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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

Kávéházi Estek
alkalmából
nyílt meg
Szilvási Gabriella
„Fotogrammok”
címû kiállítása
a Magyar Kultúra
Napján
a Laffert kávézóban.
A kiállítás
megnyitóján
igazi mûvészklub
keretében
Mikó F. László beszélgetett
az alkotóval.

Igazi lokálpatrióta felajánlással
szépült a kúria kávézója.
Tilly Zoltán
dunaharaszti órás mester
adományozott elegáns faliórát
és idõjárásjelzõ szerkezetet.
A Laffert-kúria munkatársai
és vendégei nevében
ezúton is köszönjük
a minden tekintetben mutatós
ajándékokat!

„Magyarország apróbetûs története” címmel tart elõadást Nagy
György a népszerû televíziós szakember. A szerkesztõ-mûsorvezetõ
éveken át gyûjtötte a magyar történelem nevesebb eseményeihez
és személyeihez kapcsolódó hiteles történeteket, legendákat, mondákat és anekdotákat. A mintegy háromszáz színes történetbõl kapnak egy csokorral mindazok, akik ellátogatnak a február 28-án 18
órakor a Laffert-kúriába. A belépés ingyenes.

Nagyszabású nõnapi
rendezvénnyel várjuk
a haraszti hölgyeket
március 8-án. Délután öt órakor Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesület jóvoltából nyílik meg hat
„gyöngyköltõ-nõ” kiállítása. A bemutatásra kerülõ, általuk készített
gyöngy-ékszerek igézõ csillogása biztosan sok nõtársunk tetszését elnyeri majd. A kiállítás megnyitója után szerelmes dalokból, musicalrészletekbõl „Keresd a nõt!”
címmel hallhatunk és láthatunk összeállítást Nyertes
Zsuzsa, Xantus Barbara és
Borbély Richárd zenés mûsorában.
Az elõadásra a belépés hölgyek számára ingyenes, de
urakat is szívesen látunk 1000 Ft-os belépõ ellenében, melybõl 400 Ft
értékben vendégül láthatják partnereiket a kávézóban.
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„Szárnyalás” címmel nyílt meg a
Dunaharaszti Mûvészeti Egyesület
nõi alkotóinak tárlata intézményünkben. Artner Ilona, Kerekes Anna és
Nyári A. Ildikó nagy érdeklõdéssel kísért kiállítását Háló Gyula lelkész-költõ nyitotta meg. Gitáron közremûködött Hazay Tímea. A kiállítás március 15-ig tekinthetõ meg a kúria
emeletén, az Atelier kiállítóteremben.
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100 éve
1913. január 30-án született
AMRITA SHER-GIL

