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Az alábbiakban, 2020. június 4-én, 
Trianon 100 éves évfordulóján, a 
városi ünnepségen elhangzott, dr. 
Szalay László polgármester ünnepi 
beszédét olvashatják

Nem kell beszélni róla sohasem,
de mindig, mindig gondoljunk 
reá.

Juhász Gyula szerint nem kell beszélni 
Trianonról. De mindig gondolnunk kell 
rá. Tudom, hogy a keserű fájdalommal 
telt megalázottság mondatta vele és 
nem is verset elemezni szeretnék.
A Trianon című versének első két sora 
gondolkoztatott el minap.
Száz év telt el az országunkat, az 
ezeréves Szent Istváni hazánkat sza-
naszét tépő diktátum elfogadása óta. 
Száz év alatt annyi minden történik. 
Nemzedékek születnek és süllyednek 
el, országok és nemzetek sorsa fordul 
meg a történelem keresztútjain, vilá-
gok gyúlnak ki és roskadnak össze a 
messzi távolokban.
Két-három generáció is felnőtt úgy, 
hogy szó szerint értelmeztük Juhász 
Gyula szavait. Nem beszéltünk róla. 
Emlékszem, hogy gyermekkoromban 
jó darabig nem tudtam az okát an-
nak, hogy a nagyapám miért Cseh-
szlovákiában született és cseperedett 
fel, majd itthon élt dolgozott és saj-
nos a rokonairól sem tudok semmit, 
akiket Romániában látogatott meg, 
ahol végül meg is halt. Emlékszem 
arra is mikor a padláson poros kato-
naládából kincsként felfedezett zász-
lócskával a kezemben boldogan újsá-
goltam nagyanyámnak, hogy Erdély 
visszatér. A csalódottság is előttem 
van, amikor nagyanyám szomorúan 
legyintett, hogy ez már régen történt 
és azóta ismét nem a miénk. Éveknek 
kellett eltelni, könyvek tucatjait, 
cikkek százait kellett elolvasni, hogy 
valamilyen kép és ismeret kialakuljon 
bennem. Fogalmam sem volt a 
lakosságcseréről, elcsatolt, visszaadott 
majd újra elszakított területekről. 
Tudom, hogy hasonló történeteik má-
soknak is vannak. Sőt ha a határon 
túli és szétszakított családokra gon-
dolunk a történetek általában szomo-
rúbbak is. Évekkel ezelőtt egy Kár-
pátaljai idős nénit honosítottam, aki 
annyi idős volt, hogy négyszer válto-
zott az állampolgársága anélkül, hogy 
elköltözött volna a falujából.

Száz évnek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy megszülessenek az első mérték-
tartó történészi munkák arról, hogy 
mi és hogyan történt, és hogy miért 
történt. És ezekben leírják azt is, 
hogy három-négy generáció alatt az 
idő mindent be szokott gyógyítani, 
és megtörténnek az első lépések afe-
lé, hogy a múlt végre tényleg múlttá 
váljon. És azt is leírják, hogy Trianon-
nal mindez nem történt meg. Trianon 
kivétel. 
Két hónappal ezelőtt megvettem az 
egyik történelmi folyóirat Trianonról 
szóló különkiadását.
A teraszon ülve kezdtem olvasni. Be-
lém hasított, hogy Trianonnal kap-
csolatban nem az ismeretek, a tudás 
felhalmozása, az adatok, az elemzések 
a legfontosabbak. Érezni kell. Róttam 
a betűket lapról lapra és azon kaptam 
magam, hogy kedvem lenne összetép-
ni, cafatokra szaggatni a magazint, 
mint ahogy a hazámmal tették.
Éreztem a dühöt, az elkeseredettséget, a 
tehetetlenséget és a reménytelenséget. 
Egyszerűen nem tudtam befejezni. 
Talán egyszer rá szánom magam.
Elég, ha csak gondolunk rá?
Igen is beszélnünk kell róla. Beszél-
nünk kell az érzéseinkről. Minden le-
hető fórumon és felületen. Ha kell tár-
gyilagosan, kutatva, elemezve. Ha kell 
érzelmektől fűtve, de gyűlölet nélkül. 
Beszélnünk kell, mert tudjuk, hogy a 
határainkon kívül ez a kérdéskör az 
oktatásban nincs, vagy felületesen 
van kibontva.
Ezért lehetséges, hogy például Ro-
mániában a román lakosság jelentős 
részének fogalma sincs, vagy leg-
alábbis csekély fogalma van arról, 
hogy a magyarok egyáltalán mit is 
keresnek Románia közepén és hogy 
kerültek oda.
Beszélnünk kell róla, hogy a gyere-
keink tudjanak róla. Erőt tudjanak 
meríteni abból, hogy a nemzetünk 
ma is létezik, erőt tudjanak meríteni 
abból, hogy ez a nemzet országhatá-
rokat ível át.
Beszélnünk kell róla, sőt ki kell, hogy 
beszéljük, hogy tanulhassunk belőle, 
mert nem csak az igazságtalan dön-
tésre, hanem az oda vezető út tanul-
ságaiból is okulnunk kell.
Beszélnünk kell róla, hogy erőt me-
rítsünk a küzdeni tudásból, és re-
ménytől felvértezve, emelt fejjel ha-
ladjunk előre. 

Ezt az érzést, bíztatást nyújtja ne-
künk Babits Mihály: Áldás a ma-
gyarra című versének két szakasza:

"Ne mondjátok, hogy a haza nagyob-
bodik.  
A haza, a haza egyenlő volt mindig  
ezer év óta már, és mindig az marad,  
mert nem darabokból összetákolt 
darab:  
egytest a mi hazánk, eleven valami!  
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, 
toldani. 

Máskor is hevert már elkötött tagok-
kal.  
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.  
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,  
futni kezdett a vér elapadt erébe.  
Visszakapta ami soha el nem veszett.  
Nagyobb nem lett avval. Csak egész-
ségesebb." 

100 éves kérdőjel
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete utoljára 
– a karantént megelőzően - 2020. február 24-én ülésezett, 
négy hónap elteltével került sor tehát az újabb alkalomra. 
Dr. Szalay László polgármester az ülés elején beszámolt 
azokról az intézkedésekről, amelyeket a város vezetése a 
járványveszély elhárítása érdekében tett (terjedelmi okok-
ból ezt a beszámolót a következő számunkban közöljük – a 
szerk.)
Az Önkormányzat – a város pénzügyi stabilitása érdeké-
ben - több esetben kénytelen volt beruházások, fejleszté-
sek, dologi beszerzések elhalasztásáról dönteni. Sok terü-
leten viszont jelentős munkák zajlottak. A járványügyi 
veszélyhelyzetben elvégzett beruházások és felújí-
tások az alábbiak voltak:

A képviselő-testület a beszámoló 
elfogadását követően tért rá 
a napirendi pontok tárgyalására. 
Összesen 25 előterjesztést tárgyaltak 
meg. 

Sürgősséggel került a képviselők elé két, pályázati pénzek 
elnyerését célzó napirendi pont: a testület egyhangú sza-
vazással döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Mun-
kácsy Mihály utca (Némedi út – Haraszty F. utca köz-
ti szakasz), illetve a Baktay téren található zsidó sírkert 
felújítására. Szintén egyhangú szavazással támogatták, hogy 
az Önkormányzat kössön település-rendezési szerződést a  
Golgota utcai társasházak építtetőjével a szükséges parkolók, 
járda és csapadékvíz-elvezetés megvalósítására. Módosították 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet.

Ezt követően kerültek sorra az eredeti meghívóban sze-
replő napirendi pontok. 

Egyhangú igennel fogadták el a képviselők az Önkor-
mányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2019. 
évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet, és az 
ezekről szóló jelentéseket. Ezt követően tértek rá a he-
lyi adórendelet megtárgyalására, amely már a bizottsági 
üléseken is nagy vitát váltott ki, mivel adóemeléseket 
tartalmaz.

Az új rendelet előzménye az, hogy a gépjárműadó köz-
ponti elvonása, valamint az iparűzési adóbevétel várha-
tó csökkenése miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került az 
Önkormányzat. Ezen egyrészt jelentős kiadáscsökken-
téssel (ezeket már meglépték, amint arra a cikk elején 
utaltunk), másrészt elviselhető mértékű adóemeléssel 
próbál úrrá lenni a város vezetése. Ez egyrészt azt jelen-
ti, hogy a vállalkozásokat terhelő építményadót 10%-kal 
emelik meg: a kisebb, 2000 m2-t el nem érő építmények 
esetén az eddigi 1.006 Ft-ról 1.100 Ft-ra nő az adó m2-re 
vetített összege, míg a nagyobb, 2.000 m2-t meghaladó 
építmények után az eddigi 1.200 Ft 1.320 Ft-ra nő az 
adó. Ez még mindig jócskán elmarad a törvény által 
megengedett maximumtól, ami 1.951 Ft/m2/év. 

