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Az Országgyűlés 2010. május 31-én 
nyilvánította június 4-ét, a trianoni 
békediktátum aláírásának napját a 
nemzeti összetartozás napjává. Az er-
ről szóló törvényben három cél fogal-
mazódik tehát meg. Amegemlékezés, 
az okulás és az összetartozás erősítése.
A békeszerződés következtében Ma-
gyarország elveszítette területének 
több mint kétharmadát, lakosságának 
pedig több mint a felét. 
Az 1910-es népszámlálás adatai szerint 
3 és fél millió magyar anyanyelvű em-
ber került megkérdezése nélkül, akara-
ta ellenére idegen államok fennhatósá-
ga alá. 
A törvény célja, hogy a másokban, más 
nemzetekben okkal sérelmeket keltő hi-
báinkat is számon tartva kell okulnunk.
De hogyan is lehet okulni egy mind-
annyiunk számára igazságtalan dön-
tésből? Lehet-e recept a lelkünket ösz-
szeszorító Trianon szó kimondásakor 
belénk hasító lelkiismeret furdalás el-
len?
Vajon tudjuk-e, hogy a környező orszá-
gok politikusai és nem magyar nemze-
tiségű polgárai pont fordítva emlékez-
nek erre az eseményre, mint mi? 
Ha le tudunk számolni az egész nem-
zetünket gyötrő lelkiismeret furdalással 
magunkba nézve a választ megtaláljuk.
A magyarság tudatában a történelmi 
Magyarország képe tovább élt. A Kár-
pát-medencében egy virtuális belső 
Magyarország született. Ennek határai 
a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű 
irodalom, a hitélet, a művészetek, a 
népi alkotások, a hagyományőrzés, a 
viselkedési szokások továbbélése révén 
a fizikai-földrajzi, állami és jogi széttö-
redezettség ellenére az országhatárok 
fölött is átívelőn élt tovább.

Határokon belül és kívül is összetart 
minket magyarokat a közös történe-
lem, a kultúra és ami ennek a közvetí-
tője, a nyelvünk.
Ez az a nyelv, ami annyira különbözik 
a minket körülvevő világ többi nyel-
vétől. Talán emiatt is gondolkodunk 
kicsit másképpen. Más a szerkezete 
más a logikája. Ez az a nyelv amit, ha 
külföldön meghallunk, tudjuk, hogy 
biztosan kérhetünk a megszólalótól egy 
pohár vizet, érteni fogja.
A kérdés csak az, hogy ad-e. Máskép-
pen feltéve a kérdést segít-e? Segít -e 
pusztán, csak azért mert ugyanazt a 
gyönyörű nyelvet beszéljük.
Lehet, hogy furcsán hangzik pont ma 
ezen a megemlékezésen a nemzeti ösz-
szetartozás napján, de fel kell tenni a 
kérdést. Összetartó nemzet vagyunk?
Az összetartozást nem lehet csupán 
nemzeti szinten értelmezni. Ha nem 
érezzük azonosságunkat kisebb, bár 
nem elhanyagolhatóbb szinten, a csa-
ládban vagy szűkebb környezetünkben, 
baráti társaságokban, vagy itt a lakó-
helyünkön, akkor nem fog működni 
magasabb szinten sem.
Mitől érezzük azt és mikor, hogy ösz-
szetartozunk?
Talán elfogadást várunk, elfogadást és 
tiszteletet, és ugyanazt a képességet sa-
ját magunktól. 
Ez a szó összetartozás nem szabad, 
hogy másokkal szembeni önmeghatá-
rozásunkat jelentse.
Márai Sándor írta:”Nem az a csoda, 
hogy Magyarország olyan, amilyen; az 
a csoda, hogy van. De azért ne sajnál-
juk magunkat. Ehhez a történelmi sor-
shoz, amely alakított bennünket, mi is 
hozzáadtuk a magunkét: kígyóembert 
csak abból lehet csinálni, akinek elég 

puhák és hajlékonyak a csontjai. Min-
den más csont törik."
Összetartó nemzet vagyunk?
Úgy hiszem végső soron Igen. Ha vala-
mi működik kicsiben, működik maga-
sabb szinteken is.  
Dunaharaszti egy soknemzetiségű 
magyar város. És nincsen itt ellent-
mondás: úgy vagyunk mindannyian 
magyarok, hogy közben esetleg svá-
bok, bolgárok, romák, vagy más nem-
zetiségűek, vagy éppen székelyek va-
gyunk. Tiszteljük egymásban mindazt, 
amiben különbözünk, és tiszteljük azt 
is, ami összeköt: hogy magyarok va-
gyunk, magyarul beszélünk és érzünk. 
És közben katolikusok vagyunk, meg 
reformátusok, evangélikusok, és sorol-
hatnám. Magyarok. Jobb- és balolda-
liak. Magyarok. És így vagyunk Du-
naharasztiak is, együtt élünk itt, egy 
összetartó közösségben, amely közösen 
épít templomot és imaházat, és járja a 
csárdást ugyanúgy, mint a polkát. És 
ettől vagyunk mi erősek, egy közösség, 
melynek tagjai tisztelik és segítik egy-
mást. Azt hiszem, erről szól a nemzeti 
összetartozás napja. Ez az üzenet: csak 
közösen, összefogva haladhatjuk meg a 
múltat, persze sosem feledve azt. Ösz-
sze kell fognunk, mert a magyarság 
életében nem jöhet több Trianon, lel-
ki értelemben sem, mert azt már nem 
bírnánk ki. Nem szakíthatnak még 
egyszer szét minket, ha összefogunk, és 
együtt építjük tovább ezt a várost , ezt 
az országot, és ezt a nemzetet, akkor, 
Kossuthtal szólva, Magyarországot a 
poklok kapui sem fogják megdönteni.

(Részlet Dr. Szalay László polgármester 
Öszzetartozás-napi beszédéből)



Színes programokkal készültünk a 
Múzeumok Éjszakájára. Már az elő-
estén nagysikerű operett estet ren-
deztünk a Magyar Virtuózok Kama-
razenekar szervezésében. Az időjárás 
ugyan megkegyelmezett, és nem esett 
az eső, de olyan kegyes mégsem volt, 
hogy sötétedésre ne fordult volna fá-
zósra az idő. Ennek ellenére telthá-
zas terasszal vártuk a fellépőket, és 
a lelkes közönség pokrócokba burko-
lózva is végigtapsolta a színvonalas 
műsort.

Másnap került sor a Múzeumok Éj-
szakája rendezvényeire. Délután íjá-
szat, kézműves foglalkozás és kürtős 
kalács fogadta a látogatókat. Készül-
tek indián gyöngyékszerek, az íjászat 
olyan népszerű volt, hogy csak a sö-
tétedés vetett neki véget. A kisebbek 
közül volt, akit legjobban a pázsit 
puhasága csábított. A felnőttek este-
felé gyülekeztek, amikor is Pál Zsófia 
színésznő, Erzsébet királyné szerepé-
ben jelent meg a barokk díszterem-
ben. Őt követte dr. Tompos Lilla 
művészettörténész, aki a kor ruháiról 
és viseletéről tartott előadásával nyi-
totta meg dr. Héjjas Magdolna Sissi 
öltözékeinek másolataként készített 
ruhakölteményeit bemutató kiállí-
tást, mely egész nyáron át, szeptem-
ber 15-ig fogadja a látogatókat nyit-
va tartási időben.

Színes programokkal készültünk a 
Múzeumok Éjszakájára. Már az elő-
estén nagysikerű operett estet ren-
deztünk a Magyar Virtuózok Kama-
razenekar szervezésében. Az időjárás 
ugyan megkegyelmezett, és nem esett 
az eső, de olyan kegyes mégsem volt, 
hogy sötétedésre ne fordult volna fá-
zósra az idő. Ennek ellenére telthá-
zas terasszal vártuk a fellépőket, és 
a lelkes közönség pokrócokba burko-
lózva is végigtapsolta a színvonalas 
műsort.

További nyári programunk természe-
tesen ezután is szabadtéren zajlik. 
Július 25-én 20 órakor a klasszikus 
zene kedvelőinek nyújthat igazi cse-
megét a kúriában közkedvelt Bizják 
Dóra – Zentai Károly zongoraművész 
házaspárnak a Magyar Virtuózok 
Kamarazenekarral együttes koncert-
je. Az esten felcsendül Haydn D-dúr 
zongoraversenye, Mozart F-dúr diver-
timentója és A-dúr zongoraversenye.

Nem marad el a nyári, nagy színhá-
zi produkció sem. Augusztus 19-én 
a veszprémi Pannon Várszínház tár-
sulata adja elő Toldi című musical 
költeményt. Arany János remekmű-
vének cselekményére Szarka Gyula a 
Ghymes együttes kiválósága írt ze-
nét. Az előadás igazi összművészeti 
alkotás, ahol a szituációk a zene, az 
ének, a szó, a táncművészet együttes 
erejével kelnek életre.