Vajon él-e még Dunaharasztin
olyan személy, aki láthatta a
„maharadzsát” és kisleányát,
amint a katolikus templom felé
tartanak? Ugyanis nagyon szerették a templom tornyából távcsõvel kémlelni a madarakat, és
ezért gyakran feltûntek a Fõ
úton. Ezt az anekdotát néhai Domokos Tibor bácsitól hallottam.
A férfi a szikh nemesi családból
származó tudós és filozófus hajlamú, a társadalmi emancipációval is foglalkozó Umrao Singh
Sher-Gil, a szépséges, sötét hajú leányka pedig elsõ gyermeke,
Amrita (magyar keresztnevén
Dalma) volt.
Az egzotikus külsejû indiaiak az
elsõ világháború miatt Magyarországon
rekedtek.
Ekkortájt
Dunaharasztin, a Fõ út 174-ben
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éltek a magyar feleség és édesanya
Gottesmann
MarieAntoinette egyik testvére, Ella
(Szepessy Lajosné) családjánál.
Marie-Antoinette-nek még három testvére volt Ellán kívül:
Rauol, Blanka és Baktay Ervin
(aki csak nemesi elõnevét használta mûvésznévként). Amrita
rövid életének majd egyharmadát töltötte Magyarországon, fõként
Dunaharasztin,
de
Zebegényben, Verõcén és Budán is. A magyar volt az anyanyelve (angolul, franciául, olaszul, valamelyik indiai nyelven
pedig folyékonyan beszélt), és
az édesanyjától hallott meséken
és népdalokon nevelkedve ezek
indították meg színes fantáziáját.
Írókedvence Karinthy Frigyes
volt. Apja is rajzolgatott, de igazán gyermekkori korrektora,
nagybátyja, az eredetileg festõnek tanult, késõbb indológus
Baktay Ervin lett, akivel szakmai
kapcsolata késõbbi magyarországi látogatásai során, s Indiában is meghatározó volt számára.
1921-ben a család Indiába utazott. A Csandigártól északra fekvõ Simla városában, a Himalája
tövénél telepedtek le. 1929-ben
a gyerekek mûvészeti tanulmányai érdekében az egész család
Párizsba költözött, ahol Amrita
azonnal tanulni kezdett az
Academie Grand Chaumiereben, Gauguin egykori mûtermének tõszomszédságában, Pierre
Vaillant-nál. 1933-ban az aranyéremmel kitüntetett „Lányok” címû képével a Grand Salon tagja
lett. Sokan úgy vélik, hogy
Szõnyi, Csontváry Kosztka és
Aba-Novák piktúrája épp úgy hatott rá, mint Tiziano, Velázquez,
vagy éppen Gauguin, sõt Picasso festészete. Utolsó európai élménye a Londonban kiállított
Van Gogh: „Vincent széke” címû
képe volt, amely mélyen megrendítette. Ettõl kezdve fõként
Van Gogh mûvészete inspirálta.
1934 végén családjával hazaindult Indiába. Százával vitte magával vázlatait és mintegy 60
olajfestményét, magában õrizve

a magyar, francia és az európai
kultúra hatásait és saját nõi,
szubjektív „tárgyilagosságát”, útravalóul a „civilizációból” kivonuló, önálló alkotómunka megkezdéséhez. Kirobbanó festõi temperamentuma és az indiai élet kilátástalan nyomora között –
idõnként depresszióban – vergõdve elsõként élte meg Kelet és
Nyugat, gyarmati és független
sors kulturális, szociális távolságát. A szakadékot szenvedélyesen próbálta áthidalni Rabindranath Tagore és köre mellett elsõként az indiai mûvészet történetében.
1938-ban visszatért Magyarországra, hogy Egan Viktorral öszszeházasodjanak. Az egy év
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alatt számtalan, jobbnál jobb képet alkotott a Balatonnál, Zebegényben, Kiskunhalason.
A második világháború kitörése
elõtti pillanatban, 1939. júniusában visszatértek Indiába.
1941. december közepére tervezett nagy indiai kiállítása elõtt
Amrita egészen váratlanul, december 5-én meghalt.
Sára Sándor, aki filmet szentelt
Amrita Sher-Gilnek ezt nyilatkoz-

ta róla: „Elsõsorban a személyisége vonz, mert nagyon izgalmas, izgalmasan szép nõ volt.
Rövid élete – huszonnyolc éves
korában halt meg – is tele izgalommal, rejtéllyel és váratlan fordulattal, s nem utolsósorban a
hatalmas tehetséggel megfestett
képei. Baktay Ervin vette észre a
tehetségét, és õ vette rá a szülõket, hogy Indiából költözzenek
át Párizsba, hogy ott tudja képezni magát. Amrita Sher-Gil
elõzmények nélküli, páratlan indiai mûvész volt. Õ teremtette
meg a modern indiai festészetet.
Az õsi mûvészetet faggatta, kõszobrok, agyagtárgyak, falfestmények titkait, aki a magyarországi tájak varázsát, a francia
impresszionisták szín- és formavilágát és az indiai ihletet csodálatos képekben egyesítette.”
Amrita színes gyermekkorának
emléke – amely Dunaharasztihoz is kötötte – elkísérte Indiába. Sorsa mélyen belegyökerezõdött a századelõ Haraszti falusi életébe, meghatározta mûvészi kvalitását, irányát, célját. Õ
épp annyira magyar is, mint
amennyire indiai, épp annyira kiemelkedõ alakja a magyarorszá-

gi mûvészet történetének, mint
az indiainak. Életmûve méltó helyet kell, hogy kapjon az egyetemes és a hazai kultúrában.
A Városi Könyvtár helytörténeti
gyûjteményébõl összeállította:
Tóth Marianna

