcz és augusztus 20 ához kapcsolódó rácker-ci

bemuratón, i alamint ugancsek Ráci<crón júLius 1ó án csehszlo.r-ák tcsrtérszcrr cu ct szamara

rcndezetr bentutatón, míg november .1 ón a pcdagógusokkal kozösen :r }Iűre]ódési Házban

tcrrc]ezetr modcllk]irllírást, :rhol .r lcgnaglobb silert |cbór Sándor }íoszkva citl,álója, Badacsonr-i

Iiilm./rrr atrnr szertas ritot]ása, r-alarnurt Dicncs lsn-árr, Ságr t.ctenc, Iiiss Lajos és l.rick l.'rigr cs

s€bességi ét ládiós modelljei lratták, \ jr1 erctlrnénr-ckhcz képe s r vis zoni lag szcrónl, a fels zetelés,

ligr kétolclalú csiszcnógóp, }{uldmar b:rtkácskészlct. szalagfúrósz rlukkozó, melr,eker l k]ub hótfói

osszejolereLin.r klub tagjai sze]rrdon hxs,írá]h atn ak. .\ klul)oL me]letr jelentósen segircttc az NíHSZ

l polgáti ródel:ni munkát, az clóac]ások szen,czósót, E tekinrctbcn t legnag,obb sltere r

Tanácsházán rrovcmbct másodü felébcn rcndczen polgári rédeLrri kráürásnak r-olt, rnclvnek

látogatottsága mcssze feiülmúIta a tiibbi községélL"".\z \IIlSl nlunl,áját NIikó Jiizsef trtkár

íán\ítoftt é§ fogra ijss7c,

F. KIOSZ Dunaharaszti Csopottja

Szakmai. dc cglbcn társadalmi szcrlczct ]s a liisipatosoL Országos Szó\.ctsói]ónck hclli s7cn ezete,

nclr a Sa]lai Imre u, 2, sz./rrn alan cná]ló székházzal rcndellreztk, l] szókházbalr, melr 1937,ben a

kislparosok :rrrr agi rámogatásár. és örrkéntcs nlunkájávd épiilt, 2 egrmásbe rrriüató nagrobb

szob:r. rrodabclriségek, r:rlamint gonttnoH ]rk,l. talrlhrru, Igv glJc<k e, kl.ebb ijsszejóvetelek

szárnára cgraint e]k2]rnas, .\ KTOSZ Dunnhar:rszti Szen-ezetéhcz 257 tag, plusz 2 páítoló rag

tettozlt, kőztiiL a taksonri krsiperosoli rs,''i!]

,\ s7cn,c7et a klsiparosrn< tcr ólrcnlségi kötélle vágii óttlekr-édelni ós igazgatási munkákon ki\-ül

(ipaIigazolránr ok k]adásának r:élemérxczósc, adól,i;zósségek nlunl<ája stb,) jelentós mértékben

szcrczi a tásat]aLnr munkáklt és társada]ml életet is. Iársade|rn munkák terén a helli kisiparosoJ<

az ór-odáknil, rskolálir'ál, óregek rr:rpkózi ottlronáná1, r:elarnint a kötzeri csopolrszékház épírésénél

ós a k]*ltcsei kórház ópirósónó1 rógeztek külórrbőu ó szakrnájukbe r ág<1 nrunl,át. Társada]rni éler
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terá] a §7cí\czcl nElgdijas ralálkozók2i é_. sPortrraPor íendc7etr, tóSzt rett a I{iskunlrcházán

rcndczctr ipatos spoíú2lá ro7ón. valanlirrt kér rragrollb kltátdulást szeífclcíl A, ór folramán

{}r,ulára, illen,e Sopronba, :\ vczctiióg rcndszelescn lájókoztátia tagait:r nlcgjclcnt terrdeletekriil

ós jogszabál1,okól, s é!cntc tisztuiíró kőzgriilóst tatt, _\z 19:l llcn mel+-álaszrott (irjrlr álasztort)

íezetóség: s7cllák Ifue ütkáI, Cábler ])á1 szcn-czó trtkár, ].ibcau Sárrdor elrrök, kiknck munkájár a

7 ragir r-ezeróség sorÁl;an Juhász C]r,ule.IntLsz t-r r9.|lmuk1..trrn rs Zs.LJrl rr l Sárdor segiú,

G. Vöröskereszt

]clcntós társaclll:ni s7cffc7ct e kcizsógbcn e \'órijskcfcszt,l]t)]Kijzsógi szcnczctc az illúságl

tagol<at rTern szárnina 250 tagot számlá1. lkü els(isorbnll lrz egészséijiigri, rnúvclódési clotgozók,

ralamtlt néhánr órráIló alapszen-ezetre1 nem rendcll<czó nlgrüzcm

dolgozói kózűl kcriilrrcI< lii, .\ szen-ezeurek c]rrálló kilzpontja. székháze nincs, gr,úlóscit telrdszerint

l kultutházllan ta{a. Feledaránlrk a he\i szcn.ezet 2 \'ijli:;skcfeszt általános munkájához

krpcvn(idó tisztasági mozgalorn szcrrczisót. ötegeL pattonálásár. egész_ségügri cló;rrlások

szcficzését tekrnt, dc jutalonltárgrali biztosításár,al scgíti ez iskolai \'öl.jskclcs7tcs csopoliok

versenlcit is_ 19i] lcgjelentősebb esernénle és szcLrezési munk./rja l május 1i i községi rér.rdó nap

szcrlczósc r:olt. Ezen ósszeserr 1ló jclcnrkczó 62 LieI \ért adott,.\ szerrezet vezerőségét 19ii,

máIcius 25 érr rálasztották irjiá. !,ln;lk rlr, Ferenczi.|udit. rlikáI Trócza {;ózánó, kincli munkáját

}íózer ],.rusóbct, Dr. Iior-ács Gr-örg!, }íedgrcsi \ándor, \aLamlírt az ]si<l1ei Yoröskeresztek

tanácsclnókei segirik, l szánrrDsgáló bizonság elrrtl]<c Iiosztolánri IiáLrránné, \lrrrd t
gimnáziumblr1 rnind a l<ót áltlrláno: iskolábarr részbcn a fe]rrótt \iöróskereszt rnunkálához,

másías7t a Kl-sZ, i]len-e Úrtörószen-ezet nlunkájához kapcsolirdi.r ]!úsági Yi;rö§kctcsztcs

csclpotok múködnek. Lzek rószllcn kilzsóg sztnren összcfogra nrirjtottak s(grt5egtt !z

egészségtigvi nunkába, Ígi clsósotban a tudószűrés közsígcr érintó munkájállln, mellnck szintc

teljes adminisztrációjár íc7ctték a szúrések .rlatt kb, 80í_l óíáS társld.r]rn n-runkában, nl;istószr

1czcttak az iskolák tisrt.rságr mozgalrnait, r .rlanlitr különbclzó salát szcn-czósú munkákbet vetrek

részt, Ig :rz egr,es szánú isko]ában 20 pajtás részlételéve1 a C}\ES en 1er-ó Lórrncz Jánosné

r czctctt r nagr obb 1ánlok s zámára cse csemógondoz ási ós gr er-mekáp olási tenfolr.amo i, 1 anulói x

1árási r-esenren ó. helr,cuést értck cl,

,\ l1. számú ,ilta]áflos lskolábln Cetgelt.|ózselié txnáíclnök. ós _szabó Nlargt i!, titkár r.ezetésér-el

folr.t krs egészségór, csecsemó:a()ndo2ó, clsóscgóhlrnjtó rrrrlbtr-am, rr-rclr clerr 65 err r crtck rószt,
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\agl,on sokan kapcsrnódtek be a logászru letélkediibc i,, ' \émileg más relmészeú rolr a 1 |

18 ó1- kijzti konak megieleló, ez 5{l fiis gnnnáziun \ óróskereszt nlunl,./rja, nlcti az osztáIrclk

tlsztánialrása, kerrek, tirágok ápolása mcLlctt cgészséges családi élette nerelést. \:órosketesztes

tanlo]ven,szcn,czóst és a sze:ruáüs felr ágosítást is fehdatának tckirrrcttc, filmi ctjtósc]ikcl,

r.ctólJ<cdóvel is segírette i, cgésrsóglig\i tájóko7tató mrrnkál. Rés7t \.állal ugt anakkot e vératlásnap

szen,czésóbcn, ])attotrálta az őregek napközi otthonát, ,\ ginrnáziumi \-óróskereszr munkát \-ajda

t)itoska ntkát és Légrádi Izlbe]la szen,ezó ritkát irinvirja Laclocsi Ferencné tarrárelnök segíté_.ér-el,

H. Tűzoltó Egyesület

\ l)urraharasztr Önkénrcs Tűzoltó l-igrcsrilct régebben a kilzsóg cgr,ü legjelentősebb e9 esLilete

r-olt, meh ncrncsak az csetenkálr elóforduló iiizesetck o1tás át r-égezte, de alrogl.an:z szrnros reg

lintkép is mutlrja rcpíc7cntatí1.. cgleoluhás, rrr ltei]\ 5t] 60 fós szakaszáral a tégi heltr

iinncpsógck fónrót is emelte. r] \ía az ünnepsógckcn raló reprezenratit srerepe nllgtiunl, l
tűzoltási fcladat is szúkű\ mr-el az csctc,nLónt clóforduló űzesctckhcz inl<ább az átlandó úgeletet

tattó és telelonon könnlcn elórhctó pesti dlzoliókat hnják, F)mek ellenére a helri túzoltóság

felszcrcltségc jó, 1975 ben kapotr egr-noderrr ZsuJ< g,áttmánrri rű7olió gópLocsit autofiat,t E00

as fecskendóvel (80{) litcr ríz pctcenként).'' ' L,gl.arrrkkll szukség szerint rendeJkezésre ált a régi

lelszerelés is, Flgr horx,éd BL)0 as fecskendó, és egl kó7i núkódtetésű mo2doni fecskcndó, r e]amint

caéb kiegészító lelszerclósck, lógzókósziilól. habbal oltrl, pilrral cntó srb. ,\ felszetelések tárolására

kűlörr tűzolrilszcrtát á]] tenrle]kezéste a lanácsház udratán, \ heln lérszám jelenleg 1ó fó (8 al

kcicscbb lz elóírr létszán-rnál), lkik \\]cinbcr Sárrrlot túzolrópar.encsnok rránlitása alatt régzik e

felszeretés krrbantartá§át, rcsznek lészt g\.akottatokon ís járási retsetr.eken. al'o1 197r_ben jáIá"

3, hc]r,cu óst étek el, Szerencsére .r grakorlerilkon tanrrltak alkeLlazásáta csak ritkábban kcúI rr,
19T]-bet rnirrdösszc cactlcn J<lmolrabb niz€setnél lctték igérrrbe segítségüket: októbetbet

krgr-ulladt a TSZ eg1 2i_)\5iJ méteres szalrrakazla, ahol ls a budapesri és Csepel.\utó tűzoltóir.al

egrüttrnűkcldrc lkaclálr,ozták nr€g, hogy a tű7 a §7oIn§zéd.Js kazlakrá is áttcrjcdjcn.

I. MABEOSZ helvi csoportja

1Nlagl,:rr Bélvcggvűjtók Otszágos Szoretségófiek §L\BI:OSZ) held csoponja 196ó, január 1 jén

alet<u]t 20 fórc]. s azóra folr,tatje szerezetr e tlrrnaharaszrr bélr-epgr,űitóker összefogii
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munkáiál'L]r' ,1. csopolt, meh, 1€gi,lg\ (,bl] raglétszirnát 19l0 bcn értc cl 9,- rag, nrajc1 1973 bln ca

átmeneti mélrpond<ónt á taglétszám ó2 csukkcnr. -1 fo. n,lp;nl*b,rrr r lss,cti r crclcir lretenre

kétszet r-asárnap dólclóttönként a Níűíelódési Házban tlttja, Régebben csirtótok dól,rtánonkónt is

volt ősszejör-ete1, de ez ór<lcldódós hiínl,a rrriett abblm:rr.rcLt, \z összejőr.eteleken a tegok

rcndcl]<czósóte állr:rk a kőr ker ógusli, \e]enlint a trL\]]F_OSZ cscrciiizctck, ug-ancslk ekkor

r-ehetlk ár a xIil]F.OSZ t.rgok ilrlt belrzetlretó bélr-egeket. ,\ köt r.ezetósógór évcnrc rendes

taggyrilésen váüsztják újjá, s azok a leglelkesebb $.újtókból keíiirnek ki, Így elnök Pát Richárd,

ntkár Bartck tlbul, pénzráros és bélr,cgbcfrzctéscli intózójc \ucü ]sri ín, akr mnt a kc]t altpító tagja

ma rs a bélr eggr,úló csopon legakúvlbbja. ,\ kclzségi béh,egkc;t mcl]ctt kii]a'n csoport műkódlk lr

hajógvátllan Oí,\IL\RIJ. r alamint ca 3ó fós glcrnlck bólicggűjtii c_§opolt \-aqa Ro7á]ie

vczctósór cl az T. számú rskolában.