Augusztus 31-én könnyedebb meló-
diákkal, filmzenékkel, világslágerek-
kel búcsúztatjuk a nyarat. Az esten 
ismét sztárokkal találkozhatnak a 
zenekedvelők a teraszon: fellép a Ma-
gyar Virtuózok Kamarazenekar veze-
tője, a Kossuth-díjas hegedűművész, 
Szenthelyi Miklós, Budapest díszpol-
gára, valamint felesége, Faludi Judit 
Liszt-díjas gordonkaművész.

Minden kedves vendégünknek 
jó nyaralást, kellemes pihenést 
kívánunk, és szeretettel várjuk 
rendezvényeinkre!

Hurrá, nyaralunk!
A július-augusztus a nyaralások ideje. 
Örülök mindazoknak, akik ezt megte-
hetik. Az örömömbe azonban egy kis 
üröm vegyül. Évekkel ezelőtt megada-
tott, hogy a családommal együtt nya-
raltunk pár napot a tengernél. Szép 
volt az idő, csodálatos a strand, kelle-
mes nyüzsgés, ahogy kell. A közelem-
ben egy magyar anyuka visít, dagadó 
erekkel a nyakán, szemmel láthatóan 
kezelhetetlen kamasz lányával. Meg-
döbbenek, nyár, szépség, tenger, ezek 
meg itt üvöltöznek. Közben apuka 
is előkerül, aki egykedvűen rágózik, 
fütyül a családi balhéra. Ránézésre, ő 
már túl van mindenen. Nyűg az asz-
szony, a kamaszgyerek, blazírt pofával 
a túlélésre játszik, csak őt hagyják ki 
az egészből. Kiábrándító volt… nyara-
lunk, kikapcsolódunk, töltekezünk…?

Nincs semmi baj, csak sokat vittek 
magukkal, talán egy egész év minden 
terhét, mocskát, feszültségeit. Ennek 
az érzésnek, izgalmas, irodalmi feldol-
gozását találtam a minap. Nick Nor-
ndby mintegy tíz éve megjelent regé-
nyében, The long way dawn-ban, (Egy 
hosszú lejtmenet) egy érdekes sztoriba 
ágyazza jelenséget.  Szilveszter éjsza-
káján négyen másznak fel a torony-
ház tetejére, mindenkinek elege van 
az életből. Különböző korok, külön-
böző élethelyzetek, azonos megoldás: 
ugrani a mélybe… Beszélgetnek, egy-
re jobban megértik egymást, egymás 
problémáját. Egy idő után senki nem 
akar ugrani a mélybe. Megbeszélték, 
kibeszélték, és érezték, itt mindenki 
mindenkivel szolidáris. A fekete hu-
morral megírt könyv, magyarul a „A 

fent a mélyben” címet kapta. Jobb, 
mint az eredeti. Lehet, hogy minden-
ből elegünk van, elfogadom, de van-e 
kiút? Ugrás a mélybe, vagy valami 
más? A nyaralás nemcsak a pancso-
lás, hanem talán a nagy rendrakás 
időszaka is lehet. Ne legyen a meg-
oldás látszata a „nagy ugrás”. Több 
tisztázó beszélgetés, több egymásra 
figyelés, több élni akarás, és persze 
kikapcsolódás, és talán könnyebb lesz 
a következő évünk is. Aki hittel tudja, 
gondolja meg Péter apostol szavait, 
amikor azt mondja:((„Minden gondo-
tokat Őrá vessétek, mert neki gondja 
van rátok!”) Minél kevesebb veszeke-
dős, örömteli szép vakációt kívánok!
                        

Varsányi Ferenc

Laffert programok
Dunaharaszti - 2014. június                Dunaharaszti - 2014. június 54



Örömmel tájékoztatom Önöket ar-
ról, hogy a sokévnyi előkészítői-ter-
vezői munkák eredményeként 2014. 
júliusában elkezdődik a MÁV állo-
más környéki P+R, B+R parkolók, 
fedett kerékpártárolók, buszmegálló 
kiépítése a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházásában. 

Az önkormányzati forrást nem 
igénylő, KÖZOP „Városi és elővárosi 
közösségi közlekedés fejlesztése” pá-
lyázat keretében Európai Uniós tá-
mogatással megvalósuló kormányzati 
fejlesztés célja a kötöttpályás közös-
ségi közlekedés feltételeinek javításá-
val a vasúti közlekedés igénybevéte-
lének ösztönzése.

A 2014. novemberéig megvalósuló 
beruházás kapcsán Városunkban a 
MÁV Dunaharaszti-Felső állomásá-
nál (ELMŰ előtti területen)23 db 
parkoló és 40 db kerékpárnak alkal-
mas fedett tároló, a Vasút utcában 
78 db, a Gyárköz utcában 29 db autó 
várakozóhely épül ki, a Vasút utca és 
a Gyárköz utca ezzel egyidejűleg szi-

lárd burkolatot kap csapadékvíz-el-
vezetése is megoldottá válik. 
Ez a beruházás azonban már elo-
dázhatatlanná teszi azt, hogy a már 
amúgy is terhelt Dózsa György úti 
csatorna helyett a Rákóczi-Liget ví-
zelvezetésének megoldására a  Be-
zerédi utcában kiépítendő csapadék-
víz-elvezető rendszer, összességében 
(közműkiváltásokkal, burkolatépí-
téssel együtt) 200 millió Ft költséget 
igénylő önkormányzati beruházás ke-
retében megvalósuljon.
A több éven át tartó egyeztetéseken, 
e kormányzati beruházás kapcsán 
a Városunk lakói számára a lehető 
legtöbbet sikerült elérnünk, így  - 
amellett, hogy ezen létesítmények a 
Művelődési Házban lévő programok 
alkalmával is rendezett körülmények 
közötti parkolást tesznek lehetővé 
– külön kérésünkre megépül a Tán-
csics utca- Gyárköz-Bezerédi utcák 
közötti zebra is, mely a ligeti gyalo-
gosközlekedést hivatott a jelenleginél 
sokkal biztonságosabbá tenni.
Önkormányzatunk vállalta a meg-
valósuló létesítmények fenntartását, 

üzemeltetését, különös tekintettel 
leszünk a téli hóeltakarításra, síkos-
ságmentesítésre.
A kivitelezés megkezdéséről a köz-
vetlenül érintett ingatlantulajdono-
sokat a kivitelező levélben értesíti, 
számukra a folyamatos és biztonsá-
gos közlekedést a munkálatok teljes 
ideje alatt fenntartja.

Ezúton tisztelettel meghívom az 
érdeklődőket 
2014. július 10-én 17 órakor 
a József Attila Művelődési Ház 
kistermében tartandó lakossági 
fórumra, 
melyen Városunk vezetői mellett 
részt vesznek a beruházó NIF Zrt., 
a projektet lebonyolító mérnöki-
roda, és a kivitelező cég, valamint 
önkormányzatunk szakemberei is. 
A kiviteli tervek a Hivatal Műsza-
ki Irodájában ügyfélfogadási időben 
megtekinthetőek.

Tisztelettel:    
Dr.Szalay László 

polgármester

A Dunaharaszti Hírek 2014. májusi számának 7. oldalán, a képviselő-testület üléséről szóló beszámolóban valótlanul 
állítottuk, hogy "a lengyel önkormányzat elszámolása nincs rendben, ezért az Állami Számvevőszék ellenőrzéseket 
foganatosít majd, ez az önkormányzatot is érinti". A hibáért elnézést kérünk a Dunaharaszti Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjaitól és minden érintettől.

HELYREIGAZÍTÁS

Te
st
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et 2014. június 25-i Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Dunaharasztiak!

