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„Szár nya lás” cím mel nyílt meg a
Dunaharaszti Mû vé sze ti Egye sü let
nõi al ko tó i nak tár la ta in téz mé nyünk -
ben. Artner Ilo na, Ke re kes An na és
Nyá ri A. Il di kó nagy ér dek lõ dés sel kí -
sért ki ál lí tá sát Há ló Gyu la lel kész-köl -
tõ nyi tot ta meg. Gi tá ron köz re mû kö -
dött Hazay Tí mea. A ki ál lí tás már -
ci us 15-ig te kint he tõ meg a kú ria
eme le tén, az Atelier kiállító te rem ben.

Igazi lokálpatrióta felajánlással 
szépült a kúria kávézója.

Tilly Zoltán
dunaharaszti órás mester 

adományozott elegáns faliórát 
és idõjárásjelzõ szerkezetet.
A Laffert-kúria munkatársai 
és vendégei nevében 
ezúton is köszönjük 

a minden tekintetben mutatós 
ajándékokat!
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

Ká vé há zi Es tek 
al kal má ból 
nyílt meg 
Szilvási Gab ri el la
„Foto gram mok” 
cí mû ki ál lí tá sa 
a Ma gyar Kul tú ra
Nap ján 
a Laffert ká vé zó ban.
A ki ál lí tás 
meg nyi tó ján 
iga zi mû vész klub 
ke re té ben 
Mikó F. Lász ló be -
szél ge tett 
az al ko tó val.

„Ma gyar or szág apróbetûs tör té ne te” cím mel tart elõ adást Nagy
György a nép sze rû te le ví zi ós szak em ber. A szer kesz tõ-mû sor ve ze tõ
éve ken át gyûj töt te a ma gyar tör té ne lem ne ve sebb ese mé nye i hez
és sze mé lye i hez kap cso ló dó hi te les tör té ne te ket, le gen dá kat, mon -
dá kat és anek do tá kat. A mint egy há rom száz szí nes tör té net bõl kap -
nak egy cso kor ral mind azok, akik el lá to gat nak a feb ru ár 28-án 18
óra kor a Laffert-kú ri á ba. A be lé pés in gye nes.

Nagy sza bá sú nõ na pi
ren dez vén  nyel vár juk
a ha rasz ti höl gye ket
már ci us 8-án. Dél -
után öt óra korDu na -
ha raszti Ná dor La kó -
par kért Egye sü let jó -
vol tá ból nyí lik meg hat

„gyöngy köl tõ-nõ” ki ál lí tá sa. A be mu ta tás ra ke rü lõ, ál ta luk ké szí tett
gyöngy-ék sze rek igé zõ csil lo gá sa biz to san sok nõ tár sunk tet szé sét el -
nye ri majd. A ki ál lí tás meg nyi tó ja után sze rel mes da lok ból, mu si cal -
rész le tek bõl „Ke resd a nõt!”
cím mel hall ha tunk és lát ha -
tunk ös  sze ál lí tást Nyer tes
Zsu zsa, Xantus Bar ba ra és
Bor bély Ri chárd ze nés mû -
so rá ban.
Az elõ adás ra a be lé pés höl -
gyek szá má ra in gye nes, de
ura kat is szí ve sen lá tunk 1000 Ft-os be lé põ el le né ben, mely bõl 400 Ft
ér ték ben ven dé gül lát hat ják part ne re i ket a ká vé zó ban.
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Va jon él-e még Dunaharasztin
olyan sze mély, aki lát hat ta a
„ma ha ra dzsát” és kis le á nyát,
amint a ka to li kus temp lom fe lé
tar ta nak? Ugyan is na gyon sze -
ret ték a temp lom tor nyá ból táv -
csõ vel kém lel ni a ma da ra kat, és
ezért gyak ran fel tûn tek a Fõ
úton. Ezt az anek do tát né hai Do -
mo kos Ti bor bá csi tól hal lot tam.
A fér fi a szikh ne me si csa lád ból
szár ma zó tu dós és fi lo zó fus haj -
la mú, a tár sa dal mi eman ci pá ci ó -
val is fog lal ko zó Umrao Singh
Sher-Gil, a szép sé ges, sö tét ha -
jú le ány ka pe dig el sõ gyer me ke,
Amrita (ma gyar ke reszt ne vén
Dalma) volt. 
Az eg zo ti kus kül se jû in di a i ak az
el sõ vi lág há bo rú mi att Ma gyar or -
szá gon re ked tek. Ek kor tájt
Duna ha rasz tin, a Fõ út 174-ben

él tek a ma gyar fe le ség és édes -
anya Gottes mann Marie-
Antoinette egyik test vé re, El la
(Szepessy Lajosné) csa lád já nál.
Marie-Antoinette-nek még há -
rom test vé re volt El lán kí vül:
Rauol, Blan ka és Baktay Er vin
(aki csak ne me si elõ ne vét hasz -
nál ta mû vész név ként). Amrita
rö vid éle té nek majd egy har ma -
dát töl töt te Ma gyar or szá gon, fõ -
ként Dunaharasztin, de
Zebegényben, Ve rõ cén és Bu -
dán is. A ma gyar volt az anya -
nyel ve (an go lul, fran ci á ul, ola -
szul, va la me lyik in di ai nyel ven
pe dig fo lyé ko nyan be szélt), és
az édes any já tól hal lott me sé ken
és nép dal okon ne vel ked ve ezek
in dí tot ták meg szí nes fan tá zi á ját.
Írókedvence Ka rin thy Fri gyes
volt. Ap ja is raj zol ga tott, de iga -
zán gyer mek ko ri kor rek to ra,
nagy báty ja, az ere de ti leg fes tõ -
nek ta nult, ké sõbb in do ló gus
Baktay Er vin lett, aki vel szak mai
kap cso la ta ké sõb bi ma gyar or -
szá gi lá to ga tá sai so rán, s In di á -
ban is meg ha tá ro zó volt szá má -
ra. 
1921-ben a csa lád In di á ba uta -
zott. A Csandigártól észak ra fek -
võ Simla vá ro sá ban, a Hi ma lá ja
tö vé nél te le ped tek le. 1929-ben
a gye re kek mû vé sze ti ta nul má -
nyai ér de ké ben az egész csa lád
Pá rizs ba köl tö zött, ahol Amrita
azon nal ta nul ni kez dett az
Academie Grand Chaumiere-
ben, Gau guin egy ko ri mû ter mé -
nek tõ szom széd sá gá ban, Pierre
Vaillant-nál. 1933-ban az arany -
érem mel ki tün te tett „Lá nyok” cí -
mû ké pé vel a Grand Salon tag ja
lett. So kan úgy vé lik, hogy
Szõnyi, Csontváry Kosztka és
Aba-Novák pik tú rá ja épp úgy ha -
tott rá, mint Tiziano, Ve láz quez,
vagy ép pen Gau guin, sõt Pi cas -
so fes té sze te. Utol só eu ró pai él -
mé nye a Lon don ban ki ál lí tott
Van Gogh: „Vincent szé ke” cí mû
ké pe volt, amely mé lyen meg -
ren dí tet te. Et tõl kezd ve fõ ként
Van Gogh mû vé sze te ins pi rál ta.
1934 vé gén csa lád já val ha za in -
dult In di á ba. Szá zá val vit te ma -
gá val váz la ta it és mint egy 60
olaj fest mény ét, ma gá ban õriz ve

a ma gyar, fran cia és az eu ró pai
kul tú ra ha tá sa it és sa ját nõi,
szub jek tív „tár gyi la gos sá gát”, út -
ra va ló ul a „ci vi li zá ci ó ból” ki vo nu -
ló, önál ló al ko tó mun ka meg kez -
dé sé hez. Ki rob ba nó fes tõi tem -
pe ra men tu ma és az in di ai élet ki -
lá tás ta lan nyo mo ra kö zött –
idõn ként de pres  szi ó ban – ver -
gõd ve el sõ ként él te meg Ke let és
Nyu gat, gyar ma ti és füg get len
sors kul tu rá lis, szo ci á lis tá vol sá -
gát. A sza ka dé kot szen ve dé lye -
sen pró bál ta át hi dal ni Rabindra -
nath Tagore és kö re mel lett el sõ -
ként az in di ai mû vé szet tör té ne -
té ben.
1938-ban vis  sza tért Ma gyar or -
szág ra, hogy Egan Vik tor ral ösz -
 sze há za sod ja nak. Az egy év

100 éve 
1913. január 30-án született 

AMRITA SHER-GIL
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alatt szám ta lan, jobb nál jobb ké -
pet al ko tott a Ba la ton nál, Zebe -
gény ben, Kis kun ha la son. 
A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se
elõt ti pil la nat ban, 1939. jú ni u sá -
ban vis  sza tér tek In di á ba.
1941. de cem ber kö ze pé re ter ve -
zett nagy in di ai ki ál lí tá sa elõtt
Amrita egé szen vá rat la nul, de -
cem ber 5-én meg halt. 
Sá ra Sán dor, aki fil met szen telt
Amrita Sher-Gilnek ezt nyi lat koz -

ta ró la: „El sõ sor ban a sze mé lyi -
sé ge vonz, mert na gyon iz gal -
mas, iz gal ma san szép nõ volt.
Rö vid éle te – hu szon nyolc éves
ko rá ban halt meg – is te le iz ga -
lom mal, rej tél  lyel és vá rat lan for -
du lat tal, s nem utol só sor ban a
ha tal mas te het ség gel meg fes tett
ké pei. Baktay Er vin vet te ész re a
te het sé gét, és õ vet te rá a szü -
lõ ket, hogy In di á ból köl töz ze nek
át Pá rizs ba, hogy ott tud ja ké -
pez ni ma gát. Amrita Sher-Gil
elõz mé nyek nél kü li, pá rat lan in -
di ai mû vész volt. Õ te rem tet te
meg a mo dern in di ai fes té sze tet.
Az õsi mû vé sze tet fag gat ta, kõ -
szob rok, agyag tár gyak, fal fest -
mé nyek tit ka it, aki a ma gyar or -
szá gi tá jak va rá zsát, a fran cia
imp resszi o nis ták szín- és for ma -
vi lá gát és az in di ai ih le tet cso dá -
la tos ké pek ben egye sí tet te.”
Amrita szí nes gyer mek ko rá nak
em lé ke – amely Du na ha rasz ti -
hoz is kö töt te – el kí sér te In di á -
ba. Sor sa mé lyen be le gyö ke re -
zõ dött a szá zad elõ Ha rasz ti fa -
lu si éle té be, meg ha tá roz ta mû -
vé szi kva li tá sát, irá nyát, cél ját. Õ
épp an  nyi ra ma gyar is, mint
amen  nyi re in di ai, épp an  nyi ra ki -
emel ke dõ alak ja a ma gyar or szá -

gi mû vé szet tör té ne té nek, mint
az in di a i nak. Élet mû ve mél tó he -
lyet kell, hogy kap jon az egye te -
mes és a ha zai kul tú rá ban.