J. Űdúlőhel.vi Bizottság

,\ község legfiatatabb társada]nli :zcrr czcte n DuDJh,LI3tZtl Üdül^treLrr Blz,,n..rg l9j5, dccember

18 án e]akult,iF Szen,ezói cé1,.r1 túztól< 1ri, 1rogl a Ráckcvci (Sorokslíri) Dulra Intézóbizottsággal

eg\űtLnúkódvc glorsítiák 1 drrrreharaszti ric]tilótenrlct közmúr.csítósi, parkosítási feladatait.

Elóscgítsók a Duna kőzséger érrrrtó plttslakaszának lcndczósér, üdülópatcellák kielal<ításár,

Ennek megfclclócn a bi,ottság es -r ragú rczctósógct ho,ott lóüc cln.]ke Iiuras Lljos. titkára

Bogáü Lajos - r.a]emint \íúszalri Bizotts4]ot, I{órnr-ezet és Parn,ó<]clnli ós Jogí Bizorrságot.

mclrck nindegvike s:rját múkórlési tctülctén hozzájálul .r durrai p:rrrszaklsz Ic dc7.rró lére]él]e2.

Ígv r.élemárr ezi és cllenórzi:r p:rrr rnenú építkczósck tcn,cit ós tónr,lcgcs k_iritelér, sétánlokat, parti

pihcnóredleteket alakít ki, Lcndczi az ellranlagolt parrszakaszokat. tcncket készít a joróbcni

fejlesztések órdckóllcn, [.zerr munkák soLán l tagok pntt menu telekbérlók v:rg tulrjdonosok

rrrinregl féLnlJliil óttókű parn-édelrni. ka]fn\ c7cn,ódclnl nunkár r,égeztek. "] Kh ,100 mérer

hosszírságban az,{L-TÓKl,iR alattr partrészcn sótállrt ós parn-ótló nlúr cr léresítettek, ez l\]só t)una

utcában és a Spoítszigetcn pihcnópadokat helreztek e1. ]11cn-e tajbb hclterr étkezéstc tlkalrnas

rérséger, pücnótórsógct alakítotrak ki t csónekáu iil szárnáta, ]lzerr munkákhoz jclenrós aífagi

scgítsigct aclott a Rác]<cr ci l)una Intézó l}izottság, mclr,a tcriiletr fejlesztls ércLckében

megt€íemtettc az ani agi feltére]ekct cgi terrnálvú kuiltó iúíásia is, mclr krr-ireleuij vállalkozii

csctén 19i8 ban megintlul, \{lrrden jelentós scgítlégct ld a község űclulótcdilcd fejlesztéslhcz- ,\

murtepx 3 órcs nunka eteclmlnvckóppen máíis na{+ on soktt szópiilt Dunehaíxs7fj Drrn,-menti
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K. Ivóvíztársulat

l éIig tátsadalrn1 félig gezdasági szcn ezet az Ir óűztársulat, mc]r, 19]2. júJius 8 árr olt céllal alakLLlt,

hogr megoldja Dunahataszti ir-ór.íz-eüátásár. \ fc]adatát. rrrinr rcrrdcs alapszabá1lla1, il
közgrúlósscI ftúlrlön közgr.rilésscl) cllcnótó Llizorrsággal rcndc]kezó tátsadal:rri szeí\-ezer ha]ijx

végre, melr nclr e7ooban munkatefü]ere g:rzdlsági, a rizháIózar kiépítésc és el chhcz sziikségcs

antagi fedezer biztosirása l]nnc]i órdckóbcn bizotr.os vorrediozásl:an hatóság iogkclrt is giakotol,

jogszabál,v szerrrrt nerr-r tagokra is kivcthct aránvos r-ízháliizari ípitési ki;ltséget, s azt adók módjára

be is szedheti (szcdctheí). ,{ táísulxi múkade,e |cnnek ,z.nru, Ig ets,,lnlLren a r rzhálrizat ópítlsi

feladatainaL lebolyolíúsára, ííásrészt 
^z 

ebiez szijkséges pénzek beszedéséte, befuetések

nyilvántatásála és szotgzblazásál:l iránprrt és itánlrn. Ezen munkálr elvégéséhez a Bajcsy-

Zsilinszlry úton rr'egfelelő székházza] (irodáhclylségekkel), fizctctt dokozóL}al íendelkezi].,

nűködlséró1 ugranakkol étcntc számot at1 a társular trgjarnak, Ígr 1977. ér-i penzu5r tene

13,538,0t]0 ],t bcíótelle1, llletr'€ kradáss szánolt (a ténrleges tcbonvo]ítás is cnnck ielclt meg.

mclten belűl az építési kiadások E.1.1,1.0L]0, a ren-ezis 1i)(),i|)l]l]. a rezsi 3()8,00(), e lritel]ianratok

,186,0(]0, a hrtclrilrlcsztós ,+.5t]0.0(]1] Fi ot retr l.1, \ lrzh; Iozl r krprrc < eg\ ! t]l,!nt tcn ck szelfit

összcscfl ó5,800.0l]l_) Ft ]esz, nelr bó] 6] nlilLió közr.eden r izháIózatl b€ruházást 2..+()(),000 tátsulati

berr:házásr, rlrig 2,.l0{),00|)l-t hitellramlror szolgál, .\ bcr.étetek uglanc7cfl ősszcgrc tcn.ez(trtk, Ig]

érdekcltsógl hozzájárrrlásbiil ,l3,,l00,000, áIlami rárrrog:rtásb<i1 1].200.000, tanácsi, felsóbb tanácsi

tánogatásbó1 11,200,000 Ft a tcfi-ezet,,\ terr. szcrintl berétetekból igen jclcntós a lakossági

befizerési e]nlradás l milLió Ft s eLlltarjás vtn e meg-ei rámogatás retéo is. Lltjianakkor a

társrrlat nérn] többletkiadási ki]lrséggel is szánlo], nrilet idóki;zben úiabb urcák níírak, s a ter1 ezctt

_l] 1o helr,en j] kn nv] r czctók épűtr. \ társular ói.] kózglrilést nor ernbcr 2E án tatotta, melr-err

Cóbölr,ös Gábor az Ir-óríztátsulat elnökc, r:rl.rmirrt 1'ltjánr-i BóIa az Fillcnótzó l}izotrság elnöke

txfort bcszámolót, melvhcz.r jclcnlci ó. ósszeset.lf küldöttbó1 ötell szólrak hozzá, \z elnöki

beszámolób:rn egrl)cn C]obóh-os Gábor krtétr e 1cendó csatoínaháI<1zen ópítkczóste is. i
szenn\i izcsatotna ten-ezés elólcláthati]lan ],_i műó Ft lcsz ós kór éves munka, rrríg a kivitelczés czt

\,],l :.n r-u,,er, ],,ercr fup :<n,b. r.,,t

L. Spott - kötetlen sport

Dunaheraszú sportóIctc ki;zcpes. jó kozepes. s á]ralában sokl,al szélcscbb kijtú. mint a községben

rsmerlt, \agvon sol<an vannk ugr-anis Durreharasztin, lb]r nrég ma is csak a iocit rréz&, :rszerint
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beszé]nek artól van c spilrt r-e5 nirrcs, hogr l:rrr e és rrrrlven a futballcsapat, nclvnek métkózéseitc

krmchctack izgul,ri. járókovlk,rt, bírókar ]rlitizáhi. \I]ndcz tcrn,észeresen tészc a spotrrak,

t)unalraraszrurak is r.an labdarúgó csapata Pár néhánr, órig hlánlcikk r olt), de emellert jclcntós a

kötctlcnüL spoltolók száma, igcn 1clcntó_. az rskolai és iflúsági spon. a I)\íTl<' szakosztálvernak

munkája. valamint az üzemekben folró sporrt€íékenr_§ég, ,\ köteden keterek krlzt folvó spott eisó

áge .r grundfoci És ha talán ncm is a tégl rnótctclibcn, dc mcgtxlálhitó a kózsóg ralanlenrrri

k.rz..l,rr, - f ekurer l-.3llr3,,,al b _-rrrJr.cr or,, . crir rr .e"el._l,'/l \l,l---
n-retlen talállrató. I ] kisebb furbll1pálr ánek beilló. é s házrtagos készítésú kapukkal is ellátott plrlr án

átlagban és iilráln-a mrrrtcgl, ó0 80, 12 2] óvcs liözn fretal haszná]ja, Inkábll utca je]legú

iutballpálla részek t:rlállretók lz ,\kácll utca. Harár irt találkozás] rószón, a Szabadság tótcn,

r-elarnint rcndszcresen fociznak gcrckck az rskola udr:rrárr is köreden formában, Szerénrebb

ugvanakkot a liget l,cnin útt(',l déLe 1€ró ías7ónek sportr-,11rsi lchetósógc, Ttt az urcák szúkck. s csak

az irok urcánál és Szellt t.ás7li, utcíban találharók reljessóg igíni c nólkül tudomlsl,m ,,.nnr,

urcán rer,dszcrcscn íociu ó csopottoli.

|in-.r] szélesebb a sPortlch€róSég a kcttcs kőrzctbcn, kt köze] a Lenin irt régén lér-ó pálr ár.al

cglcnóítékű a Hósök rclc, nrcllnek e5 kijzópsó rószc rcndszcLcs focipálra, E rószt pálrakénr

minte11, 30 50 gletek használja, I rlnól rs nl5obb tömegeker íonz lr T]\IT1( na§ spoítpáh,ája a

\Iezó Inue úton, I] páIra, rrrelr-rrrncs lczán,a a sportoliik elón jó trlrjjrl és kapu]J<rl is rendelkezü.

mcgitélésem szerrnt 1egalább ót] 90 6ata]mk nrirjt kiircdcn játók ós spordehetóséget a körnlékról,

L5,arcsak nlina á]1, de ide mát csak a 1lennfenre_.ek, s azok ismetósci járnak,t grmnaziumi

aszfaltozort sportpáIra a focizók, s esetcrrliént kézilalldázók elórt, akik közé nlintcgr tLrc,ltrrir, rr<m

kilzópiskolás is Jleker-eted]k iát§7áfli déluiánonként, ha n]ncs más fclgl.rlkozás e pálr,án, F] icíiileren

Irrsebb utcafoci pálr-ák vannal<, átleg 8 15 fós fiú csopottokka] a Ntarx l{átolr, utca kilzcpén és

végén, valamrnt az l]ötr-ós utcában, \z ÁlsólilLr na11 gtundfoci páh,ája 19i'1 ben szlint nle5.

helvórc ípiilt fel e kentétgrár, Ilel},ét lr lt,cfckspoftban az új iskolában éplik aszliltozott pálya

foglalja c1, XIn cI:r kórnr-ékcn szintc ninden gerek i<lc jár vegr járt iskolábe, a pálr,a tl;nlén tolz:l

1 {+erckömcgeket, Insebb pálre v:rn kralakulóban háziiagos kiskapui rs vannak e Bakrer

I.rkóteleppe1 átcllenben, _. utcal pálták a Iiirrrzsi, I lorrrok, Domb utcáben, illctr e a csnrolo.r palrlan

és Hámán Krtó utcában. ,\ csarornapatr pálrt azonban már inkább a füIdózók pálra1:,

.\ kóreden spotrolás má_*tk nag kc;tc ugr,:rnis a vízhez köródik, E rckintctbcn Dunabarl§7tr hcl\ z€te

cléggé furcsa. \]ncs ug\2n e$ etlen hiíat. os Strandja senr (a régcbbi _"zabad suand " ])rlnin eviz

minósóg rniart nem múködiL :l KÖ,lÁL ncrn cngcdélvezte) r,rszont clíg nag számú a i adstrand,

.\ legnap,r obb ilr,cn strand, szabad strand a c.atotna 51 cs nlűút és rasúu hír1 köu ti reszen. minrrgr

félúton raláll'ató, Itr a ví7 nrrnteg\ ]0 30 rnéter _.zéles, :r partok e5,ikc für c_", más r homokos. s egr,
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kb, 100 15l_] méteíes szxkxs7 nyáton fiitdiízó grctekeklel r arr tclc, Szetencséte a víz ]tt ncm milr.