A másik, jelentősebb emelés a magánszemélyek kom-
munális adóját (=ingatlanadó) érinti. Ez az adó ed-
dig elhanyagolható mértékű volt Dunaharasztin, 3.000 

Beszámoló a 2020. június 29-én tartott képviselő-testületi ülésről

- Felújították a kis gördeszka pályát a Piac tér 
mellett.
- A „Zöldharaszti” fásítási program keretében a 
Hősök terén, a Piac téren és az A-3 belvízelve-
zető csatorna mentén fasorok ültetésére került 
sor. Ezen felül a lakosság részére is biztosítottak 
fákat a „Fogadj örökbe egy fát!” program foly-
tatásaként.
- A Magyar utcában elkészült a buszváró, vala-
mint a nagyméretű szikkasztó árok felújítása a 
vasúttal szemben lévő területen.
- A Sport szigeten forgalomlassító küszöböket 
helyeztek ki a Sziget utcában és az Evezős ut-
cában.
- Üzembehelyezésre kerültek az okos zebrák. 
Összesen 6 db gyalogosátkelő működik jelenleg 
ezzel a technológiával.
- Befejeződtek a Jedlik Ányos utcában az A-3-7 
csatorna mederrekonstrukciós munkái és a kor-
lát építése.
- Elkészült a Damjanich utcai parkoló építé-
se a Felnőtt Orvosi Rendelő környezetében és 
befejeződött a forgalomba helyezési eljárás. A 
fejlesztés keretében a közvilágítás bővítésére is 
sor került.
- A Felnőtt Orvosi Rendelő műszaki átadás-át-
vétele 05.22-én megtörtént, a használatbavételi 
engedélyezés folyamatban van, a szakhatóságok 
már megadták a hozzájárulásukat, az engedély 
kiadására várnak. A projekt zárása augusztus 
31-én esedékes. A rendelő bútorai elkészültek, a 
3 fogorvosi rendelőben új fogorvosi székeket he-
lyeztek el, a szükséges berendezések, eszközök 
beszerzése is megtörtént, néhány ezek közül: 
asszisztensi székek, kórtermi székek, fektető 
ágyak, vérvételi szék, várótermi padok, fogasok, 
kerekesszék, UH csontsűrűségmérő, defibrillá-
tor, EKG készülék, boka-kar indexmérő, smart 
tester.
- Az energetikai pályázat keretében megvaló-
suló intézmény felújítások határidőre befeje-
ződnek, a külső homlokzati színezés a Városi 
Bölcsődénél elkészült, a Művelődési Háznál és 

a Mese Óvodánál folyamatban van; a napelemes
rendszerek üzembe helyezése jelenleg zajlik. A 
József Attila Művelődési Ház teljes tetőszerke-
zet felújítása befejeződött.
- Három óvodában folyamatban van a klímák 
telepítése. A Százszorszép Óvodában 3 csoport-
szobában már használják,  a Szivárvány Óvodá-
ban 4 csoportszobában és az irodában 2 héten 
belül elkészül, a  Mese Óvodában 6 csoport-
szobában a homlokzati színezés befejezése után 
lesznek felszerelve a berendezések.
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Ft/év, emeletes házaknál 5.000 Ft/év. Ez az alacsony 
adómérték a továbbiakban nem tartható fenn. Néhány 
környékbeli település adómértéke: Taksony 9.000 Ft, 
Dabas 17.000 Ft, Szigethalom 15.000 Ft, Tököl 12.000 
Ft, Kiskunlacháza 13.200 Ft. Szigetszentmiklós m2 után 
adóztat, ez 600 Ft/m2/év, ami egy 60 m2-es lakás után 
36.000 Ft-ot, míg egy 100 m2-es ház után 60.000 Ft-ot 
jelent évente. Ráckevén ugyanez a rendszer, csak ott 250 
Ft/m2/év, ami – az előző példánál maradva – 15.000, 
illetve 25.000 Ft-ot jelent évente. 

Dunaharasztin ezekkel szemben 12.000 Ft/év lesz min-
den ház és lakás adója 2021-től kezdve. Ezt, ahogy ed-
dig is, két részletben kell megfizetni, és a 70 éven felüli 
lakosok továbbra is mentességet élveznek az adó alól. 
Fontos még, hogy a magánszemélyeket terhelő kommu-
nális adót méltányosságból el lehet engedni, vagy rész-
letfizetést lehet engedélyezni a kérelmezőknek. 

A vitában ellenérvként hangzott el, hogy a vállalkozá-
sokat és a magánszemélyeket nem lehet a jelenlegi hely-
zetben adóemeléssel terhelni, és az emeléssel meg kéne 
várni az őszi időszakot, amikor már látható lesz, hogy 
mennyi iparűzési adó bevételtől esik el a város. 

A képviselő-testület végül 10 igen szavazattal, kettő el-
lenében támogatta az új adórendelet megalkotását.

A nyersanyagárak emelkedése miatt szükségessé vált a 
közétkeztetés díjainak emelése is. A képviselő-testület 9 
igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
szavazta meg ezt az előterjesztést. 

A testület eredményt hirdetett a közútkezelési felada-
tokra kiírt közbeszerzési pályázaton. A város útjainak 
karbantartását a következő 2 évben is a Hidrográd Kft. 

látja majd el. A képviselők között nem kapott többsé-
get ugyanakkor az az előterjesztés, amely a közvilágítás 
korszerűsítésére indított volna el közbeszerzési eljárást. 
A felvázolt pénzügyi konstrukciót 6 képviselő találta 
meggyőzőnek, 3 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett. 
A testület ezt követően kifejezte szándékát a Paál Lász-
ló utca megépítésére az 51-es főútvonalig, valamint egy 
körforgalom megépítésére a két út találkozásánál. Ebből 
a célból megkezdik a tárgyalásokat az érintett ingatla-
nok tulajdonosaival a szükséges földterületek leadásáról. 

A képviselők az idei évben is döntöttek a helyi civil 
szervezetek, egyházak támogatásáról, melyből az Ön-
kormányzat nehéz helyzetében sem vontak el, így 15 
millió forintot osztottak ki a pályázók között, elfogadva 
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslatait. 
Elfogadták a szervezetek előző évi támogatással való el-
számolását is.

A képviselők ezt követően fontos egészségügyi tár-
gyú kérdésekben döntöttek. Kinevezték az új, 5. 
gyermek háziorvosi körzetbe Dr. Dékány Györgyöt. 
Hozzájárultak ahhoz, hogy Dr. Rakonczai Györgyi pra-
xisát Dr. Szilicsány Adrienne vásárolja meg, Dr. Árvai 
Katalin fogorvosi praxisát pedig Dr. Kopcsányi Veroni-
ka. A Dr. Kelemen Annával kötött iskolaorvosi szerző-
dést felbontották, mivel a doktornő a jövőben a 10. fel-
nőtt háziorvosi körzetet látja el (emellett továbbviszi a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola orvosi feladatait is).
A testület elfogadta a pénzügyi, majd a városfejlesztési 
bizottság előző évi munkájáról szóló beszámolókat, az 
ÉDV Zrt. 2019. évi mérlegét, a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő 
fél év munkatervét, majd zárt ülésen tárgyalt meg egy 
személyi jellegű előterjesztést.
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Folytatjuk városnéző sétánkat, hogy 
megismerjük városunkat és egyúttal 
nagyjainkat is: „A Jedlik Ányos út az 
Északi-Iparterület gerincútja. Nevét 
1996-ban kapta az Ipari negyed létre-
jöttekor. Az út párhuzamos az 51-es 
úttal, annak vonalát, majd az M0-ás 
utat követi egy félkörívvel, és egészen 
a MÁV-vasútvonalig megy. Négy út 
keresztezi: a Határ út, Csonka János, 
Gábor Áron és Puskás Tivadar utca. 
Fontosságára jellemző, hogy több je-
lentős üzemet, vagy raktárbázist talá-
lunk itt, ahol több mint ezer haraszti 
dolgozik helyben. Kiépült közlekedési 
infrastuktúra segíti a gyors tájékozó-
dást és a haladást a város szívébe.” Írja 
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész.
220 éve, 1800. január 11-én, Szimőn 
született az egyik legnagyobb magyar 
fizikus és feltaláló, dr. Jedlik Ányos. 
Egyszerű szülei komoly hangsúlyt for-
dítottak fiúk taníttatására. Győrben 
a bencéseknél tanult,  és innen is in-
dult tudományos pályája. 1847-ben 
– unokatestvérével, Czuczor Gergely 
későbbi nyelvtudóssal együtt – a Szent 
Benedek-rendbe is belépett. Először a 
győri gimnáziumban tanított fizikát, 
később a pozsonyi királyi akadémián, 
és a pesti tudományegyetemen adott 
elő. Hogy rendtársait meglepje, kifej-
lesztette mesterséges szénsavas vizet 
előállító berendezését. Ennek alapján 
létesült az első szikvízüzem hazánk-
ban. Ehhez a találmányhoz köthető az 
első németes nevén spiccer elkészítése 
is 1842. október 5-én, Fáy András pin-
céjében, barátaival való közös szüret 
alkalmával, és innen indult világhódító 
útjára a frissítő szódával hígított bor. 
Vörösmartynak azonban nem tetszett 
ez az elnevezés, így helyette kitalálta a 
fröccs szót. Jedlik fiatal tanárként kez-
dett el az elektromágnesességgel foglal-