A Vá ro si Könyv tár hely tör té ne ti
gyûj te mé nyé bõl ös  sze ál lí tot ta:

Tóth Ma ri an na 

Polgármesteri Bál 2013. február 1-jén



2013. FEB RU ÁR – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
† Bánhidi Gáborné Szil ágyi Pi ros ka

em lék ki ál lí tás
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BÚ CSÚ

Hos  szú és sú lyos be teg ség után 68 éve -
sen örök re tá vo zott  egy fes tõ tár sunk,
Bánhidi Gáborné Szil ágyi Pi ros ka. Éle te
ne héz, küz del mes volt. Nagy vá rad mel let -
ti fa lu ból, 4 gyer me két egye dül ne vel ve föl -
dön fu tó ként ér ke zett Du na ha rasz ti ra
1989-ben. Meg él he té sé hez min den mun -
kát el vál lalt. Be te ge ket ápolt, öre gek ott -
ho ná ban fod rász ként és ki se gí tõ ként,
majd az is ko la, óvo da kony há ján dol go -
zott.  Is ten hi te el ve zet te ha mar a ha rasz ti
bap tis ta egy ház hí vei kö zé, akik be fo gad -
ták, és test vér ként se gí tet tek új ott ho na
fel épí té sé ben. Tá mo ga tá su kat, sze  re te tü -
ket éle te utol só pil la na tá ig érez het te.
A mû vé sze tek irán ti nyi tott sá gát és te het -
sé gét gye rek ko rá ban ha mar fel fe dez ték
az is ko lá ban, de ez irány ban a csa lád
anya gi ne héz sé gei mi att nem ta nul ha tott
to vább. Fel nõtt ko rá ban ju tott el a há rom -
éves Fes tõ mû vé sze ti Sza bad egye tem re
még Er dély ben. Ma gyar or szá gon a Pest
Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet to vább -

kép zé sé ben, fes tõ tá bo ra i ban fej lesz tet te
tu dá sát. A Szi get szent mik ló son lét re jött
kép zõ mû vé sze ti cso port mun ká já ban
éve ken ke resz tül vett részt. 2009-ben a
XX. Ama tõr Artium Esszen cia Tár la ton
ne ves szak mai zsû ri ál tal ke rült be vá lo ga -
tás ra a leg job bak kö zé „Sza kál las fér jem”
cí mû pasz tell al ko tá sa. Ez zel a mû vel az
or szá gos biennálé és ver seny kü lön dí ját
is meg kap ta. 2005-ben és 2009-ben ki ál -
lí tá sa volt a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri -
á já ban. Me leg han gon nyi lat ko zott a Du -
na ha rasz ti Hí rek ben, mi min dent kö szön -
het a dunaharasztiaknak, kik tõl mi lyen
biz ta tást, er köl csi tá mo ga tást ka pott kép -
zõ mû vé szi te vé keny sé ge foly ta tá sá ra.
Ven dég köny vé be sze re tett vá ro sá nak ré -
gi ké pe it, „Dunaharaszti an no” ké pes lap -
so ro za tot fûz te be. 2010-tõl a
Dunaharaszti Mû vé szet ba rá tok nak is tag -
ja lett a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban.
Rend sze re sen el járt a kép zõ mû vé sze ti
fog lal ko zá sok ra, meg is mer ke dett  Ha -
rasz ti hi va tá sos kép zõ mû vé sze i nek mun -
ká i val, új tech ni kák kal. A fes tõ ver se nye -

ken is ak tí van részt vett, eb ben még a be -
teg sé gei sem aka dá lyoz ták. Ha el jön nek
meg néz ni a ki ál lí tott ké pe ket, meg érint he -
ti Önö ket egy sze rény, vis  sza hú zó dó, de
sze re tet ad ni tu dó ér zé keny mû vész-em -
ber sze mé lyi sé ge.
A küz del mes élet után nyu godj bé ké ben
Pi ros ka!
Bú csúz nak Tõ led fes tõ tár sa id és a
Dunaharaszti Mû vé szet ba rá tok
Vár ja Önö ket a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga -
lé ri á já ban Bánhidi Gáborné Szil ágyi Pi -
ros ka utol só ki ál lí tá sa 1 hó na pon át.

Tisztelt Dunaharasztiak!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával
továbbra is támogassák

a Dunaharaszti Városi Könyvtárat!

Köszönjük!

Adószámunk:

16794601-2-13
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Far san gi bál 2013
Az NIHD 2013-ban tíz-egy né hány ha -
gyo má nyos far san gi sváb bál után im már
4. al ka lom mal szer ve zett jel mez bált, tö -
ret len si ker rel. Eb ben az év ben a jegy el -
adá sok ki csit ne he zeb ben in dul tak be,
de az tán bi zo nyos sá got nyert, hogy az
em be rek ben még min dig ott la ko zik a
gyer mek, aki ki csit más sze ret ne len ni,
mint aki va ló já ban.
A bált az óvo dás és kis is ko lás cso port ja -
ink tán cai nyi tot ták meg, mel  lyel so kunk
sze mé be kön  nye ket csal tak, hi szen
ezek a gye re kek ke mény mun ká val, és
ki emel ke dõ ügyes ség gel két tán cot is
be mu tat tak. Na gyon büsz kék vol tunk rá -

juk, hi szen be lõ lük, ál ta luk lesz -
nek a jö võ tán co sai!
Az est to váb bi ré szé ben foly ta tó -
dott az el va rá zsolt bál me sé je.
Az alap han gu la tot a Hét Tör pe
ze ne ka ra, aka rom mon da ni a
Heimatklang ad ta meg, nem sok
esélyt ad va az ülõ je gyek be vál tá -
sá ra. Az tán szé pen, las san meg -
je len tek ked ves ven dé ge ink is,
már az elõ tér ben nem kis vi dám -
sá got okoz va, így az tán mi re be -
ér tek a Tör pék ze né jé re, min den -
ki nek mo soly ült a szá ja sar ká -
ban.
Tisz te le tét tet te Pi ros ka – aki fér -
fi lé té re irigy lés re mél tó an haj na -
lig rop ta tû sar kú já ban a tán cot –,
volt ele fánt, tün dér, an gyal, és
per sze a tör pék nek Hó fe hér ke,
bo szor kány és va dász, de el jöt tek
ma dár ijesz tõk, pár du cok, a csil -
lag fe jû csa var hú zó, a rend õrei,
ra bok és tit kos ügy nö kök, ka ti ca -
bo ga rak, ci gány vaj dák és fe le sé -
ge ik. Szám ta lan öt le tes jel mezt
ve het tünk szem ügy re, s gon dol koz hat -
tunk el, hogy ez is, az is, de jó, no, jö võ -
re mi is le szek? És öröm mel vet tük ész -
re, hogy egy re több a sa ját rész re meg -
ál mo dott, és ki vi te le zett „ál ca” is.
Éj fél kor ter mé sze te sen a já ték to vább
foly ta tó dott, a tom bo la va rá zsa nél kül mit
sem ér egy bál! Ezt a tá mo ga tó ink nél -
kül nem te het tük vol na meg, akik nek ez -
úton is kö szön jük a sok-sok fel aján lást!
S hogy a tom bo la hú zás alatt ne ül jünk
üres has sal, az asz ta lok ra ju tott az is te -
ni fi nom Ruff-perecbõl is.
Ez után a ze ne és a tánc a te tõ fok ára, há -

gott, csak úgy iz zott a tánc par kett. Haj -
nal ra még elõ for dult az is, hogy az asz -
ta lo kon rop tuk! Mint min den me se, saj -
nos ez is vé get ért. Haj nal fél 5-kor húz -
ta el a ze ne kar az utol só ak kor do kat. És
már is kez dõd het az ötletelés a kö vet ke -
zõ far san gi bál ra, hi szen alig több mint
egy év múl va, 2014. már ci us 1-én új ra
ta lál ko zunk!

A bá lon ké szült fény ké pek meg te kint he -
tõk a www.nihd.hu ol da lon.

Papp Ág nes

Fu tó nagy kö ve tünk je len ti

A 2013-as év el sõ hó nap já ban, ja nu ár ban is foly tat tuk a kö zös
fu tá so kat, és a hi deg idõ já rás el le né re is mét vol tak új csat la -
ko zó ink. 
Kö zös sé günk éle té ben a hó nap leg je len tõ sebb ese mé nye a
2013. ja nu ár 27-én va sár nap tar tott Yours Truly fu tás volt,
amikoris a finn kez de mé nye zé sû nem zet kö zi ese mény ke re té -
ben a vál lal ko zó szel le mû sport em be rek 50, il let ve 25 km-t fut -
hat tak il let ve tú ráz hat tak, és a meg tett ki lo mé te re i ket és idõ tar -
ta mot az er re hi va tott weboldalon re giszt rál hat ták. Le he tõ ség
volt tet szés sze rin ti rö vi debb tá vot is meg ten ni, és azt re giszt -
rál ni. Büsz kék va gyunk rá, hogy Dunaharaszti az idén is ben -
ne volt azon 10-15 hely szín kö zött, ahol or szág szer te szer ve -
zett kö rül mé nyek kö zött le he tett a Yours Truly fu tást tel je sí te -
ni. A vá ro sunk ban szer ve zett ese mé nyen a ta va lyi 6 részt ve -
võ vel szem ben idén 23 fu tó fu tott, köz tük gye re kek is, a meg -
tett tá vok 2,5 km és 30 km kö zött vol tak. Kü lön öröm, hogy idén
szom széd te le pü lé sek rõl is ér kez tek részt ve võk, és szép ered -
mé nye ket ér tek el ná lunk: Ferenczy Krisz ti na Szigethalomról
és Mol nár Zsolt Bu da pest rõl a nép li ge ti fu tók kép vi se le té ben –
mind ket ten 30-30 km-t tel je sí tet tek. A klas  szi kus 25 km-es tá -
vot hár man fu tot ták: Bazsó Er zsé bet, Feny ve si Ta más és Ve -
res Lász ló. Büsz kék va gyunk rá, hogy Fe hér Lász ló pe dig e
ne ve ze tes na pon tel je sí tet te éle te el sõ félmaratonját. Gra tu lá -
lunk mind an  nyi uk nak, és va la men  nyi fu tó nak, aki tel je sí tet te a
Yours Truly futást.
Feb ru ár 24-én va sár nap 9 órá tól új ból le he tõ ség lesz a „Be -