ádagos:tn 1,2t) 1,50 kőruli, bár tlsztaság:r nem mnrdg itlcálls. Nag,melegben l iűtdózók lészána

eléri a 2t]0 ]|]() fót, .\ nag1.obllek, rnerészcbbek sttand]a a sódcros tavak, Ttt a nagr sóclcnavak

nczósóg fclé esó otdllán alekult ]<i a második cróseí tr]tott !a!I§üand. E teriilet erósen r-eszé]r-es, a

fiirdési táblák til!ák. iclőnkérrr ótijk, Iendóíök kcígctik e1 xz ide nerészkcdókct, dc kiilönö§cfl a

jobb úszók ezt kjátsszák, rnir cl a sócletos parr, a úszta r,íz. dc sajnos a r-eszélr tllúziója a bátorság

frtogtarás is r onz;ua ókct, (E tavak rize lrLrrelen métr üIii .1 5 fiótel mélr.,)

\ dunal pattszakaszon ]Tárom tenilctcrr fúrdcnck. Elsósorberr a rógr strand tctülctén. aho1 ca kb.

l0 9t_]ú,,ó és 23 30 nétcrcs bcijblősö<lése verr a Durránek sckéircbb mélrséggel, Itt eg -eg rrrelegebb

napon a fürrlózók. ilszkálók száml 100 150 köztl, sokszor kiitrrck lri itt ugr anakkot sáttakat r-eró

kcmpingczók is, Up5,:rnc_.ak akadnak liitclózók kisebb s,árnn]al az útröró D\I'1Ii csónakház

kötnr-ékén levó kisöbölnil (fóIcg csónaklat érkezók), valemint a Dun2 Lrtca aláttl.\isó Duna utc,li

parrszakaszon, ahol tőleg a körnl,ékbcü, általál]an jólúszó g\-eíekck fürdcnck, Srando1, lránti igénl

eg, ben jelzi is, hogr l)unaharasztin nepx on lárjáL a 1lkosok. sikenil e e9 kutatóf,uá_"sal

komollabb stlandlchctóséger t2lá]i1.

l\z utolsó kőteden spoítlclülct a ketékpát kismoror Lcrékpirt, Ezt fóleg az segíti. hog1. egr.re

népszerű]rb e közsógben a szolet. olcsó félr crsenl kerékpár, s negloír solr fiata]nak van

kismototja. Ezek rendszercsen átjárn* ,\1sónémedrbe, ahol )iémedr kozeléberr a T]erasztr út

menrén €g\ félhivxi,tlos motoctclss pálva alakutr ki, s cz mjndóssze kb, 5 km rc r an I)unalraraszotól,

Inscbb ügrességi korpálll ratilható c mcLlctt a láncsics utca régén (LLilsó Hatáí útnál), ahol

(\ e)le j .7:llel .,,l 8,(r.(t- fia,,l ko oz

M. Úttörő- és g-yermeksport

Dunahatasztr legszélcscbb ós 1egragrobb tómegckct mcgmozgzió sportágái az általános

iskolákhoz. az úttótó kolosztályokhoz kapcsolódnak. Xlindkét isko]ában uganis jól képzert. aktíl-,

á sPoftot tLrl-atáSnak tekintó tcstncvcló ranárok c1olgoznak, aklli az iskohi sportoláson tuLnenóen

is szírrigrűknck tct<intik a restedzést,,{ sportolási fcltételek sem túl rosszali, cgrrószt rrglanis az L

iskolának saját totnatelne, é_§ 19ll bcn óplilt sajár kéz]l2bda és rL]plabda pálr-ája ran, nrástészt e IL

rskola elég közcl csik a I]\ITK sporpál_vához. melt szabadtéd sportolásía sok lehetóséget kírrál,

De itt is ópiilt társadalni mulrkáí2l 'l] ben egl iskolán belüLi kisebb pália, \íindcz lchctósógct Ad

számos spoítág kiboírtakoztltására, rnclrek kozú1l legnagrobb tömegeket az adérlka foglalkozratia,

Nltndkét iskolál;an ugr arris 19i] ben a Csepel ,\utrllgrár sportrsLolát is ter.rott ferrn at]ódka]
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szakosziátl,val. emi kúlön rs scgítette e ió etetlménlek elétését,' " 19, a l,!t iskola spottolói egv

taírácsi jclcflré_§ szelmt - a kúlonbö,ó etLétik2i számokban, járá_"i és magasabb szlntú vctscn.vcken

6 cglóni clsti. 5 másodrk, 1.1hatmadik, r,:rlarnint 25 cgrób lrcliczóst, csapatben pedig ] elsó ós 10

3 6, hclr-czóst órtck cl, Ielváln-:r hozva évck r]ra hasonló eteclménrckct, mcll,ck közül 19,17 berr

kiilónósen a IL számú iskola büszkélkedhetett sok nagasabb szintű jó etedménnyel. Igy Nagy llona

és Szat]d Zoltán negi,ei mezei futóbajnoksígor nvcrt, s u$ancsak rneg|ei bejnokságot nvcttck

csapátban a nvo]cadikos fiúk. |est Hcrc§ N|lgrád mcgvc tctűIcti bajnokságán Bon<Jot (ióza.

_\zadai Zoltán, futecz .János íl\ctt bajnokságot (mezei futás és tár.o1ugtásban), míg ez iskola

1cgtchctsógese]rbie Izsák -\1íz nó9priibában otszágils r.idéki bajnokt círner szcrzctt, Nlirrdcz

azonban csak rószc e spilrtnak, melr ncmcslk telretségcker bontakoztat ü, de iómegeket is

fogtalkoztat, F.9 ca nlczei futóbejnokságra nem es-szer 100 150 getck is mcgr, úgl l'arján_r.r

Béla (L iskota), mnld,|anák l.ászló (ll, §kol,) tani§,án}xi közül, Széles römegeker voír7 nilldkót

isko]ában a kispáli,ás hbdarugás is, F] tclrintctbcn az 1, iskola tanuli'li, kilnek hbdanrgó cttzóscit

Ipacs Sáldot lanát rc7cttej tóbb allralommal nvertek játási bejnotságot ragr- ének el jáIási

hclr,euésr, ip1 a ']6 ]] es tanévbcn is. ahol járási etsóként, ]l]e§e megi ei tcr,ülcti másodrkként

régcztel<- Szép creclmérrr eket étek cI ez i, rskola tanul<]i tornában, elrol szrnrén tor-ábbj,,rtottak

rerületl dóntólrc, L-gl ancsak kremelten jól clo1goz& a II. iskola 1eánr kózi]al>da csapara, melr- dt,

Jolsr-:r,r, Gr-uláné vezetésc a]att szintc nrinden ér-ben eredménr-t ét el,

Úttöró olimpiai sportág a saklr is, E tótcn szintón naglon jó crcdrnénl ck],el biiszké]lrer]lret mindkót

rskola, }íintcg 60 E0 gi crn-rek _.aldiozi| tenc]szetesen, s nrlcs ér. hog1, a lreilezések (járási

hclvczésck) rrrinregl harma<]át nc drrnlharaszriak lrozzák el. Ezen spoltág iskcnxi munkái1 cgyben

alapját kópczi, hogl, Dunal' ataszti fclnrln _"akkozás rctén is r mcg\ c leeiobbjai kó7t vaír ó\ ck ótá,

Nem közvctlcniil az iskolei rester]zésr tószc, dc s;árrtón ahhoz kapcsolódrk az iskolal r ra.poLt, ii3.

az L _sz, iskolábaí rnintegl 8 ér óra mlrldcn érben írsziltanfolvam indu1 Tar1ánr-i Béla és Ipacs

Sándor rczctósével. ak az iskoltóv LLtolsó rlnirási napjár köreróen áügosan ó0 8t) g},eímeket

visznek ár éventc Cscpclre, ez ottani stílrndrx. mcgtaní§e ólrct az úszás ,lapelemcnc- Ug\xflcsak

komolr, sportolás folvi]r:rz L sz. iskola r ízjirtti]Ló rajában, Itt rnintcgr 60 ]0 p,r erek vc,z r.:zt .i ctrre

tcndszcrcs eyezóturákon. kb. 8 10 grcrek ér-errte nag kéüeres r-ízitwán l)r, Hc]néczl N{ánás

r-íziútröró vc zctó iráni ítá sáT-ll, Igaz az 1 9 il, ór víziéIct s zcnponrjáb ól kcsít g engóbb volt (r eze tók

rnás iránű elfog]lr1tsága, ilLctr c G\TS € íxati). de lr íaj crc<Jmérrtcit j<11 jellenzi. hogr az clmúlt

óvekbcn rnegrerrdezett bat oLszágban komple: (3 nrpos) wízirerscni cn c5, érüen onzágos cls<i,

két évben otszágos rnásod t, eprszcr pcc\ országo_. harmadik heh,czóst órr el,i' "
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N. Iíjúsági sport

Dunaluraszti íiszonrlxtál)aír az i§úsági sport kűlrln ketegóriát képez járási \.§zonrhlban a!

elsósorban a gimnáziunlra alapoziid r. bár vanllxk iljilságlak lif]ú§ági labd:rrúgó csapaq) a i)\ITIi
nál rs (1ásd kósóbb), a gllnnázirrrn sportolási leltérclci uganis igerr iiilr, Figvtószt rcntlelkezésre áll

cg! 20]i10 nréteícs spottszetek|el jól ielszcrclr totnateme, másrószt egr.20x.10 méteres birrLnlcncs

kézllabcla pálr,a, r-alzr-rrint cgi 9x9 métetes satlkos töpllbda pátrx, t_gyanekk.,l \|llri\?ercr! x

g,elclianr ag is. 1 römegsport szai<lsztálrnak StJ, a rr']pllbda leánl szekos7tá]vnil( ,+0. 3 íóplabda íú
szakosztálrnak 30 rage r.an,ll! '}írrrdez cgrbcn jcJzr is, hogi a gimnázirrm két fó sportiránla e

rómeg_rPort is :r tc]phbdl, tómcg§porr tekfir€iébcír itt is az edótri(e r.czct, errírek eredménvei a

lcgjobbak, Igr 19ii l;cn játási rrrezei futiivcrscnlen keregói.ljábarr llrdult a iiú, rnirrd a lcánvcsepat

elsó helvezésr órt ci. míg e meg,,,ci frLtórcrscrrren _\nglal Gi őrgl.i 1,, J ridnch Tstr-án egrén 2,

hellczóst órt e1, Hlsonlóan j<l crcdménlr értek el a futór.etserrr-cn a csapatok is, mrrrd a iiú, nmd a

leántcsapar tcrúlcti clclntól]€ jutott, .\ ti;mcgspoít eg\ más]k ága:r ]abderúgás, Itt járási labclarrrgó

kupáixn 2, hellezést órtck c1, a núkra ugr,:rnal<kor 22 óss7ctert jellegű mepl ei diáksporrköI

L:ajnokságbrn a iánrok helr-ezése 1,, e tlúkó ]. hetr,, J.cgkomolrabb crcdrnónrck],cl a kiemelt

gimnáziuni sPorrág a íi]Ptxl)da btiszké]kedhet, ltt a megrei ]<özópiskolás IJSZ kupában clsó

hclvezésr érr el az is]ola. ll1en e KTSZ s7cn-c?ct. rnig á mcgrei kőzépiskolás ri]plabtla kupában r

lánr-ok ],, a 6úk 3. helr,et sucrcztck, }findez tésze annak a ten,szcrű murrkáruk. melr-e tércn fo]i]k,

_. nclvnck legfóbb etcdrnínrc bár ez már ncm pusztán ifjúsági je]legu hog\.e lónycgóbcn a

ginrnáziumra, ennali nevelórre és r <llt tanín-/rn_r,eira xlapoziltt felnótt nói rilplabtlacsapat kér évc

beiutoti ,7 \]] II be, és itr is jóI mcgálljl a helr-ét 19l] ben ez \B ]T belr a negr-edlt hellerr r.égzctt,

F]7 egr Dunahxíes7ü nagr ságrr telepiilés szánláta tendkír ü1 tangos he\czés.

o. DMTK

Drrniharas7ti fclnótr sportcgi csülcre a D}I1li, :r Dunalratlszri \1unkás resredzó Iiör, rr-rclr, 192i)

llarr alakulq sok nehéz icL<lszakot ért ár elsósorban hatósági íl\ omás miair x két \-ilágháboril lrö7ajtt

dc nrindrégig rncgtartotta vezetó szcrcpót a kózség sP.]ftalctében,l]r ] }Iűködésc \ álto7ó, meít

báí igcn j1] adottságokkel rcndc]l<czik, de anr-egralJ<a) ér.ek óta hacLlábon á]1, E tekirrtetberr

atlotrságok alatt cls<lsotban a D}I'lI( pálrát órtern, melr, építmórlr ei szemponiiá]ró1 konldr' fcdctt

1eiátóüibiin, i]Itö7ók, mosdók, cgrkor komolr futilpálvl egl krsr-átosi spottlétesitménl.nek iele1

nrcg jnkátrb, sem kózsógrnck, L 5 analdror a kilzslg rragrságe c]óg j('] alap spotrolóanv;rgot1 ad e
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folrarnatos kredásoka külö!ösen 1 lebdarúgísslL járókrr 2zonbxn niírcs nregfeleló anlagi

fedezet. Ez okozta azt e r.álságot is, rr-relr- 19i2 tijl 19ló rg taltoti, hogl megszúrt a lallcLrrúgó

szakosztálr. rönkement az trnúg sem jó felszerelés. ric ami móg siLllosabb. 1ruligánkrld<l

vagárxkodók szintc tcljcsen használhatltlanná tctték l pálr-ít és felépítménlcit is, I1osszebb vrjúdás

ós szános próbáJtozás után :rz áklatlan hc]r,zctcn csak L9l6 l;rn sllrerült változtrtni Részhel

jelenrós összcgú nTcglei támogatás rérén. részben nagr, on jclcntlís,.r nre5 ei támogatá-"sll

cgvcnétrékű, we5 azt fclü]rnúló tátsaclalmi murrkárel a }L{HlR-l, F],ü_itkalász'l'SZ igcn nagí

érré]rú, s a töblli üzern rószériil i_r tóítónt táfiogxtással :r pálrát renrlbc bozni, Egidejíilcg új

veze tő sélt álas ztásre is keriilt sot clniik \-jtágJózsel ú$vcuctó clrrök Schumachct J.ajos, utkát