kozni. Több évvel megelőzve kortársait 
olyan gépeket talált fel, amelyek me-
chanikai energiabefektetés mellett ké-
pesek egyenáramú villamos energiát 
előállítani. Az 1848-49-es események 
azonban hullámvölgyet jelentettek 
pályafutásában, miután felcsapott 
nemzetőrnek: hamarosan elvesztette 
katedráját. Jóllehet, az önkényuralom 
idején nehezen tudták elfeledni Jedlik 
1848-as szerepvállalását, azonban kivé-
teles tudása miatt hamarosan vissza-
kapta egykori tanszékét. Tankönyvek, 
kétnyelvű szakszótárak is jegyzik a ne-
vét; anyanyelvén írt tudományos mun-
kássága a nyelvtudomány számára is 
jelentős. Nyugdíjas éveit Győrben, a 
rendházban töltötte, ahol élete végé-
ig folytatta fizikai kísérleteit. Utódja 
az egyetemi tanszéken, Eötvös Lóránt 
mondta róla: „A rendíthetetlen hit Is-
tenben, a tudományszeretet, a tanítók 
soha nem lankadó szorgalma, az em-
bertársak bajai iránt fogékony jó szív, 
az önzetlen hazaszeretet mind olyan 
vonások, melyek jellemében rendjének 
szokásai nyomán indultak fejlődésnek 
és erősödtek meg.” 1895. december 13-
án – 125 éve - hunyt el. Nevét - innová-
ciós díj, társaság, egyetemi kollégium, 
két középiskola és országszerte utcák, 
terek - mint a mi haraszti utunk is - 
viselik.
A pandémia időszaka alatt is gazda-
godott a Dunaharaszti Városi Könyv-
tár. Fenntartónk biztosította adatbá-
zisunk fejlesztésének támogatását, így 
honlapunkon, a www.dhbiblio.hu>-n 
az online térben is kereshetnek, akár 
letölthetnek, kinyomtathatnak régi 
haraszti képeslapot is - amely hely-
ismereti gyűjtemény - intézményünk 
sok éves gyűjtő-, feldolgozómunkájá-
nak a gyümölcse >DOKUMENTUM-
KERESŐ>KERESŐ>FOTÓKE-
RESŐ>TÉMAKÖR (pl. HK, HF,…) 
szerint.  Amennyiben felhasználják 
a gyűjtemény 1-1 becses darabjának 
másolatát, kérjük, hogy forrásként 
nevezzék meg a Dunaharaszti Városi 
Könyvtár nevét. 
Örömmel hívjuk a Dunaharaszti 
Városi Könyvtárba (2330 Dunaha-
raszti, Dózsa Gy. út 12/b.) Önöket: 
a rendkívüli jogrend után az első 
ütemben alapszolgáltatást, kölcsön-
zést biztosítunk úgy, hogy az előzete-
sen e-mailben kért dokumentumokat 
összeállítjuk az olvasóknak, illetve 
vissza tudják hozni a korábban kiköl-

csönzött könyveket, hangoskönyveket, 
filmeket. A visszahozott köteteket, 
DVD-ket karanténban fogjuk tartani. 
Az előzetesen beküldött lista alapján 
könyvtárosaink összekészítik az olva-
só számára kéréseik szerint az igényelt 
dokumentumokat. Könyvtárlátogatás 
előtt kérjük az olvasókat, hogy feltét-
lenül várják meg a visszajelzést, mert 
sok ezer kintlévőségünk van – ezért 
előjegyzésre nincs most lehetőség – és 
talán feleslegesen fárad el a könyvtár-
ba.  Akinek nincs elektronikus leve-
lezése, azokra is tekintettel leszünk: 
előre összeállított, vagy a konkrét kí-
vánságok alapján könyvcsomagokkal 
várjuk őket. Tessék telefonon hívni 
bennünket. 
Az újranyitás jelenlegi körülmé-
nyei - az óvintézkedések betartásá-
val - fokozott türelmet és együttmű-
ködést kívánnak mindannyiunktól, 
fokozatosan térve vissza a korábban 
megszokottakhoz, biztonságunk ér-
dekében. Fontos, hogy a nyitással 
együtt betartsuk a legfontosabb biz-
tonsági-higiéniai intézkedéseket. Mi 
az olvasóinktól kérni fogjuk a maszk 
használatát, melyről mindenkinek 
magának kell gondoskodnia, a kézfer-
tőtlenítést, melyhez biztosítjuk a láb-
pedálos kézfertőtlenítőt,  a megfelelő, 
legalább 1,5 méteres távolságtartást, 
és ezzel összefüggésben a kölcsönző 
térben való tartózkodás maximális 
létszámát, és a kölcsönző térben való 
tartózkodás maximális idejét. Nyit-
vatartás: hétfőtől péntekig: 10.00-
12.00.13.00-16.00.
A második ütemben – augusztus 21-
től remélhetőleg - visszatérhetünk a 
rendes nyitvatartásra, és korlátozott 
látogatószámmal megnyílhatnak a 

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti Városi Könyvtár
Dunaharaszti - 2020. július6



DUNAHARASZTI HÍREK

könyvtár közösségi terei. A harmadik 
ütemben a helyben használat, számí-
tógépes és reprográfiai szolgáltatások 
igénybevételét engedélyezhetik. Ne-
gyedik ütemben -  a közösségi térben 
tartandó nagyobb érdeklődésre szá-
mító előadásokat, találkozókat - szep-
tember közepétől kezdeményezünk. 
Várhatóan újraindul a Dühöngő és a 
Játékdélután; találkozunk majd Olva-
sóinkkal a hagyományos Városnapo-
kon itt a Baktay téren, szeptemberi 
vendégünk lesz Grecsó Krisztián; az 
októberi Országos Könyvtári Napok 
keretében találkozhatnak Sterczer 
Hildával, a Himaláját meghódító „Hó-
párduc” feleségével, majd R. Kelényi 
Angelikával.
Skarupka István gyönyörűszép olaj-
festmény-tárlatát ismét meghosszab-
bítjuk.
A mosoly? Van okunk mosolyogni-ne-
vetni, mert mi – akik olvassuk ezt az 
újságot – túléltük a járvány első hul-
lámát! Szerintünk a mosoly-nevetés 
minden öltözéknél jobban áll minden-
kinek, és jó, ha a mindennapokban 
is viseljük. Annyi mindent túléltünk 
már, mert túl kellett élnünk. A kér-
dés mindig az, hogyan fogjuk túlél-
ni! Összetartva, egymás kezét fogva, 
egymást támogatva? Vagy a másikra 
mutogatva, ellenségeskedve? Nos, ha 
az utóbbiakat választjuk, egy dologra 
biztosan készüljünk fel: ebben az eset-
ben a legrosszabbat saját magunkkal 
tesszük! Ez ugyanis sok szorongást 
okoz, az meg árt az egészségnek. Talán 
keressük inkább a belső egyensúlyt. 
Az életünk arról szól, ahogyan a min-
dennapokat megéljük, és ez jelentős 
mértékben hozzájárul a mentális és a 
fizikai egészségünkhöz is! Mosolyog-
ni-nevetni a maszk mögött is lehet…
Viszont kirándulás, kerékpározás köz-
ben nem viseljük, és ráadásul a sport, 
a testmozgás ugyancsak védi az egész-
ségünket, mert pozitív energiákat sza-
badít fel bennünk! Ehhez a tevékeny-
séghez tudunk segítséget nyújtani 
kerékpáros túrakönyvekkel, amelyek 
bemutatják A MAGYARORSZÁGI 
KERÉKBARÁT UTAKAT, útvona-
lakat, hogy kedvet ébresszünk mind a 
sporthoz, mind a szép tájak felkeresé-
séhez. Észak-Magyarország, Dél-Du-
nántúl, a Tisza-tó környéke, Budapest 
közeli és távolabbi környéke, Burger-
land, Bükk, Balaton, Bakony, Horto-
bágy, Kisalföld, Csallóköz,… kerülhet 
közel a biciklisekhez, és a szerzők úgy 
állították össze az útvonalakat, hogy 
a nehezebb szakaszok kihagyhatók. 

Olcsó szálláshelyek, remek látnivalók 
akadnak mindenütt.

2019 után 2020-ban is egy mókás 
kötet, Zalka Csenge Virág: RIBIZLI A 
VILÁG VÉGÉN című könyve (Móra 
Könyvkiadó, 2019) nyerte el a HUB-
BY (Magyar Gyerekkönyv Fórum) Év 
gyerekkönyve díját – gyerekkönyv író 
kategóriában. Ha szeretitek a nép-
meséket, mindenképp olvassátok el, 
ha pedig eddig nem voltatok népme-
serajongók, tegyetek egy próbát! Ez 
ugyanis nem egy hagyományos nép-
mesegyűjtemény. Ribizli a világ végén 
egy kalandos sorsú kislány, aki az apá-
cazárda ablakából kikandikálva ismer-
kedik meg a legkisebb királyfival, és a 
világ végére is eljutva segíti őt a trónra. 
A kötet többi hőse is csupa izgalmas 
és gyakran rendhagyó fiú és lány, akik 
a hagyományos magyar népmesekincs 
kevésbé ismert zegzugaiból érkeznek a 

mai olvasóhoz. A gyűjtemény kiterjed 
az egész magyar nyelvterületre, Sziget-
köztől Székelyföldig, Vajdaságtól Kár-
pátaljáig, képviselve a magyar nyelvű 
mesehagyomány lenyűgöző szépségét 
és gazdagságát. (6-10 éveseknek) 

Kate Morton: AZ ÓRÁSMESTER 
LÁNYA (Cartaphilus Kiadó, 2019) 
1862 nyarán ifjú művészek marok-
nyi csoportja jelenik meg a Temze 
partján álló Birchwood kúriában. 
Vezetőjük a kimondottan szenvedélyes 
és kiemelkedően tehetséges Edward 
Radcliffe, a tervük pedig az, hogy a 
külvilágtól elzárkózva, ihletet keres-
ve, alkotásba merülve töltik a nya-
rat. Mire tervezett tartózkodásuk 
véget ér, egy nő gyilkosság áldozata 
lesz, egy másiknak nyoma vész, el-
tűnik egy nagy értékű tárgy, és Ed-
ward Radcliffe élete romokban hever. 
Másfél évszázad múltán Elodie Wins-
low, a fiatal londoni levéltáros egy 
mappában két látszólag összefüggés-
telen dokumentumra bukkan: az egyik 
egy elragadó külsejű, Viktória-kori 
öltözéket viselő nő fényképe, a másik 
pedig egy művész vázlatfüzete, mely-
ben felfigyel egy folyókanyarulatban 
álló, kétormú ház rajzára. Vajon mi-
ért találja Elodie oly ismerősnek Bir-
chwoodot? És ki lehet a régi fényképen 
látható fiatal nő? Fény derül-e valaha 
is a titkára? Az órásmester lánya év-
századokon átívelő, lenyűgöző történet 
gyilkosságról, titkokról, rablásról, mű-
vészetről és szerelemről. - Jó könyve-
ket, kellemes olvasást, nyarat kívánnak 
a könyvtár munkatársai – és köszönjük 
az Önök megértését, valamint Bujdosó 
Ambrusnak a retro-asztalt!
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Nyílik a 10. háziorvosi 
körzet – új felnőtt 
háziorvosa lesz 
a Városnak! 