csü let  be  li” fu tás ra; sze re tet tel vá runk min den kit, azo kat is, akik
részt vet tek a ja nu á ri ese mé nyen ugyan úgy, mint akik köz ben
kap tak ked vet, hogy ve lünk tel je sít sék éle tük el sõ Yours Truly
fu tá sát. To váb bi in for má ci ó hoz a len ti el ér he tõ sé ge ken le het
jut ni. 
Csat la ko zás a csü tör tök es tén ként és va sár nap reg ge len ként
tar tott kö zös futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti Futókhoz: 
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve emailben:
gykata.fut@gmail.com és telefonon: 06-20/495-2302.
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Az ülés ele jén dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter kö -
szön töt te Schuszter Gyön gyi óvo da ve ze tõt, nyug -
díj ba vo nu lá sa al kal má ból. Az el múlt idõ szak tör té -
né se it tag la ló pol gár mes te ri be szá mo lót kö ve tõ en
Drscsákné Ke re kes Gab ri el la kért szót na pi rend
elõtt, aki tol má csol ta so kak meg elé ge dé sét az zal
kap cso lat ban, hogy a he lyi tö meg köz le ke dést az
utób bi hó nap ban el lá tó cég bu szai tisz ták, pon to -
sak, fû töt tek. Fé nyes Ist ván is mé tel ten a sze mét -
szál lí tást vég zõ tár sa ság szám lá zá si gya kor la tát kri -
ti zál ta, mert – ígé re te ik el le né re – a hó nap 15. nap -
ját je lö lik meg fi ze té si ha tár idõ ként (a ko ráb bi 25.
nap he lyett), így a nyug dí ja sok nak gon dot je lent a
szám la ki egyen lí té se. Ne hez mé nyez te azt is, hogy
a Némedi úton ros  szul lett egy idõs fér fi, és a men -
tõk csak más fél óra múl va ér tek oda. Az ilyen ese -
tek ben jó len ne, ha a ren de lõ bõl a hely szín re jön ne
egy há zi or vos, és el lát ná a be te get a men tõk ki ér -
ke zé sé ig (ügye le ti idõn kí vül). Dr. Szalay Lász ló vá -
la szá ban el mond ta, hogy nem so ká ra ta lál ko zik a
sze mét szál lí tást vég zõ cég ve ze tõ jé vel, és igye kez -
nek a prob lé má kat meg ol da ni. A la ko sok nak iga zuk
van, baj van a szám lá zás sal. A men tõk fe lett nem
disz po ná lunk, de a ren de lõ bõl ki megy az or vos, ha
ér te sí tik. Dr. Bereczki Pé ter el mond ta, ko ráb ban a
men tõ kön ke resz tül ér te sí tést kap tak a há zi or vo -
sok. 
A kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta a pol gár mes te ri hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, majd köz -
be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sá ról ha tá ro zott. Az
ön kor mány za ti in téz mé nyek ta ka rí tá sá val, il let ve a
fel épí ten dõ, új óvo da pro jekt me nedzs men ti fel ada -
ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos el já rá so kat el in dí tot -
ták, de a köz te rü le ti fák gal  lya zá sa kap csán vi ta
ala kult ki. Ez a mun ka az elekt ro mos há ló zat biz ton -
sá gos mû köd te té sé vel függ ös  sze, és a ko ráb bi
évek ben az Elmû vé gez tet te el al vál lal ko zók kal.
Knapp Ti bor nem tar tot ta és  sze rû nek 15 mil lió fo rint
el köl té sét er re a cél ra, mi vel ezt az Elmûnek kell áll -
nia. Pethõ Zol tán jegy zõ el mond ta, ez va ló ban egy
új té tel, de az Elmû nem vé gez te el a mun kát szak -
sze rû en, tönk re tet ték a fá kat, ami nek nagy la kos sá -
gi fel há bo ro dás lett a vé ge. Nem is ér te sí tet tek er -
rõl sen kit, a le vá gott ágak he te kig he ver tek ott, mi
szál lít tat tuk el vé gül. Rá adá sul ve ge tá ci ós idõ szak -
ban vé gez ték el a mun kát. Meg akar juk a fá in kat
õriz ni a jö võ nek, ezért tár gyal tunk ve lük, hogy el vé -
gez zük a mun kát mi, õk pe dig já rul ja nak hoz zá
anya gi ak kal. Nem vol tak nyi tot tak er re. Fé nyes Ist -
ván sze rint a gon do zott vá ros hoz a fák is hoz zá tar -
toz nak. A pol gár mes ter em lé kez tet te Knapp Ti bort
ar ra, hogy a Földváry ut cá ban a gal  lya zá sok mi att
el pusz tult dió fák ügyé ben ép pen õ emelt szót ko -
ráb ban. Knapp Ti bor mó do sí tó in dít vá nyát vé gül el -
fo gad ta a tes tü let, így a gal  lya zás költ sé ge nem ke -
rül be a költ ség ve tés be. 
A kép vi se lõk ez után rá tér tek a 2013. évi költ ség -
ve tés tár gya lá sá nak újabb „for du ló já ra”. Dr. Szalay
Lász ló meg kö szön te a hi va tal mun ká ját, majd ösz -
 sze fog lal ta az ön kor mány zat pénz ügyi hely ze tét.
A mér leg po zi tív ol da lán sze re pel, hogy a pe da gó -

gu sok bé ré re már nem kell köl te ni, az ál la mi adós -
ság-át vál la lás mér té ke pe dig 120 mil lió fo rint kö rül
ala kul. A ne ga tív ol da lon van ugyan ak kor az ál lam
ál tal el vont gép jár mû adó és sze mé lyi jö ve de lem -
adó, és a kö te le zõ fel ada tok ra ka pott tá mo ga tás
nagy mér té kû csök ke né se. 250 és 300 mil lió fo rint
kö zöt ti ne ga tí vum a vég sõ „egyen leg”, a vá rost így
érin tik a vál to zá sok. A ta va lyi 6,4 mil li árd dal szem -
ben az idei év ben 5,1 mil li árd fo rint lesz a költ ség -
ve tés fõ ös  sze ge. A pol gár mes ter ezt kö ve tõ en ösz -
 sze fog lal ta a bi zott sá gi ülé se ken el hang zott mó do -
sí tó in dít vá nyo kat. Knapp Ti bor kér te a Tom pa ut -
ca idei meg épí té sét, ezt a pol gár mes ter be csü let -
szó ra meg ígér te, de va ló szí nû sí tet te a Paál Lász ló
ut ca el ké szül tét is. Szin tén Knapp Ti bor in dít vá nyá -
ra könyv szek rény lé te sül a könyv tár nál, ahol a la -
ko sok cse rél he tik köny ve i ket. Knapp Ti bor ja va sol -
ta a Hév-ál lo más nál ta lál ha tó il lem hely-prob lé ma
meg ol dá sát is, dr. Szalay Lász ló el mond ta, hogy
nem könnyû ugyan a BKV-val tár gyal ni, de úgy néz
ki, el vi ek ben hoz zá já rul nak. A gim ná zi um por ta szol -
gá la tá nak ügye szin tén meg ol dó dott. Fé nyes Ist ván
a tér fi gye lõ ka me rák szá mát nö vel né 10 újab bal, és
a pi a ci asz ta lok te tõ i nek ja ví tá sá ra tett még ja vas -
la tot. Az idei év ben két hi va ta li au tót vá sá rol az ön -
kor mány zat, en nek be ter ve zé sé re is ja vas la tot tett
a pol gár mes ter. Eköz ben ugyan ak kor csök ken a ka -
mat fi ze té si kö te le zett sé günk, ke ve sebb pénzt szük -
sé ges a Máv-Alsó te rü let ren de zé sé re el köl te nünk,
ke ve sebb a könyv tár bér költ sé ge. Az in téz mé nyek
mû kö dé sé re ele get ter ve zett az ön kor mány zat. 
Mannheim Lé nárd nem ér tett egyet az zal, hogy a
BKV he lyett meg csi nál juk az il lem he lyet. Kücsön
Sán dor a Pénz ügyi Bi zott ság, Fé nyes Ist ván a Vá -
ros fej lesz té si Bi zott ság el nö ke ként je lez te egy han -
gú egyet ér té sü ket a költ ség ve tés ter ve ze té vel kap -
cso lat ban. Haj dú Zsolt, az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és
Sport Bi zott ság el nö ke je lez te, hogy az ok ta tá si in -
téz mé nyek prog ram ja it to vább ra is tá mo gat juk, mint
ahogy a ci vi le ket, egy há za kat, di á ko kat is. A vá ros
al kal ma zá sá ban ma ra dó köz al kal ma zot tak cafe -
teria-ellátása is meg ma rad. A vá ros erõn felül tá mo -
gat ja a spor tot, a mû ve lõ dést. Po zi tí vum ként em lí -
tet te a Sport-szi ge ten tör té nõ pá lya épí tést és a ját -
szó te rek kar ban tar tá sát. Örül, hogy a Fel sõ vá ros -
ban is meg tör té nik a vi rá go sí tás. Pethõ Zol tán el -
mond ta, hogy út épí tés re 330 mil li ót ter vez nek. 
A mó do sí tó ja vas la to kat vé gül egy han gú sza va zás -
sal fo gad ta el a tes tü let. 
A tes tü let dön tött ar ról, hogy a gye rek lét szám meg -
nö ve ke dé se mi att a je len leg négy te lep he lyen mû -
kö dõ Me se Óvo dát ket té vá laszt ja, és két in téz -
ményt hoz lét re a ha té ko nyabb mû kö dés ér de ké -
ben. El fo gad ták a ve ze tõi ál lás pá lyá za tok fel tét ele -
it is. 
A tes tü let ezt kö ve tõ en a há zi or vos ok kal kö ten dõ
fela dat ellá tá si szer zõ dé se ket tár gyal ta. Drscsákné
Ke re kes Gab ri el la je lez te, hogy gya ko ri pa nasz a la -
kos ság ré szé rõl az, hogy pén tek dél után nem áll ren -
del ke zés re há zi or vos. Kér te, hogy a Bu da pest rõl
mun ká ból ké sõn ha za té rõk mi att ne es te 6, ha nem

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 

2013. ja nu ár 28-i ülé se
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Tisz telt Dunaharaszti Pol gá rok!