Ti]rijk ]\ttila len mc]r után xz e$ lclcig csak tcngiidó sportkót új óletrc kelt, a jelenlcg 3

sza]<osztáI\el és r-iszonr,lag rcnclezen anr agialJ<a1 dolgozik, bár beréte]eit irjabban isrr-rét kezdü

rneglraladrr-L a kiadások, L tóbbi azonb:rn c]lensúllozzl. ho5 e kiadásoknak egl,igen jeIcntós tótclc

8"1,r,)00 Fr. e9 e có]tl l,űlőn tarralékolt l,cretbr]l csónlkház épírkezósrc rncnt, Ettó1 lúggctlcflül §

azonbdn t folíó bevétclck ,18,1(]8 Fr ot tcttck ki, rnig a folr-ó kredások cnszcge megkózclítócn

100.000 Ft 1olt, ígí a kezclcti újjászen-ezéskoti nIrtritótcl nclr 19i-l.jatuátclcjón165.5ó,lFtvolt,

3l,,+32 |tía apadt- ,\ romló pénuligii llellzeten az ehóksóg blráti kőr szerr-ezósir el igrekszik

segítcni. i alarnrlr lro9 nagr-obb lanácsi, ü7cni tán'ogetást remél az cddigieklé1, a hátonl

_.zakosztá]r,fennrertása uglanis, ki]lónős€n a 1ab<Jengókó rcndkn iil kólrségcs, Hl,sszr] rlll,n rz

cg\esűl€t nem ijnfcírnr2rtó, Kűlsó aír\agi rámogatáSIx Szoful. ttészlctclte az eges szakosztállok

múkóclósót, a Lrbdlrúgó s7ekoszrá]í lérrrcgíben kiwrcrlcn elnökségi itánrítás .rlrtt á1l. s cnrrc]<

közveden scgitsógóvcl r-égzi olunkájál F. nrrnkát lénrcgcscn scgiri, ho5 a su akosztály munkáit

19ll, nájus 1. óta hlratásos ectzó |K-inrán László) nárrritja..\z edzó bcállírásárl ktr]i]nixcn azért

is volt szükség. mert a kczcló év 19]ó/1-1 ncn túl jól stkenitr. \ felnóttcl, itJ, helr,en, az ifjú-,ági:rk

6 8, helr-en. a scídülók \-iszont 2, helren rógcztcl<, S<lkkaL jobban süetult az 19,],/i8 as óv ószi

idószaM, Részben az ilsszeszokcirtság, rcrszben lz edzój mun]ra crcdménle]rónt a7 i97]. évcr e

f€]nórt c§tpát ótődü. lr kirobbanó formáb.rn lcvó i!ú_rági csapar elsó, a scrdüló cslpat 2, hetr-ezésscI

zárra, }Iindczek az eter]mónr-ck már biztariiak, lárhetóarr e5,tc tabl] hífet rs szcrczrrek, llLen,c

szcrcznek rissza az cgl esűlet régi tárnrlgltóibó1. tattrllsságuk azonban nagl,mórtókberr tug1'.n i t-, g r,

anragiaktól. (li rekrltetbcn igcn szép tám.,gatá.i felaiánlási tett Z§ick liátolt, aki 1911 ben,1.800

lt értékű pén2zcl ós mrrnkáral is scgiterr a szakosztálr,.) .\ l) \lTli vúi szlkosztál_r,a 30 fós. akiknek

cgvrószc,kb,atagol,hatmedainal.tí.,"5'],\szakosztálr2kic,lbrl.rnal.2potnl és 2 werscnlkljakkel

rcndellezik (LLtóbbiak tentlbchou:rtaka szoruinak). lrlammt kór rógr csóna|háza r-an, azok cgrike

azonban igen eróscn rongált, Ez 1. hozra magáva1. hoql e sz:rkoszrálr 19lí ben rcncLliiiül na11

talán etejót is neghaladó társ:rdalrni rnunkábl, egr új tap1 csónakház felépitósébe kezrler, l-]nnek
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tereit a szakoszráh mórni]k taglai társa<lalmi rnunkábrn késziretrók, s 19ll n\xrín Szabó \rtia

vc7ciósó\cl mcgkcztlórltek az épírési rrrunkák is, rrreh cli soíán igen kernénr- munkável k_Lásták lz
alapokat, s czekct féLig bebetonozrák. Uróbbi külilnc]scn azért volt komolv munke. meír x nagas

r-ízszir,r és 9enge talajadotrság<lk mcl]crt. széles (6() cn' ós mólr alapozásta rolt szukség,

|üggedenüI az aírlagtól, ltt nintegl,3l],()()() |r volt a táíSa.]a]rni murrka. p téren neLn segLtsceer

jelerrtett. ho$ :r DI1RY gópcn-cl segítert kircrur a c_qónakház hclróo 1éró nég,nagr fát. I{jsebb

rnunkascgítsógct adott eg víziirttöró órs is.) Ez rendlíi ül lronull rellesítés az egrébkérrr nem negr

1étszámú sz2kosztál_vtól, rnellnek küIr']nilscn r czctijsége \Yiszt Llernér, I{uti }íl]rálr-, Dr, '1ömössr-

László, F,rdci Grilrgl, ]'ocsal \Il1Jils, dc akrir ragjal is igcn lclkcscl<. \ komolr ópitkczós mcüctt,

rnc]r,hcz 19l] ben ta5 értékű anrag scgirsógc*Ldott a D}I'IK \-e7ctóség is, tóbbek kö7t 3(l q

cefient, 16,{l(]() db ikcrscjttégla, kavics vásárlássa1, a spotrólct r.iszonvlag g errge volt. Inkább csak

túrá:zások f<l]vnak a saját Dutl_szakaszorr, versenvetcn 3zonban nem vett részL 2 szakosztálr,

melínek szfite mtnden crcjót lckijtilttc a csa]ád] házak méreteir nlcghaladó tcrtczctt csónakll./rz

é|ítósc,

.\ l)}ITK hosszil érek (értrzcdck óta) lcgc rcclrnénr esebb ós lcg.íllandLibb szakosztálra a

sekkszekosztálr , 
i''" Firr,ek taglétszáme rrlnrtegl 2025 igazolt r-ersenl.zó, vllarnrnr 10 15 clak

salrJrozni bejáró rag,.\ r,crscnlzóli ]<özül kcttcn clsóoszrálr-irak (],ugosl.|ózscf ós l)r, Hc]lnóc7\,

\{á§,ás). ölcn násodosztálr,irlrk épe$-i Józsel Lrdélr] Rur]o1l', Sárrdot László. \-etesegvházi

Lászl<i, \\'cidnlgct Lénárd), mig a Löbbiek hamad. illene negredosztállú rctscnlzók, .\ csapat

19ii ben a mell ei bajnokságban 2. Jctr. 19j6 ban rneglei e,lvi, 19l5 ben rnel]r,ei hatmadik, ig ér-ek

óre (cló,ó ctcdfiénlek alapján ls) l rnegr c élvonalában \.an. Lz nai]rmóíték]ren kcj_qzönhctij a

szakosztá]r.vez€iójén€k ]_ul]osi ]ó,scf sporttársnak. aki lnragrakktl is jelentóscrr r.imug!r],r !

saldrozókat (fiileg utazások szcmponrjábó11, ugan:rkllor fáLrtlhaterlan 2 \.€Isenízók szerr-ezéséb€i,

.\ szakosztálr,a megreibajnokság nlcllctt rcndsrclcscn terrdez lrázi vcrscn\ckct, mcghi\ásos mcgvci

szrnrű ri]árnvcrscni cl<et, Llóbbi külónijsen népszeú a hclvi :lrklrozók kozt, Ligrancsak segítr az

ut:ínpótlás vetser,r.eir. r.alarnrnt részt l c_.z : l.ulönlru.u c§ tru r€l..cnr cl,cn 
^, 

igr Dobák ],ászló

aki 19l] ntatán murrk:rhelrr-áltozás nixtt l)abásla {]xzolt, s nen l)unahataszt]n lakik a 1)\ITIa

színeiben nlcgr ci ca órrr balrrokságor nreít, rrrig l)l, Hc]rnéczr- }íán ás a nregi-ei L oszrállta

rninósító versenlt nlcrtc, ,\ s:akosztá]r szlrmáta:r NIűrclódósi Ház ad otthont, s biztosít

rer_senl,zésc,k sz.írnára ls 1cbcróséget, míg a DXI'11i a szükscgcs lelszerelést, salJlot, sakkórákat

bizrosítja az rrtazásokat, melr-ek pedig eiég ielentósck, s clég távoL helr.ekre is tórténtek (Szob,

\szód, Naplkótös srb,) a sal,kszal<osztálr tagjri általában ónetóbó] oldjál, mcg,
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P. Üzemi sport

,\ D\í-lK ki_,zséget átfogó sporqa rnellen talbbiránrú sport folrik az iizemek]lcrr, illen,e I{I()-sZ

pedagógus ronalon rs. E tclrintctbcn reljesen önáiló iizcnri spilrtcgr-esűl€i a DNIRV l)Dnlhlrr.7n

L]zcrr-rfómérnóksúg FIoí§ísz E$,csú]ctc. rr-relr,55 lós raglétszámmal, rcncl_.zerescn ilijá\álasztotr

íezetós4jgci eg esiileti clrr<']k Zsók Lászl<]. cgrcsülcti rirLár }Iegrar Tlbor, ellenórzó llizr:lttság

clnilkc Polonkai ],ász]ó és ónálló bórclr holgás2renilettcl rendclkczik, \IOHOSZ rötzsszáml

5,12,11i'] :\z eg esLilct helastavát eg, ó hcktárnli eleprenilení bárrl atavat az -\]sónómcü l{özos L t

\IC, S7il(s7óvetkezertól bérll, 1l ióba 19ll oknibcl hónlpban részbcn e }IOHOSZ anvagi

scgítségér el. tósztlcn a Soroksári D,,rna ígí Intézóbizonság támogatásár,l 100,000 db irglrrerezet

kóIa]mPont\ot telepirctt, s korszeó, a tó r ízrninóségérrek kem;álás útján tiirténó jaíításá\ el x

lralállománr módszeres. gvligr szeres kezclósórcl scgítr eló a gazdagabb halfogásr. l}iztosítje

ugr-errakkot a l)XlR\- dolgozóinak és családtagjeinalr a szóp, c,gészséges lrijfnfe7elben ri]rión(í

hón,ógi pihenést, ,\ ginlnáziur-rr már cmlítcrr róphbdacsepara szrrrtór1 ii7erni rámog,tr;ssil mííki;.1ik

a PeróÉ TSZ segítségércl, l,]tcdménrei isrnc,r,tck, \B II. negetlik hclr-, Iger lrcptu.rú:lz

üzenrekbcn a foci.']"'Focicsaplta sl)ár fclszctclésscl a D\IR\- nc]<, a \I.\H.\RT nak, az

.\L-TÓKER ncli. r alanrirrr a Sutólpalnak volt 19i,' bcn l)rulahalesztrn, Ezen csapatok részberr

e5,más cllcrr játszonlk l,,ililnbözó kupa 1cllcgű t.rlálkozókon (p1. ForradrllLi I!úság nepok),

rószben ltlr ni linncpsó!]ekhez kótajtt spoíti álkozókorr rnálus 1 ,. .rug. 20. ríszbcrr pedig saját

rállalatuk rr-rás tenilcn cgt,ségerrrek csap:rtair.rl r-ír,rak mótkózósr, (,\ D\IRY csapatx p1,

szeptembcrbcn \iácotr járszott kilrfordrrlils r crscn\cn,) [zek m€]lett. nlii,cl szinre mindcgl üzem

rcndel}rezü kispáIre n:rgr,_.ágú sponrcrülette1, gtkon lz cgrcsületen. ilen c vállelrton belrill j.ltókos

sportolás. lag az Edzett l11úságért mozgalomban r-eló részrótcl iltjáfl veló spottolás, F, spottoJi

szen-eziji a srakszen,ezctck, akü eseten!<ónt játási szrrrtú, spatakiátl vcrserrl,eket r. lcbonrolíranak.