Polgármesteri Bál 2013. február 1-jén
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2013. FEBRUÁR – A HÓNAP MÛVÉSZE
† Bánhidi Gáborné Szilágyi Piroska
emlékkiállítás

BÚCSÚ
Hosszú és súlyos betegség után 68 évesen örökre távozott egy festõtársunk,
Bánhidi Gáborné Szilágyi Piroska. Élete
nehéz, küzdelmes volt. Nagyvárad melletti faluból, 4 gyermekét egyedül nevelve földönfutóként érkezett Dunaharasztira
1989-ben. Megélhetéséhez minden munkát elvállalt. Betegeket ápolt, öregek otthonában fodrászként és kisegítõként,
majd az iskola, óvoda konyháján dolgozott. Istenhite elvezette hamar a haraszti
baptista egyház hívei közé, akik befogadták, és testvérként segítettek új otthona
felépítésében. Támogatásukat, szeretetüket élete utolsó pillanatáig érezhette.
A mûvészetek iránti nyitottságát és tehetségét gyerekkorában hamar felfedezték
az iskolában, de ez irányban a család
anyagi nehézségei miatt nem tanulhatott
tovább. Felnõtt korában jutott el a hároméves Festõmûvészeti Szabadegyetemre
még Erdélyben. Magyarországon a Pest
Megyei Közmûvelõdési Intézet tovább-

képzésében, festõtáboraiban fejlesztette
tudását. A Szigetszentmiklóson létrejött
képzõmûvészeti csoport munkájában
éveken keresztül vett részt. 2009-ben a
XX. Amatõr Artium Esszencia Tárlaton
neves szakmai zsûri által került beválogatásra a legjobbak közé „Szakállas férjem”
címû pasztell alkotása. Ezzel a mûvel az
országos biennálé és verseny különdíját
is megkapta. 2005-ben és 2009-ben kiállítása volt a Városi Könyvtár Mini Galériájában. Meleg hangon nyilatkozott a Dunaharaszti Hírekben, mi mindent köszönhet a dunaharasztiaknak, kiktõl milyen
biztatást, erkölcsi támogatást kapott képzõmûvészi tevékenysége folytatására.
Vendégkönyvébe szeretett városának régi képeit, „Dunaharaszti anno” képeslapsorozatot
fûzte
be.
2010-tõl
a
Dunaharaszti Mûvészetbarátoknak is tagja lett a József Attila Mûvelõdési Házban.
Rendszeresen eljárt a képzõmûvészeti
foglalkozásokra, megismerkedett Haraszti hivatásos képzõmûvészeinek munkáival, új technikákkal. A festõversenye-

ken is aktívan részt vett, ebben még a betegségei sem akadályozták. Ha eljönnek
megnézni a kiállított képeket, megérintheti Önöket egy szerény, visszahúzódó, de
szeretet adni tudó érzékeny mûvész-ember személyisége.
A küzdelmes élet után nyugodj békében
Piroska!
Búcsúznak Tõled festõtársaid és a
Dunaharaszti Mûvészetbarátok
Várja Önöket a Városi Könyvtár Mini Galériájában Bánhidi Gáborné Szilágyi Piroska utolsó kiállítása 1 hónapon át.

Tisztelt Dunaharasztiak!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával
továbbra is támogassák
a Dunaharaszti Városi Könyvtárat!
Köszönjük!