8 órá ig ren del je nek az or vo sok. Pethõ Zol tán el -
mond ta, hogy dr. Bereczki Pé ter rel, a szak bi zott ság
el nö ké vel kar ölt ve egyez te tett dr. Koz ma Mag dol na
kol le gi á lis ve ze tõ or vos sal. Ha nincs je len az or vos
a ren de lé si idõ ben, ak kor tá vol lé te okát Bereczki
dok tor fe lé kell iga zol nia. Az or vo sok mind an  nyi an
meg je löl ték az õket he lyet te sí tõ sze mély ne vét és
nyi lat koz tak ar ról, hogy vál lal ják az ügye let el lá tá sát,
ha az szük sé ges sé vá lik. A 18 óra utá ni ren de lést
nem tud ják vál lal ni le ter helt sé gük mi att. Az egy or -
vos ra ju tó be te gek szá ma na gyon ma gas, ez a hely -
zet a gyer mek or vos ok ra is jel lem zõ. 
A kép vi se lõk mó do sí tot ták a DV Kft. ala pí tó ok ira tát,
hoz zá já rul tak az új rend õr ka pi tány ki ne ve zé sé hez,
aján dék ként el fo gad tak egy te rü le tet a Kál vá ria-
dom bon a te rü let tu laj do no sá tól, és ke ze lés re át ad -
ták azt egy ter mé szet vé dõ ci vil szer ve zet nek. El fo -

gad ták a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló be szá -
mo lót, az Ok ta tá si, a Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi -
zott ság be szá mo ló ját. A me zõ gaz da sá gi ta nács nok
be szá mo ló já nál Knapp Ti bor fel rót ta, hogy ugyan az -
zal a po li ti kai tar ta lom mal lett be nyújt va, mint az elõ -
zõ ülé sen, ami kor nem is fo gad ta el a tes tü let. Dr.
Szalay Lász ló po li ti ka i lag nem kí ván ta mi nõ sí te ni a
be szá mo lót, ami el len tar tal mi-szak mai ki fo gá sa
nem volt. Mannheim Lé nárd ta nács nok kö zöl te, hogy
az „mszp-s mi nisz ter el tö röl te, a fideszes vis  sza ál lí -
tot ta” a Dabasi Víz jo gi Tár sa sá got, akik csak sar col -
ják a gaz dá kat, de nem csi nál nak sem mit. A be szá -
mo lót a tes tü let 7 igen sza va zat tal, 4 nem el le né ben,
1 tar tóz ko dás sal fo gad ta el.
A tes tü let vé gül el fo gad ta a Pékó Zol tán ál tal ve ze -
tett ese ti ügy ren di bi zott ság ja vas la tát, a bi zott sá gi
ülé sek rõl tör té nõ hi ány zá sok tárgy kör ében.

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta is mét vé dõ ol tá si
prog ra mot ter vez a méh nyak rák és a ne mi szer vi sze -
möl csök meg elõ zé sé re.
En nek ke re té ben a dunaharaszti ál lan dó lak he lyû 7. osz -
tá lyos di á kok (lá nyok, fi úk egy aránt) szá má ra té rí tés -
men te sen biz to sít ja az Ön kor mány zat a há rom ol tás ból
ál ló ol tá si so ro za tot (amen  nyi ben a szü lõ/gond vi se lõ
igény li), ez gyer me ken ként 90 000 fo rin tot je lent. Ezen
kí vül 26 éves ko rig a höl gyek nek, or vo si ja vas lat ra a 26-
45 év kö zöt ti höl gyek nek, 9–15 éves ko rig a fi úk nak a
je len tõs ked vez mén  nyel biz to sít juk a vé dõ ol tást.

Mi lyen be teg sé ge ket okoz a HPV?
En nek a ví rus csa lád nak sok tí pu sa is mert. A HPV jel -
lem zõ en a bõr, a száj üreg, a lég utak, a ne mi szer vek
és a vég bél hám ré teg ében sza po ro dik. Az egész vi lá -
gon, így ha zánk ban is el ter jedt. Éle tük so rán az em -
be rek 50–80%-a át esik va la mi lyen HPV fer tõ zé sen. A
„nem rák kel tõ” tí pu sok sze möl csö ket okoz nak a kül -
sõ ne mi szer ve ken. Ezek jó in du la tú el vál to zá sok, de
igen makacsok, ke ze lé sük kel le met len, hos  sza dal mas
(ecse te lés, fa gyasz tás, ki met szés) és gyak ran új ra ki -
újul nak. A „rák kel tõ” tí pu sok úgy ne ve zett „rák meg -
elõ zõ” és „rá kos” el vál to zá so kat okoz hat nak (méh -
nyak rák, hü vely-, sze mé rem test-, hím vesszõ- és vég -
bél rák, va la mint a száj üre gi rá kok egyes tí pu sai).
Je len leg Ma gyar or szá gon éven te kb. 1200 új
méhnyakrákos eset ke rül fel is me rés re, eb bõl kb. 500 ha -
lá los ki me ne tel lel jár.

Ho gyan ter jed a fer tõ zés?
A fer tõ zés a fer tõ zött te rü le tek érin té sé vel, ös  sze dör zsö -
lé sé vel, fõ leg sze xu á lis úton ter jed. Mi vel a HPV akár
éve kig tü net men te sen lap pang hat, sem a fer tõ zött sze -
mély, sem köz vet len kör nye ze te, part ne re nem tud a
fenn ál ló fer tõ zés rõl, a to vább vi tel ve szé lyé rõl.

A vé dõ ol tás ról
Ha zánk ban már öt éve gyógy szer tá ri for ga lom ban van
a HPV 6, 11, 16, 18-as tí pu sok (ezek okoz zák a be teg -

sé gek 98%-át) el le ni ol tó anyag. Szá mos or szág ban
(USA, Ka na da, Svéd or szág, Dá nia stb.) ez egy kö te le -
zõ vé dõ ol tás, ha zánk ban a TB nem tá mo gat ja. Né hány
ön kor mány zat – köz tük Dunaharaszti – azon ban úgy
dön tött, hogy sa ját ere jé bõl meg szer ve zi a vé de ke zést.
A he te dik osz tály ba já ró di á kok ol tá sa i nak költ sé gét
tel jes egé szé ben át vál lal juk, re mé nye ink sze rint ezt a
kö vet ke zõ évek ben is biz to sí ta ni tud juk. Ezen kí vül le -
he tõ ség van bár ki rész vé te lé re; le á nyok/nõk ese té ben
26 éves ko rig (kü lön or vo si ja vas lat ra 45 éves ko rig),
míg a fi úk kö ré ben 15 éves ko rig aján lott or vo si lag az
ol tá sok be adá sa. Az õ ese tük ben ked vez ményt tu dunk
biz to sí ta ni, a há rom ol tás ból egyet té rí tés men te sen
adunk szá muk ra. Így õk 90 ezer he lyett 60 ezer fo rin -
tért jut hat nak hoz zá az ol tó anyag hoz. 
A tel jes vé dett ség ki ala ku lá sá hoz 3 ol tást kell ad ni fél év
alatt. A vé dõ ol tás a sa ját im mun rend sze rün ket ké szí ti fel
a meg ha tá ro zott HPV tí pu sok ál tal oko zott fer tõ zé sek ki -
vé dé sé re. Az ol tás ha té kony sá gát nö ve li, ha a ser dü lés
ko rai idõ sza ká ban ke rül be adás ra. Az ol tá so kat a há zi
gyer mek or vos ok fog ják be ad ni.

A HPV okoz ta meg be te ge dé sek rõl, a vé de ke zés mód já -
ról, a vé dõ ol tá si prog ram ról rész le tes tá jé koz ta tást nyúj -
tunk a vá ro si hon la pon is, ahon nan a szü lõi be le egye zõ
nyi lat ko zat is le tölt he tõ.

Az érin tett le ány gyer me kek szü le i nek be le egye zõ nyi -
lat ko za tát leg ké sõbb 2013. feb ru ár 28-ig kér jük le ad -
ni az osz tály fõ nö kök nek, vagy a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ban, Szûcs Ka ta lin nál. In for má ci ót is tu dunk itt nyúj ta -
ni az 504-425-ös te le fon szá mon. 

Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta már jól dön tött.
Hisszük és re mél jük, hogy sok dunaharaszti szü lõ is
jól fog dön te ni!

Dr. Szalay Lász ló Dr. Bereczki Pé ter, 
pol gár mes ter a Szo ci á lis és Egész ség ügyi 

Bi zott ság el nö ke
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A XIX. szá zad ban meg szo kott lát vány volt
Pest ut cá in a „Donau wasser, Donauwasser!”
ki ál tás nyo mán fel tû nõ, két ke re kû, sza ma ras -
kor dé já val ház ról ház ra já ró alak, a
dunavízárus. Ek ko ri ban még meg szo kot tak
vol tak a nap kü lön bö zõ idõ pont ja i ban fel buk -
ka nó há za ló áru sok, me lyek kö zül a „duna -
vizes” jel leg ze tes alak ja és jám bor iga vo nó tár -
sa nép sze rû fo gad ta tás ra lelt a pes ti la kos ság
kö ré ben. A nép sze rû sé get nem csak a ba rát sá -
gos meg je le nés, ha nem a vi szony la gos nél kü -
löz he tet len ség is ad ta, ugyan is a pes ti bel vá ro -
si há zak ban ta lál ha tó fúrt ku tak vi ze sa lét ro -
mos és ke mény volt, ezért mo sás hoz és fõ zés -
hez szí ve seb ben hasz nál ták a Du na vi zét. Ko -
ráb ban put to nyos asszo nyok hord ták a vi zet a
tá vo lab bi há zak hoz, 1825-tõl azon ban meg je -
len tek a fo ga tos víz hor dók; az 1850-es évek re
már több mint hú szan vol tak. Pe dig nem volt
kön  nyû mes ter ség.
A dunavízárus már ko ra haj nal ban a Du na-par -
ton volt. Hat-nyolc put tonyt töl töt te meg egy
fa vö dör rel, amely hos  szú rúd ra volt erõ sít ve,
hogy mi nél bel jebb rõl, jó, tisz ta vi zet me rít -
hes sen. Ez után a put to nyo kat egyen ként a fo -
gat hoz vit te, majd el in dult meg szo kott út já ra.
Na pon ta négy szer-öt ször for dult, hogy ál lan -
dó meg ren de lõ it na pon ta két szer – dél elõtt és
dél után – el lás sa por té ká já val. A nem ál lan dó
ve võk fi gyel mét han gos, kez det ben né met
nyel vû, ké sõbb a ma gyar „Du na-vi zet” rik -
kan tás sal hív ta fel ma gá ra. A ve võk nek a vi -
zet fel vit te a kony há ba, kam rá ba, ahol át töl töt -
te a há zi tá ro ló edény be. Egy put tony dunavíz
ára né hány kraj cár volt csak, bár ez a Du ná tól
va ló tá vol ság függ vé nyé ben nõtt. A te he tõ sebb
víz áru sok le gényt fo gad tak fel, akik a mun ka
ne he zét vé gez ték. A sze gé nyeb bek nek a fe le -
sé gük se gí tett, és aki na gyon sze gény volt, a
kor dé ját is ma ga húz ta. A dunavízárusok té len
is foly tat ták mes ter sé gü ket. Ek kor igen ke ser -
ves sé vált mun ká juk, mert a be fa gyott fo lyón
lé ke ket kel lett vág ni uk, és a vi zet a sí kos, me -