ígr.rII'sz.isI<rnábóIa\-arga\nikriDr'.JolsiaiGrulánéösszerétclűcsapetmcg

pcdagiigu_. lórószrcrscnít. a KIO_§Z.portolói salJ.tlrn érrek el járási szrkma] rer,cn,tn jo

1Telr,ezóst, Nern Durahxfas7ti esesLicté :r Csepel ,\utilgát \',ts2§ _<polregrcsüler rulajclona a

spottszigeri tcnrszpálr-l, Itt cg\rrlás m€]1€tr hál<ln kiópített salakos pálra talÁlható, .\z ideiárók kózt

sok l dun:rh:rraszri is, clsósorblt l fiatal. rkilr irt tetuljálr, itt ű7ik ezi i szóp, de náluolt l,cr ésbé

feLkxpott SPortot,
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Ix. ESEMENYTÖRTENET 1977

l,5, \íegbeszélós a r,egléd és liilrnr ókc F]le]niszer K]skereskede]ni \'állalet r.czctójével a

Rákóczi úti új élclnrlszcr .\I]C árrrház kivitclczése rárgr,ában

L 6, }Iegbeszélés ós szetzódés a }íI-] \ 1.PTER\- re,cl ler el a kuzseg :zerrnrdz elr,czcrós

tarrulmánr-ten-ével kapcsoletban

l, l,], Iior-ács Iiatr és a Y 13 cgrrtrtes elóadása a }íúvelódési l]ázban

1- 10, Ismétclt kilzigazgetási bejárís a íi tantctmes ált:rlános lskola építé_sér-el kxpcsolxiban.

melven részt vctt.|ónás Zoltán aJárási l'ártbizotrság L titl<áta

1, 15, IL sz. Álralános lskolá gr.er. nekkerncválja

L 28. ,,Ki fud ri;bbet e Szo§jcnniórril" r-etéJtedó a l]akter, Lrrirr C]imnáziumban

1.29. Nóbizonságr ós \'öti]skeresztes bál l Nlűr clódési Flázban

li', \l'.ri]]_h.,,llr},,,,\erL].g]"L\J,u\,,J,l\e./'r_r'r.r,,.r.^^l lr,rrr^r .z.-lr-
- riJ_z. r lelplcl,.cgl1.^ nl(_.,,Lne.e

i], '1- Iparműr.észcti \'állalat án-erte e Tcr.rnclóször-ediczct fatelepér, és :rzon új iizcn ópítését

kczdtc meg az ér- íolranlán

IL 5, Bakrar,-rrap és .\lkoró Ií]úság pálválar a grrntáziunban

tL 11, Iaregó ldáta szinműr-ész clóatlócsrjc a }íűl clódósi Házban,

Il. 12, Eznsrkalász'f SZ zárszámadó kózgr,űlósc

II. 19, i DNITK éri közgr.rllésc

IL21, Tal,arékszö.r-etkczctkilzgtrilése

ll,'l, , d_l^r,elr Bz,,r ."; |-zg. _le.e. . rr.,r,1 _.a

IL 25, 'tanácslilés, Iiozmúlelódósi nlunkaterr' elfbgadása. Tanácsügri rcndclctck mcghozatela

1]- Iiözségi tüdószúrés a Dózsa Gvötgr ilri _ újorrnan r-ásátolr még el nem foglalr

glermckon-osi szolgátati I.rkáshcii isógciben,

IL 2.1. I Ielr színi bejárás a Rákóc7i útj . \ RL Elt]i]rvcr.tnih3z rerulet.n, Lprrc. i mcgbcszélés

IIL ó, l]ékésszentandrás] ós Iiunszentmárron] népi tánccsoportok leJlépése a \Iúr,clódési

Flázban

lll, 12, G]filnáziurn szalagawarii bál

TII. 18, IJárornnapos Iendezvénlsorozar kcrctiben Forradllrni lflúsági Napok a járás lilSz
szen-ezeretnek részr étclóvcl

III. 21. I. körzct fa]ug{lés a Baicsl Zsünszki úti Post:rr-áltó \'cndégló HNF ált2l rendbc ho7ott

nagl,rermében
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llt,21,

IIL 25,

IlT.25,

III.28,

IY, 2.

I\..3,

Iv, 10,

Iv. 14.

I\,, 17,

lv,23,

T\1.30,

\l,5.

\., 1.

\J. 1,

\,, 17,

V,21.

\,,22,

\i,25,

]átásiúttórő kulfurális _ceíegszcnne 1 }Iúrcl(idési Házbaír

IIL kc;rzet fa\r,űlés a i\íűrelóclósi tlázban. Filrnfclrérelek a gvűléstó1,

\:órösketeszt vczetóségónek úitaváhsztásl

II. kc]tzct falug,ríllós :r grnrráziumban

Tüdószúrós bcfejezésc

60 léróhclles ilj la}rrár a nag, !Í-SZÉRT telepen

]redagógrLs törzsg'arcla ünrrcpség a NIúr clódési Házban, ünnepsógek, sz<lcialrsra btigáct

kitüntetésc]r a r.á]lalatokná]

I(oszoózás, cniékmúsrlr l Szcx-jct Ilósők em]óknrű-étél

Járási KlSZ r-erólkcclő l }íúr clódésj Házban

,iUami l]ábs,irrhá7 clóldása

Játási i!. klubtalállozó l)unalratasz tin

I. sz, ,Ílratános 1skole szulók báljt

])itamrs zcnckat bcat konceftjc x \Iúyelódósi Flázban

\ícgszúnt az \1'OR o1ajkút

,\dr.]:]ndte eniól,nűsor. Tompe László clórdómúrósz fellépésór cl

Nlájus 1, únncpség ós cgész napos spot és l<rLlrJLmúsor a l)IIl'Ii labdaógó páIt,in

,\ TL\Cn_iF lpfu-r S7ő\ cüezct kőzpontjár Dunaharaszrira hc,lvezrc,

\iétlldónxp, lió jclentkező 62 )irer r órt adort,

Gvetmcknap és majáLs a ginlnáziurn liTSZ és ,l2,1B, Pctőfi ÚitóIócsapat rcndezésébcn

Ncoton eglr,ittcs beat kolc€Iiie n líűíelódési Há7bin

Ctómánt diplom.rllrosztó ünnepé1,\, x pedagógus szakszen ezct rcndezósóben

Békehónap kűönbözó tizcrr\ szakszcrr ezen. népfront kisebb rendezvónveklrel. polirikei

tájókoztatókkx1

\ nagrközségi Tarrics a község közeJlátásána]r, kereskedelnn elátotságának helrzetót

vizsgálta

]'cclagógusnap e \Iúvelódési Házban az oktatási rntó?mé ek dolgozój slálmal=

Író o1r esó találkozó a na!]íköff,\ tálbe11 Bencsik Sándor iró részvétclét-eL

l'ular-elrtárs látogarása l hajógr-átb;rn az új tipusú 1}átka hajó rizIebocs'itásl aikalmibril

i'.vzárók, ballagás az rskolákban és grrlnáziLLnban

lIL sz. óvorla évzáró a \íúvc]rjdési Házban

.\ \-B 1l7 ll]GSZÖ\- múködé_.i engcdélr,ét megh.]s-,Zebbitia, de kótclezia lci cgó tisztaságát

szcnnl,ezó r.asöntés lcáütásáta

D}IT]{ írj csilnakház alapozási mLrrrkárnak 1rczdere

v.27,

YL 2.

\-t,3,

VL 5.

YL 19,

VT,29.
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\rIL 2.

VlL 4.

VIL 23,

YIII. 1,

\IIIL ,+,

YTTL l E.

\.IIL 20,

I\, ],

Ix. 2,

I\,3,

]\,25,

Ix.28,

Ix,30,

\, 1.

\, 6.

\, 13,

\, ],l,

x.28,

Új vrágiizlct nl,ílt a plactótcn, 11lcn c ajárrdéktáryr, üzlct a B:rjcsl Zsil]nszkr út<ln

\ Rrlzslkerr r.endégló bezárás:l

\ób]zottsági kúándutáse :r llortrlbáglra

\Iásodli gépjárnlúr czctó képzó taniolr-em r-rzsgr (\Iín.clótlési Ház)

]1]r nlitó ,\nna bál a \Iúvelódési F]ázban

L és IL iskola úttciróinck táborozása, i grmrráziLrn ópítótáborosai Botlakajtoton, elnletii

:r Hárnán Iiató építótábor rándorzászlajár

.\ l'anács, illen,c a 1(()ZC}Fil) szocialista btigádjai eh.ég,ik ,tz új iskola

tcrüIctóncl< tenilettel dezését

,\z épirési csopilrr elkészítj az on-osi rcodelij l]óvíié_\i tcrr cit

,\ I\i, sz, {)r oda cgr ilj cscpottta1 brlrril

Nagvobb jégesó sirlr,os károkat okoz, els<isotban az Ezüsrkalász TSZ paprikafőldjcin

Ünnepi tanácsülés, Iiiráló i* órdcrncs tátsada]ill munkáóít kirüíltctósck átadása

,\lkotrnánvnapi bál, Községi búcsú, szórakoztatrl renclezr-énrek a piactérerr

l\ kózséget gízellárás szemPontjábóI S,ajolhoz csatotják

\l ",,.,. a"-ll,r,, r.nrlell r., lr ,l,\.rule rne.zr" l,,k^ 1-lrnr|, rr

szór-erkezetet

j 1\', s7, a\,odában három csoporrban nén,ct nlclvú oktatás rrrdul

\z I. iskoh háron új tanulócsoporrtal llórLrl

1 gtrnrríziLLm nlppali tegozaros egr rízüglis, csti tagozara kér txnutócsopornal bóvül

F]lkószü] ós áradásra kernl:r Bólcsóde új )<azánlrázl

Ötegek nlpjl a \lúr elóclósi Házban

fuadó ]l, TátéL és aLadálrr.ctscnr az úttijrócsapatokná]

Tanácstilés, 'I lná cs _ FINF egrüttrnűkódós tapasztalatai, Sportbirottság jclcfltésc

ledagógus lilSZ szcn.czer alaku1

l)iac,,rtca, {rarrr János uro szrlárd llurkolatot kap, Damjlruch utca egr' kisebb részc,

l.b, 1,1 knr hosszben

'rI\GR.il. írá1 1 ml]1ió lorrnt beruházással új tlrktát épül

\{úr.elódési Flázban folróirat k]ub ]ntlu1

, .,^ll (1llc|rnrk / _d,., eprr^l ,,], ,r, r.. rrr

]álási IEúsági Klubtalá]]rozó

ÉGSZal\ lcál]ítj^ 
^,osőntést 

dunahxtasztr űzerrrébcn

raksonti Át-Ész trttaóttkilzgrűlés

I(épzómúrószcti vctól]icrló l ]]lkrar l-]n-jn C]mnáznLrnbln
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xL14,
X],5.

1úz t T_sZ szérűiében

D\I'lK sakkcsapat ncgvci 2. helr,ezóst ér e1

\{egkczdótlik a HosszúlreEi,illami {;aztlaságboraktátántlr ópítóse

lárdeépírés a Piac utc/rban és a I{ossuth urcáben

l\Iodcllczó kiáütás és pedagógus szakszcrlczcr kiáltitása l \íűr-elódési Házban

Iioszoruzás a Szor jct Hósök tnnéknrúvénél. \OSZF ó{). órforcLuLr'ljihoz kapcsoliltló

rnegcn-rlékezések a közsóg iilcnre]ié], 1skoláfi á1, rntézrrrénr ejnó]

Új 8 tlrrtemes rskola ópítkclósének rnegkezdése

Jáfási IiISZ kózós sporalap a grrtnáziurnban

YíztárSulxti küIdöttLólg\ űlés

Sűtóiperi tor-ábbkópzósi n.rp l \Iűvelódési IIázban

_\tlv szav.rlilr-crsenr a girmáziumban

\'ízmílópitkcra\ 1 IL üremétek bcfcjczósc

Zöldségtátoló építkczósénck kezdete

Tanácsülés, Iiöztend ós kclzl;iztonság hellzete Durrahareszrrn

Nénrct írcmlctjségi nap. Hajósi tlinccgrüncs fcllóptc

'lSZ e5 esúlési ki-lzp1űlús

l)iáknap a gimniziumban

ORI tendczvónl kcrerében szinielórtlás a \Iírlclódósi Házban

-§zilr,eszteri bál

\iz gcdnci cuctékének átedása, l)unaharaszti cgószségcs, kisellb ras ós rnangírrtartrlmli

r-izet kap

'i,lnolr ,rr ac 'r\ ,'/ lrn.."...(l,(lr
.\z éi folr,amán folr,amatos.rn befeiezódn e nag1,|eszúltsógű r- lernoshálrjzat

39ó fogíasztót kapcsolrrak be a r-íze]látásba

290 fogr-.rsztór.alnil a gá7pal2ckc,s lograszrók szá]na

82 írj la]<ás ópiil (vikendlrázak llólküi)

1{)2 grermekkel tcibb s7ü]ciik, rnlit xhánílln meghtjrlk az ói folr,lrnán a közslgllcn

\I. 10,

xL 20,

\t,28,

\L 29,

xI. 30.

xII. 2,

xII. 10,

\]1, 1l,

xIL ]],
\IL 19,

\IL 31,
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X. ÖT ÉY MERLEGE

,|elen soroJ< itrlja ör ér, 19l] óte _ tlnácsteg, s kozel rrglanczerr idii óta i csz részt, minr rrépfront

ritkát, rll€iíe alclnök etósebben r ki:jzólctben. Ezen idószak ahrt aIj<etnra tr.ít szélesebb ki]rbcn is

fig-clcnmel kísérri lz cscmónleker. Részbcn crre elapoziidik az atábbi öss7csíras, mch, ezen c]lJus

idószakáruk fóbb fcjlórJési muratóit kíi ánjl ilsszeloglalnl,

t)unabetasztr Lrkosságszámn ijt év elatr a rcrmasz€tes s7apoíodás alapján 632 fórel. beköltőzésck

tér-én rr-Lintca 35tJ fóvel, közc] czerret nör-ekedctr,

.\ bőlcsódci fétóhetr ck szánra rrregdupláz<'lcLon. \eg\\cnló1 n\-olci anrt. l bólcsódébe felr,ctt

grcrmekek szárr-ra ,{6 tól 96_ra ernclkcilcn, _{ bijlcsócLc bór-ítésér,cl kapcscllrtban rerror.áIásra kcrult

az egész épülct. átépítettilr a klsegító helvségckct, KóZP.]nti lútéSt szereltck az ópületbe. új

krzánház épűtt, \ dolgozók száma 1_] i]ól 22 íe nöl ckcdett,

az órodai fóróhclr,ek száma az L sz. és a IIL l, rmlr Ur^denll \ (§IthljInIL bnr rtescl<, r:alarl1irrt e

ciklusidószekban fclópült I\'. sz, Oroda bclépése ki]vctlieztében 260 féróhelr,tól .113 fóróhclvte

rtón. az óvoi]ál,ba felrettek szárla 33ó íó].189 rc enre]kedctt, Ligr anezek idószak llett a II. sz,

(')vodáná1 átépítették a mcllóképül€tet. x I]i, ,,, rjr ^danll lu.]tmc,cLe r.rtcLlt, u] t,rtszóterci ]iaPott

a IL sz, Óvoda, bór-iilt a járéktéri fclszerelése az L ós IIL sz, Or oc]ának, i Tanács óvcnre átlagban

rrrintcgr, 150.000 Ft ot fotdítort az óvodá]l bclsij felszctclésérreL bórítósére.,\z rskolások sz.lma

1.+0.1 1ó1 1ó31 rc emel]iedett, Fizzel páüuzarnosan e tenárok száma 6jró1 15 tc nótr.