Dr. Szalay László polgármester az ülés ele-
jén beszámolt a két ülés között eltelt idő-
szakban történtekről az alábbiak szerint:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
Sport szigeti ingatlanokra – a Magyar Fej-
lesztési Bank javára – bejegyzett jelzálog-
jog törlésre került. A 225 millió Ft szer-
ződéses összegből 222.673 ezer Ft került 
lehívásra. 2013. december 31-éig az Ön-
kormányzat 166.983 ezer Ft-ot törlesztett. 
2013. évben 26.731 ezer Ft, 2014. évben 
28.959 ezer Ft került az állam által kon-
szolidálásra.
2. Lezajlott a méhnyakrák elleni védekezés 
második üteme, a hetedikesek megkapták 
az oltásokat.
3. A negyedik gyermekorvosi körzet betöl-
tése rendben halad, a hivatal közreműkö-
désével mind az ÁNTSZ, mind az OEP 
kiadta a szükséges engedélyeket. A ren-
delőbe áthelyeztünk egy telefonvonalat, a 
bútorok elkészültek, az orvosi felszerelést, 
műszereket, a számítógépet beüzemelték 
és július 2-án a megjelenő helyi lapban 
meghirdetett rendelési idővel megkezdődik 
a gyermek szakorvosi rendelés.
4. A Szivárvány Óvoda építése a kivitele-
zői ütemterv szerint történik. Folyamat-
ban van a belső téri nyílászárók elhelye-
zése és megkezdődtek a burkolási munkák 
a belső terekben. A kivitelezési munkák-
kal párhuzamosan az eszközbeszerzések is 
megkezdődtek. A bútorozásra vonatkozó 
közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult és 
a szerződéskötési moratórium lejártát kö-
vetően a szerződés aláírásra kerül. A bú-
torokat szállító vállalkozóval a kivitelezési 
területet bejártuk és a helyszíni felmérése-
ket elvégeztük. 
5. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola tantermi szárnyában a vizesblokkok 
épület-gépészeti felújítását befejeztük, a 
területet az intézménynek használatra sza-
kaszosan átadtuk. 
6. Az iskolai férőhelyek bővítése, új tanter-
mek létesítése kivitelezési munkáinak elő-
készítő munkái megkezdődtek. A különféle 
engedélyeztetési eljárások és a közműkivál-
tások folyamatban vannak.
7. A játszóterek szabványossági felülvizs-
gálatának eredményét értékelve, megkezd-
tük a közterületi játszóterek karbantartási 
munkáinak elvégzését. Első szakaszban az 
ütközési felületek rendbe tételét kellett el-
végeznünk. A közterületi játszótereknél a 
hiányzó és már korábban elszállított ele-
meket pótoljuk, a hinták rögzítését a szab-
ványnak megfelelően javítjuk és a hiányzó 
szegélyeket pótoljuk.

8. Elkészültünk a Napsugár Óvodában az 
udvari vizesblokkok felújításával. A Mese 
Óvodában a Baktay utca felőli csoportszo-
bákat, amelyek árnyékolása nem volt meg-
oldva redőnnyel láttuk el. 
9. Az útépítés utolsó ütemének idén meg-
valósítandó részéből már több, mint 50%-
os a készültségi szintje. Befejeződött a Ba-
bits u., a Las Torres u., az Apponyi Albert 
u., a Bem u. és a Bartók Béla u. építése és 
az utak menti csapadékvíz elvezetési rend-
szer is kiépült.
10. A Sport-szigeti Fitnesz pálya körül tér-
kő burkolat kialakítására került sor a por- 
és sárfelhordás csökkentése érdekében.
11. A volt Kollégium átalakítása 10 tan-
termes alapfokú oktatási intézménnyé pro-
jektünk véglegesen elfogadásra került. Az 
előzetes kötelezettségvállalások 25 %-os 
állami és 75%-os önkormányzati finanszí-
rozási arányt Vígh László kormánybiztos 
úrral történt hosszas egyeztetés és tárgya-
lás után Jegyző úrnak és nekem sikerült 
50-50%-os, azaz közös egyenlő arányú pro-
jekté átalakítani. 
Az előzetes tervek és a költségbecslések 
alapján ez a 25- ről 50-re módosuló arány 
kb. 80 millió forint megtakarítást eredmé-
nyez az Önkormányzat részére. 

Napirendi pontok: 
Szóbeli előterjesztés: DMTK kérelmének 
elbírálása
1. Dunaharaszti Város Önkormányzata sa-
ját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei-
nek megállapítása – Kitekintő határozat
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségveté-
séről szóló 2/2014. (II. 28.) rendelet módo-
sítása
3. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének mó-
dosítása 
4. A gazdasági szervezettel nem rendelkező 
intézményekkel kötendő Munkamegosztási 
Megállapodás jóváhagyása
5. Fő út felújított szakaszának részleges 
tulajdonba vétele.
6. Beszámoló a határozatok végrehajtásá-
ról
7. 2014. II. félévi képviselő-testületi ülések 
tervezett idő- és napirendi pontjai

A szóbeli előterjesztést a Képviselő-tes-
tület jóváhagyta. Az előterjesztés arra 
vonatkozik, hogy  Dunaharaszti Mun-
kás Testedző Kör területén lévő öltöző-, 
iroda-, és klubhelyiség  felépítményt az 
Önkormányzat haszonkölcsön szerződés 
keretében harmadik személy részére bérbe 
adja a sportolókat kiszolgáló vendéglátó 

egység működtetésére. 
1. A Kormány engedélyhez kötött hitel-
kérelem kötelező eleme a költségvetési 
kitekintésre vonatkozó határozat. Az en-
gedélyezési eljárás során végrehajtott pon-
tosítások miatt a költségvetési kitekintésre 
vonatkozó határozat módosítása is szüksé-
gessé vált.
2. Az előterjesztés tartalmazza a 2014. évi 
költségvetési rendelet előirányzataiban fi-
gyelembe vehető változásokat, melyek a 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 
(II. 28.) rendeletben átvezetésre kerülnek. 
A változások átvezetését a Képviselő- tes-
tület elfogadta.
3. Az  országgyűlési képviselők választása, 
valamint az Európai Parlament tagjainak 
választása költségeinek normatíváiról, té-
teleiről, elszámolási és belső ellenőrzési 
rendjéről, valamint egyes választási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
38/2013. (XII.30.) KIM rendelet 1. § (2) 
bekezdés c) pontja értelmében a Polgár-
mesteri Hivatal SZMSZ-ében szabályozni 
szükséges a választási eljárások pénzügyi 
lebonyolításának különös szabályait, vala-
mint rögzíteni kell a Hivatal feladatait a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcso-
latban. A Képviselő-testület a módosítá-
sokkal és kiegészítésekkel egyetértett. 
4. Jogszabályváltozások miatt jelentősen 
módosultak a működés, a pénzügyi – 
számviteli elszámolás jogszabályi keretei, 
ezért szükségessé vált az Önkormányzat 
intézményei és a Dunaharaszti Polgármes-
teri Hivatal között fennálló munkamegosz-
tási megállapodás felülvizsgálata. A mó-
dosításokat a Képviselő-testület elfogadta.
5. A pályázati pénzből felújított Fő utca 
teljes szélességében – a magán ingatla-
nok határáig - jelenleg még a mai napig  
a Magyar Állam tulajdonában van, mint 
országos közút. Annak érdekében, hogy a 
Magyar Állam ingyenesen át tudja adni 
tulajdonba Dunaharasztinak az aszfalt 
burkolaton kívül eső területeket – parko-
ló, járda, növényszigetek és az ezek alatt 
lévő csapadékvíz csatorna – szükség van 
a testületi döntésre, melyben a város vál-
lalja, hogy ezeknek a területeknek a fenn-
tartását – locsolja a növényzetet, takarítja 
stb.- biztosítja. 
6. A határozatok végrehajtásáról szóló be-
számolót a Képviselő-testület elfogadta. 
7. Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadta a 2014. II. félévi 
képviselő-testületi ülések idő- és napirendi 
pontjait. 
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Fedezzük fel együtt Londont!
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Várhegyi Ábel 5. b osztályos tanulónk a 
Csatangolók elnevezésű angol nyelvi leve-
lező verseny Funny Grammar kategóriájá-
ban országos II. helyezést ért el.

Június 4-én iskolánk 10 tanulója a 6. b 
osztályból, név szerint: Dobos Lili, Endes 
Miklós, Harangozó Lajos, Horváth Zita, 
Levente Zsófia, Maróti Melitta, Mehlhoffer 
Anna, Priskin Zita,  Pichler Enikő, Simon 
Sára Cambridge Young Learners Flyers 
nyelvvizsgát tett.  
Fedezzük fel együtt a csodálatos Londont!
2014. május 11-től 17-ig egy iskolánkból 
szervezett csoport angliai tanulmányi  ki-
ránduláson vett részt .  Gergely Zsófia 7. 
b osztályos diákunk egy prezentációt készí-
tett élményeiből, melynek rövidített válto-
zatát osztjuk meg most Önökkel.