Adószámunk:

16794601-2-13
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Farsangi bál 2013
Az NIHD 2013-ban tíz-egynéhány hagyományos farsangi svábbál után immár
4. alkalommal szervezett jelmezbált, töretlen sikerrel. Ebben az évben a jegyeladások kicsit nehezebben indultak be,
de aztán bizonyosságot nyert, hogy az
emberekben még mindig ott lakozik a
gyermek, aki kicsit más szeretne lenni,
mint aki valójában.
A bált az óvodás és kisiskolás csoportjaink táncai nyitották meg, mellyel sokunk
szemébe könnyeket csaltak, hiszen
ezek a gyerekek kemény munkával, és
kiemelkedõ ügyességgel két táncot is
bemutattak. Nagyon büszkék voltunk rá-

juk, hiszen belõlük, általuk lesznek a jövõ táncosai!
Az est további részében folytatódott az elvarázsolt bál meséje.
Az alaphangulatot a Hét Törpe
zenekara, akarom mondani a
Heimatklang adta meg, nem sok
esélyt adva az ülõjegyek beváltására. Aztán szépen, lassan megjelentek kedves vendégeink is,
már az elõtérben nem kis vidámságot okozva, így aztán mire beértek a Törpék zenéjére, mindenkinek mosoly ült a szája sarkában.
Tiszteletét tette Piroska – aki férfi létére irigylésre méltóan hajnalig ropta tûsarkújában a táncot –,
volt elefánt, tündér, angyal, és
persze a törpéknek Hófehérke,
boszorkány és vadász, de eljöttek
madárijesztõk, párducok, a csillagfejû csavarhúzó, a rend õrei,
rabok és titkos ügynökök, katicabogarak, cigányvajdák és feleségeik. Számtalan ötletes jelmezt
vehettünk szemügyre, s gondolkozhattunk el, hogy ez is, az is, de jó, no, jövõre mi is leszek? És örömmel vettük észre, hogy egyre több a saját részre megálmodott, és kivitelezett „álca” is.
Éjfélkor természetesen a játék tovább
folytatódott, a tombola varázsa nélkül mit
sem ér egy bál! Ezt a támogatóink nélkül nem tehettük volna meg, akiknek ezúton is köszönjük a sok-sok felajánlást!
S hogy a tombolahúzás alatt ne üljünk
üres hassal, az asztalokra jutott az isteni finom Ruff-perecbõl is.
Ezután a zene és a tánc a tetõfokára, há-

gott, csak úgy izzott a táncparkett. Hajnalra még elõfordult az is, hogy az asztalokon roptuk! Mint minden mese, sajnos ez is véget ért. Hajnal fél 5-kor húzta el a zenekar az utolsó akkordokat. És
máris kezdõdhet az ötletelés a következõ farsangi bálra, hiszen alig több mint
egy év múlva, 2014. március 1-én újra
találkozunk!
A bálon készült fényképek megtekinthetõk a www.nihd.hu oldalon.
Papp Ágnes