Nlegkezdódi;tt cgr ú1 nxÉ]\ í1\,olctxl]r€Imes iskoia ópítése, Ilindkér iskola s7ektentctl íeidszeírc
tért át, chhcz igen nagr, ónikú xnrlgi lcls7crcllst kaport, ,\ tenításrcchnlkai ellátonság fór,árosi

suínr:otalú, ,\z iskolák bázis jcllcgúek. iz I .,, \ltJanos lJru]abll vllrrncnnr] érfohamon

tlgo7etos Fémetes) (Jsztálr is múkődlk, Il]ndkót iskoliban spotqlálla épült, Úttötószoba (orrhon)

lótcsült, \z L sz, iskoláb:rn ncgol<Jódcltt a krsrs]iola mosc]óLclriségernek, l IL §7, .\ltJlJnUS

lsl<o1ábln a politcchnüai oktatásnak e gondja, mcgfcleló létcsitmérrrek építésór cl,

\ grrnnázlurn mellert r,ízligl,i szakközópiskola nlilt, Rószóte a Duna Tisza cseronra mellert g,,akorló

múhely létesült, Úgy a nappali, mint az esti tagozatos hallgátók száma másféIszereséte nótt. Ót év

alitt nrinteg] 3{]0 n,tppali és 2()0 csti tagozatos tett úrctrségit, Jclcntósen rlótt a taneróL száma,

l,it]akultlk az ist<ola haglománlai, Teniletét 2 spilrtpáJr-e épiilt, .\ gimnázium légzetr tanulóinak

mrrrtcg\, 25'],; át \-€rrék fcl cglctemre, fói_ckolárx, \ lelvéicli arátrrok azonosek a brrtlapcsti iskolák

átlagár-a1.
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,\íegtóítént i \lű!.elódési Ház rószleges tekonsrrukcióia. Á na5rerem patkctta cseréje. a kilzpontr

fűtós ber-ezetésc. a nag\telem és más lreluségek felszerclósénck fclújítása,,i.z új iia2zgarór kapott

\Iúrelódési Ház nintcgr,ót év ótx l jfuás egrik 1egjobt]rn műkr]c]ő }Iíír:elódósi FIázl, Hét

szaktan folr errr. 2 múwésucti csopott,3 akldómiai elóedás_.orozat. 'l szakkijr, ,{ klub, heti rentlszcrcs

l enés tendezvónt ck, ntrteg 50 óvi nr5 renclezr.énr rárja a látogatiikat, |roganjáról r \íűvelinlési

H,,z r,rJ-,c-e. l-]e§ ,/1.1 ,l ize eke , J t ,

Bár a kózponti kónrrtár kórdését rrem sikcriilt n1cgolclaru. a kótrrtát lnógis nón és bórrilt, Nlegrryílt

. \l.z" lr-rr. ü fr, \\^r,, ,,-, 1 l ]lr,r,,r- .p,l ,, l, , , \l,,l,n., |" J L,,,n Ür .l ,," ,

kónrr állománr, 1 l .l11 ű| 2l- .569 rc cme]k€dett. Foltillrat o]r.asó léresült. -\ 1átogatók, iletl c

l,ct: ^-z, .rl, ,,,rr, ,-2'r. 'i" . ró

lal.ulr a közsóg kornn-runálrs cJIátottsága,

.\z úthálóz:rt építésc s,ltlrn sz átd burkohtú ú ties t épült (ez utcl cgós zón va5 e9 rós zón) r 'l áncsics

\Iüá\, I<lapka, Petófi. T<lss Z_.igrnond, Stronrleld. |iec utce, .\ranv lános, Dimjxflich, Ló§-ös

utcákban. e R.rjcsv Zsilinszkr út cleiét. r-damlnt a Kossud'. I{unFr ó. \íagat rrtr:á]< bcrezeró

szalraszlin, rnirrtep1 5,3 km nri lrosszbln,

Sz árd b,.itkoLatu járda épült l l)ilzsa Griltgr íLt, Iílgrat. Iilapka. Tiossudr, Baktat F]n i11 és Piec

uicákbafi rrrlitcg\ ?,ó km hosszb:rn, ] ]$-es tcnilctckcn iöncge_._"é rált a szrlln,ánliátda építósc,

l\ szigetr gemcvczctók, e Dunán ánczctó fóntomócsc1, az ],, a Il, és 2 IIi. iitcm befejezésércl

megépl,ilt l)unahataszti ivólíz hálózata, \lcginclulrak e bekapcsolások (ete eg l00 kilút tart) a

közutakon 212 nv]lvános kijzkírt lótcsült,

\{ellalósulr x szeí\ ezett srerrrétszállítás, Nl€grötént r Iirrlizsi utcai rrrílt átol< zitn,endszeóró

tétete. a \átlor utca csatoma tcndlretét€lc, .\ Flárnárr Iiató I{un6 Zsigrnond rrtcd ra]áIkozás sok

problémár okozii bekízter' dczósc, \íegkcu dóclótt (',-8 lugrrsztusában) a Stromfcld \urél utce

Dcák l'etenc utct talá]kozásának belr iz tcrrtlczósc, Nleglrrdutrak a7 cgész kö?sógcr átfogó

csetoínaleod§7cr krépítésónck elóm,.rnkáhtai, \- larrylrálóz:rt tcrafl negéprilr rninregr 1l km nli

nagi fe_.zültségíi hál<'z.rti vezetók, .\z átamc]lát/rs jlrítására 22 új trlnszíornrátot;jllornis ]étesriIt_

l}cícjc7ést nreí. a _§7cnl Tsn,á r]tcx, és kapcsolt utcáirr.rk Gtárkóz. l]czcrédi. Iiondor, I Iurrr ecli.

Szt, László, Bercsénr i. ,\tnla, Zinr.r utce közv ágítási rekoltsuul,ciójl,

Iliópült:r Baktar l]nrrr lakórclcp r illenthálózxtrr, H,llóZ2r]róíítés. háIózarépítés tcirtónt 2z Eó§ö§,

_szonclr.. Iiátolr- \Iüálr,, Csokorrai, Iiótösi Csome. \Ixr\. \:i]li]snlal§,. Dcnnlinszkt, Somogii Béla,

Nrgr Laios. Kisflrludr, Blcsó Béh. Iilauzál utcákban. Kiritclc7a\i rrregállnptldás tótténr az Lzsokr,

\Ixítos ]]]óIa, Honvócl, Golgota, Iiúlsó Hatír írt rillemosencrgia c]látásálrrk biztositlisára, |enti

iclószak alan a r tamoscnetgiáral clLárott házrirtások szánu ,l101 rill -l9E1 Lc, l palackos

gázcllárásban tószcsüló háztartások száma,{0l,]tl tól'l752 tc cmclkedert, ]\Icgnvilt és folrametosan
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územel e Piactéri lRC rug íruház. }íegkezdódott e Lözség rn/rs< lctik nagr .\ BC átuhál ának épitése

a iigererr, a Ríkóczi únln, F]íron új ólclniszcrllolr, két kerrr ér rr.Lrntabolt, 2 teíméníbolr. + új

nagánzi]ldség ki_"kcrcskccló. ní9 caób kiskctcskedelrri bolt rrr ílt, r,alarninr 2 új olajkút létesült.

Ilcgszűnt 2 cg\'szcmólr,es kisfoqel:nú bolt, r,l1,1Lrrrlt r, \l()RbeLrzúkur, \ r eniJóglátóiparban 2

bufé, 1 eszpre_._.zó, 1 r endégló nrilt, rncgszúnt 1 r cnclégló és 3 rralbolt,

\ Lisipatosok száma l8] Ió1 ]03 ra emel]iedetr, Bcfcjczódön a 1igctl ós a fa]usi Zöldkcrcszt

bóritése. átépítése.

Nícgoltlódott liózponti fútós berezetéséwel a körzeti orosi rcndclóintézet megfeleló fűtése.

Bóriilr a fogászau rerrdeléq és l rédőnói kőrzetck szánla, lJórrrlt bár cgvclórc nlncs clóg

glctmcl(on-os a gr etmekorr osi kórzerek száma, 1glcrnckon-os hiánr mcgoldása órdckébcn

on-oslakásokat wásárolt a'r'enács,

I{iépült lz eszfaltozott út a liijrzcti ontsi rcntlcliíig, l}órrilt a rendelő fclszcrcltsége, Nlegkezdódótt

az on,os] rcndeló bórítése, átépirése.

_lelentósen bórrilt a szociá]is cllátás, l\ícgindulr és fo]r,amatosan bórril a házi szociáüs szolgálat.

Otcgck Napl,i]zi {\thone nví]t, ós 19]3 ótl follanratosen üzemei, Nlcgindult :rz idósek szárrrár:r :r

kózétkeztetés, ]ar-ult és rerrdszeressé i :ilL r llgr rraLr,J, l ,, .z"ol[s segrt..t, \l1anri bár cgl,clótc

cs:rk tjziekásos lakótclcp ópr,il, ;r szociáIls 1;rlráskótclések megoldásárl,

Rcndszcres ótjáratozássll e heli Ii\IB 1érszárnának á]lmdósításár.al, xz önkénres íendófl

csoporrok krlakításár al, az clLiz<i órckhcz kópcst jar-ult l közbizrorrság,

Jclcntósen bórnlt e községerr beliiL munkahelr,ek szárnl, l\z Ezűstkalász TSZ múszenizem

]étcsítósévcl, a fómüzcm bórítósóvc] mrlltcg1 1oL)!,'o.kxl rróvcltc alka]rr, ezottainak számár,

Nícgalalrult és folvamatoserl kiépiili a D\IR\ fónrérnökségc, l)olgou óinali száma 21i],

Nlegalakult a'lEXC}LiTl Ipti Szöl,etkezer, meltnck új fclópiilt nagrrizeme 1B0 fcjt foglalkoztat.

Felépült és 15 ctolgo7óíal iizcrnc] a T\'. sz, Slnóipari \-általet kenrérgr,ára, és a kepcsotódó

iizemrészek. 19ióbet megkezdte múkódését és folrematosan Liópíti tclcp.r ], L\!gc\

Szóvetkezer, thcnnopIán rószlcgc,

19]l ben inclult és follarnatosan l<ióPú] az lprtmúvészeu \-állalat ielenleg 30 fót fogla]kozató -

19]3 ós 'll bcn l<cztltc meg múkötlését a Perófi TSZ motorrckcrcscló, dízclact.rgoló cs Ln.t.9arrr^

részlege ósszesen 81 dolgozór:rl,

19]5 ben kczdtc ncg rníll(a;dósót a l)i]nlv1dr Diizsa TSZ 3 územcsopoIü küendelrsc5e,

Önálló relepet inclított be a P\-CS,

Tőbb r állalrt járási Lö7ponti,t (rcmctkc7asi, Lénénr scpró iperi) Dunlh:rtasztita települt,
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Ycsztcség a \ádiizem megszúnlsc (nurtegr 50 ió), é_r,l }Li\- Pálíemesreri szakasz áttclcpülése

sotoksárra,

Ú1 épirkc,ósck irrdultak ugranakkor e kclcti kctcskcdc]mi raktár ]rörzctbcn, l borrektár és a

zöldségrároló építkcu ise,

Ot ór rlart jclentóserr változtak az ó]ctki]Liiln-rénr ck is, ,{l2 új lakóház, mntepl 1i,]0 hén-égi 1ráz

épülr, ,\z emeletes. rctótórl)cépítéses háznk száml megl' áromszotozódott, lclópülr a Bakrar-

lakritclcp, cglte tőbb tészerr ópül nagrilbb üerház.