re dek, sok szor je ges par ton kel lett a ta li gá hoz
vin ni. A dunavízárusok egy más kö zött fel osz -
tot ták a fõ vá rost, mind egyik a ma ga te rü le tén
árult. Egy ko ra be li új ság írá sa sze rint egy víz -
hor dó, aki nek férj hez ment a lá nya, a „fél Te -
réz vá rost” ad ta ho zo má nyul. A va sár na pi új -
ság az 1800-as évek kö ze pén a Li pót- és Te -
réz vá ros ban por té ká ját kí ná ló, na pon ta a há -
zak ban két szer is elõ for du ló – nép sze rû né ven
Has be szé lõ, vagy Gyö nyö rû Jós ka – víz hor dót
a kö vet ke zõ kép pen ír ta le:
„Pi ros sip ká ja, pi ros cse rép pi pá ja és pi ros or -
ra mes  sze el vi rí ta nak. A ka pu al já ban vas ta -
gon kez di rá mon dó ká ját, s le si, míg va la ki a
fo lyo són megjelen; ek kor a leg vé ko nyabb
diszkantban, amely va la hon nan a szom széd ból
hall szik jõni, hir de ti áru já nak ha son lít ha tat lan
vol tát, s kor hol ja a cse lé de ket, hogy mi ért nem
a szép dunavizessel hor dat nak ma guk nak
dunavizet. A szol gá lók kal az õ izlésök sze rint
el dé vaj ko dik; a kö ré je se reg lett gyer me kek nek
ék te len po fá kat vág. Sza ma ra még nép sze rûbb,
mint õ ma ga. A csa csi, ame lyet köl tõi gaz dá ja
La u rá nak ke resz telt el, a mu ta tó ujj leg ki sebb
in té sé re el kezd or dí ta ni. El sõ lá bá val ki ve ti,
hány sze re tõt tart a Náni, a Zsó fi vagy a Ka -
ti; fü le i vel ol lót csi nál, far ka he gyét a szá já ba
ve szi; szó val, igen jo vi á lis ál lat, me lyet a gye -
re kek jól tar ta nak zsem lyé vel és
czirógatással.”
A dunavízárus mes ter ség a XIX. szá zad vé gén
a fõ vá ros köz mû há ló za tá nak ki épí té sé vel szin -
te az egyik nap ról a má sik ra meg szûnt. A fej -
lõ dés jobb, kön  nyebb éle tet ho zott, de egyút -
tal fe le dés be te met te e nem könnyû fog lal ko -
zás ér de kes, sok szí nû alak ja it is.
A dunavízárusok mel lett, szin te ve lük
egyidõben vi rág zott egy má sik né pi fog lal ko -
zás, az ás vány víz ér té ke sí tés. Ezt az ak ko ri ban
még nem meg szo kott fog lal ko zást el sõ sor ban
a szé kely bor vi ze sek ûz ték. 
A Szé kely föld rend kí vül gaz dag ás vány vi zek -
ben, csak a Har gi tá ban több száz for rást tar ta -
nak szá mon. Ezek kö zül a leg je len tõ sebb és
leg hí re sebb a Bor szék. A Gyergyói-
havasokban fek võ fes tõi te le pü lés már az
1800-as évek el sõ har ma dá ra szén sa vas, ivás -
ra is ki vá ló vi zé nek ha tá sá ra Kö zép-Eu ró pa
egyik leg hí re sebb gyógy für dõ je lett. A bor szé -
ki vi zet már a XVI. szá zad ban is is mer ték,
Báthori Zsig mond és Báthori Gá bor er dé lyi fe -
je del mek is ez zel gyó gyí tot ta kösz vé nyét. 
A bor víz ke res ke del me Anton Zimmenthausen
bé csi pol gár ne vé hez fû zõ dik, aki bér be vet te
és für dõ te lep pé fej lesz tet te a for rás kör nyé két.
Mi vel a for rás Szár hegy és Ditró tu laj do na
volt, meg ál la po dást kö tött, hogy csak e két fa -
lu la ko sa it al kal maz za a víz zel kap cso la tos te -

vé keny ség ben. Ké sõbb egy pa lac ko kat gyár tó
üveg hu tát is lé te sí tet tek a kút nál. A kör nyék -
be li sze ke re sek itt vet ték meg az üve ge ket,
amit a há rom ki fo lyó csö vû kút nál töl töt tek
meg. Ez elég las sú volt, sok szor egy-két he tet
is el kel lett töl te ni sor ban ál lás sal. A meg töl -
tött üve ge kért egy kraj cárt kel lett fi zet ni a für -
dõ szám ve võ jé nek. A pa lac ko kat a víz ere je
mi att csak más nap du ga szol hat ták le. A du gót
az árus nak ma gá nak kel lett meg sze rez nie.
Ezért, ha csak na gyob bat ka pott, azt rá gás sal
pu hí tot ta, a ki seb bet ku ko ri ca hánc  csal te ker te
kö rül. Az üveg szá ját fe nyõ fa gyan tá val ken ték
be, hogy a szén sav el ne il lan jon a víz bõl.
1855-ben át szer vez ték a bor víz ke res ke del met:
rak tá ra kat épí tet tek, elõ re pa lac koz tak, és a le -
zárt üve ge ket cí me res ólom le mez zel hi te le sí -
tet ték. A töl té sért és a pe csé te lé sért újabb egy
kraj cárt szá mí tot tak fel, va la mint be tét dí jat
szed tek az üve ge kért. Ez a mód szer gyor sí tot -
ta az ér té ke sí tést, a hi te le sí tés pe dig nö vel te a
ke res le tet. Az 1860-as évek re már két mil lió
üveg bor szé ki vi zet for gal maz tak éven te me -
lyet a vas út ki épü lé se elõtt szé kely sze ke res
ez rei szál lí tot ták Nagy-Ma gyar or szág szer te,
de még Ro má nia egész te rü le té re is. E föld nél -
kü li pa rasz tok ko ra ta vasz tól ké sõ õszig fu va -
roz tak. Hat-nyolc hosz  szú utat is meg tet tek a
fa gyok be áll tá ig. Jel leg ze tes sze ke re ik re két -
száz öt ven üve get rak tak: hos  szú fe nyõ lá dá ba
szo ro san egy más mel lé fek tet ték, majd szal -
má val ta kar ták be a pa lac ko kat, olyan ügye -
sen, hogy nem tör tént ba juk a hos  szú úton, pe -
dig sok szor még má zsá nyi súly, és a sze kér
gaz dá ja is rá ke rült a lá dák ra. A sze ke rek ke re -
ke it nem va sal ták meg, hogy ne ráz zon an  nyi -
ra. A „fa kó”, va gyis va sa lat lan ke rék talp ré sze -
it „fal ca it” egy óra alatt ki cse rél ték, ha a kö -
ve zett úton el vá sód tak. 
A bor vi zes sze ke re sek nek leg több ször ál lan dó
meg ren de lõ ik vol tak a ven dég lõ sök, ke res ke -
dõk és jobb mó dú pol gá rok. 
A bor szé ki víz min tá já ra a ki sebb je len tõ sé gû
sa va nyú víz-ke res ke de lem is fel vi rág zott, el sõ -
sor ban a pi a ci for má ban. A székelyudvarhelyi
bor vi zes más fél hek tós hor dó ból árul ta az ás -
vány vi zet. Szé kely für dõ tu laj do no sa há rom li -
te res cse rép kor só ban szál lí tot ta a bor vi zet a
vá ros ba, ahol meg le he tõ sen rossz volt a ku tak
ivó vi ze. Gyergyószentmiklós kör nyé kén
korondi cse rép kor sók ban fu va roz ták a kör -
nyék re a csoma fal vai for rá sok vi zét. 
Or bán Ba lázs a Szé kely föld ne ves le író ja így
mu tat ta be a szé kely bor vi ze se ket: 
„Gyergyó tö mör né pes sé ge szük ség le te i nek fe -
de zé sé re ott van a nagy mér vû tu taj ke res ke dés,
amely Gyergyó nép ének fe lét fog lal koz tat ja, ott
a bor szé ki bor víz, ame lyet ezer meg ezer sze -

Mú ze u mi ol va só sa rok 

Le tûnt mes ter sé gek, õsi élet for mák – akik a vi zet árul ták

Mi lyen egy sze rû is: az em ber meg nyit ja a csa pot, és fo lyik a víz, le sza lad a kis -
bolt ba, vagy az élel mi szer áru ház ba, és mû anyag PET-palackban – jobb he lye -
ken üveg ben – vi szi ha za az ás vány vi zet. Nem volt ez min dig így, nem ke rült
ilyen könnyen a mo sás hoz, vagy az ét ke zés hez al kal ma tos víz a ház tar tá sok -
ba. Ré gi, el fe le dett há za lók vagy sze ke re sek lát ták el ezt a fel ada tot. Hogy kik
vol tak õk? Pil lant sunk vis  sza mint egy két év szá za dot az idõ ben, és is mer jük
meg a vá ro si dunavízárusok és a né pi ke res ke de lem va la mi ko ri kép vi se lõi, az
ás vány víz áru sok mes ter sé gét! 

Dunavizes
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ké ren hor da nak szét az or szág min den zu gá ba,
elannyi ra, hogy bár mer re men jen is az em ber,
min de nütt lát ja azon egy sze rû, pri mi tív, nyi kor -
gó sze ke re ket, me lyek nek ala csony gyé kény er -
nyõ je alatt ös  sze zsu go rod va ül sze ré nyen a szé -

kely; fél or szá got be ba ran gol ha zul ról fel ta -
risz nyált sza lon nán élõd ve; für ge kis lo va it a
ko pár ava ron táp lál va, ad dig megyen tûr ve,
nél kü löz ve, míg áruczikkének, a nagy ra be csült
szé kely nedárnak ve võ jé re akad; ek kor ga bo -

nát veszen árá ból, mit ha za szál lít va, még kap
idõt ar ra is, hogy föld jét meg mû vel je, hogy ked -
ves, von zó csa lá di kö ré ben ki nyu god ja fá ra dal -
mas él te nyug ta lan sá ga it, de nyu gal ma csak
ad dig tart, míg hos  szú út ban el csi gá zott lo vai
a jó ha va si le ge lõn ki épül nek kis sé, azu tán is -
mét er nyõ je alá bú vik, hogy Bor szé ken meg töl -
tött üve ge it for ga lom ba hoz za.” 
A vas út há ló zat ki épü lé sé vel és a nagy ke res ke -
de lem be in du lá sá val a XX. szá zad ele jé re a bor -
szé ki víz ván dor ke res ke dõi ér té ke sí té se nagy -
ban vis  sza szo rult, és las san meg szûnt. Már csak
szór vá nyo san akad egy-egy mû ve lõ je, s job bá -
ra csak le írá sok õr zik e ré gi mes ter ség em lé két.
Mi Selmeczi Ko vács At ti la ki vá ló nép rajz tu -
dós tól (El fe le dett ma gyar mes ter sé gek és nép -
élet cí mû köny ve nyo mán) kap tuk örök be e tu -
dást, hogy em lé kez zünk a ré gi ek re, és tisz tel jük
szor gal mas, fá rad sá gos éle tü ket.

Gáll Sán dor

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Me se mon dó ver seny 
Tak sony ban

Idén is részt vet tünk a ja nu ár 14-én
Tak sony ban ren de zett me se mon dó
ver se nyen. Is ko lán kat Ko csis Ri -

chárd, Adam csik At ti la 2. év fo lya -
mos, Pus kás Ger gõ, Vil lám Bar na 3.
év fo lya mos, Kaminski Rom ina és
Saj gó Za lán 4. év fo lya mos ta nu lók
kép vi sel ték. Kö zü lük Pus kás Ger gõ
3. a osz tá lyos ta nu ló I. he lye zést ért

el. Ju tal ma az ok le vé len és a köny -
vön kí vül az, hogy me sét mond hat a
Magyar Kul tú ra Na pja Taksonyban
ren dez vé nyén.