Vigyázz Anglia, jövünk!
Hát eljött ez a nap is! Mindenki erre várt! 
Év eleje óta vártuk ezt a napot, ezt a per-
cet!
 IRÁNY LONDON!
Vasárnap 9:30. Ajjaj!! El fogunk késni, itt 
hagy a busz! Huh, de jó, még itt van! Gye-
rünk, szálljunk fel!
Mindenki integet a buszból és a busznak! 
Néhány szülő sír is!
De sebaj, kibírják, egy hét London, aztán 
jövünk vissza!
Mosonmagyaróváron felvettük az idegen-
vezetőnket, Gábort. Rögtön el is mondta, 
hogy mi lesz az útiterv, mit lehet, mit nem 
lehet.
Ausztriába vesszük az irány
Ahogy beértünk Ausztriába, mindenki iz-
gatott lett! Azt néztük, mikor kapjuk meg 
az SMS-t : EU-ból EU-ba hívásindítás 
91Ft/p…
Ahogy beértünk Ausztriába, leszakadt az 
ég! Félúton meg is álltunk egy kicsit pihen-
ni, mert már mindenkinek elgémberedett a 
lába. Egy Landzeit autós étteremnél száll-
tunk ki. Amikor visszamentünk a buszhoz, 
észrevettük, hogy ott az ősi ellenség, amit 
az idegenvezetőnk említett, a sárga emele-
tes busz. Ők voltak a másik csoport, akik 
Magyarországról ugyanoda mentek, ahová 
mi.
 Egy kis idő után úgy szóltak nekünk, hogy 
átértünk Németországba, mert észre sem 
vettük.
Guten Tag, Deutschland!
Megérkeztünk Németországba, Passauba, 
a három folyó városába.
Itt megnéztük a passaui templomot és 
Gizella királyné kolostorát.  Az estét ott 
töltöttük a buszon, közben áthaladtunk 

Németországon. Filmet néztünk, hogy tel-
jen az idő. Éjfélig fent maradtunk, hogy 
felköszönthessük Davidet, aki akkor lett 14 
éves. Utána mindenki bevágta a szunyát.
Auf Wiedersehen, Deutschland!
Jee! Már csak egy pici idő… és Angliában 
leszünk! Átaludtuk Belgiumot, de még este 
felkeltett Gábor, hogy szálljunk ki.
Salut Calais!
Reggel már Franciaországban ébredtünk.  
Calais-ból indult a kompunk.
Miután kiszálltunk a buszból, felmentünk 
a fedélzetre.  Ámulva néztük, hogyan megy 
a hajó a tengeren.  45 percig tartott az át-
kelés a La Manche csatornán. Addig is el-
foglaltuk magunkat a játéktermekben vagy 
a boltokban, de volt, aki végig a teraszon 
ült. Vali nénivel előadtunk egy magyar 
dalt. Meg is tapsoltak minket! 
Már nagyon közel voltunk Doverhez, ezért 
mindenki kiment, hogy fotózza a fehér 
sziklákat.
Hello, Dover!
Megérkeztünk Doverbe! Felbuszoztunk a 
doveri várhoz. És Gábor nagyszemekkel 
nézett minket, hogy mikor döbbenünk meg 
azon, hogy már Angliába vagyunk!  Erre 
megszólalt: <Semmise? Hiszen Angliában 
vagyunk, gyerekek! Kérek egy ’’HŰŰHÁ-
Á”-t!>     
HŰŰŰŰHHAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!! Bele is zen-
gett az egész busz, amikor 40 ember elkiál-
totta magát.
Lementünk a doveri tengerpartra, ahol el-
mondták, hogy vigyázzunk, mert itt a má-
sik oldalon közlekednek. Amikor következő 
úticélunknál, Canterburyben leszálltunk 
a buszról, észrevettük, hogy Luca táskája 
lenn maradt a parton.  Szegény kisírta a 
szemét, ezért taxiba ültek  Vali nénivel és 
Ica nénivel, hogy megtalálják a táskát. Mi 
addig besétáltunk a városba.
Első nap - Canterbury
Bementünk megnézni a canterburyi ka-
tedrálist. Ámuldoztunk, hogy milyen szép 
belül. Utána sétáltunk a kertjében is, ahol 
Gábor az iskolákról beszélt nekünk,  de 
nekünk akkor már a shoppingolás járt az 
eszünkben. Csapatokra oszlottunk. Oda 
mentünk, ahova akartunk. Nagyon élvez-
tük, de végül nem vettünk semmit, mert 
eltévedtünk. De így is jóval előbb vissza-
mentünk a buszhoz, mint kellett volna. 
Addigra Lucáék is visszaértek, és szeren-
csére megtalálták az elvesztett a táskáját 
mindennel, ami benne volt! Canterburyből 
Rochesterbe mentünk bevásárolni az AS-
DÁ-ban. Onnan elindultunk Allhallows-ba 
a szálláshelyekre.
Allhallows Holiday  Park

Ahogy odaértünk, leszakadt az ég!  És 
mivel a busztól nagyon messze voltak a 
házak, sétálnunk kellett szakadó esőben a 
bőröndökkel. Mindenki bőrig ázott. Vég-
re beértünk a házakba, és csodálkoztunk, 
mert nagyon pici volt.(De a végére megtet-
szett.) Kipakoltunk, aztán visszasétáltunk 
a buszhoz az ételekért, amit vettek nekünk 
házanként. Vacsoráztunk, fürödtünk, és le-
feküdtünk aludni.
Második nap
Reggel 8-kor elindultunk Anglia szívébe, 
Londonba! Megnéztük a Big Bent, a West-
minster Abbey-t, a Downing Street 10-et, 
sétáltunk a Hyde Parkban, láttuk az őr-
ségváltást a Buckingham- palotánál. És 
a legjobb: szabad foglalkozás a Piccadilly 
Circusön ! Onnan a kínai negyedbe, a Co-
vent Gardenbe és a National Gallery Mú-
zeumba. Hulla fáradtan érkeztünk haza, és 
mentünk le a partra hülyéskedni a többiek-
kel. Megismerkedtünk egy angol bácsival, 
és vele beszélgettünk. 
Harmadik nap
Aznap elmentünk a Natural  History Mú-
zeumba, sétáltunk a parkokban, voltunk a 
British Múzeumban, felültünk a London 
Eye-ra, voltunk a Madame Tussauds pa-
noptikumban, és az Oxford Street-en (az 
volt a legjobb!). Onnan elsétáltunk a To-
wer Bridge-hez, utána busszal haza. Ott-
hon
összepakoltunk, aztán kimentünk a partra 
a többiekkel beszélgetni.  
Negyedik nap
Reggel beraktuk a bőröndöket a buszba, 
és onnan Greenwichbe vettük az irányt. 
Ott megnéztük a 0. hosszúsági kör jelképes 
vonalát és a Tengerészeti Múzeumot. És 
onnan irány Dover!
Hamar elszaladt ez a pár nap. 
Útközben még megálltunk megcsodálni a 
gyönyörű belga ékszert, Brugge-t, majd a 
melki apátság megtekintése után elindul-
tunk hazafelé tele élményekkel és mesélni-
valóval.
Alig várjuk a következő utat! 

Valóban, már tervezgetjük a jövő évi utat, 
de addig, még mindannyiunk szívében ott 
él ez a kirándulás, szeretném ismételten 
megköszönni minden résztvevő nevében 
kedves kísérő kollégáimnak, a felnőtteknek, 
akik velünk jöttek, és a Student Lines Di-
ákutazási Iroda munkatársainak áldozatos 
munkáját.

                                                 Jakus Ilona                                                                                                          
angoltanár, a kirándulás szervezője

Június 5-én volt az önkormányzati alkalmazottak 
napja.
Munkahelyemen az egyik szürke délutánon rózsa-
szín meghívólevél érkezett a 2014. június 05-én 
tartandó közalkalmazottak ünnepségére. Munka-
társaim felkapták fejüket, és azonnal megindult a 
nosztalgiázás az ezelőtti rendezvények élményei-
ről. Felidéződtek az ünnepi ételek ízei, a megle-
pett kitüntetettek meghatott öröme,  a szórakoz-
tató műsort adó gyermekarcok, a neves előadók 
fellépése, éppúgy mint a késő esti órákig tartó 
felszabadult táncmulatság. 
Vártuk a napot, és idén új arcot ismerhettünk 
meg a közalkalmazotti közösségben, hiszen Dr. 
Szalay László polgármester úr és Pethő Zoltán 
jegyző úr mellett Horváth Vivien élelmezésvezető 
köszöntötte és fogadta az egybegyűlteket. Hagyo-
mány - és most sem történt másként - hogy egy 
munkáját tartósan kifogástalanul végző munka-
társ kitüntetésben részesül. Öröm volt látni, hogy 
egy nemrég nyugdíjba vonult szakácsnő, aki év-
tizedekig jó szívvel szolgálta Dunaharaszti gyer-
mek-közösségét, büszkén mosolyogva fogadta az 
őt megillető díjat. Némethné Ágika meghatottan 
köszönte meg, hogy a Fenntartó méltatta évtize-
des munkásságát, kívánt mindnyájunknak sikeres, 
az övéhez hasonló örömteli nyugdíjba vonulást.
Az ünnepi műsor a Dunaharaszti Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tavaszi koncertje volt. A műsort 
nyújtó gyermekek tehetsége mindenkit megha-
tott, hiszen ezek a gyermekek a városéi is, kicsit 
mindannyiunké is: mert éppúgy felismerik őket a 
bölcsődei gondozók, mint ahogyan az óvodai daj-
kák, óvónők, orvosok, védőnők,  vagy a szomszéd-
ból valók, és biztosan ott ül az a konyhás is, aki 
az ebédjét készíti, vagy tálalja a hétköznapokon. 
Az ízletes vacsora után Szokolai Zoltán előadómű-
vész maratoni műsora szerzett nagy örömet - és az 
előző évekhez hasonlóan - hamarosan egy lüktető, 
önfeledt kavalkáddá alakult "több szólótáncossal 
az élen" a mulatni vágyó, zárásig maradó társa-
ság. Ezek után - ha megengedi - Szokolai művész 
urat is "sajátunknak" tekintjük.
Köszönjük Dunaharaszti Város Önkormányza-
tának a megtisztelő színvonalas rendezvényt és 
kívánunk sikereket és jó egészséget a közalkalma-
zottak nevében.