A taksonyi családi ház nappalijá-
ban a legkisebb leányka, a négy-
éves Liza perdül Anya ölébe, míg mi 
beszélgetünk egy finom kávé és a házi 
ischler mellett. Dr. Kelemen Anna 
négy iskoláskorú és egy óvodás gyer-
mek édesanyja, két fiút és három lányt 
nevelnek szintén orvos férjével, abban 
a házban, ahol valaha a nagyszülők 
nevelték gyermekeiket. Férjével a 
gimnáziumi évek alatt ismerkedtek 
meg és támogatták egymást az 
orvossá válás éveiben. Ősztől 
Dunaharaszti új háziorvosi praxisának 
orvosa.
Mi köti Önt Dunaharasztihoz?
Haraszti lány vagyok, a Fő úton állt 
a nagyszüleim háza, ott éltünk 3 éves 
koromig, aztán szüleimmel Ligetre köl-
töztünk. A Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolába jártam. 10 éves koromban 
mondtam szüleimnek, hogy én orvos 
leszek! Nem volt orvos a családunkban, 
de én egészen biztosan tudtam, hogy 
gyógyítani szeretnék. 17 éves koromtól 
jártam Mihálcz Pali bácsihoz biológia 
órákra, többünket ő készített fel az or-
vosi egyetemi felvételire. Ott ismertem 
meg a későbbi férjemet, akivel azóta 
is együtt vagyunk, kísérjük egymást 
az orvosi pályán is. Ő a Transzplan-
tációs Klinikán belgyógyász-nefrológus 
főorvos, a vesetranszplantált betegek, 
gyermekek gondozásával foglalkozik.   
Gimnáziumi tanulmányaimat a Bak-
tay Ervin Gimnáziumban végeztem, itt 
osztálytársam volt Hégely doktor, Du-
naharaszti egyik háziorvosa. A leendő 
asszisztensem, Szabó Magdolna álta-
lános iskolai osztálytársam volt. Ezer 
szállal kötődöm Harasztihoz.
Hol dolgozott korábban?
A gyerekek születése előtt három 
állásban is dolgoztam orvosként, 
sokáig párhuzamosan. Az Uzsoki 
kórházban belgyógyászati osztályon 
dolgoztam főállásban, ahol az osztály 
fő profilja a magas vérnyomás és 
vesebetegség volt.   Az egyetemi évek 
alatt már jelentkeztem mentőtisztnek a 
Szigetszentmiklósi mentőállomásra, ez 
szerelemmé vált és az orvosi diploma 
megszerzése után mentőorvosként 
továbbra is részt vettem a terület 
sürgősségi betegellátásában.  Emellett 

Varga Álmos hívására Dunaharasztin 
vállaltam ügyeletet. Mindhárom terület 
nagyon sok tapasztalatot adott. A men-
tőzés és az ügyelet is rendkívül széles 
skálán mozog az akut ellátás szempont-
jából. A szülésektől a baleseteken át a 
hirtelen rosszullétekig, akár életveszé-
lyes helyzetekig is helyt kell állni, gyor-
san kell dönteni, sokfelé kell egyszerre 
figyelni – én ezt nagyon szeretem. A 
mai napig azt élvezem, ha történnek 
a dolgok körülöttem, nem szeretem az 
állóvizet.
Amikor legidősebb fiúnkat, Regőt vár-
tuk a sürgősségi ellátást abba kellett 
hagynom, de a mai napig megdobban 
a szívem, ha szirénázó mentőautót hal-
lok. A gyerekek sorban születtek Lili, 
Blanka, Csanád szinte egymás után, s 
aztán Liza 4 évvel ezelőtt, így lett tel-
jes a családunk, így szerettük volna a 
férjemmel.  A komplementer medicinák 
közül engem is érdekelt a máig vitatott 
homeopátiás orvoslás, ezért elvégeztem 
a klinikai homeopátia képzését és nem-
zetközi vizsgát tettem. 
A nagycsaládos életet a kórházi mun-
kával és a távolsággal nehéz volt ösz-
szeegyeztetni, ezért két éve a meghir-
detett iskolaorvosi állásra jelentkeztem. 
A Rákóczi Ferenc és a Hunyadi 
János Általános Iskolában dolgozom. 
A belgyógyászathoz hasonlóan a 
háziorvoslás szintén egy átfogó szakma, 
ez is motivált abban, hogy háziorvosi 
szakvizsgát tegyek. Gyakorlataim egy 
részét Rakonczai Györgyi kolléganőnél 
végeztem, akitől rendkívül sokat tanul-
tam emberi hozzáállásból és szakmai 
szempontból egyaránt. 
2000-ben végzett a Semmelweis 
Egyetemen, miben látja a különb-
séget a két orvos szakma a belgyó-
gyászat és a háziorvoslás között?
Én a családorvos kifejezést jobban 
szeretem. Azt szokták mondani, a csa-
ládorvos a kapuőr.  Mi vagyunk azok, 
akik a család és az intézmény, vagyis 
a kórház vagy rendelőintézet között 
vagyunk. Hozzánk fordul először pa-
naszával a beteg, s a sok-sok informá-
cióból ki kell tudnunk szűrni, hogy mi 
lehet a baj, mi állhat a panaszok mö-
gött, rá kell jönni, hogy melyik irányba 
induljunk. Nagyon fontos a lényeglátás. 
Emeljük ki a panaszokat és rakjuk ösz-
sze a képet – ez a feladatunk. A csa-
ládorvoslásban az emberi tényezőt is 
meghatározónak tartom. Az orvosnak 
olyan bizalmat kell kiépítenie a beteg-

gel és közte, hogy elegendő információ-
hoz jusson egy beszélgetés során. A jó 
családorvos kicsit jó barát is. Van, hogy 
a beszélgetés utolsó egy percében hang-
zik el egy nagyon fontos mondat, s le-
het, hogy ott a lényeg. Ki kell tudnunk 
várni azt az utolsó mondatot is. Fontos 
tudni a szülők, nagyszülők betegségeit 
is, hiszen a generációk átörökíthetik a 
betegségeket vagy betegséghajlamokat, 
amit az orvosnak ismerni kell. 
A családorvosnak nagy hangsúlyt kell 
fektetnie az egészség nevelésre is.  Is-
kolaorvosként magam is látom, hogy 
már fiatal korban problémát jelent a 
mozgásszegény életmód, túlzott ener-
giaital fogyasztás, stresszszituációkkal 
való megküzdési stratégiák hiánya. 
Az utóbbi időben nagyon gyakoriak a 
pajzsmirigy problémák, magas vérnyo-
más, cukorbetegség, szív és érrendszeri-, 
valamint daganatos betegségek. Sajnos 
azt kell mondjam, ezek a betegségek, 
melyek korábban 40-50 éven túli embe-
rekre voltak jellemzők, ma már a har-
mincas korosztályt is érintik.  Ezekről 
muszáj beszélni, a megelőzést nagyon 
fontosnak tartom. Tervezem, hogy 
tájékoztató anyagokat állítsak össze, 
melyek egyrészt egészséges életmóddal 
kapcsolatosak, másrészt már meglevő 
betegség esetén segítik a betegeket napi 
szintű életmódi tanácsokkal.  Ebben 
akár a komplementer medicinák is se-
gítségünkre lehetnek.  Hiszem azt, hogy 
legyen szó akármelyik kiegészítő medi-
cina ágról, van létjogosultsága a beteg-
ségek megelőzésében, gyógyításában, 
csak tudni kell, milyen szinten, milyen 
mélységig. Életmód, táplálkozás, alvás, 
sport, ásványi anyagok, vitaminok…. 
ezek igenis meghatározhatják az 
egészségünket – figyelni kell rájuk. Én 
ezt az irányt képviselem.
A koronavírus sok gondot okozott ne-
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künk, de vitathatatlan, hogy a vész-
helyzet miatt a mindennapok részévé 
vált az elektronikus egészségügyi rend-
szer a gyógyításban. Sok dolgot leegy-
szerűsíthet a használata. Gondolok itt a 
receptek felírására, nem kell feltétlenül 
a rendelőbe bejönni a rendszeresen sze-
dett gyógyszerek felírása miatt, otthon 
mért adatok, vérnyomás, pulzus, vércu-
kor a rendszerben rögzíthető és egyből 
látja a kezelőorvos. Orvosi távkonzul-
tációkra is lehetőség van a beteggel 
kapcsolatban, a kórházi kezelések vala-
mennyi adata hozzáférhető számunkra, 
egy otthon felejtett zárójelentés nem 
okoz gondot és folytathatnám a felso-
rolást. Ezek a technikai lehetőségek jól 
beváltak és hatékonyak. 
Mikor indul az új praxis?
 Augusztus hónaptól már indul a rende-
lés a jelenlegi épületben. Bereczki Péter 
doktor betegeinek egy részét átveszem, 
mert ő szeretne az aktív orvoslásból ha-
marosan visszavonulni. A rendelési idő 
Bereczki doktor rendelési helyén és ide-
jében fog történni átmenetileg.  Remé-
nyeink szerint szeptembertől már az új 
rendelőben fogadhatom a hozzám for-
duló betegeket. Az Ipari Park területé-
hez közeli környék fog hozzám tartozni. 
A Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
továbbra is én leszek az iskolaorvos. 
Szeretettel várom azokat a betegeket, 
akik bizalmukkal megtisztelnek.