Gra tu lá lunk!

Székely borvízárusok

A ka rá csony kö ze led té vel a Lá nyok As -
 szo nyok a Vá ro sért Egye sü let tag ja i nak
nem volt ne héz el dön te nie, ho gyan aján -
dé koz za meg azo kat a gye re ke ket, akik
2012 de cem be ré ben is iz ga lom mal vár -
tak ben nün ket.

Dunaharaszti la kos sá ga, is me rõ sök, ba rá -
tok, kol le gák és ro ko nok is mét el hal moz -
ták csa pa tun kat köny vek kel, tár sas já ték -
ok kal, ba bák kal és plüss ál la tok kal. Szin -
te min den csa lád ban akad olyan hol mi,
amit már meg un tak, „ki nõt tek”, de nincs ki -
nek to vább ad ni, és tu laj do no sa sze ret ne
ve le má sok nak örö möt sze rez ni.

Száz szor szép Óvo da

Szép és kre a tív Fisher-Price kis vo nat tal
és egy zsák kü lön fé le já ték kal lep tük
meg az óvo dá so kat. Ko ra reg gel az óvo -
dá ban gyü le ke zõ gyer me kek ka rá cso nyi
dal lal kö szön ték meg a „ti tok za tos” bor -
dó zsá kot. 

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

Az is ko la ebéd lõ jé ben – a hos  szú évek
ha gyo má nyát kö vet ve – szé pen fel dí szí -
tett ka rá csony fa in te ge tett fe lénk, ami kor
reg gel meg je len tünk, hogy idén is meg -
aján dé koz zuk az SNI ta nu ló kat és csa -
lád tag ja i kat. Több lel kes és lát ha tó an jó
erõ ben lé võ fiú és lány so ra ko zott az
ado mány szál lí tó au tó mel lé, hogy meg -
kön  nyít se, meg gyor sít sa a sok-sok zsák
és dísz do boz cél ba ér ke zé sét. Az aján -
dé ko zást meg elõ zõ en a di á kok ze nés-
tán cos mû sor ral ün ne pel tek, majd iz ga -
lom mal bon tot ták ki a do bo zo kat. 

Nagy csa lád

Vá ro sunk ban több gyer mek ne vel ke dik
nagy csa lád ban. Az idei ün nep al kal má ból
a négy gyer me kes Ferencz csa lád hoz lá to -
gat tunk el, akik szû kös anya gi kö rül mé -
nyek kö zött, de an nál na gyobb sze re tet ben
él nek. A gye re kek kö zül hár man már ven -
dé ge ink vol tak a Ti sza-ta vi Öko cent rum -
ban, az idõ sebb kis lány, a 11 éves Ni ki be -
teg sé ge mi att nem ve he tett részt a ki rán -
du lá son. 

Meg ha tód va hall gat tuk az édes apa
büsz ke sza va it, mi köz ben fi gyel tük az
aján dék cso ma go kat bon to ga tó gyer me -
ke ket.
Igaz, hogy ne he zen élünk, de mi leg -
alább ös  sze tar tunk. 

Min den ked ves ol va só nak na gyon bol -
dog és si ke rek ben gaz dag, új esz ten dõt
kí vá nok az Egye sü let ne vé ben.
Az Egye sü let te vé keny sé ge iránt ér dek -
lõ dõ ket, le en dõ tá mo ga tó kat sze re tet tel
vár juk hon la pun kon (www.lave.hu).

Dr. Dienes Zsu zsan na
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2013. február 9-én került megrendezésre a Sportbál.
A Dunaharaszti MTK hagyományos ren dez vé nye idén is sok
vendéget vonzott.
A József Attila Művelődési Ház nagy ter mét sportolók, sport ve ze -
tők, támogatók és szimpatizánsok népesítették be.
A jó hangulatról a Salami Brothers ze ne kar gondoskodott.
Az egész estét betöltő program ünne pé lyes díjkiosztással kez dő dött. 
A 2012-es eredmények alapján először a szakosztályok legjobb
utánpótlás és fel nőtt sportolóit szólították színpadra:

Autósport: Harányi István 
Asztalitenisz: Kis Tamás
Birkózás: Hortobágyi Eszter és Szmik Attila
Karate: Szászi Lilla és Hajdu Tamás
Kézilabda: Takács Dániel és Kreisz Gergő
Kosárlabda: Óvári Fruzsina és Jenei Gábor
Labdarúgás: Kaizer Antal és Mészáros Dániel
Sakk: Bege Levente és Végh Endre

Ezt követően került átadásra az „Év Spor to ló ja” cím. A díjat Len -
gyel Andrea sakkozó vehette át Hajdu Zsolttól az Ok ta tá si, Mű -
ve lő dé si és Sport Bizottság elnökétől.
Végül dr. Szalay László polgármester ad ta át a Sakk csapatnak
a patinás ván dor ser le get.

Az egyesület Elnöksége három kü lön dí jat is kiosztott idén.
Bege Vencelnek a Kosárlabda és a Sakk-szak osz tály áldozatos
támogatását kö szön ték meg. A díjat Karl József al pol gár mes ter
adta át.
Króner Péter labdarúgó edző Lehel Endre alpolgármestertől
vehetett át kitüntetést, kimagasló szakmai munkája elis me ré -
séért.
Schubert Gyulát az egyesület ügyvezető elnökét és a Sakk-
szakosztály vezetőjét, kiemelkedő sportvezetői és szakmai mun -
ká ja alapján tüntette ki az Elnökség.

Az ünnepséget hangulatos bál követte. Az értékes tombola
ajándékok is mind gazdára találtak – az alkalomhoz illő fő nye re -
ménnyel – egy kerékpárral együtt.

A DMTK Elnöksége köszönetet mond azoknak a tá mo ga tók -
nak, akik tombola ajándékok felajánlásával segítették a
Sportbál meg ren de zé sét: Andrásik 2001 Kft., Az Olasz –
Mediterrán bisztró, Bajor Sörkert, Boldog Zsolt – Aktív Team,
Boros Ágnes gyógy tor nász, Demeter István – Zöldség-
Gyümölcs bolt, Dinamic Hair Salon, dr. Helméczy Mátyás, dr.
Szalay László, Erdélyi Rudolf, Flynet Szá mí tó gép Bolt és
Szerviz, Formabontó Aerobic Stúdió, Gerber Antal, Ger-Ker
Kft., Giraffe Kerékpár üzlet és szerviz, Kenőanyag és al kat -
rész szaküzlet – Máté Jenő, Kisduna Étterem és Panzió,
Kulcsár és Lehel Kft., Mannheim Squash Klub, Mar cella Cuk -
rász da, Marilyn Szépségszalon, Mustang Lovasclub,
Premium Labels Kft., Seres János méhész, Szigetváriné
Nyom tat vány bolt, Szöglet műfüves pálya, Torony Italbolt –
Nédó Dezső, Vokesz Kft., Zwick József.

DMTK Sportbál – 2013
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Aktuális ajánlatunkat a hirdetésünkben olvashatja.

Az oldalt összeállította: Tömörkényi Ildikó



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

14 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – február

A ma gyar had tör té ne ti ha gyo mány kü lön -
le ges jel ké pe a zász ló: a zász ló tar tó, ami -
kor es kü té tel lel kéz be ve szi fel mu ta tás ra
és meg õr zés re a zász lót, ak kor ez zel egy
egész jel kép rend szert tart a ke zé ben: a
ma gyar had tör té ne ti ha gyo mány leg fõbb
jel ké pe a zász ló és le té te mé nye se a zász -
ló tar tó. A ma gyar zász ló tar tó kü lön le ges
had tör té ne ti sze re pe kap csán fon tos rög -
zí te ni, hogy a ma gyar nem ze ti zász ló nak
a szü lõ föld, a ha za, az or szág jel ké pi sze -
re pé rõl szá mos tör té ne ti adat szól. A zász -
ló tar tó kü lön le ges had tör té ne ti sze re pe
ab ban gyö ke re dzik, hogy a ma gyar nem -
ze ti zász ló a szü lõ föld, a ha za, az or szág
jel ké pe: a zász ló jel ké pi sze re pét erõ sí tik
azok a ma gyar szer tar tá si rí tu sok, me lyek
a zász ló ma gasz tos sá gi tar tal mát meg ad -
ják. A zász ló tar tó a di csõ sé ges küz de lem
jel kép ét, a zász lót eme li ma gas ra. 
Szent Ist ván ki rály ezüst pén ze a zász ló -
tar tás nak is kü lö nö sen fon tos em lé ke: e
pénz ér mén lát ha tó kéz fej a ki rá lyi ha tal -
mat, az or szá got meg tes te sí tõ zász lós lán -
dzsát tart: ez azért is fon tos, hi szen a lán -
dzsa volt a fegy ve re Szent György nek is.
Az 1100 kö rül író dott Szent Ist ván le gen -
da sze rint Ist ván ki rály se re ge „Is ten ked -
velt je, Már ton fõ pap és Szent György vér -
ta nú zász la ja alatt” vo nult a csa ta tér re.(1)

Szent György a vi té zek vé dõ szent je volt,
és egyút tal az egész né pé is, mint se gí tõ -
szent.
A ma gyar szer tar tá si rí tu sok ra is ér de mes
utal ni, mi vel ezek a zász ló ma gasz tos sá gi
tar tal mát is meg ad ják. E rí tus rend fõbb
ele mei a zász ló alá ál lás, a zász ló ki osz tás,
a zász ló men tés, a zász ló szer zés, a zász ló -
ava tás, a zász ló anyák, a zász ló anyai sza -
lag, a zász ló ava tás, az es kü, a zász ló len -
ge tés, a zász ló fosz lány, a zász ló le vé tel, a
zász ló gön gyö lés, a zász ló eme lés. A zász -
ló tar tó vi té zi bá tor sá ga és helyt ál lá sa ki -
ma gas ló ér té ket kép vi sel a ma gyar had -
tör té net ben. 1848-49-ben a  hon véd se reg -
ben min den zász ló alj sa ját zász ló val ren -
del ke zett. 
A ma gyar ha gyo mány sze rint min dig is a
nõk vol tak a had fi ak zász ló i nak fel ava tói,
sza lag kö tõi: õk vol tak a zász ló anyák.
A pes ti 11. hon véd zász ló alj zász ló ját – az
ugyan csak a fõ vá ros ban ala kult 2. zász ló -
al jé val kö zö sen –  1848. jú ni us 24-én Pes -
ten, az Új pi ac té ren avat ták fel: a  zász ló -
anya gróf Bat thyá ny mi nisz ter el nök fe le -
sé ge volt, aki eb bõl az al ka lom ból ado má -
nyoz ta a zász ló ra azt a zász ló sza la got,
ame lyen a „A HA ZA ÉRT” és „HON VÉD
11. ZÁSZ LÓ ALJ NAK GR. BAT THYÁ NY
LAJOSNÕ” fel irat sze re pel.(2)