Radnics Márkné 
a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 

vezetője 

Közalkalmazottak napja
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KÜLDÖTTSÉG A ROMAGNOLI 
KÖZÉPISKOLÁBÓL ÉS A VÁROS-
HÁZÁRÓL MAGYARORSZÁGON
Gela és Dunaharaszti (Budapest) kö-
zös kulturális kezdeményezése

Vissza tért Magyarországról egy ve-
gyes küldöttség Szicíliába Gela váro-
sába a Romagnoli középiskolából és 
a városháza vezetőségéből. 
Egy hét intenzív kulturális cse-
reprogramról tért haza a Romagnoli 
Iskola igazgatója Sandra Scicolone és 
a tanulók Roberta Ascia, Francesca 
Susino, Giulia Mezzasalma, Angelo 
Giordano, Roberta Rizzo, Elena 
Lauria, Frederica Arancio, Giorgia 
Giorrannello és Alessia Ciaramella. 
Velük tartott még a városvezetésből 
Giovanna Cassará az oktatásért fele-
lős képviselőasszony és Patrizia Za-
none képzési vezető.
A kulturális csereprogram főszereplői 

a Baktaiy Ervin gimnázium Dunaha-
rasztiból (Budapest) és a Romagnoli 
középiskola.  Az úgynevezett From 
my homeland to the land of Europe 
elnevezésű projekt vezető tanárai 
Tiziana Finocchiaro és Bucskó Mari-
anna. Magyarországon a projekt első 
felében a gelai küldöttség nagyon szí-
vélyes és barátságos fogadtatásban 
részesült. 2014 május 14.-én a Du-
naharaszti Laffert Kúriában volt a 
hivatalos találkozó, melyen részt vett 
Dr Szalay László Dunaharaszti város 
polgármestere és Sziráki György a 
Baktay Ervin gimnázium igazgató-
ja is. Ez a találkozó remek alkalom 
volt arra, hogy a két város vezetősége 
megerősítse szándékát egy jövőbeni 
együttműködésről. Olyan közös kul-
turális programokat szeretnénk meg-
valósítani, melyeket az Európai Unió 
finanszíroz. 
A kulturális együttműködésen kívül 

célunk még a diákok és az esetleges 
munkavállalók mobilitásának meg-
könnyítése. Szeptemberben a mi 
városunk és a Romagnoli iskola lát-
ja vendégül a magyar delegációt és 
a polgármester urat, a gimnázium 
igazgatóját valamint a meghívott ta-
nárokat és a diákokat .

Sandra Scicolone igazgató cikkét 
fordította Ignácz Laura

Chiesa di Sant'Agostino (Gela)

KönyvtárGela
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Barátaink az állatok Szigetszentmiklósi rendőrök 
gyerekszemmel

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság az idei tanévben már má-
sodszor hirdette meg az iskolarendőr 
programban résztvevő oktatási in-
tézményeknek a „Szigetszentmiklósi 
rendőrök gyerekszemmel” című gyer-
mekrajz-pályázatot. 
A pályázatra nagyon sok pályamű ér-
kezett, egyéni és csapat kategóriában 
is. A Rendőrkapitányság négytagú 
zsűri bizottságának döntése alapján 
kerültek a legjobb alkotások kiválasz-
tásra. 
A rajzpályázat ünnepélyes eredmény-

hirdetésére 2014. június 11-én került 
sor Szigetszentmiklóson a Páratlan 
Cukrászdában.  
Az ORFK OBB által biztosított dí-
jakat Szabó József Szigetszentmiklós 
Város polgármestere és Dr. Csipler 
Norbert r. alezredes kapitányságve-
zető adta át. 
A rendezvény meglepetéseként, a dí-
jazott gyermekeket a polgármester úr 
vendégül látta a cukrászdában, egy 
kis üdítőre, fagyira, süteményre. 
Polgármester úr megköszönte a gyer-
mekek és a rendőrkapitányság mun-

káját is, külön kihangsúlyozva, mint 
a város vezetője a továbbiakban is  
maximálisan támogatja a rendőrka-
pitányság ilyen és ehhez hasonló ren-
dezvényeit.    
A beérkezett rajzok a rendőrkapi-
tányság épületében kerülnek kiállí-
tásra.  
A díjazott gyermekeknek szívből gra-
tulálunk! 

Szigetszentmiklós, 2014. június 19.
Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság

Iskolánk alsó tagozata 2014. május 19.-
23. között rendezte meg „Barátaink az 
állatok” címmel 1 hetes projektjét.
A témahét célja az volt, hogy a gyere-
kek meglévő ismereteit és a tanév folya-
mán tanultakat mozgósítsa oly módon, 
hogy egy, az osztály által kiválasztott 
állatról szóló bemutatót készítsenek el 
plakát formájában egymás, no meg a 
többi osztály részére. A plakát elké-
szítéséhez egy kérdéssort kaptak, ami 
segített a tanultakat és a megszerzett 
ismereteket rendszerezni, irányította a 
gyűjtő, rendszerező munkát.
A sokféle, változatos feladat, amelyek-
kel a tanítók készültek, igazán érde-
kessé, izgalmassá tették a mindenna-
pokat. Csoportmunkák, bemutatók, 
előadások, játékok, fejtörők, séták, 
kirándulások, kézműves tevékenységek 
színesítették a mindennapokat. Az 
elkészült plakátok sok-sok aprólékos, 
igényes munkáról árulkodnak! A gye-

rekek szívesen böngészték a folyosóra 
kihelyezett alkotásokat, a tantermek 
pedig apró kiállító teremmé váltak a 
hét végére…
Azonban a sok vidám feladat mellett 
komoly témát is meghallgattak az ál-
latvédelemről szóló napon. Ellátogat-
tak iskolánkba egy nemzetközi állat-
védelmi szervezet (WWF) előadói és 
előadást tartottak arról, hogy mi a te-
vékenységük és miért nagyon fontos az 
állatok védelme. Kisebb előadáson pe-
dig azzal a nem elhanyagolható témá-
val foglalkoztak a gyerekek, hogy mit 
jelent a felelős állattartás, milyen jogai 
vannak az állatoknak és mi a feladata 
és kötelessége az állattartó gazdának, 
milyen az állatok élete egy menhelyen… 
A téma nagyon komolyan érintette a 
gyerekeket!
Hasznos, érdekes, tanulságos hetet 
töltöttünk a témával hiszen a gyere-
kek visszajelzéséből kiderült, hogy fo-

gékonyak az elhangzottakra, szívesen 
kutattak, búvárkodtak, gyűjtötték az 
ismereteket ez alatt az 5 nap alatt.
Köszönet illeti mindazokat a felnőtte-
ket (tanítókat és segítő szülőket) akik a 
hét folyamán a háttérből irányították, 
segítették a gyerekek munkáját. 
Külön köszönet Ágics Péternek, aki 
lehetőséget teremtett arra, hogy meg-
látogassuk a tehenészetét Tökölön; 
azoknak a lelkes felnőtteknek, akik 
bemutatóval kápráztatták el a gyere-
keket – kígyó bemutató és etetés – és 
azoknak a kedves szomszédoknak, akik 
vállalták, hogy egy osztálynyi gyerek 
megrohamozza és megsimogassa ked-
vencüket… Nélkülük nem lett volna 
ilyen emlékezetes ez a pár nap!!!

Lachné Czanik Zsuzsanna                                                             
Kérem, látogassanak az iskola hon-
lapjára és nézzék meg képekben is, 

hogy mi is történt velünk ez alatt az 
5 nap alatt itt, a Rákócziban
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A nemzet királynéja

Erzsébet királyné ruháinak másolata látható jelenleg Du-
naharasztin. Ez kiváló alkalom arra, hogy vissza-tekint-
sünk egy kicsit a magyarok szeretett királynéjára, és né-
hány pillanatkép erejéig felvillantsuk az olva-sók előtt a 
ruhák nagybecsű viselőjét.