Szrnte mindcn házban negtlláJlrató. tclítiídint a kiizsóg rádó r ci őkészülékek és tclcíí7iir( tcrón,

}lasonló e heltzcr l<crókpárok és házteítási nagrgópck $otszírilk. rn<lsó és hűtógépek tcrón)

tck]ntctóbcn, \linden aeple<Jik háztanás aurór-al rende]lez]t ,{ .,rrriból éljúnk" goncLját cglte több

hc]!cn e ,,hogr',n étjünk" gcutlja r:áltotta in| és t,áltia fcl,

.\zt mondják epletlcn cscpp a tcngen-ízból elegencló. hog l rengct rízít cLcmezzük L g <rzcnl

hazánk fcjll5dése Dunalutaszti fcjlódósóbcn rs tükrőzódrlr. még eklror is. lra nóha ce\ .s p,lr,rnri

tosszra jobban oclalrgrel l Lrkosság. rnint aLra , s.]k jótx, rnl ién\legesen tóítálik,

l)unaharrszti. 19i8, augusznrs

(Ntcgjeglzésl \ felsorolás a tcLjcsség igéfi,e néllül készúlt, \em rattelmezza az iizemek és

társadalnli szcrr,czerek edarart,)
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1,

2.

3,

+,

5,

6.

7,

8,

9-

]0,

11.

12.

13,

11.

j5,

16.

l /,

1B.

JEGYZETEK

'{ núItra ronetkozó aclerok: Dt, HeLnéczr NIánás 196?, évi hel_vrörténeu pál_vázaron

clsó helr-ezést nrert Drrnahareszti ti]tónete c. rnunkájábóL

196t), óvi nópszámlálás 12.+],l, 19_r0, é\í 16,0l(l ]alús,

l,rr,,..tlr.l-z^L,"o"nLlrg€e,,el l :, .?u\!|L,

Pest nregr ci stansztrkai óvkönxck. szctepkóri meghatárclzásai,

Butlapcst agglometációs ör-ezetének c_roponbcosztása szeiint.

'lórLépcn tilrtónt mórések alapján.

Tanácstagolr részére kiadorr tájékozt2ró alepján, 311/19]8 srerrc szám,

Pest mepl ei Statisztrkei Hri.ate1 l]árdi ])álné fóeló:rdó rájól,<lztatása alapján, (I ]]ózctcs arlat

a készütií l)cst mcglci kiadránr-ból.)

Dunahatasztr népességnr-ilrántartó, I]e]fr]cb !eíen é tájékozrerásx elxpján,

Ingadankezeló v.:rllalat dolgozriiól kapotr nem tLrreta]os adatok szcdnt bcltcrlilctcn 80[)

l t 1rörül1 nóglszógillárek alradruk, ha egr,általán r an eladás,

I. sz,.iltllános lskola statisztilia] edatai,

<zen,,:l,.. I,r. ..l.,cr.. .. |.In ere.tk al,,p, r ,

t-". lnuer e an., lrr,,,_l ct, ' .y.| l
\épszárnlálási. rJlen e iskolai adatok eglbcvctósc alepján,

1978 tar-aszi részlctcs utcafclmórósck ltlarai alapján,

1kóz_ségnck nrncs hivatalosan centrumlrxk n\ilvállított része, E munkábarr eloször

tórténik hclrmegl' atározó uralás centrumta,

Idézett szen-ek ad:rtai alapj.in, \ kórzctcl,re bontás gondolata a rncglór ó edottságok

figlclcrnbcr ótcléve1 197ó jenuárjában \épfront clnökségi iiléseí \.eiódőtt iel elószor,

mlr:cl a tégebben álralánosan h.rsznált ligct ós falu kilejezés inkább cllcrrtótcs érzclrnckct

S7itott a kózségen belü],

,{ Bizotnnánl műkócléséte, az lkkori ópítkczésekre, az L sz, 1skola honi_vt-relctr

szikliijtébet ór2ótt képcslap<lli, fcnti bizottmánr- kildás;ri utalnak,

Dr, F]c]méczr, \Ián,ás idézett tnurrkáia.

F]]ózetcs statrsztltai edatok :rlrpján

az rrtcá]ira íoíratko7ó adetok, régi tétképcl, illcnc egr 19ó3ban tóftént 1e]nlr5

fclje9zései rlapján.

19.

20,

21.
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22, -§?abó GíöIs ép, csoporti-€zeró tájóko,tatásx szeirrt e terulet ópírési ü]xiom alitt álLó

belterulct, (Késóbbi nragasépíté_.eke szánt terulct,)

19-r8 mátciusát]an töttént szcrnólles lejárások alapián.

\ Negkózségi Tanács e területtc 19l6 l;an rcnc]ezési teíl-er kés7íttctcrt, Dunahar;rszn

Tanács 19l6, ér-i munlratcrr 2, olda1 beszánolóil ,lcrint,

25. Bcszámotó a Szekigazgatási Szcrr Lpítéslutóságr ter-ékenr sógóról, Srencl]czctt t:n,jcsi

envag 315,/19i8 *cncilszám,

1051/1915 sterrciszám a]ett kia.]ott tanácsl ...'épfronr meglir-ó ,rlapján az alúulás

idijpontja 19]5, dcc, 18, \ rncgalakulás e nlpon tén\legesclr ]s negiöIrént,

,\z i]düli'helú Bizottság trrkár:r Bogáth ].;ijos tájékoztatás,l Szetint a l)uni meitén n(g\

űdu]ókixzct a]akul ki. Ötildik tcni]etre ronatkozó rdatot lásd késóbb.

|'-l _.tu.z l- ',rla,,...r ..l,,r1,ozl

,\r említet otódili rrcm lrlr-atalos iiclülőterüler. Szernélres 1ejátás neglóziltt, h<lgr c lesz

ug tr-; Ld,|nreu,,r.,""l,,l. rur ,z.l,;z' ,,,],,

Polgá1 Ernó pállbizottság dtkírának tájékozmtása lhpián,

_§tcnci]ezett munkaPlogrambó1 án ctt anr rg,

19].+, ó\i r2nácsi rnuúklrtcrr , l ájéko7tltás a7 c]ózó ór cscmérrrejról (nlunkrterr 2. olrlal,)

19],, r]cc. 2. tanácsülés 15 18, su, tenácsi lTatározatlri.

19i3, évi ranácstag iálesztások statis7tikai ijsszesítóje adatai ahpján,

\-argaJáno:nó r.rnácsiúglck clil.rdójátrk tájékoztatása alepján.

Bcszánrotó a'Ian'ics és szenc] 19ll, évi munkájáról, stcncilcrctt ie]entó§ xcLxr alipjan,

(Itr ós :r torábbilkben,)

|1 ,,,rr,, r,,c.L,,.. ,p,zÁ,orr ,cl,,'"l ,

Beszámoló ;r Tanács és szcn ci nunkájátót.

HNl, clrrökségi uIós rncgállapirásai ellpján,

'1anácstag1 bcszámolólrró] adott tenácstag jclcntósek átnézésc l}epján,

Dunaharaszri llnács 1,/19:3, sz, rcndclctc 1i!r-áhap5-a a Pcst rrreg,ei Tanács \B.

\1 |,,-\ \ LJ ,r."l /l,,'d,],

Dt, Neglcdr I-á_.zló \'l]- titkár Llnevczósc 1915, február 5 ón negteItíJtt txná,siilés

cgr lrerrgú lrerátozata ehpján törtónt,

rájíkozrató a \-ógLchlljró Bizottság 19]l, éri nlunk./rjáró1, és az átruházort hatáskóíók

gvakorlásáról stencilezctt allflg 229 2]t]ii ] 9r8 slencils,ám,

'Ianács és szen-ci szen-ezeti ós működési sztllálr z.rtl ó1, o]dll, illcn-e idó,ctt lreszámol,1

232 ]33./ll] stencrl oItlal

23.

24.

28-

29.

21.

26.

]0.

31,

32.

33,

3.1.

35,

36,

38,

.+0.

,l1,

12-

,t]

,l.+,
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.+5. Tájókoztatás a Yégteh:rjtó Bizortság és szcn-ei 19jó. évi nullkáiáról,

"16. '1aiács sz2kigalg,itási szcn személr zetr eltátottságáró1 szóló ranácsi jelentés alapját,

1,- 1977, &i szenólrzctl bcosztás, l]]en-e mun]iakilri 1eíás Dancsó Isnánné fóelóadóial

tőrténr ci]rc7tctés elapjfu, (1978 brfl kiscbb személrr átcsopclttosítás törtónt)

.l8, Jclcntós a Yégtehajtó Bizottság Szal,igazgatási Szcn.ónek 1977, ér-i rnunlrljáról és a

tórvórricssóg 1relvzeréró1 tanácsi beszámolója alapján.

49. Bcszámoló a Szlkrgezgerási Szen építéshatósági reíékerrl s ógéróI cl(ítcricsztós, 325,/19l8

stencilszám adar:ri aLlpján,

50, In és a továbbialban jelenrés és szővegcs órtékelés az 19]] é\-i kóltség\ ctési, iL]cnc

községfeilesztési alap tcljcsitósótóI tájókozratók alapján,

51, IJazafias Nópftont Pest me5,ei Bizottsága. Jelentés 2 \'aglkaj7ség1 Bizottságok

munkájátó1, 19]i, május 26,3, olda1-

52. _j. tllzafias ...-épfront l)unal'araszti Bizottságának és Ehókségének 1916 80 as ór,ckrc

mcgr,álasztott tagjar. Srerrcilczcrt tá]ékoztató 12097/19j6 stcncllszám,

53, ] 97r. júuusi elnökségi iilós határozat;r alapján,

5.+, IgvünnúLötlési megállepodás a Durrahataszti Nagr-kilzsógi Tanács ós e Hazaiias

\ópftont Nagvközségi Biz<ltrsága közt 19]3 rrov, 15, \Iegujín-a 197ó, júnrus l err,

55, 19i5, máju_. 9 én kclt cgriirtes jar.nslar.

5ó, 1:5000 szolgálati hesználatra készült rórkópen mérr.e.

5?, ]-ásd késóbbi utcakinutxtás részletezett adxtlir_ .\ fclnétést belsó részekcn a ]ronismctcti

srakkijl tagj3i, külsó terr]letekerr é_r ez ellcnótzó feLmétésc]ict a szetzó fégezíe,

58, .\ horrlsmereti sz:rkkör rógcbbi griiitónrunLája .rlapján.

59, Laczkó János i olt krlcndeltség \-€z€tó 19,-ó, úri tájékoztató adatai alapján_

ó0, Bárdos Tmte fogr,, szolgálan czctó tájékoztarása szcrint,

6L Szekeres Nlátrásné gázcscte telepvezető iájéko7tatása sz€Ilnt,

62, Göbölri]s Ciábcil riztáísulxü elnök tájéko7tatása alrpján,

63, P\-CShclrimunker-ezeiójénektájékoztitásaszel]it,

61. \1ztársulatkőzglűlésit;cszámolilielapján.

ó5. Szabó Gvilrgl mb, építési csoporn czctótól kepotr adatok,

66. l)t, Negvedr-László \'B, titkár tájékozterá_sa szcrint,

(. \ooh\ ,l,,L ll l, "-, l.. .z<nnr,

ó8, ltr ós a tor-ábbiakbln :r posra nlun]<ájáról szóló ad:rtok liubinszkr- Tibot 1976. januái 13.,

illene Soós 1mtónó hiratalr-ezeró 1978, jiLniLis 2. irásos rájékozratása alapjan,
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69.

]0

l1.

i2.

]3,

14.

,i ó.

il.

_,-9,

80.

tl1,

82,

83.

E,l,

85,

86,

8l.

88,

89,

90,

9]

92.

93.

91.

95,

96.

Buiáki 1:tr,án t, aüadnag1 szigetszentmi}lósi rendótóts r-czctójónek 19jl. clec, ], Tan,cs

clórü b€Számolóje alaPján,

19]1/78. é\i mcllcücndi xdatok.

]<utjof ácz KáIol, Hl-]\' szakaszfórrők tájékoztetása aliPián

(;c,, L,,U ! ., l^n,.i,n-l, ,tcl.,zr; .ze-'nr,

\tcnerrendi adatok, illcn c e buszok r:czctó]r.c1 cgrcztctctt eclatok.

SzcmóIvcs megitp1 elós alapján,

,\ község kctcskedelni ellátonságáról szóló sterrcilezerr tanlrcsi. ill. rátlalati jclcnt,lse|

iil\asználásáral,

i Ccglédl Inskereskcdc]ni \'állahrtól Perrcsés Gábot os7t, vc2eró) 19],l, noi, 28 in

ktildőtr írásos tájékoztató jclcnrós l12piáí,

Iirs_látosné ranácstag, 21, sz, boltrczetójc tájíkoztató adatai,

T\'. sz, _§ütóipal \'áI]alat kcreskede]rri osztá]r,tájó]roztatásx szerint.

Dancsrj ]snánné fóelóac]ó, a tanács keteskedelrni elóarlójánrk tájókozterása alapján,

,\z rparcikk bc,Itokra íonlrtkozó xd2tok án-ére a kózség kctcskcde]ni ellátottságáróI

szrllii jelentésbó1.

'1'anács kcr, cIó:rdójának tájókoztarása,

]'aksonri,iFÉSZ ig,rzgatóságának irásos tájékozratóje alapján,

Ntcdgvessi Nár,lrJot tclcpr czetó szi$cll tájóko7tltása s7crinr,

Ruff .]ózscfnó telepwezetó írásos tájékoztatója alapján.