Futónagykövetünk jelenti
A 2013-as év elsõ hónapjában, januárban is folytattuk a közös
futásokat, és a hideg idõjárás ellenére ismét voltak új csatlakozóink.
Közösségünk életében a hónap legjelentõsebb eseménye a
2013. január 27-én vasárnap tartott Yours Truly futás volt,
amikoris a finn kezdeményezésû nemzetközi esemény keretében a vállalkozó szellemû sportemberek 50, illetve 25 km-t futhattak illetve túrázhattak, és a megtett kilométereiket és idõtartamot az erre hivatott weboldalon regisztrálhatták. Lehetõség
volt tetszés szerinti rövidebb távot is megtenni, és azt regisztrálni. Büszkék vagyunk rá, hogy Dunaharaszti az idén is benne volt azon 10-15 helyszín között, ahol országszerte szervezett körülmények között lehetett a Yours Truly futást teljesíteni. A városunkban szervezett eseményen a tavalyi 6 résztvevõvel szemben idén 23 futó futott, köztük gyerekek is, a megtett távok 2,5 km és 30 km között voltak. Külön öröm, hogy idén
szomszéd településekrõl is érkeztek résztvevõk, és szép eredményeket értek el nálunk: Ferenczy Krisztina Szigethalomról
és Molnár Zsolt Budapestrõl a népligeti futók képviseletében –
mindketten 30-30 km-t teljesítettek. A klasszikus 25 km-es távot hárman futották: Bazsó Erzsébet, Fenyvesi Tamás és Veres László. Büszkék vagyunk rá, hogy Fehér László pedig e
nevezetes napon teljesítette élete elsõ félmaratonját. Gratulálunk mindannyiuknak, és valamennyi futónak, aki teljesítette a
Yours Truly futást.
Február 24-én vasárnap 9 órától újból lehetõség lesz a „Be-
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csületbeli” futásra; szeretettel várunk mindenkit, azokat is, akik
részt vettek a januári eseményen ugyanúgy, mint akik közben
kaptak kedvet, hogy velünk teljesítsék életük elsõ Yours Truly
futását. További információhoz a lenti elérhetõségeken lehet
jutni.
Csatlakozás a csütörtök esténként és vasárnap reggelenként
tartott közös futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve emailben:
gykata.fut@gmail.com és telefonon: 06-20/495-2302.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. január 28-i ülése
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester köszöntötte Schuszter Gyöngyi óvodavezetõt, nyugdíjba vonulása alkalmából. Az elmúlt idõszak történéseit taglaló polgármesteri beszámolót követõen
Drscsákné Kerekes Gabriella kért szót napirend
elõtt, aki tolmácsolta sokak megelégedését azzal
kapcsolatban, hogy a helyi tömegközlekedést az
utóbbi hónapban ellátó cég buszai tiszták, pontosak, fûtöttek. Fényes István ismételten a szemétszállítást végzõ társaság számlázási gyakorlatát kritizálta, mert – ígéreteik ellenére – a hónap 15. napját jelölik meg fizetési határidõként (a korábbi 25.
nap helyett), így a nyugdíjasoknak gondot jelent a
számla kiegyenlítése. Nehezményezte azt is, hogy
a Némedi úton rosszul lett egy idõs férfi, és a mentõk csak másfél óra múlva értek oda. Az ilyen esetekben jó lenne, ha a rendelõbõl a helyszínre jönne
egy háziorvos, és ellátná a beteget a mentõk kiérkezéséig (ügyeleti idõn kívül). Dr. Szalay László válaszában elmondta, hogy nemsokára találkozik a
szemétszállítást végzõ cég vezetõjével, és igyekeznek a problémákat megoldani. A lakosoknak igazuk
van, baj van a számlázással. A mentõk felett nem
diszponálunk, de a rendelõbõl kimegy az orvos, ha
értesítik. Dr. Bereczki Péter elmondta, korábban a
mentõkön keresztül értesítést kaptak a háziorvosok.
A képviselõ-testület elfogadta a polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, majd közbeszerzési eljárások megindításáról határozott. Az
önkormányzati intézmények takarításával, illetve a
felépítendõ, új óvoda projekt menedzsmenti feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárásokat elindították, de a közterületi fák gallyazása kapcsán vita
alakult ki. Ez a munka az elektromos hálózat biztonságos mûködtetésével függ össze, és a korábbi
években az Elmû végeztette el alvállalkozókkal.
Knapp Tibor nem tartotta ésszerûnek 15 millió forint
elköltését erre a célra, mivel ezt az Elmûnek kell állnia. Pethõ Zoltán jegyzõ elmondta, ez valóban egy
új tétel, de az Elmû nem végezte el a munkát szakszerûen, tönkretették a fákat, aminek nagy lakossági felháborodás lett a vége. Nem is értesítettek errõl senkit, a levágott ágak hetekig hevertek ott, mi
szállíttattuk el végül. Ráadásul vegetációs idõszakban végezték el a munkát. Meg akarjuk a fáinkat
õrizni a jövõnek, ezért tárgyaltunk velük, hogy elvégezzük a munkát mi, õk pedig járuljanak hozzá
anyagiakkal. Nem voltak nyitottak erre. Fényes István szerint a gondozott városhoz a fák is hozzátartoznak. A polgármester emlékeztette Knapp Tibort
arra, hogy a Földváry utcában a gallyazások miatt
elpusztult diófák ügyében éppen õ emelt szót korábban. Knapp Tibor módosító indítványát végül elfogadta a testület, így a gallyazás költsége nem kerül be a költségvetésbe.
A képviselõk ezután rátértek a 2013. évi költségvetés tárgyalásának újabb „fordulójára”. Dr. Szalay
László megköszönte a hivatal munkáját, majd öszszefoglalta az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
A mérleg pozitív oldalán szerepel, hogy a pedagó8