A zász ló fon tos ré sze volt a zász ló anyai
sza lag: köz tisz te let ben ál ló hölgy le he tett
csak zász ló anya. A zász ló a ko ra be li höl -
gyek ál do zat vál la lá sá nak is a jel ké pe volt:

a di csõ sé ges ma gyar sza bad ság harc le ve -
ré se után Er dély bõl há rom szé kely hölgy
azért lett az Új épü let fog lya (10-15-20 év -
re ítél ve), mert a szé kely hon vé dek nek
zász lót ké szí tet tek 1848-ban.(3)

A zász ló men tés volt a zász ló tar tó egyik
leg fõbb fel ada ta. A csa ta te re ken a zász ló -
tar tó iga zi hõs volt: õ az a ka to na, aki min -
den kö rül mény kö zött véd te a zász lót! 
A ká pol nai üt kö zet ben ki tûn tek bá tor sá -
guk kal az ’56-osok: hõ si es sé gü kért Kos -
suth La jos zász ló val tün tet te ki õket.
Büsz kén õriz ték ezt a zász lót: sze re tet tel,
be csü let tel küz döt tek ér te, min den ve sze -
de lem bõl ki men tet ték. Egy oszt rák tá ma -
dás al kal má val a Vág men tén már majd -
nem el ve szett e zász ló, de a zász ló tar tó õr -
mes ter, Hor váth Já nos az éle te koc káz ta -
tá sá val hõ si e sen meg men tet te. E zász ló
alatt küz döt tek az egész sza bad ság harc
ide jén. A ko má ro mi fegy ver le té tel nél da -
ra bok ra tép ték a zász lót: így min den hon -
véd nek ju tott egy-egy kis fosz lány, ame -
lyet erek lye ként õriz tek meg.(4)

Zá ró gon do lat ként fon tos rög zí te ni, hogy
a ma gyar zász ló ha gyo mány és a ma gyar

zász ló tar tók vi té zi bá tor sá ga olyan tör -
té nel mi örök sé günk, mely nek mû velt sé -
gi üze ne te má ig hat. Ugyan olyan sze re -
tet tel és meg be csü lés sel kell a ma gyar
nem ze ti zász lón kat tisz tel ni, és meg óv -
ni is, mel  lyel elõ de ink vi gyáz ták a nem -
ze tünk nek és az or szá gunk nak ezen õsi
jel kép ét.

For rá sok:
(1) Szent Ist ván és az ál lam ala pí tás. Szer kesz -
tet te Veszprémy Lász ló. Bp., 2002. 61. o.; 
(2) Ke re kes Zol tán: Az Or szá gos Had tör té ne ti
Mú ze um zász ló gyûj te mé nye. In.: Mol nár Pál
szerk.: Az Or szá gos Had tör té ne ti Mú ze um Ér -
te sí tõ je 1. Bu da pest, 1971. 111. o.; 
(3) Podhorszky Má ria: Egy államfogolynõ nap -
ló ja. In.: Rab szá za dok. (Bör tön nap lók, bör -
tön le ve lek.) Ös  sze gyûj töt te, saj tó alá ren dez te
és a jegy ze te ket ír ta Pin tér Jó zsef. Bp., 1956.
329. o.; 
(4) Cserny Mar git: Ada tok Veszp rém me gye
1848-49-es tör té ne té hez. In.: A Veszp rém Me -
gyei Mú ze u mok Köz le mé nyei 9. Veszp rém,
1970. 140. o. 

Dr. Dió sze gi György An tal 

1848-49 di csõ sé ges vi lá ga a zász ló tar tó ha gyo má nyunk tük ré ben

A 10. huszárezred 
zászlótartó huszár õrmestere

Az 1848-as idõkben elterjed
nemzetiszínû zászló

A honvéd gyalogság
zászlótartója



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – február u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 15

A Dunaharaszti Pol gá rok Vál lal ko zói
Egye sü le te és a Nagy csa lá dos ok
Egye sü le te 2013. ja nu ár 17-én a Jó -
zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban, sze -
re tet tel vár ta a szü lõ ket, nagy szü lõ -
ket, pe da gó gu so kat, ne ve lõ ket.
Uzsalyné dr. Pé csi Ri ta ne ve lés ku -
ta tó „Er köl csi ne ve lés a csa lád ban”
kreditpont szer zõ 3. elõ adá sá ra,
mely nek té má ja „Egy más ked vé re
szü let tünk”.
Az Alap tör vény egy ér tel mû en ren -
de zi a há zas ság fo gal mát, mely sze -
rint az egy fér fi és egy nõ kö zött jön
lét re. S itt kez dõ dik a prob lé ma,
mert a vi lág szá mos or szá gá ban ez
nem ilyen egy ér tel mû. Sõt li be rá lis,
bal ol da li zöld moz gal mak tün tet nek
Eu ró pa szer te, hogy ez ne így le -
gyen.
Az elõ adá son el hang zot tak alap ján
kell ke res nünk az igaz sá got, és se -
gít sé gül ren del ke zé sünk re áll a Bib -
lia, mely hi tünk sze rint az örök Is te -
ni tör vé nyek tár há za.
Egy más ked vé re szü let tünk, egyen -
jo gú ak va gyunk, de nem va gyunk
egy for mák. Azt hi szem eb bõl a
szem szög bõl ér de mes vizs gál nunk
a fér fi és a nõ kap cso la tát. A tör té -
ne lem fo lya mán hos  szú idõn át nem
is mer ték el a nõk egyen jo gú sá gát. A
fej lett vi lág ban ma már ez nem kér -
dés, és fel kell emel ni a sza vun kat
mi nden eset ben, ami kor az egyen -
jo gú ság csor bát szen ved. A ma gyar
tár sa da lom min dig nagy tisz te let tel
il let te az édes anyá kat. Szent Ist ván
ki rály Szûz Má ri á nak aján lot ta fel or -
szá gát. Saj nos, a li be rá lis vi lág né -
zet ter je dé se okán ez a tisz te let
egyes tár sa dal mi ré te gek ben meg -
szûnt, il let ve meg szû nõ ben van. Ez -
zel együtt a nagy ma mák meg be csü -
lé se is csök kent. Egy re sû rûb ben ta -
lál ko zunk az úgyne ve zett so ro zat
nagy ma mák kal, ami nem más, mint
a tévéso ro za tok elõt ti ülés. Ez vi -
szont gyen gí ti a gyer me kek ne ve lé -
sé ben tör té nõ be se gí tés le he tõ sé -
gét. Bi zo nyos új tren det is meg fi -
gyel he tünk, ami nek kö vet kez té ben
már azt a kér dést is fel te het jük va -
jon a fér fi ak is meg ér dem lik az
egyen jo gú sá got a nõk kel szem ben.
Mai tár sa dal mi vi szo nyok, ko moly
kér dést vet nek fel, ez pe dig az egy -
for ma ság, ami vi szont el lent mond,
az Is ten te rem tõ aka ra tá nak, és a
ter mé szet tör vé nye i nek. Ha csak a
bi o ló gi ai fel épí té sün ket néz zük, sok
min den ben kü lön bö zünk. Egy ré -
gész ezer év táv la tá ban meg ál la pít -
ja a csont váz ról an nak ne mét. Az
em be ri agy fel épí té se is el tér egy -
más tól asze rint, hogy, nõ vagy fér fi

az il le tõ, és ter mé sze te sen a mû kö -
dé se is. A nem zés ben be töl tött sze -
re pet sem hagy hat juk fi gyel men kí -
vül. Lé te zik olyan ENSZ ha tá ro zat
mely tilt ja a ne mek sze rin ti meg kü -
lön böz te tést, és ez az Eu ró pai Uni -
ó ban is el fo ga dott. Ért he tõ te hát az
eu ró pai par la ment bal ol da li szár -
nyá nak tá ma dá sa a ma gyar alap tör -
vény el len. Nem szá mít új don ság -
nak, több or szág ban el fo ga dott az
egy ne mû ek há zas sá ga. A dok tor nõ
idé ze tet ol va sott fel, egy né met tan -
könyv bõl. Ar ról ír, il let ve ad ta ná csot
mi ként vi sel ked jen az a fiú, aki sze -
rel mes lesz a ne ki tet szõ fi ú ba, ho -
gyan is mer ked jen meg ve le az adott
szó ra ko zó he lyen. Ezelõtt 40 év vel
kez dett el ter jed ni az uniszex elõ ször
a ru há zat, ké sõbb az élet min den te -
rü le tén. Hol tar tunk ma?
A pár kap cso la tok kö zel fe le, már
nem há zas sá gon be lül lé te zik így
ter mé sze te sen a gyer mek ne ve lés
sem. Sok szor el hang zik az a mon -
dat, hogy ez anya gi ter mé sze tû kér -
dés. Ta lán az ese tek kis há nya dá -
ban el fo gad ha tó. A ma gyar tár sa da -
lom sok szor volt en nél ros  szabb
gaz da sá gi hely zet ben. A há zas sá -
go kat még is meg kö töt ték, és a bõ -
sé ges gyer mek ál dás sem ma radt el.
Most vi szont a szü le té sek szá má -
nak drasz ti kus csök ke né sé vel ál -
lunk szem ben. Ro ha mo san öreg szik
a ma gyar tár sa da lom, le het sé ges a
ma gyar ság ki ha lá sa, ad dig is ki fog -
ja el tar ta ni a nyug dí ja so kat? Ko moly
gon dot okoz a mel let tünk el ha la dó
fi a ta lok ról meg ál la pí ta ni me lyik a
fiú, me lyik a lány. A lá nyok erõ tel je -
sen fi ú sod nak, és hát a fi úk is lá nyo -
sod nak. Ez a tren di így van jól, vagy
el ron tot tuk va la hol?