_\drlhr-ata]t adatrlk,

]rest Nlegr ei Yen<]églátóip:rri \-álLeltt j 9 ] 6, úr tól szólr1 fuás os tájéko7tatóje. és a r-állelat

J, l.,,i ^ 
, \,rp, l" , Lr Le"e.zr,.. ,rl.. a t,

\ r'l r9,;, r.. g Lr,l.^, ,.,\| ,/l.n^| ,/e-ú,

lra-J,. ,l./1.1e i. ,lJ,, -_;ekozr" ,.r .zc rr,

Nag Lajr_,s lrókvezeró ításos tájékoztrtója alapján,

|euló Tibonró l akarékszövctkeze tr elnök és'fatjánri Béla Ellenórzó Bizotrság ehólrc

tá jókoztatásai alap ján,

Á telep múr czcrójének tájóko7t2ró xdatai és tégcbbi írásos tájékoztatások alapján,

\ jre deJr-.3 aJ 1-1.zLrar-r",a', r,,.,.,,,,rr. ,z.rLnr,

\ r" i1 (|e .egJ ,'Eal..al k_- , dl..\,

Irr és a tor ábbiakbar, Szrrnedll lndor kircndclrség r-ezeró tájékozrrtása :rlapján,

Tcrnerók szemólr cs lejátás alapján.

1968, óvi erclrir- któni]<a, illen-e kózl:cns<i .rcletoldiel tőrtént c]sszclrasonlítás alrpját,
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9 ,-. Lakossági r-éteménrek é_q személr,es tepesztalatok alapján.

98, Opánszki Tibonló K]SZ adminisztrátot rész]etes írásos tájókoztatásr altplln,

99 . l) r, l ckctc 1 .ás zlril úgrr ezetlj on-os ad a tai s zcíint.

100, Circrmekon os asszisztenséról kapon tájékoztatás szeírnr.

101, Iiótzeti on-osi rendeló c1.]igo7ólti,] kxpott adatok,

,l', .ll,l ,J,, la -lrr ,].k ,zr a.,,.zerr

103. l]achár Ete]lra r-édónótól klpott ad2rok aLepián.

1 0,{, .\ mb rus .] nó gvógr s zcítád asszisztens adatli szcrint,

10-j. \dilhir.atall t_r, rántartás adlta,

' lj/. l r,,.',r,,lm,",,,Lr ...|.,.J"|.

10'-, Blchirt Etzséber goncltlzásr-ezetó tájékoztatáslr alapián,

10E. In és a tor,áblli.rkban lodor lcrcncné igazgatási csoportr-czctó i]sszeioglaló jelentése

alapjárt,

109. Drasnr-i Oszkárnó otrhonr czctó írásos tájékoztlrói llxpján,

110, Llchtóítónclrg!íljtésadatajból.

111, ])ócza Gézáné bölcsóde.-ezeró adar alapián,

1 ] ?, Beszámoló az ói odákban folr,ó kádcrmrrnkáról tanácsi jclcntós alapján,

113, Florling lctcncné vezetó t'lr-rirrii írásos tájóJ<o?tatóii ilápján,

111. 1ilrlnriJózseinórezetijó\óflótájal,o7tatásaalapián,

115, 19ló,málciusitenácsúlésjegl.zókónrr-e,

11ó, \{elkr-i J óz selné rezetó ói <lnó a<latai alapján.

1 1 ], \-áczi Nlikl<lsnó rjlodavezetó ííásos táj ékoztatá sa alep ján,

118, Raffar Bóla Ráckevei Járási I Iir-arll elrrijlrónek megrlr-itó bc_r,édc xlipján, (Florrisrncrcti

szlkkór ar&n anr eg,)

1 1 9. Pcst rncgr ci starrsztikar érkónlTek edat:ri szcrint.

120. Személves ismetetek alapján,

I?L {-sáki I11és igazgató és l)inniés l.ászló lgazgaróhelr,ettcs álta] r.cndclliezésrc bocsátott

dokuncntácirls anr ag alapján.

I22. TlJlurger Imre ig:rzgltó és Yarga J.ászlóné ig:rzgxilihc]\,cttcs irásos tájékoztariija llapján,

123. l'lnácsitájót<oztatóanragokból,

|21. Hclvi ópítósvezetóség tájékoztetása :rz i,pítlrczósi dokumentáciil_. :rnyagok rlapján,

]?5, \-irág Józsel igazgat<i és 1)r, Szirák] Gtóglné igzgatóhcli cttcs által a<]ott tásos és

szilbcll tájékoztatás alapján,
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I26.

|2 |-.

128,

129.

130,

131,

I32.

Irt és l to\ ábbiekl]an Diós.\go_*onrré Nlúr.elódési Ház igazgetiljl írásos és szóbcli

tájókozterój2, l11, ttllácsi jclenté.ek alapjáo,

Cs,/rki Tllésné ka]nn-tán,clctó és Iieszlet \Iária kc]nrrtiri dolgoró tájékoztxtó adaúi

alapján,

Oísós Iíén tés'r rnozi üzemvezetó tanácsi jclcntósc, iaiarninr Dátdei ]ártos ós Garlv:ri

Iiatalin rájókoztarása szeirrt,

KeíiészekIic] tijltént b€szélgctós xlrpján.

,\ kózség t€iriletónck lejárásakot látottak alapjárt,

\\:cinbct Sándot'fSZ szcrn, rezetcitól kepott táiako7txtí_" xllpián.

lrt és a rorábbiakll:rrr Flira.lriz;cf:t'SZ e]rrök zászámadási bcszámolója (lronisrlc,, ti

szaldtor atclril anla$, ralemnt lajta |órsci és Bodrogi Lászlii clnöklrelrertes kregó,zrt.,

táiékozratásar alapján,

Balassa.]ános TSZ áJlatrenrószrósi vezetó edatei.

TSZ ragok tészarc adolr iásos kcil]cvclc, \\'cinbet Sárrdor és más tészle5 ezctó],l",l

tórtónt bcszélgetés ahpján,

,\rclriw arrlagok, vxlxírrnt Lóth 1'ál násos és Oprrs János izcn,rezeió, 1óth ])á1 szlibeli

kicgéSzító tájéko,tatáse al,1pjáú.

Árchíi anlagok. a bcllrercskedelrn úzlctág 1917, óri rrrilrnterort tájó]rozmtójl,lalatninr

Stummcr |ózscf oszr. r-ezctó tájékozratásl allrpján,

Tanács \B. számára adort jelenrós ós archn arrr-agok alrpián.

}Ieck.J <1zscf relepr.ezctiltó1 k:rpotr a<Jatolr.

l két l'SZ részteg dolgo,(ljá\rl, l]1, edmirrLszttátoraival törrént bcszólgctésből ttett

1_1 , L. |. l, eltp. czr , .k, zr,r , -" r|,r|.r,:-,

\rchír.adatok ís Tóth 1ibot fóműv€Zetó rájékozterásl alapjfu,

atchír.rdarokésl}ácsalrnásiPéterüzcnlf<jrnérnökségrezctórószletesíásostájékozt,tt";,r

alap;án,

.\rchir lclarok ós _semegi Pál ii7cme$ ség r€zető íós7lctcs tájékoztatása allpját.

.\ tclcp rakaririlnójór cl tiirtént bcszóLgcté_..rllrpján, (,\ r.czctót tóbbszori lcjáráskor sem

találtan,)

IiGSZa)\',czctőség irásos tíjékoztatása alapián,

1rchíi :rnr-agok. valerrrirrt az ülem tóbb wezctójórcl töItéllt bc!7élgetéS sorárr kapotr

adatok ahpján,

,\rchiv anragok ós iisicsek I{árolv ler:rkrn-ezeró atlatai szcrinr.

133,

134.

135,

136,

13],

138,

1_]9,

1,10,

1.11.

I42.

111.

1,13,

141.

1.+5,

11ó.
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1,+E,

119,

150,

151,

152.

] 53,

15,1,

155,

15ó,

15],

158,

159,

160-

1,61.

I62.

163,

16,1.

165,

166

16,-.

1óE.

1,69.

1]0.

1] 1.

Il2-

113.

17,1,

1j5.

.\z ópítkczóscn dolgozó nlunkások adalái alapján,

.\z épitkezés irodai c1olgozólnak tájókoztaráse,lllen-e az építkczós rnűszaki r:rjzai alapj:rr,

lolgárdiJózsefigazgltó Pest }Ieg ei 1anács \-B, cló tcrjcsztctt lgezget<li jclcntósc alap;en,

\zuz.rr\.r, .,t.' 
"t,,l L p," |,,,(\,,,,d|,1,.,,rrur

,\z územ ar-atásakor kiadon rrromratott rájékoztán'] ó§ ,,izcni dolgozilk kicgészitli

tájókoztatásli llrp j:ín,

Csomó _lózscf kilzponti tcrmc]ósiránr.itrj jtánrító adatal llrpját.

Len5el Isn-án relepvez€ró rájékoztalása rhpján,

.\rchii adatol< ós Rács C]\,i]lgl NI.i\' á1]omásfónók tájékozt,iáslr alzpjfu.

Dt. Páld.v C_r.uláné és a külónbőzó részlegek adnrlnrsztrárorainak tájókozratása atapjan,

Személ_ves megfip"r elések alapján,

.,".i. '" r. L..p: ,.,.r,; .,r q,, " 1J,, 1,

1akács Erzsébet csapan-ezetci íásos tájékozrlrásn xlepján,

SchusztcL G\'iingri nrgr,lrözsógi és \-crcánsz]n ,\nt.r pecllgógus eiapszen-i útkát

tájékoztatásai elap ján.

Bodor }íáril tiISZ mnácsldó tlnár él J_urrcnbcrger Erjka IiISZ titkár ia\u.

tájóko,tttáS;t alaPjá ,

l"rl lrb -e\;orz,,l , Irl ,". ,, ,

Irankoics lcrencné ntlrár ól \\ emler \l::colna glzdasági felelós násos tájékoztar"j_t

alapján,

\ g, T rr< -.:.. ,. \.r tr,. . ' . _

,lrL,,l,',z <'rIH,.,Z rlr ,\,

\,zl ,,,.,t" l.JJ,ll ] , l ,,1

't'anácsi jelenrés rlrpján,

OpánszkiJózselné KTOSZ :r]rl::::.:::.- : .,: i-.zrnLit, xlxpján,

|ócze Cézáné \-ótöskel€szl n,l. :: ;-.:: -_--::::rlk rá;ikoztatása alipján,

,\z iskolák t:rrrárehökertóL ll::l;z .::,.lcrrll. Cergelr Józsefrrétól és Ladocsi

lcrcncnótól iiapott szrlbcl], ill, ::i. . :. .i, ::.l.nk nlx|ján,

IT^ru. ,,e*l' .z.\L^r ,, l

\\'cinbcr Sándot túzo]rí]) pe]:J]..:: l: .::: :. rjlékozratlrsa szcrint,

,\udi Isnán szaklóri rezeri]jcj] ::J--,.,:,:. e: rrpasztalatok alapján-

l\latoló kilzgvúlós jcgrrrjkii:rll e .:': .:::

l}ogálh Lxjos Li]Lilóhclr i ]]iz,r,. .: ,::.: .::-:_.: ::lléiozrlt:ha alapján,
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116.

I ,- t-.

1j8,

1]9,

18l_],

1E1,

1E],

183.

18.1.

l85.

186,

|,üldilrt közgúlésre kradott stcnctlezert kóz$iiléSi tájékoztitó, \x]anint C]ől)öhös

C]ábot tátsr,rllti clnök ós Terjánr-i BéLr :rz lillerróvii Bizonság elnöke szrlbeLi rájékoztetas:i

alapján.

Iiötederr sportta vonatkou il :rtlatok. szernélr,es lejátás. ós gcrckckkcl tijrtclr

bcszélgctóscL alap járr,

,\ Sportbizotrság Tanács tószi,rc kószítctt jclcntlsc, r alamint Tlrjánvi Béla szólleü, és

Jrnák László testner-eló tlnár íLásos tájlkoztltója xIxpjáíl,

( ttc;Lónaplók adltai alrpját.

Bakral En-in Ciimnáziurnriil klport írálos ilcsrínoLó aLapján,

.\rchiv .rnregok és Schutnachet ],ajos úgr-ezeró ehők kozgl,úlési bcszánlrniija rLapj,Lt

\\'iszt lilcmét sz:rkosztálí vezctóségi teg (r.olt SZekosZrál§ €zeró] tájóltoztatása alapjan,

Fo]r,amatos szakosztálii adetok, illerie 2 Uag\2l Sxkkszövetség és Pest \Iegrei

Saldrszór.etség minósító jc]cntései l]lpján,

\1rgr ar-fibor eglesüleu útkár rószleres, íásos beszámolójt alapján,

Iiulónbózó iizcnlck ós r illeletok sporrlelelóseitól kapott ráiékoztxrásol( ahpján,

\tclír- ad:rtok. folr,amatos fcljcgrzósck, tanácsi munkatcn ck r,égrehajton lelarlatokó1

szóIr] bcszánotói, IIazafus \épftont lriradói nlepján ósszcállitott enr lg,
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