gusok bérére már nem kell költeni, az állami adósság-átvállalás mértéke pedig 120 millió forint körül
alakul. A negatív oldalon van ugyanakkor az állam
által elvont gépjármûadó és személyi jövedelemadó, és a kötelezõ feladatokra kapott támogatás
nagymértékû csökkenése. 250 és 300 millió forint
közötti negatívum a végsõ „egyenleg”, a várost így
érintik a változások. A tavalyi 6,4 milliárddal szemben az idei évben 5,1 milliárd forint lesz a költségvetés fõösszege. A polgármester ezt követõen öszszefoglalta a bizottsági üléseken elhangzott módosító indítványokat. Knapp Tibor kérte a Tompa utca idei megépítését, ezt a polgármester becsületszóra megígérte, de valószínûsítette a Paál László
utca elkészültét is. Szintén Knapp Tibor indítványára könyvszekrény létesül a könyvtárnál, ahol a lakosok cserélhetik könyveiket. Knapp Tibor javasolta a Hév-állomásnál található illemhely-probléma
megoldását is, dr. Szalay László elmondta, hogy
nem könnyû ugyan a BKV-val tárgyalni, de úgy néz
ki, elviekben hozzájárulnak. A gimnázium portaszolgálatának ügye szintén megoldódott. Fényes István
a térfigyelõ kamerák számát növelné 10 újabbal, és
a piaci asztalok tetõinek javítására tett még javaslatot. Az idei évben két hivatali autót vásárol az önkormányzat, ennek betervezésére is javaslatot tett
a polgármester. Eközben ugyanakkor csökken a kamatfizetési kötelezettségünk, kevesebb pénzt szükséges a Máv-Alsó terület rendezésére elköltenünk,
kevesebb a könyvtár bérköltsége. Az intézmények
mûködésére eleget tervezett az önkormányzat.
Mannheim Lénárd nem értett egyet azzal, hogy a
BKV helyett megcsináljuk az illemhelyet. Kücsön
Sándor a Pénzügyi Bizottság, Fényes István a Városfejlesztési Bizottság elnökeként jelezte egyhangú egyetértésüket a költségvetés tervezetével kapcsolatban. Hajdú Zsolt, az Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Bizottság elnöke jelezte, hogy az oktatási intézmények programjait továbbra is támogatjuk, mint
ahogy a civileket, egyházakat, diákokat is. A város
alkalmazásában maradó közalkalmazottak cafeteria-ellátása is megmarad. A város erõn felül támogatja a sportot, a mûvelõdést. Pozitívumként említette a Sport-szigeten történõ pályaépítést és a játszóterek karbantartását. Örül, hogy a Felsõvárosban is megtörténik a virágosítás. Pethõ Zoltán elmondta, hogy útépítésre 330 milliót terveznek.
A módosító javaslatokat végül egyhangú szavazással fogadta el a testület.
A testület döntött arról, hogy a gyereklétszám megnövekedése miatt a jelenleg négy telephelyen mûködõ Mese Óvodát kettéválasztja, és két intézményt hoz létre a hatékonyabb mûködés érdekében. Elfogadták a vezetõi álláspályázatok feltételeit is.
A testület ezt követõen a háziorvosokkal kötendõ
feladatellátási szerzõdéseket tárgyalta. Drscsákné
Kerekes Gabriella jelezte, hogy gyakori panasz a lakosság részérõl az, hogy péntek délután nem áll rendelkezésre háziorvos. Kérte, hogy a Budapestrõl
munkából késõn hazatérõk miatt ne este 6, hanem
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8 óráig rendeljenek az orvosok. Pethõ Zoltán elmondta, hogy dr. Bereczki Péterrel, a szakbizottság
elnökével karöltve egyeztetett dr. Kozma Magdolna
kollegiális vezetõ orvossal. Ha nincs jelen az orvos
a rendelési idõben, akkor távolléte okát Bereczki
doktor felé kell igazolnia. Az orvosok mindannyian
megjelölték az õket helyettesítõ személy nevét és
nyilatkoztak arról, hogy vállalják az ügyelet ellátását,
ha az szükségessé válik. A 18 óra utáni rendelést
nem tudják vállalni leterheltségük miatt. Az egy orvosra jutó betegek száma nagyon magas, ez a helyzet a gyermekorvosokra is jellemzõ.
A képviselõk módosították a DV Kft. alapító okiratát,
hozzájárultak az új rendõrkapitány kinevezéséhez,
ajándékként elfogadtak egy területet a Kálváriadombon a terület tulajdonosától, és kezelésre átadták azt egy természetvédõ civil szervezetnek. Elfo-