 Ha azt a nevet halljuk, hogy Sissi, természetes, hogy 
mindenkinek a mai napig népszerű magyar királyné, Fe-
renc József felesége, Erzsébet jut eszébe, és nagyon so-
kaknak felrémlik csinos alakjának, bájos arcának ké-pe is: 
ahogyan a filmvászonról és a televízióból megismertük. S 
íme, máris előttünk áll Romy Schneider, a bá-jos, osztrák 
filmszínésznő, aki a királynét alakította a romantikus, ki-
csit csöpögős, édeskés, 1955-ben forgatott filmtrilógiában. 
Állítólag ennek a szerepnek a cukormázasságát maga az 
osztrák filmcsillag is érezte, és éppen az alakítás ellensú-
lyozására vállalta el az 1972-ben készült, Luchino Visconti 
által rendezett Ludwig című film-ben Erzsébet császárné 
szerepét, ahol sokkal reálisabb ábrázolásra volt lehetősége.
 Ki is volt az igazi királyné? Herzog Maximilian Joseph 
in Bayern bajor herceg és Mária Ludovika Vilma bajor 
hercegnő harmadik gyermekeként Elisabeth Amalie Eu-

genie von Wittelsbach  néven látta meg a napvilá-got. Az 
akkori arisztokrata világban nem szokatlan módon, szülei 
unokatestvérek voltak. 1837. december 24-én született a 
fennmaradt források szerint egy foggal, amit akkor kiemel-
kedően nagy szerencsének tartottak. S valóban, hiszen hét 
testvére közül egyik nővére volt kiszemelve az ifjú császár 
feleségének, aki azonban az ifjú Elisabethbe szeretett bele, 
és választotta feleségül. Ez tényleg nagy szerencse, hiszen 
uralkodói körökben nagy ritkaság volt a szerelmi házas-
ság.
 Ez a házasság azonban mégsem volt teljesen boldog, sö-
tét árnyként nehezedett rá a rideg bécsi udvari élet és az 
anyacsászárnő Zsófia személye, akivel egyre több konflik-
tusa támadt az ifjú feleségnek. A bajor szülői házban más 
élet folyt. Az akkori főúri világban teljesen szokatlanul 
a bohém, művészet- és természetkedvelő apa mellet nem 
nevelőnő, hanem maga az édesanya nevelte nyolc gyerme-
két nagy szeretetben és szabadság-ban. Erzsébet lovagolt, 
hegyet mászott, boldog felhőtlen gyermekkor állt mögötte. 
Ezért érte sokkhatásként, amikor 1855-ben született első 
gyermekének megkérdezése nélkül, a nagymama, Zsófia 
nevét adták, és Erzsé-betet teljesen kirekesztették a ne-
velésből. Anyósa elvette tőle, a saját lakosztálya mellett 
helyezte el a gyerek-szobát, és az anya csak Zsófia engedé-
lyével, és az ő jelenlétében láthatta gyermekét. Hiába til-
takozott, férje –¬ mint minden másban – anyjának adott 
igazat.  Az egy évvel később született Gizellát szintén el-
vették az anyá-tól. 1857-ben a császárral Magyarországra 
utaztak, ahol a magyarok nagy lelkesedéssel fogadták. Ki-
harcolta, hogy kivételesen Zsófia lánya velük utazhasson, 
de a kislány vérhast kapott, s anyja karjai között hal meg 
Bu-dán. Erzsébetet önvád gyötörte, s mikor megszületett 
harmadik gyermeke, a később tragikus sorsúvá lett Ru-
dolf, és őt is elvették tőle, belebetegedett az eseményekbe. 
Gyógykezelésre Madeirára küldték, ahol két évet töltött 
el. Gyógyulása után egy teljesen kicserélt Erzsébet érke-
zett vissza: határozott, kemény, sokat sportol és meghar-
col igazáért. Férjénél – aki nem akarja elveszteni felesége 
kegyeit – elérte, hogy addig drákói szigorban tartott fiát ő 
nevelhesse. 
 Erzsébet képzeletét már korábban felgyújtotta a tem-
peramentumos, szilaj magyarság vadregényes, örökös 
harcokkal teli történelme, érdeklődéssel fordult tehát a 
magyarok iránt, annál is inkább, mivel a magyarellenes, 
konzervatív udvari kamarilla élén gyűlölt anyósa, Zsófia 
állt. Először nyelvtanárt fogadott, s egy év alatt kitű-nően 
megtanult magyarul, majd Ferenczy Ida személyében hű 
barátnőként magyar udvarhölgyet választott ma-gának.
 A magyarok iránti szimpátiája közelebb vitte a közélet-
hez is. Megismerkedett Andrássy Gyulával, akihez a legen-

dák szerint gyengédebb 
szálak is fűzték. Ha így 
is volt, bizonyíték nin-
csen rá, de barátságukra 
igen. And-rássyval és Fe-
renczy Idával szövetkezve 
sokat tett a kiegyezésért, 
elsősorban férje meggyő-
zésével. Élete során ez 
az egy politikai esemény 
volt, amiben nagyon ha-
tározottan részt vett. 
Természetesen a kiegye-
zés érdekében nem csak 
a magyarok szeretete ve-
zérelte; felismerte, hogy 
csak így tartható össze 

a monarchia, amit minden-képpen meg szeretett volna 
őrizni fia számára. Létre jött tehát a kiegyezés, Ferenc 
Józsefet magyar királlyá ko-ronázták, s így lett Erzsébet 
a magyarok kedvenc királynéja, aki a nemzettől a gödöl-
lői kastélyt kapta ajándé-kul, amely Korfu mellett leg-
kedveltebb tartózkodási helye volt. Az ajándékot azzal 
viszonozta, hogy Budán szülte meg negyedik gyermekét, 
Mária Valériát, a „magyar gyermeket”. A kis hercegnőt 

elsősorban a királyné gúnyolódói illettek ezzel a névvel, 
Andrássyval tartó, soha be nem bizonyosodott románcára 
utalva. A valóság tényleg az, hogy férjétől egyre jobban 
elhidegült. Erről állítólagos bajorországi naplóbejegyzései 
árulkodnak, illetve az uralkodó titkos szeretői, akiket a 
legenda szerint maga Erzsébet választott ki férje számára. 
Legismer-tebb volt közöttük Schratt Katalin, akit a törté-
netírás is megemlít.
 A királyné a kiegyezés után nem vett részt a politiká-
ban, és  fokozatosan visszavonult a közélettől is. Éle-tében 
az legnagyobb törést fia, Rudolf rejtélyes öngyilkossága, 
meggyilkolása (?) jelentette. Ettől kezdve bús-komorság-
ba esett, fekete gyászruháját – két különleges alkalmat, 
lányai esküvőjét kivéve – már sosem vette le. A királyné 
az utazásokban és a költészetben próbált enyhülést találni 
soha el nem múló fájdalmára. Egy ilyen utazáson, Genf-
ben érte a halál. Egy Luigi Lucheni nevű olasz anarchista 
egy hegyesre fent reszelővel szíven szúrta. 
 Bécsben, a kapucinusok templomában temették el fia, 
Rudolf mellé. A magyar nép mindmáig megőrizte szerető 
emlékezetében. Benedek Elek ezt írta az Erzsébet Emlék-
könyvbe: „Mi koronát tettünk a fejére, ő a ko-ronáért szí-
vét adta nekünk. Ezer év óta az egyetlen királyné, kinek 
szíve melegét érezte a magyar.”

Gáll Sándor
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Május 24. Kékes Csúcsfutás: váro-
sunk futóinak kihívást jelent ez a 
verseny, hisz a szánkózódombot ki-
véve a környéken nincsenek nagy 
szintkülönbségű pályák, ahol speci-
ális edzést tudnánk végezni erre a 
versenyre, ahol a futópálya a rajttól 
a célig végig emelkedik, s ami gya-
korlott félmaratonistának is kihívást 
jelenthet, mégis idén is szép számban 
értek célba a haraszti futók.
Május 31. - Június 1. Ultrabalaton: 
bár idén a sérülések miatt nem si-
került csapatot kiállítani erre a ver-
senyre, különböző csapatokban szép 
számmal vettek részt haraszti futók, 
többek között: Györgyi Katalin, Hais 
Barbara, Kis Péter, Kovaliczky Ta-
más, Papp Gábor. Ugyanezen a hét-
végén a Velencei tó körül rendezett 
családi bicajosnapon Demeter Szilvia 
is részt vett. Június:

Június 7. Bükki Hegyimaraton: Vil-
lám Péter személyében itt is volt ha-
raszti résztvevő az egyéni terep-fél-
maraton versenyszámban!
Június 8. Keszthelyi Kilométerek: 
újabb távoli helyszín, ismét haraszti 
résztvevőkkel: Oroszi Szilárd és Ku-
thy Zoltán félmaratonon.
Június 14. Fáklyás futás: Herbély 
Szabina, tavalyi itt futott első ma-
ratonja után idén ismét szép ered-
ménnyel végzett az este 7-kor rajtolt 
maratonon.
Június 15. K&H marathon-, félmara-
tonváltó és egyéni félmaraton: a sérü-
lések miatt csapatunkból kevesebben 
indultak, viszont összeségében váro-
sunkból többen érkeztek sikeresen 
célba egyéni félmaratonon, mint az 
előző évek során, s városunkat két 
csapat is képviselte félmaraton-váltó 
ketegóriában is: Haraszti Hármasfo-

gat és Haraszti Gepárdok néven. 
Június 21. SZUFLA végtelen edzés: 
csapatunkból többen részt vettünk 
ezen a jó hangulatú terepedzésen, 
melyet az augusztus 2-án megrende-
zésre kerülő SZUFLA futófesztivál 
felkészítő edzéseként szerveztek. 
A közeljövőben tervezünk sort keríte-
ni családi futónapunkra, s augusztus 
24-én vasárnap tervezzük a Népligeti, 
s remélhetőleg a szomszédos telepü-
lések futóival közösen megrendezésre 
kerülő Kis-Duna-kör futást is. 
Folyamatosan lehet csatlakozni a 
csütörtök esténként és vasárnap reg-
gelenként tartott közös futásainkhoz, 
illetve a Dunaharaszti Futókhoz: 
Facebook/Dunaharaszti Futók ol-
dalon, illetve emailben: gykata.fut@
gmail.com és telefonon: 
06-20/495-2302