Új gyermekorvossal au-
gusztustól megnyílik az 
5. gyermekorvosi körzet 
Dunaharasztiban!

Öt gyermeke van, vezetett egész-
ségügyi témákkal kapcsolatos film-
klubot gimnazistáknak, szenvedélyes 
sportember, rendszeresen fut, több-
ször teljesítette a maratont, síel. 20 
éve gyógyít gyerekeket Dr. Dékány 
György, Dunaharaszti új gyermek-há-
ziorvosa, aki Tiszaföldvárról érkezett 
városunkba.
A találkozónkra három kisebb gyer-
mekével és feleségével érkezett a 
Kisduna Étterem teraszára, s míg mi 
beszélgettünk, a család egy másik 
asztalnál várta Apát egy-egy limoná-
dé mellett.
Mindig is Tiszaföldváron élt?
Nem, én eredetileg törökszentmiklósi 
vagyok- gondoltam is rá, hogy itt Du-
naharasztiban is közel vagyunk egy 
Szentmiklóshoz, és úgy tűnik, a folyó 
közelsége is megmarad az életemben: 
a Tisza mellől most a Duna közelében 
élek majd.

Miért választotta a csecsemő- és 
gyermekgyógyászatot? 
Szüleim  pedagógusok voltak a török-
szentmiklósi iskolában, kitűnő biológia 
tanárom szerettette meg velem a termé-
szettudományokat és javasolta szüleim-
nek, hogy efelé tereljenek. Így kerültem 
Szegedre a Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium biológia-kémia tagozatos 
osztályába, ahonnan többen is felvé-
teliztünk a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemre. A gimnazista osztályomból 
a lányok gyerekorvosok, a fiúk pedig 
kutatók, etológusok, genetikusok sze-
rettek volna lenni, aztán az évek alatt 
sokunknál fordult a kocka: én például a 
gyermekorvosi pályát választottam - és 
nagyon jól tettem. A gyermekorvoslás 
kifejezetten hálás hivatás. Nagyszerű 
megélni, hogy segítségemmel a gyer-
mekek akár komoly betegségekből is 
maradéktalanul felépülnek, tökéletesen 
egészségesek lesznek, regenerálódnak. 
Ez felnőtteknél már nem mindig adatik 
meg sajnos – a gyerekek azonban elké-
pesztő energiákkal rendelkeznek.
Miben látja a legnagyobb különb-
séget a felnőttek és a gyermekek 
orvoslása között?
Egy gyermekorvos a gyógyítás során 
mindig kapcsolatban van a szülőkkel. 
Munkánk egyik legfontosabb része, 
hogy a megfelelő tájékoztatással, kom-
munikációval, felvilágosítással segítsük 
a szülőket. Empátia és türelem - ez a 
két fontos érték a szakmai hitvallásom 
része. Azt gondolom, enélkül nem le-
het gyógyítani, s ami talán ugyanilyen 
fontos, csak elegendő tájékoztatással 
lehet a családok egészség tudatossá-
gát, egészség kultúráját formálni és 
erősíteni. Célom, hogy ebben segítsem 
a szülőket, hogy gyermekeik a legjobb 
esélyeket kapják az egészség terén. A 
megelőzés nagyon fontos, a szülőket 
informálni kell ezzel kapcsolatban. 
Természetesen vannak speciális gyer-
mekbetegségek, állapotok, amikor el-
engedhetetlen az orvos szaktudása, 
gyors helyzetfelismerése, döntésképes-
sége. De tudni kell azt is, hogy a szülők 
gondos, szeretetteljes ápolása, gondos-
kodása egy kis egészségügyi magabiz-
tossággal sok-sok  éven át támogatja 
a gyermeket. 
20 éve kezdtem a gyermekorvoslást, 
sok család, sok ezer gyermek, testvér-
pár fordult meg a rendelőmben Ti-
szaföldváron. Ez is a gyermekorvoslás 
egyik gyönyörű lehetősége: valódi csa-
ládorvosi munkát végezhetek - a csa-
ládban felnövekvő gyerekekre fókuszál-
va, akár 18 éven át.

Miért döntöttek Dunaharaszti 
mellett?
Ebben a városban az országban ritka-
ságként növekszik a gyermekek száma. 
Dunaharaszti egy fejlődő, dinamikus 
város, nem titkolom, hogy vonzó volt a 
lehetőség, amikor tudomásomra jutott, 
hogy új gyermekorvosi körzetet nyit az 
Önkormányzat, helyesen mérlegelve a 
városban élő gyerekek növekvő létszá-
mát. Szükség is van erre az ötödik kör-
zetre, hiszen ahogy hallom, az utóbbi 
évek óvoda és bölcsőde építkezésekkel 
teltek, sok fiatal család választotta Ha-
rasztit otthonául.
Ön is öt gyermekkel érkezik?
Három gyermekem él velünk, a két na-
gyobbik már egyetemista, illetve dolgo-
zik - ők már önállóak. Ikreink 10 éve-
sek, Dézi és Dénes, Döniz pedig 5 éves, 
óvodás. Nagyon szeretnek mozogni, 
sportolni, s tudom, hogy Dunaharasz-
tiban komoly sportélet van. A Hunyadi 
János Német Nemzetiségi Általános Is-
kola orvosa én leszek, de a sport kap-
csán is találkozunk majd a városban élő 
gyerekekkel, mert ebben az évben már 
a kötelező sportorvosi vizsgálatokat is 
meg tudom csinálni, hiszen az Országos 
Sportegészségügyi Intézet 2020-tól lehe-
tővé tette, hogy a háziorvosok is végez-
hetik a vizsgálatokat, én is szerződtem 
velük. Remélem, sok szülő örül majd a 
lehetőségnek, hogy nem kell messzebbre 
menni a sportoló gyerekekkel.
Melyik lesz az Ön körzete?
Az Alsófalu Nádor utcától délre eső 
területe fog hozzám tartozni, az itt élő 
családokat szeretném segíteni, az újszü-
lötteket és gyerekeket gyógyítani. Vá-
rom, hogy megismerjem őket. Előre is 
köszönöm a bizalmukat!

Hazay
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Sziszkó és Fati Vegyesbolt - Dh. Temető u. 29

Hétfőtől-vasárnapig 13-21 óráig és

2000 Ft felett INGYENESEN házhoz szállítunk

bármit, ami az üzletben kapható!

Hívjon, és már visszük is: 0630-841-2949

 

Házhoszszállítás: DUNAHARASZTI és

                            TAKSONY területén

DUNAHARASZTI HÍREK

Szemlátomás Optikai Szalonok  Dunaharasztin
    Az orvos szakértelmével

Szemészeti szakvizsgálatok:

-  Felnőtt,gyermek-és babaszemészet

-  Alkalmassági vizsgálat /jogosítvány,munka,továbbtanulás/

-  Ingyenes zöldhályog szűrés

-  Polatest

Szemüvegkészítés:

-  Monitoros munkavégzéshez védőszemüveg

-  Multifokális szemüveglencsék

-  Gyermek szemüvegek  

Kontaktlencsék minden gyártótól!

-  kiemelt ajánlat: Tratnsitions kontaktlencse!

                                                                                               Hónap 3.szerdája ,Zöld szerda!  

                                                                                                Kiemelkedő kedvezményekkel várjuk!

                                                                                                     Egészségpénztári és OTP SZÉP kártya elfogadóhely

Dunaharaszti, 
Báthori u. 1, Posta mellett.

Dunaharaszti, 
Némedi u. 69. Tesco üzletsor

Tel: 24/260-279
Mobil: 30/318-3444

 szemlatomas2@invitel.hu

Tel: 24/370-773
 Mobil: 30/677-6637

szemlatomas@gmail.com
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Reggel úszóedzésre 
megyek, utána iskolába 

Dunaharaszti diák is elnyerte a Ma-
gyarország jó tanulója jó sportolója 
díjat
Szalai Fanni a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola tanulója, szeptember-
ben kezdi a hetedik osztályt. Már 3 
éve triatlonozik, a TEAM ÚJBUDA 
sportolója, edzői Kuttor Csaba és Ru-
zsás Dávid. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma a „Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója −2019” címmel azon ta-
nulókat tüntette ki, akik a 2019-es 
tanévben kimagasló tanulmányi- és 
sportteljesítményt nyújtottak.
A díjazottak a „Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója − 2019” címet 
elismerő miniszteri oklevelet kapnak 
tanévben elért kimagasló tanulmányi- 
és sportteljesítményükért. A feltételek 
között szerepel, a kiemelkedő tanul-
mányi eredmény és a sportban hazai 
országos bajnokságban vagy nemzet-
közi versenyen is eredményesen sze-
repeljen az induló. A pályázatokat a 
minisztérium által felkért, független 
szakemberekből álló értékelő bizott-
ság bírálta el. 
A pályázatra a szülei nevezték és el-
mondása szerint, nagyon boldog volt, 
mikor megkapta a levet arról, hogy 
elnyerte az elismerést. Saját korcso-
portjában a 2019-s évben triatlon, 
kéttusa és diákolimpia versenyeken 
indult, és 21 versenyből 20-t fejezett 
be aranyéremmel, többek között meg-
nyerte a triatlon országos bajnoksá-
got, országos mezei futás diákolimpiai 
döntőjét, és győzelemmel tért haza 
Lengyelországból is egy rangos nem-
zetközi atlétikai versenyről.