gadták a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, az Oktatási, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját. A mezõgazdasági tanácsnok
beszámolójánál Knapp Tibor felrótta, hogy ugyanazzal a politikai tartalommal lett benyújtva, mint az elõzõ ülésen, amikor nem is fogadta el a testület. Dr.
Szalay László politikailag nem kívánta minõsíteni a
beszámolót, ami ellen tartalmi-szakmai kifogása
nem volt. Mannheim Lénárd tanácsnok közölte, hogy
az „mszp-s miniszter eltörölte, a fideszes visszaállította” a Dabasi Vízjogi Társaságot, akik csak sarcolják a gazdákat, de nem csinálnak semmit. A beszámolót a testület 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében,
1 tartózkodással fogadta el.
A testület végül elfogadta a Pékó Zoltán által vezetett eseti ügyrendi bizottság javaslatát, a bizottsági
ülésekrõl történõ hiányzások tárgykörében.

Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Dunaharaszti Város Önkormányzata ismét védõoltási
programot tervez a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök megelõzésére.
Ennek keretében a dunaharaszti állandó lakhelyû 7. osztályos diákok (lányok, fiúk egyaránt) számára térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat a három oltásból
álló oltási sorozatot (amennyiben a szülõ/gondviselõ
igényli), ez gyermekenként 90 000 forintot jelent. Ezen
kívül 26 éves korig a hölgyeknek, orvosi javaslatra a 2645 év közötti hölgyeknek, 9–15 éves korig a fiúknak a
jelentõs kedvezménnyel biztosítjuk a védõoltást.
Milyen betegségeket okoz a HPV?
Ennek a víruscsaládnak sok típusa ismert. A HPV jellemzõen a bõr, a szájüreg, a légutak, a nemi szervek
és a végbél hámrétegében szaporodik. Az egész világon, így hazánkban is elterjedt. Életük során az emberek 50–80%-a átesik valamilyen HPV fertõzésen. A
„nem rákkeltõ” típusok szemölcsöket okoznak a külsõ nemi szerveken. Ezek jóindulatú elváltozások, de
igen makacsok, kezelésük kellemetlen, hosszadalmas
(ecsetelés, fagyasztás, kimetszés) és gyakran újra kiújulnak. A „rákkeltõ” típusok úgynevezett „rákmegelõzõ” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak (méhnyakrák, hüvely-, szeméremtest-, hímvesszõ- és végbélrák, valamint a szájüregi rákok egyes típusai).
Jelenleg Magyarországon évente kb. 1200 új
méhnyakrákos eset kerül felismerésre, ebbõl kb. 500 halálos kimenetellel jár.
Hogyan terjed a fertõzés?
A fertõzés a fertõzött területek érintésével, összedörzsölésével, fõleg szexuális úton terjed. Mivel a HPV akár
évekig tünetmentesen lappanghat, sem a fertõzött személy, sem közvetlen környezete, partnere nem tud a
fennálló fertõzésrõl, a továbbvitel veszélyérõl.
A védõoltásról
Hazánkban már öt éve gyógyszertári forgalomban van
a HPV 6, 11, 16, 18-as típusok (ezek okozzák a beteg-
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ségek 98%-át) elleni oltóanyag. Számos országban
(USA, Kanada, Svédország, Dánia stb.) ez egy kötelezõ védõoltás, hazánkban a TB nem támogatja. Néhány
önkormányzat – köztük Dunaharaszti – azonban úgy
döntött, hogy saját erejébõl megszervezi a védekezést.
A hetedik osztályba járó diákok oltásainak költségét
teljes egészében átvállaljuk, reményeink szerint ezt a
következõ években is biztosítani tudjuk. Ezen kívül lehetõség van bárki részvételére; leányok/nõk esetében
26 éves korig (külön orvosi javaslatra 45 éves korig),
míg a fiúk körében 15 éves korig ajánlott orvosilag az
oltások beadása. Az õ esetükben kedvezményt tudunk
biztosítani, a három oltásból egyet térítésmentesen
adunk számukra. Így õk 90 ezer helyett 60 ezer forintért juthatnak hozzá az oltóanyaghoz.
A teljes védettség kialakulásához 3 oltást kell adni fél év
alatt. A védõoltás a saját immunrendszerünket készíti fel
a meghatározott HPV típusok által okozott fertõzések kivédésére. Az oltás hatékonyságát növeli, ha a serdülés
korai idõszakában kerül beadásra. Az oltásokat a házi
gyermekorvosok fogják beadni.
A HPV okozta megbetegedésekrõl, a védekezés módjáról, a védõoltási programról részletes tájékoztatást nyújtunk a városi honlapon is, ahonnan a szülõi beleegyezõ
nyilatkozat is letölthetõ.
Az érintett leánygyermekek szüleinek beleegyezõ nyilatkozatát legkésõbb 2013. február 28-ig kérjük leadni az osztályfõnököknek, vagy a Polgármesteri Hivatalban, Szûcs Katalinnál. Információt is tudunk itt nyújtani az 504-425-ös telefonszámon.
Dunaharaszti Város Önkormányzata már jól döntött.
Hisszük és reméljük, hogy sok dunaharaszti szülõ is
jól fog dönteni!
Dr. Szalay László
polgármester