Ta lán ami kor trak tor ra ül tet tünk a
nõ ket és a do hány zás ra biz tat tuk
õket, vagy ami kor Kuncze úr biz ta -
tá sá ra meg szün tet tük a kö te le zõ
sor ka to nai szol gá la tot. Itt tar tom
em lí tés re mél tó nak, hogy Auszt ri á -
ban ép pen a múlt hé ten erõ sí tet ték
meg nép sza va zá son, a kö te le zõ
sor ka to nai szol gá lat fenn tar tá sát,
Iz ra elt meg sem kell em lí te nem. Le -
het sé ges, hogy a va ló sítsd meg ön -
ma gad, li be rá lis esz mét nem kel lett
vol na be fo gad nunk. Jobb lett vol na
a kö zös sé gi szel le mi sé get meg õriz -
nünk, a ha za irán ti sze re tet re va ló
ne ve lést fenn tar ta ni. A múlt el tör lé -
sét meg kel lett vol na ta gad nunk, és
ha igen, me rünk-e vál toz tat ni?
Mi lyen ta ná csok kal lá tott el ben nün -
ket a ne ve lés ku ta tó?
Az egyen jo gú sá got mind két nem
szá má ra biz to sí ta ni kell. A ne mek
kö zöt ti kü lönb sé get meg kell tar ta -
ni. A fér fi és a nõ együtt al kot egy
egé szet, mely az Is te ni és a ter mé -
szet tör vé nye i nek be tel je se dé sét
hoz za lét re. Ha ért jük a két nem kö -
zöt ti tes ti és szel le mi kü lönb sé get,
ak kor kön  nyen tu dunk egy más hoz
al kal maz kod ni. Egy fér fi is le het
gye den, de ah hoz nem kell az anya
sze re pét át vál lal ni, a gyer mekne ve -
lé sé ben fér fi ként ve gyen részt. Vi -
szont egy nõ nek sem kell fér fi mód -
já ra vi sel ked ni, ha ve ze tõ be osz tás -
ba ke rül. Ez vo nat ko zik az élet min -
den te rü le té re, szel le mi ség re, öl -
töz kö dés re, fi zi kai ter hel he tõ ség re,
ér zé keny ség re, ápolt ság ra, s min -
den olyan cse le ke det re mely éle -
tünk ve le já ró ja.

Ignácz Já nos
DPVE el nö ke

Er köl csi ne ve lés a csa lád ban



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

16 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – február



Dunaharaszti Hírek – február u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 17

ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

2013. januári újszülöttek

Budai Liza 01. 22.
Bálint Sára 01. 20.
Dudás Levente Márton 01. 27.
Gál Júlianna 01. 08.
Holacsek Patrik 01. 26.
Horvéth Emese 01. 10.
Juhász Janka 01. 10.
Klavszky Karsa 01. 29.
Kodela Erik 01. 10.
Lezsák Krisztián 01. 14.
Marosvári Melinda 01. 24.
Miskolczi Kata 01. 24.
Nagy-Bíró Bejke 01. 13.
Potyka Olivér 01. 28.
Panyik Gyöngyvér 01. 21.
Sztojka Elvira 01. 03.
Sinkovicz Adrienn 01. 30.
Sós Andrea 01. 27.
Stetina Tekla 01. 07.
Tánczos Levente 01. 11.

2012. január hónapban 
elhunytak neve és életkora

Dankó István élt 79 évet
Ember Ferencné élt 93 évet 
Fajta Mátyásné élt 74 évet
Gláser Antal élt 64 évet
Horváth György élt 88 évet
Kmetz Aladárné élt 92 évet
Kocsis Sándorné élt 89 évet
Kõvári Pálné élt 85 évet
Makó Ádám élt 77 évet
Máté Ferencné élt 78 évet
Merényiné
Sebestyén Katalin élt 59 évet

Mile Károlyné élt 87 évet
Nagy Gyõzõné élt 66 évet
Ozsváth Sándor József élt 56 évet
Pálosi Gyõzõné élt 79 évet
Patai Sándor élt 89 évet
Szoboszlai Imréné élt 76 évet
Tabajdi Etelka élt 97 évet
Tóth Jenõné élt 75 évet
Totka Istvánné élt 83 évet
Zámbó Lászlóné élt 87 évet

Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874

2 0 1 3 .  É V I H I R D E T É S I D í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

Ru ha osz tás-
és át vé tel

lesz már ci us 1-jén, 8-án (pén te ki
na po kon) 16.30–18 órá ig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent
Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az el vitt
ru ha ne mû ért sze rény össze get el fo -
ga dunk. 

Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le -
he tõ sé ge van je lez ni ezek ben az idõ -
pont ok ban a hely szí nen a ka ri tász-
ön  kén  te  sek  nek, mert Is ten sze  re  te tét
is sze ret nénk köz ve tí te ni. 

Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel 
és nagy vá lasz ték kal vár ja a 

Szent Er zsé bet Karitász

Görög Katolikus Szent Liturgia 
a Szent Imre templomban

Dunaharasztin (Rákóczi liget – Toldi u. 28.) 
minden hónap utolsó vasárnapján16 órától.

Hús vét va sár nap szin tén 16 órá tól ün ne pé lyes pász ka szen te lés sel. 

Minden görög katolikus és érdeklõdõ testvérünket szeretettel várjuk!

Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész
(30/3868-111; papp.miklos@sapientia.hu)

„Fényes csillag ragyog nyugodt tó vizén,
Nem hullámzik már, nem fújja a szél.
Sejtelmes sötétben suttognak a fák
Valaki elment, érzi a világ.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik NAGY GYÕZÕ búcsúztatásán 

részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.

A szeretõ család
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Biolabor
– egész sé ge ér de ké ben – 

megelõzésre is!

Ké nyel met len sé gei van nak már az új év ben?
– gyak ran fel van puf fad va,
– sa vas ízt érez a szá já ban,
– ét ke zés után telt ség ér zé se van,
– égõ fáj da lom a gyo mor, vagy a szegy csont mö gött?

Ezek a kel le met len ér zé sek le het, hogy gyo mor sav
túl ten gés re utal nak.
A gyo mor ban je len lé võ sav szük sé ges a táp anyag ok
le bon tá sá hoz, de ami kor a nye lõ csõ, ga rat is érin tett
a sa vas fel ma ró dás mi att, ami nek kö vet kez té ben a
gyo mor zá ró gyû rû el gyen gül, és a sav vis  sza áram lik
a nye lõ csõ be ott már fel ma ró dást is okoz hat, jel leg -
ze tes tü ne tei akár ezek is le het nek!
Vol ta kép pen nem zár meg fe le lõ en a gyo mor zá ró gyû -
rû, így meg tör tén het a kel le met len gyo mor tar ta lom
vis  sza áram lá sa. Ez dön tõ en éj sza ka „pi he né si fá zis -
ban” for dul elõ leg gyak rab ban, ami kor a szer ve ze -
tünk a re ge ne rá ló dá sát vég zi, emi att akár ki al vat lan -
ság is elõ for dul hat!

A kap ko dó élet mód: gyor san, so kat eszünk és más
élet vi te li sa ját sá gok is elõ idéz he tik a tü ne tek
megjelenését.
A kró ni kus emész té si za var, a sa vas fel ma ró dá sok
szö võd mé nyei nagy egész ség ügyi koc ká za tot je lent.
Több éves ta pasz ta la tok alap ján kú raso ro za tunk se -
gí ti a pa na szok eny hü lé sét, hely re áll a nye lõ csõ nyál -
ka hár tyá ja és se gí ti a bélfalerózió gyógy ulá sát.

Öt al kal mas, egy más ra épí tett kú ra so ro za tunk se gí ti
az íz le lést, ja vít ja a táp anyag le bon tá sá hoz meg fe le -
lõ sa vas ság ki ala kí tá sát, a ke ze lé sek ha tá sá ra csök -
ken, majd meg szû nik a gyo mor zá ró izom gyul ladt ál -
la po ta, re ge ne rá ló dik. Meg szû nik az „égés” ér zet.

Mód sze rünk bio fi zi kai mód szer, ami nem igény li,
hogy hig  gye nek ben ne.
Min den kép pen kér jen idõ pon tot tõ lünk, hogy a szer -
ve ze te he lye sen mû köd jön, és be teg ség ese tén ön -
erõ bõl áll jon hely re. A sa ját jel ke ze lé sek új fe je ze tet
nyi tot tak a gyógy ulás te rü le tén, ami az ön re ge ne rá -
ci ós ké pes ség gé nek fo ko zá sá ra így a szer ve zet mû -
kö dé si fo lya ma ta i nak ön ma gán vég re haj tott hely re -
iga zí tá sa. Bír ja rá a szer ve ze tét, hogy gyó gyít sa meg
ma gát! Gyógy szer men te sen!

A Biolaborban egy más ra épí tett kú ra so ro za ta ink a
szer ve ze té nek az ön re ge ne rá ci ós ké pes sé gé nek a
fo ko zá sá ra kész te ti, így ha mar meg sza ba dul hat a
reflux be teg ség ki vál tó oká tól és így a pa na szok tól is.

BioLabor Rekreációs Központ

Tóth Borbála M. 06-30-369-8594

Tisztelt Olvasók!

A Re for má tus Dunamenti Kis tér sé gi Diakónia
(REDUKIDI) szá mít adó já nak 1%-ára, mel  lyel a kör -
nye zõ te le pü lé se ken, köz tük Dunaharasztiban is mû kö -
dõ hospice el lá tást, a da ga na tos be te gek OEP ál tal fi -
nan szí ro zott, in gye nes ott ho ni ápo lá sát lát ja el, és biz -
to sít ja a be te gek ré szé re az ápo lá si esz kö ze ink köl -
csön zé sét.
A Diakónia nonprofit te vé keny sé get vé gez, ezért az
ápo lá si esz kö zö ket in gye ne sen ad ja hasz ná lat ba a be -
te gek nek. Az ado má nyok ból és az 1% fel aján lá sá nak
ös  sze gé bõl tud juk esz kö ze ink kar ban tar tá sát és a rak -
tár épü let fenn tar tá si költ sé ge it biz to sí ta ni. 
Az Önök fel aján lott 1%-a te szi le he tõ vé, hogy biz ton sá -
go san tud juk mû köd tet ni az esz kö zök köl csön zé sét.

Adó szá munk: 18673539-1-13

Az épü lõ Hospice Ház tá mo gat ha tó „Tég la jegy” vá sár -
lá sá val sze mé lye sen:
Gyön gyö si Ro zá lia (Református Egy ház köz ség) 

Tel.: 06-20/541-3451,
Var ga Jú lia kör ze ti nõ vér,
Skreka Ferencné köz pon ti ügye let,
Kõ sze gi Ferencné, Tel.: 06-24-370-206

Ado má nyát ban ki át uta lás sal is meg te he ti az OTP-nél
ve ze tett 11742180-20066150 sz. bank szám lá ra -
„Hospice Ház” meg je lö lés sel. Cé gek nek adó iga zo lást
adunk.

A Majosházi Hospice Ház ado mány gyûj tés ala ku lá -
sa 2012. de cem ber 31-ig:

Be vé te le ink: 2010–2012. kö zött be ér ke zett ado má -
nyok: 3 206 100 Ft volt.

Ki adá sa ink: 2009–2012 kö zött rá for dí tá sa ink: (épí té si
en ge dé lye zés és nyom dai költ sé gek) 2 202 290 Ft volt. 

A Hospice Ház a rác ke vei kis tér ség 
20 te le pü lé sén élõ

da ga na tos be te gek in téz mé nyi el lá tá sát 
fog ja biz to sí ta ni.

A be te ge ink ne vé ben kö szön jük 
az ed di gi nagy lel kû tá mo ga tá so kat!

Kontha Be nõ né di a kó nus, el nök
Tel.: 06-20/58-44-653

Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu 
Ema il: diakonia@xnet.hu

Ápo lá si esz kö zök köl csö nöz he tõk
tel.: 06-20/311-9242 (mun ka idõ ben)







Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.







Dunaharaszti télen