Fanni a hét legtöbb napján már 6:00-
kor a medencében van, ezután megy 
az iskolába, délután pedig ismét 
edzésre. Ez a szoros időbeosztás és 
teljesítmény egy felnőtt számára is 
igen megterhelő lehet mentálisan és 
fizikailag is egyaránt, de a sok érem 
és a színötös bizonyítvány a bizonyí-
ték arra, hogy hatalmas kitartással és 
szorgalommal mindez megvalósítható.
“Reggel úszóedzésre megyek, utána 
iskolába. A délutáni edzés előtti rö-
vid időben megcsinálok valamennyi 
házi feladatot, utána pedig még este 
tanulok itthon. Szerencsére a tanárok 
nagyon megértők, és mindenben tá-
mogatnak” – mondta el Fanni.
A fiatal lány a vakáció kezdetével sem 
sokat pihen, nagy erőkkel készül a rö-
videsen kezdődő versenyszezonra.
Nagyon büszkék vagyunk rád!

Tanáraid

VAKÁCIÓ!  
Az idei tanév befejezése rendkívüli 
volt, úgy, mint az előző három hó-
nap is. 
Tanítványaim csodaszép alkotásokkal 
örvendeztettek meg vizuális kultú-
ra és technika tantárgyakból a táv-
oktatás során. Készítettek képeket 
pasztellkrétával, festettek virágot 
műanyag üveg aljával, papírgurigával, 
mosogató szivaccsal, pálcikára erősí-
tett vattával. Alkottak víz alatti cso-
davilágot, majd mesés utazást tettek 
hőlégballonnal. 
A legutolsó technika órán egy TER-
MÉSZET VADÁSZAT – KALAND 
- ra hívtam a gyerekeket. Ez a fela-
dat inspirációt adhatott kirándulásra. 
Nem kellett messzire menniük! 
Elég, ha az utcán, kertben sétáltak. 
Gyűjteniük kellett természetben ta-
lálható anyagokat (ágat, levelet, kö-
vet, tobozt, vadvirágot). 
Ebből a természetvadász kalandból 
jött a feladat: szavak írása. 

A gyűjtött anyagok felhasználásával 
le kellett írni: 
1. a keresztnevüket  
2. VAKÁCIÓ – szavakat!
Kértem őket, hogy csak természetes 
elemeket használjanak! Bíztattam a 
nebulókat, hogy vonják be családtag-
jaikat is!
Találékonynak bizonyultak, mert sok-
féle anyagot felhasználtak.

Szabóné Kovács Éva

Élete a sport
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Keresztény ünnepeink
Előtte – utána
A kedves Olvasó bizonyára ismeri az előtti és utáni fotókat, 
Lehet, hogy fogyókúrás reklám, lehet, hogy épületfelújítás 
volt a téma. Én most szeretnék ennek párhuzamosaként az 
elmúlt hónapokról gondolkodni.
A vírus előtt: emlékszem, milyen nagy elánnal kezdte az 
új évet a magyar közélet. Dübörgött a gazdaság, munka-
erőhiány volt, ragyogó jó előrejelzések, emelkedő bérek, 
nagy – nagy optimizmus volt. Voltak bizonyos rossz hírek 
valami vírusról, de Kína messze van. Mi meg itt vagyunk 
védett helyzetben. Aztán egyszer csak becsapot a villám. 
Mi is megkaptuk, azt, amire nem számítottunk. Drámai 
hírek jöttek Olaszországból, Spanyolországból, a franciák-
tól, britektől, most Amerikán van a sor.
Jött a karantén időszak. Ha valaki nekem két éve azt 
mondja, hogy fényes nappal, maszkban mászkálok, idő-
korlátok között vásárolhatok, az Európai Unióban nem 
mehetek külföldre, minden bizonnyal kinevettem volna. 
Ha valaki akkor azt mondja, hogy hónapokra bezárják a 
templomokat, a legsötétebb vallásüldözésnek gondoltam 
volna. Iskolákat, hivatalokat hónapokra bezárni, elképzel-
hetetlen lett volna. Nemcsak elképzeltük, megéltük. Ma 
azt mondom, hála Istennek. Az egész ország egy hétvégén 
átállt, az új életvitelre. A digitális távoktatásra, a szakér-
tők mondták, évekre lett volna szükség. Nekünk volt négy 
napunk… Bezártuk a templomokat, kinyílt a digitális tér. 

Szülők milliószámra lettek pedagógusok. Tanár, gyerek, 
szülő görnyedt a feladatok alatt. Sok családot összehozott 
a kényszer szabadság, sokan egymás idegeire mentek. Saj-
nálom a tragikus eseményeket. Ami pozitívum volt, hogy 
jobban igyekeztünk odafigyelni egymásra. A ma élő nem-
zedékek életében még nem volt ilyen próbatétel. Összesé-
gében jól vizsgáztunk, ez öröm.
A vírus után: nem vagyok próféta, nem is mernék jósolni. 
Lehet, hogy sok minden más lesz? Lehet. Megtanultunk 
távolságot tartani, az összetartozás miatt. Talán kisebb 
lesz a civilizációs nagyképűségünk. Talán belátjuk, a te-
remtmény nem nőhet a Teremtő fölé. A vírus, bizton gon-
dolom, senkiben nem hozott hitet, de lehet, hogy elgondol-
kodtatott. A keresztény típusú időszámítás Krisztus előtti, 
és Krisztus utáni időszakról beszél. A lelki, hitbeli életben 
is így van. Kívánnám, legyen az életünk az utáni időszak 
részese!

Varsányi Ferenc

Szalay Lajos rézkarc

A Kegyeleti park
Minden közösségnek, kisebbtől a na-
gyobbakig, fontos az ősök tisztelete. A 
családok legtöbbje rendszeresen kijár 
a temetőbe, gondozni elhunyt elődeik 
sírját. Mindenszentek idején, a szü-
lőhelyüktől elszármazottak többszáz 
kilométert is megtesznek, hogy 
felkeressék hozzátartozójuk sírhelyét. 
A nagyobb közösségnek is meg van a 
maguk feladata, hiszen létrehozták a 

Nemzeti Panteont és országszerte talál-
hatók védett temetők és emlékhelyek, 
ahol egy-egy város, vagy a nemzet ki-
emelkedő személyiségének sírja találha-
tó, és amely fontos a kollektív emléke-
zet számára – ilyen például Gárdonyi 
Géza nyughelye az egri várban.
Így tettünk mi harasztiak is, amikor 
létrehoztuk a magunk kollektív 
emlékhelyét az egykori „Öreg temető” 
helyén.
Temetőink története alig ismert, és ke-
vés hitelességet megerősítő adat áll ren-

delkezésre. Az 1702-es egyházi szemle 
(Canonica vizitatio) alapján tudjuk, 
hogy a török kor után a haraszti temp-
lom romos, használhatatlan állapotban 
volt. Valószínűsíthetően e templom 
mellett helyezkedett el a korábbi teme-
tő. Mivel a német betelepülést követő-
en az első haraszti keresztelés 1695-ben 
lett bejegyezve, az első temetés pedig 
csak 1716-ban, feltételezhető, hogy az 
új templom építéséig ebbe a temetőbe 
temetkeztek. Az 1700-as évek elején 
először egy fatemplomot, majd – miu-
tán ez a Rákóczi-szabadságharc idején 
tönkre ment, 1718-19-ben a Laffertek 
révén kőtemplomot építettek a mai 

Egy csepp helytörténet
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kisiskola helyén. A források szerint 
e körül helyezkedett el az első ismert 
helyű temető, amelyet az 1903-as, mai 
templom építésekor számoltak fel. A 
két évszám között, valamikor a 18. 
században új temető létesült a mai ke-
nyérgyár helyén. Hogy itt mikor volt az 
első és utolsó temetés, azt nem tudni, 
de a temetőt az 1950-es években szá-
molták fel. A temető helyén először a 
TSZ takarmánysiló gödröket létesített, 
majd foci grund lett belőle. A hetvenes 
években kenyérgyár létesült a terüle-
ten. Ekkor már működött az 1800-as 
évek elején megnyitott temető, mai 
Kegyeleti park helyén. Ebben a teme-
tőben településünk fejlődésének per-
szonális története is követhető (volt). 
Itt temetkeztek – főleg a sírkert első 
időszakában – a haraszti német föld-
művesek, iparosok, valamint néhány 
egyházi személyiség mellet a telepü-
lés földesurai, a Laffert család tagjai. 
A polgárosodás térnyerése után egyre 
több magyar nyelvű sírfelirat keletke-
zett; jelentős, tudományos, politikai pá-
lyafutással rendelkező személyek talál-
tak itt végső nyughelyre. A temetőben 
az utolsó temetés 1965-ben történt. Az 
1950-es évek végétől, a 60-as évek ele-
jétől már a mai köztemető működött. 
Valószínűleg az 1920 körül megnyitott 
Golgota utcai temetőben is ez okból 
szűntek meg ekkortól a temetések.
Így hát a haraszti „Öreg temető” 
sírjainak gondozása az utódok 
fogyásának ütemében fokozatosan 
elmaradt. Először a régi, százéves 
sírok, területek váltak elhagyottá – 
környezetüket sűrű orgonabokor vette 
körül –, majd foghíjakban a temető 
többi részén is megjelentek az elárvult 
sírok. A kilencvenes évek végére már 
alig járhatóvá vált a temető. Megje-
lentek a sírrongálók, estefelé titokzatos 
autók, szerszámos emberek látogatták 
a sírkertet, nyomukban lába kélt az ér-
tékes márvány síremlékeknek, táblák-
nak, sírdíszeknek. Valamit tenni kellett.  
2003-ban az önkormányzat felszámolta 
a Golgota utcai temetőt és a területet 