Györgyi Katalin

Futónagykövetünk jelenti

A kedves gazdik közül már nagyon 
sokan szembesültek azzal a problé-
mával, hogy kutyusuk, vagy macs-
kájuk, ahogy korosodik, egyre nehe-
zebben kezd rágni, étvágytalanabb, 
válogatósabb lesz, és büdös a szája. 
Ilyen esetekben a leggyakrabban fog-
kövességgel állunk szemben. A fogkő 
képződését teljesen megakadályozni 
sajnos lehetetlen feladat, de azért 
tudjuk jelentősen csökkenteni és las-
sítani a folyamatot. 

Mik is a gazdi feladatai? Legfonto-
sabb, hogy lehetőleg már kölyökkor-
tól rendszeresen ellenőrizzük kedven-
ceink fogazatát, finoman húzzuk fel 
az ínyét, utána kapjon jutalomfala-
tot. Szoktassuk hozzá, hogy a rend-
szeres ellenőrzés nem fájdalmas, és 
nem félelmetes feladat, így majd a 
rendelőben sem fog megijedni ettől. 
A leglelkesebb tulajdonosok vehet-
nek kisállatoknak gyártott fogkeféket 
és fogkrémeket, és ezekkel naponta 
megtisztíthatják a fogazatot. Már 
az is sokat segít, ha a fogak felületét 
egy törölközővel naponta óvatosan 
letöröljük, hogy ne tudjanak plak-
kok megtapadni, s ne indulhasson el 

a fogkő képződése. Kaphatók olyan 
tápok, amelyek hatóanyagaik révén 
lassítják a fogkő kialakulását. Ezek a 
szájüreg és a nyál pH-ját (kémhatá-
sát) változtatják meg, és a fogkőben 
jelen lévő ásványi anyagok nagyobb 
részét megkötik. Nagyon sokat se-
gíthetünk különböző rágócsontok-
kal, valamint tengeri algából készí-
tett táplálékkiegészítő készítménnyel 
is. Ezt csak egyszerűen a tápra kell 
szórni naponta, s az állatok jóízűen 
elfogyasztják. 

Ha már kialakult a fogkő, akkor azt 
minél előbb el kell távolítani. Bódí-
tásban, ultrahangos depuratioval, 
gyakorlatilag nagyon hasonlóan az 
emberi fogászaton alkalmazott mód-
szerrel. 

Miért fontos a lepedék eltávolítá-
sa? Mert a megtapadó baktériumok 
toxintermelése folyamatos terhelést 
jelent a szervezet számára, s a fogíny 
gyulladását okozza. Hosszabb idő 
után az íny megvastagodik, visszahú-
zódik, sorvad, a felülete berepedezik, 
vérezhet is. A fogínysorvadás követ-
keztében a foggyökerek meglazulnak, 

s a fog kieséséhez vezet. Súlyos eset-
ben nincs is más lehetőség az orvos 
számára, mint a károsodott fogak ki-
húzása. Szerencsére az állatoknak ez 
nem jelent olyan problémát, mint az 
embereknek, hiszen náluk az esztéti-
kai szempontok kevésbé fontosak, és 
már nem kell vadászniuk a táplálé-
kért, hanem mi tesszük eléjük. 

Kölyökkutyáknál még oda kell figyel-
ni a tejfogak kihullására. A perzisz-
táló tejfog a maradandó fogazatban 
okoz károsodást, és elősegíti a bakté-
riumos plakkok képződését, ezért 8 
hónapos kor felett ezeket a fogakat 
el kell távolítani. 

A sokat apportírozó, vagy rágcsá-
ló kutyusok fogai jelentősen lekop-
hatnak, de ez nem feltétlenül jelent 
egészségügyi veszélyt. Itt mindig az 
állatorvosi vizsgálat során derül ki, 
hogy ez okozott-e szájüregi-fogászati 
betegséget. 

Az állatok foga is el tud törni, és 
akkor a fog belsejében végig húzódó 
fogcsatorna nyitottá válhat. Ez na-
gyon kellemetlen fájdalommal, gyul-
ladással, akár gennyes tályog képző-
déssel is járhat. Megoldására nagyon 
sok módszer létezik. 

Kutyusoknál is léteznek fogszabá-
lyozási lehetőségek, vagy akár gyö-
kérkezelés, csontpótlás, koronabeül-
tetés. Ezekről tudni kell, hogy csak 
speciális centrumokban érhetőek el, 
s az áruk közelít az emberi fogorvosi 
kezelések áraihoz. 

Dr. Sükösd László

Fogászat a kutyavilágban

Ruhaosztás és átvétel lesz szeptember 5-én és 12-én 
(pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fő út 73-ban, a 
karitász-boltban (a Szent István Főplébánia mellett). 
Az elvitt ruhaneműért szerény összeget elfogadunk. 
Ugyancsak a karitász-boltban augusztus 22-én (pén-
teki napon) tanévkezdő-gyűjtést szervezünk rászoruló 
diákoknak. Tanszert, használt iskolatáskát szeretettel 
várunk a számukra.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetősége van je-
lezni ezekben az időpontokban a helyszínen a kari-
tász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeret-
nénk közvetíteni. Ha tudunk, megpróbálunk segíteni.

Szent Erzsébet Karitász
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2014. májusi újszülöttek

Réder Richard           05.20 
Tárnai Marcell             05.01 
Horváth János Tibor         05.12 
Füzesi Gréta Anna          05.12 
Zombori Dóra Emma             05.17 
Szekér Dávid Belián          05.23 
Gyarmati Jázmin          05.23 
Kodela István            05.03 
Czira György Dominik            05.24 
Zwick Zénó           05.02 
Gráf Patrik           05.29 
Wágner István Bence              05.30 
Jakab Levente          05.26 

A II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 
4.B osztály tanulói és 
szülei ezúton szeretnénk 
megköszönni 
Szabóné Kovács Éva 
tanárnőnek 
a négy év alatt nyújtott 
segítséget, tudást, szere-
tetet és kitartást. 

Éva néni hiányozni fog 
Nekünk!

2014. május hónapban el-
hunyt dunaharaszti lakosok-
neve és életkora:

Dr Antalffy Lászlóné élt 94  évet 

Balogh Ákos élt 69 évet  

Bánfi Gergelyné élt 83 évet 

Dancs Béla Norbert élt 26 évet 

Dragan József élt 60 évet 

Földes Mihály élt 79 évet  

Gerencsér Teréz élt 57 évet 

Jámbor Dezsőné élt 82 évet 

Jámbor Dezső Károly élt 86 évet 

Kiss Béla élt 67 évet   

Kiss Imréné élt 85 évet 

Köles Árpád élt 63 évet 

Mátrai Imréné élt 68 évet  

Molnár János élt 58 évet 

Molnár Jánosné élt 57 évet 

Solti Sándorné élt 85 évet 

Szenecsár István élt 74 évet  

Takács István élt 81 évet 

Tóth Sándor élt 81 évet 

Közéleti hírek
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Pappné Gizike néni 90 éves 
volt. Isten éltesse sokáig.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
Kőszegi Antalné 
Weinber Évát utolsó útjá-
ra elkísérték.