hasznosította. A felszámolás rendkívül 
korrekten és szakszerűen történt, még-
is sokakat lelkileg megviselt egy újabb 
keresztény temető felszámolása. Mivel 
a mi Öreg temetőnkben jóval később 
is temettek még, valamint még min-
dig sok sírt ápoltak, polémia alakult 
ki a megszüntetésről. Végül a képvise-
lő testület úgy döntött, hogy a teme-
tő kegyeleti parkként fog tovább élni. 
A romos sírköveket és az elburjánzott 
növényeket eltávolítják. A sírok nem 
kerülnek felszámolásra, a bennük lévő 
hamvak helyben maradnak. A területet 
parkosítják, arra épületet, oda nem illő 
műtárgyat létesíteni nem lehet. Így is 
történt, 2006-ban megtörténtek a mun-
kálatok, majd elkészült a parkosítás. 
2010-ben a Heimatland Harast Alapít-
vány kezdeményezésére a város ökume-
nikus keresztet és sírkőegyüttesből álló 
kegyeleti emlékművet állított a teme-
tő legrégebbi részén. Később a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat keresztet 
állított az egykori központi kereszt he-
lyén.
A kis utak, a virágok és gyep alatt ott 
nyugszanak őseink, sokunk rokonai és 
azok a személyiségek, aki sokat tettek 
Harasztiért és emléküket erkölcsi köte-
lessége a város közösségének tisztelni és 
megőrizni. Itt nyugszanak a Laffert csa-
lád tagjai, akik elindítói és megalapozói 
voltak a falu fejlődésének: báró Laffert 
Ignác birtokos, császári és királyi udvari 
titkár és családja, az őket követő Föld-
váry család tagjai.
Ide temették el Rajkovits Károly 48-as 
honvédtisztet, Tamásfy Mátyás esperes 
plébánost, Bartal Antal akadémikust, 
első faluszépítőt, Festetics Andor gró-
fot, a magyar színjátszás intendánsát, 
a Nemzeti Színház egykori titkárát és 
igazgatóját, Dedinszky Elemér szob-
rászművészt, a haraszti hősi emlékmű 
készítőjét (az ő hamvait később Buda-
pestre vitték a családi sírboltba), vala-
mint ismert haraszti családik felmenőit, 
akik életükkel a haraszti gyarapodást 
szolgálták.
A dunaharaszti kegyeleti part tehát 

még ma is temető! A földjében pihenő 
elődök biztosan örömmel fogadnák a 
parkban sétáló családokat, anyukákat, 
kisgyerekeket és talán boldogan néznék 
a mai, virágzó Dunaharasztit, ami az ő 
munkájuk gyümölcsét is jelenti. 
Adjuk meg hát őseinknek a tiszteletet, 
ha ellátogatunk hozzájuk a Kegyeleti 
parkba!

Adalék a Kegyeleti park történe-
téhez

A II világháború végén, 1944-ben a 
közelgő front miatt evakuálták a la-
kosságot. A beérkező szovjet megszál-
lók több helyen is hadikórházat létesí-
tettek, többek között a mai Hunyadi 
János iskola épületében. Ide hozták a 
környékbeli, de még a székesfehérvári 
súlyos harcok orosz sebesültjeit is. Sok 
volt a halott. Számukra egy elkerített 
területet hoztak létre az akkori teme-
tő, mai Kegyeleti park Óvodával szem-
közti területén. Fényképünkön – amely 
egy családi temetésen készült (Hangay 
Rupert esperes végzi a szertartást) –, 
látszik a háttérben a léckerítés, a kapu, 
felette az ötágú csillaggal. A katonai 
temetőt néhány év múlva megszűntet-
ték, a hamvakat a MÁV állomás előtt 
létesített katonai temetőbe vitték. 
A helyi temető hátsó része felszabadult, 
de erre a részre harasztiak már nem te-
metkeztek.

Gáll
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Nyári táborok 2020
Lehetőségek a vakációra, szemünk fényének. Mi, hol, 
mennyiért?

Tisztelt Szülők és Gyermekek!

Összegyűjtöttük a helyi lehetőségeket egy jó kis táborozásra.
Nyári táborok
Az Önkormányzat már nyolcadik éve biztosítja a gyerme-
kek nyári felügyeletét a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
által szervezett napközis táborban. Az idei évben a nap-
közis tábor kezdete igazodik az iskolák által kötelezően 
biztosítandó iskolai felügyelethez.
2020. 06.26- ig kötelező az iskoláknak biztosítani napközis 
felügyeletet.
Június 29-étől kezdődik a napközis tábor, amely július 24-
ig tart. A tábor díja 6000 Ft/ hét + a napi háromszori 
étkezés díja. Az étkezés feltételei ugyanazok, mint tanév 
idején: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel 
rendelkező gyermekek ingyen étkeznek a táborban, a 3, 
vagy több gyermeket nevelő családok 50% kedvezménnyel 
vehetik igénybe az étkezést. A táborban reggel 7 órától du. 
17. óráig lehetnek a gyermekek, a jelenlegi előírásoknak 
megfelelően, kiscsoportokban a szükséges védőtávolság, 
fertőtlenítés és más szabályok betartásával.

Minden iskolában szerveződnek egyéb táborok:

Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola:
Erzsébet tábor 06. 29. - 07. 17. között a csatorna- parti 
tagintézményben. 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Saját szervezésben fizetős táborokat terveznek:
06.29-07.03. – barangolós tábor
06.29.-07.03. -- programozó tábor
07.06. – 07.10. – barangolós, kézműves tábor
07.06. – 07.10. – infó tábor
07.06. – 07. 10. – sport tábor
07.13. – 07. 17.  -- kézműves tábor
07.20. – 07. 24. – kosár tábor
07. 20. -07. 24. – kutyaterápiás tábor első osztályt kezdőknek
08.03. – 08. 07. – angol tábor
08.10. – 08. 14. – kutyaterápiás tábor

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
07. 06. – 07. 13., 08. 10. - 08. 14. – angol tábor
07. 27. – 07. 31. – jóga tábor
07. 20.- 07. 24., 07. 27. - 07. 31. , 08. 03. – 08. 07. – cukrász 
tábor
07. 20. – 07. 24. – üzleti ismeretek tábor
06. 22. – 06. 26., 06. 29. - 07. 03., 08. 03. - 08. 07. – aszta-
litenisz tábor
08.10. – 08. 14. – Erzsébet tábor
Ezeken kívül több cég is szervez a saját dolgozóik gyerme-
keinek tábort.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel
az idén a városvezetés nevében levél-
ben köszöntötte a pedagógusokat a pol-
gármester úr.

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 
Kedves Kollégák!
Jó érzésekkel gondolok vissza a tavalyi 
találkozásunkra, mert egy remekül si-
került közalkalmazotti ünnepségen le-
hettem együtt Önökkel, Veletek. Meg-
találtuk a megfelelő helyszínt is, úgy 
búcsúztunk el egymástól, hogy 2020-
ban is találkozunk a Sportcsarnokban. 
Sajnos azonban az élet közbeszólt, az 
idei évben le kell mondanunk erről a 
rendezvényünkről.
Tettem ugyanakkor a tavalyi évben 
egy ígéretet Önök felé, miszerint mind-
azt a fáradozást, amit a gyermekein-
kért tesznek nap, mint nap, az Önkor-
mányzat meg fogja Önöknek köszönni, 
és igyekszik anyagilag is elismerni, ak-
kor is, ha már nem vagyunk egymással 
szigorúan vett jogviszonyban. Azóta 
feje tetejére állt a világ, Önkormány-

zatunkat is súlyosan érinti a válság, 
több területen vissza kellett lépnünk a 
terveinktől, de az Önök elismerése nem 
tartozhat ebbe a körbe. Köszönöm 
Önöknek áldozatos munkájukat, erőfe-
szítéseiket, különösen az elmúlt hóna-
pokban, amikor egy olyan rendkívüli 
helyzetben kellett helytállniuk, amely-
re felkészülni nem lehetett. Kívánok 
Önöknek további erőt és kitartást, jó 
egészséget és a nyárra – amennyiben 
lehetséges – minél több pihenést!

Dr. Szalay László polgármester

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
pedagógusait és munkatársait hatal-
mas öröm érte június 17-én reggel. 
Egymás után jeleztek a telefonok: 
„utalása érkezett”. 
Hitetlenkedés, boldogság, mosoly-
gó kollégák - szép nap ez a mai. 
Mert  tényleg számítunk, fontos a 
munkánk. Mert megígérték, és mert 
betartották az ígéretüket. Dr. Szalai 
László Polgármester Úr a tavalyi Pe-
dagógus Napon tett ígéretét valóra 

váltotta, miszerint az idei Pedagó-
gus Napon a szóbeli méltatás mellett 
anyagi elismerést is kapunk a mun-
kánkért.  
Sokat számít ez nekünk. 
Köszönjük a Polgármester Úrnak és a 
Képviselőtestületnek!

Ficzere Noémi 

Rendhagyó Közalkalmazotti Nap
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Stand202 büfé a Nádor utcában, a

                          Mannheim zöldségbolt mellett. 

Rendelés: 06-20-9-293-805
Nyitva tartás: hétköznap: 7 - 18 óráig
Szombat - Vasárnap: zárva

gyros, hamburger, sült hurka, sült kolbász, levesek, 
egytál ételek, frissen sültek.

CÍMLAP SZTORI
Medárd napi esők

Évszázados népi megfigyelésre vezetik 
vissza azt a jövendölést, amely sze-
rint, ha Medárd napján (június 8.) 
esik, akkor utána még negyven napig 
esik. Honnan ered ez a jövendölés és 
milyen legendák kapcsolódnak hozzá?
A Daily Express  2010. július 15.-i szá-
mában arról tudósít, hogy az Egysült 
Királyságban július 15.-én ünneplik 
Szent Swithin napját. Ha ezen a na-
pon esik az eső, akkor további negyven 
napig lehet rá számítani. St. Swithin 
angol püspök volt Winchesterben és 
a fennmaradt évkönyvek szerint 862. 
július 2-án halt meg. A püspök szent 
életű, jámbor ember volt, halála előtt 
meghagyta társainak, hogy ne a ka-
tedrálisban temessék el, hanem annak 
az udvarán: “ubi et pedibus praete-
reuntium et stillicidiis ex alto roranti-
bus esset obnoxius” (hogy az arra já-
rók lába, és a mennyből aláhulló édes 
eső szabadon érhesse a sírját). Ez így 
is történt. Mígnem, 971. július 15.-én 
a szerzetesek mégis úgy döntöttek, 
hogy a püspök nem nyugodhat kint 
az udvaron és kiásták a sírt, a ham-
vakat pedig bevitték a templomba. A 
temetés napján hatalmas eső volt, és 
negyven napig tartott. Úgy tartják 

azért, mert a szerzetesek nem vették 
figyelembe a püspök kérését.
St. Swithin legendája ugyanakkor a 
ma emberének is szolgál tanulsággal. 
Érdekes megfigyelni, hogy ezer éve 
milyen jól meg tudott békélni egy idős 
ember a sorsával, bele tudott törődni 
egészsége romlásába, végső soron a 
halálba. 
A magyar néphagyomány szerint, Me-
dárd közismert időjárásjósló nap. A 
közhiedelem úgy tartja, hogy ha ezen 
a napon esik az eső, akkor negyven 
napig esni fog, ellenkező esetben pe-
dig ugyanennyi ideig szárazság lesz.
A bukovinai magyarok szerint e na-
pon kezdődött az özönvíz, és akkor is 
negyven napig esett. Jászdózsán úgy 
tartják, hogy Medárd napján mindig 
vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek 
királyának, ezért e napon nem szabad 
fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, 
mert akkor nem lesznek rühesek.
Topolyán úgy vélik, ha Medárd nap-
ján süt a nap, akkor édes lesz a bor, 
ha esik, akkor savanyú. Baranya és a 
Mura-vidék szőlősgazdái szerint, ha 
Medárdkor esik, rossz szőlőtermésre 
lehet számítani, viszont bő lesz a szé-
natermés. Egyes csallóközi falvakban 
Medárdkor vetették a lent, hogy ne 
legyen gazos és szépen fejlődjön. Az 
ipolybalogiak szerint Medárdkor van 
a szénakaszálás ideje.
Bálint Sándor szerint Medárd püspök, 
a szegedi nép ajkán Merdád, Merdá-
dus (†560) napjához szerte Európá-
ban időjárási regulák fűződnek, ame-
lyek évszázados megfigyeléseknek a 
szent neve napjához kapcsolt, népsze-
rűen megfogalmazott eredményei. A 
negyven egyébként bibliai szent szám. 
Utólag költött mondai magyarázat 
szerint egy pajkos táncoló társaság 
nem hallgatott a szent püspök jámbor 
intelmeire. Ezért Medárd imádságá-
ra negyven napos eső most szét őket. 
Ha nem esik, de esőre szükség volna, 
Algyő öregasszonyai nagy kakast für-
detnek meg, hogy zápor kerekedjék. 
A göcsejiek a termésre is következtet-

nek. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, 
a szőlő bőven terem, de a bor gyönge 
lesz. Eleki németek szerint ezen a na-
pon kezdődött a bibliai özönvíz. Így 
tartja Pincehely magyar népe is.
Első hazai említését Zalán Menyhért 
a németújvári (Güssing) ferencren-
di kolostor 1462-ből származó, erdé-
lyi eredetű kéziratos breviáriumának 
naptárából idézi. Medárd napjához 
egy XVI. századi kéz azt jegyezte be, 
hogy német parasztok véleménye sze-
rint ha e napon esik, akkor a követke-
ző negyven napon is esni fog. A német 
átvétel lehetséges ugyan, de ekkor a 
hiedelem már széltében ismeretes Kö-
zép-Európában, így hazánkban is.
Katona Lajos: Folklór-kalendárium 
című munkájában a Medárd napját 
nevezetesként emlegető néphit, amint 
láttuk, azzal véste magát mélyen a 
mezőgazda hagyományos tudatába, 
hogy az év e szakában a tartós eső-
zés a vele járó tetemes hőcsökkenéssel 
kapcsolatban fölötte ártalmas a föld 
legfontosabb termékének, a gaboná-
nak. Vannak azonban viszont az évnek 
szakai, amikor éppen az ellenkezőnek, 
a szárazságtól való aggodalomnak áll 
be az a magas foka, amely régibb, ba-
bonásabb időkben általában és néhol 
még ma is a legsajátszerübb varázslá-
si módokhoz folyamodtatta a termé-
séért aggódó földmívest.

Felhívás 
Szívesen közlünk a lakosság által 
készített fotókat a címlapon, külö-
nös tekintettel arra, hogy városunk 
idén lesz 20 éves. Az évfordulóval 
kapcsolatos felvételek prioritást 
élveznek. Az impresszumban ta-
lálható e-mail címen 
( Dharaszti2000@gmail.com )
várjuk a megfelelő minőségű ké-
peket.                          

szerk.
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2020. május hónapban el-
hunytak neve és életkora
Dr. Barabás Béla Miklósné  
   élt 89 évet
Bálint Ferencné  élt 95 évet
Byelova Yevheniya élt 97 évet
Danka Zsuzsanna élt 54 évet
Farkas József György élt 61 évet
Gyomlin Tamás  élt 37 évet
Györikné Molnár Borbála élt 78 évet
Heincz Tivadarné élt 91 évet
Hidán Jenő  élt 83 évet
Juhász Sándor Mátyásné  
   élt 67 évet
Kaltenecker Borbála Olga  
   élt 58 évet
Kovács Ernő György élt 68 évet
Kövér Imre  élt 60 évet
Lasznicska József élt 88 évet
Mészáros János élt 94 évet
Portikné Istenes Judit Magdolna 
   élt 69 évet
Puchelené Bertalan Mária Ágnes 
   élt 57 évet
Vastag István Gábor élt 73 évet
Wiszt Elemérné  élt 90 évet
Áprilisban hunyt el:

Merkert Istvánné  élt 77 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel 
köszöntjük 
a 90 éves 
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Takács Lászlóné 
Etelka nénit

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

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
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

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:         9.00 – 18.00

KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben, 
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők
D.HARASZTI MENTÉSI PONT  24 655 443

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

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

Orvosi ügyelet

HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelő he-
lyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi 
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben lát-
ják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal

Kedvesek!
2020. májusban  
születettek névsora
Szilágyi Anna  05. 04.

Csordás Panka Júlia 05. 07.

Szikora Zoltán Márk 05. 07.

Suslik Róza Leona 05. 08.

Csuti Natasa  05. 12.

Kovács-Zoltay Márton 05. 12.

Lukovics Nóra  05. 12.

Szabó Zoltán  05. 13.

Töli-Galuszka Oszkár 05. 14.

Kézer Blanka  05. 15.

Németh Jázmin  05. 15.

Keresztényi Dóra 05. 20.

Kolozsvári Olivér Vilmos 05. 20.

Szőllősi Benett  05. 20.

Burger Márk  05. 25.

Hoffmann Péter  05. 26.

Forgács Albert  05. 27.

Szakács Benett  05. 27.

Szakács Zétény  05. 27.

Ladó Ábel  05. 28.

Közélet
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PROGRAMAJÁNLÓ

műsorelőzetes
Dance Feeling

Cherwood élő koncert

Tóth Andi

Best of Geszti élő koncert

Retro Disco

Augusztus 20.
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Táncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, jó idő 
esetén, a Művelődési Ház udvarában.

július 10.
pénteken, este 6-9-ig! 
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok, 
tanítással!
Játszik Rigó Marci és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar 
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves 
korú Gyermekeket is, folyamatos csatlakozással a Csil-
lagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).

Próbanaptár és további információk a Csillagszemű-
ek Dunaharaszti FB oldalunkon, vagy hívj minket a 
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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KEDVES HARASZTIAK!   
Nehéz időket élünk és ezekben a zord időkben felőrlő-
dik az ember lelke, ezért életmentő segítséget szeretnénk 
nyújtani éjjel-nappal (0-24 óráig) és térítésmentesen 
hívható sürgős hívószámokkal:

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserben hagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11, 25-30-at!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 
1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúaknak tűnnek, hívd a Jn 
15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Valamint: 

INGYENES LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT: 

06-30/215-0804
Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász
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