Negyedik gyermekorvosi 
körzetet létesített az önkor-
mányzat Dunaharasztin

Városunkban örvendetesen növek-
szik a gyermekek száma, ezért az 
önkormányzat úgy döntött, hogy 
létrehozza Dunaharaszti negyedik 
gyermekorvosi körzetét. A sikeres 
pályázatot követően Dr. Rácz Ildi-
kó Enikő csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvos július 2-án megkezdi 
a rendelést a Fő út 35. sz. alatt ta-
lálható gyermekorvosi rendelőben. A 
doktornő körzete a 3. számú körzet 
lesz, amely a város északkeleti részét, 
a Némedi út – Táncsics utca – Man-
dula utca – vasútvonal – település-
határok közötti területet foglalja 
magába. A rendelési idők az alábbi-
ak lesznek:
Hétfő            15-18 óráig
Kedd             8-11 óráig
Szerda           12-15 óráig
Csütörtök      15-18 óráig
Péntek           8-11 óráig
Egészséges csecsemő tanácsadás:
Hétfő             8-10 óráig
Csütörtök       8-10 óráig

A doktornő elérhetőségei: 24/531-
590 (rendelési időben), 06-30/682-
0981 (8-18 óráig)
Online időpontfoglalás: www.raczil-
diko.eu  e-mail: raczildikodr@gmail.
com

Hirdetésfelvétel: 
harasztilap@gmail.com 
telefon: +36 20 343 9772
Hirdetési árak
egész oldal: 95 000 Ft+Áfa, 
fél oldal: 50 000 Ft + Áfa, 
negyed oldal: 26 000 Ft + Áfa, 
nyolcad oldal: 10 000 Ft + Áfa
EGYEDI ÉS MENNYISÉGI 
KEDVEZMÉNYEK! 
KERESSE 
HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!

Köszönet!
Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23.
06-24/370-045
Hétfő-Péntek: 7.30-19.30 
Szombat-Vasárnap: zárva 

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. 
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 9-20
Vasárnap: 8-13

Mentők
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁL-
LOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT 
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni 
kell; a beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Rendelési idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal
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Valakié
Parallax – nézetek kora

Sok szó esik manapság rend-
szerekről, elmúltakról, jelen-
legiről és lehetőkről, vágyot-
takról és kerülendőkről. Sokat 
beszélnek fejlesztésekről, me-
lyek majd megoldást hoznak, 
elhárítanak és messzebbre 
juttatnak. Ám mintha inkább 
hallgatás övezné magát az 
embert, akitől, akivel és el-
sősorban akiért minden más-
ról beszélni érdemes, s még 
inkább, aki miatt cselekedni 
kell. Pedig bármi tudomány, 
líra és politika telíti a mai be-
szédek terét, ebben a sűrűség-
ben az ember az, aki mintha 
nehezebben venné a levegőt, s 
az átláthatatlan vakító sokfé-
leségben nem árt, ha behuny-
ja szemét és önmagába néz.

Máté-Tóth András
teológus

Marrakesh híres tere a PlaceDjemas el-
Fna, ahol mutatványosok és mesélők, 
bűvészek és kígyóbűvölők, fakírok és 
tűznyelők, akrobaták, énekesek vagy 
koránmagyarázók lélegzetelállító for-
gataga fogadja a látogatókat. A tér 
északi oldalán kezdődik a Souks. Míg a 
téren a nap tüze perzsel, itt, a kelleme-
sen hűvös, boltokkal teli utcácskákban 
fűszeres illat bódítja a sétálót. Tar-
ka-barka gyapjúfonalak, bőrtárgyak, 
rézedények, szőnyegek és ruhatornyok, 
kovácstermékek és – számomra a legér-
dekesebb – hatalmas zsákokban min-
denféle fűszerek csábítanak vásárlásra. 
A vörös bors, az aranysárga kurkuma, 
a világosbarna kumin vagy a sokféle fű-
szerkeverék, a Harissa, a Ras el Hanout 
színfoltjai egy festékbolt reklámjaként 
sem vallanának szégyent. Szárított és 
friss gyógy- és fűszernövények töltik 
meg a polcokat vagy lógnak kötegbe 
kötve. Minden érzékünkre hat itt va-
lami, a kereskedők kiáltozása, az ötvö-
sök kalapácsolása, tolongás, csodálatos 
színgazdagság és a lépésről lépésre vál-
tozó illatár. 
A nyolcvanas évek közepén jártam 
arra, amikor még falvanként csak 
egyetlen tévéantenna közvetítette az 
adást, amikor még az írnokok özönvíz 
előtti írógépeken fogalmazták a levele-
ket a kuncsaftok számára. Engem le-

nyűgözött ez az ország, és rabul ejtett 
változatos konyhája.
Most egy olyan étel receptjét adom 
közre, amit a bográcsgulyáshoz ha-
sonlóan minden háznál kicsit másképp 
készítenek el: a tazsint. Többféle válto-
zata létezik. Sok zöldséggel csirke-, bir-
ka-, vagy marhahúsból, darált húsból, 
kolbászból vagy halból készül hagyo-
mányos agyagedényben, amit a tűzre 
helyeznek. A tunéziaiakkal és algéri-
aiakkal ellentétben a marokkóiak szí-
vesen tesznek hozzá mazsolát is. Most 
egy csirkehúsos recepttel ismerkedhet-
nek meg.

A csicseriborsót előző nap beáztatjuk. 
A húsdarabokat olívaolajon megpi-
rítjuk (az agyagedény helyett persze 
használhatunk egy nagyobb fedeles lá-
bast is), majd kivesszük az edényből. 
Most a hagymát, fokhagymát, sárga-
répát és burgonyát pirítjuk meg kissé 
a maradék olajon, majd hozzáadjuk a 
csicseriborsót és a fűszereket, és pici vi-
zet öntünk alá (nem kell sok víz, mert a 
zöldségek elég levet eresztenek majd). 
Ezután ráhalmozzuk a paprikát, a tö-
köt és a cukkini szeleteket, és a tetején 
eloszlatjuk a csirkedarabokat és a para-
dicsomot. Lefedve addig pároljuk, amíg 
minden megpuhul. Ízlés szerint sózzuk.

Schwarz Volker

Hozzávalók:
1 csirke, feldarabolva
2 marék csicseriborsó
25 dkg hagyma, nagy darabokban
2-3 szál sárgarépa, felkarikázva
25 dkg cukkíni, kb. egy centis sze-
letekben
25 dkg tök, nagy darabokban
50 dkg burgonya, nagy darabokban
50 dkg érett paradicsom, lehéjazva 
és darabolva
2-3 gerezd fokhagyma, apróra vágva
2 teáskanál kumin (római kömény)
1 teáskanál kurkuma
fél teáskanál őrölt koriander
1 teáskanál paprika,
só, bors

Gyémánt László a legnagyobb kortárs portréfestő.  Egy igazi mes-
ter. Kalandos utat járt be a kölni emigrációtól a tiltott státuszon 
keresztül a világhírnév kapujáig. Könnyed, laza gesztusokkal teli 
festészete egy attraktív, nagyon biztos anatómiai ismereteken 
nyugvó rajztudáson alapszik. Sok mindennel foglalkozott életében, 
a szürreális montázsokon keresztül, a fotográfiával vegyített erős 
grafikai elemeket tartalmazó kompozíciókig /gyémántográfia/, de 
talán a nagyközönség számára legismertebb képei a színészekről, 
jazz muzsikusokról és más hírességekről festett portréi. Ebben a 
sorozatban találjuk a Puskás öcsiről készült képet is.  A lágy, 
oldott, időnként elnagyolt, lazúros ecsetvonások tökéletes maga-
biztossággal jelenítik meg a világhíresség karakterét. Talán nem 
véletlen, hogy a festményen „Öcsi bácsinak” egyszerre két arca 
is látható. Egy fiatal kori, amikor még a Honvéd színeiben rúgta 
a bőrt és egy idősebb kori.  A két időszak között Puskás Ferenc 
arcát többnyire a spanyolok és a görögök ismerték. Ebben a vo-
natkozásban van valami hasonlóság a festő és a labdarugó között, 
hiszen Gyémánt László művészete is külföldön teljesedett ki. A 
bravúrosan megfestett már-már fotórealisztikus kép/nem véletlen, 
hiszen a festő a portré készítés során nagyon sok saját készítésű 
felvételt használ fel a karakter kibontása érdekében / gyönyörűen 
ábrázolja a két arc közötti különbséget. A fiatal csibészes, kiváló 
tehetségű Öcsit és az öregkorára köztiszteletnek örvendő, joviális 
mosolyú legendát, Öcsibát.
A kép láttán óhatatlanul eszembe jut, a most zajló labdarúgó 
világbajnokság, vagy éppen a vb motivált arra, hogy ezt a képet 
válasszam? Nem tudom. Mindenesetre őszinte irigységgel nézem 
más nemzetek örömét, bánatát, amit a csapatukkal együtt átélnek 
ebben a felfokozott fesztivál hangulatban. Felfedezem újra, hogy a 
foci valóban sport és a magas színvonalú, kombinatív játék meny-
nyire szórakoztató tud lenni. Felfedezem újra, hiszen nekem még 
volt szerencsém a 70-es évek legelején átélni hasonlót a Népstadi-
onban, de ez már elmúlt…..
A festmény a Felcsúti Puskás Akadémián látható
                                                                               Lehel

MÁJUSTÓL MINDEN NAP várjuk a gyerekeket kajakozni 
16 órától (szombaton 9 órától)!
Edző: Rákóczi László
EVEZÉS pedig a szokásos kedd, pénteki napokon 16-18-ig
CSÓNAK BÉRLÉS hétvégeken 10-18-ig

DMTK 
EVEZŐSÖK

Öcsibá
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