Dr. Bereczki Péter,
a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke
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Múzeumi olvasósarok

Letûnt mesterségek, õsi életformák – akik a vizet árulták
Milyen egyszerû is: az ember megnyitja a csapot, és folyik a víz, leszalad a kisboltba, vagy az élelmiszer áruházba, és mûanyag PET-palackban – jobb helyeken üvegben – viszi haza az ásványvizet. Nem volt ez mindig így, nem került
ilyen könnyen a mosáshoz, vagy az étkezéshez alkalmatos víz a háztartásokba. Régi, elfeledett házalók vagy szekeresek látták el ezt a feladatot. Hogy kik
voltak õk? Pillantsunk vissza mintegy két évszázadot az idõben, és ismerjük
meg a városi dunavízárusok és a népi kereskedelem valamikori képviselõi, az
ásványvíz árusok mesterségét!
A XIX. században megszokott látvány volt
Pest utcáin a „Donauwasser, Donauwasser!”
kiáltás nyomán feltûnõ, kétkerekû, szamaraskordéjával házról házra járó alak, a
dunavízárus. Ekkoriban még megszokottak
voltak a nap különbözõ idõpontjaiban felbukkanó házaló árusok, melyek közül a „dunavizes” jellegzetes alakja és jámbor igavonó társa népszerû fogadtatásra lelt a pesti lakosság
körében. A népszerûséget nem csak a barátságos megjelenés, hanem a viszonylagos nélkülözhetetlenség is adta, ugyanis a pesti belvárosi házakban található fúrt kutak vize salétromos és kemény volt, ezért mosáshoz és fõzéshez szívesebben használták a Duna vizét. Korábban puttonyos asszonyok hordták a vizet a
távolabbi házakhoz, 1825-tõl azonban megjelentek a fogatos vízhordók; az 1850-es évekre
már több mint húszan voltak. Pedig nem volt
könnyû mesterség.
A dunavízárus már kora hajnalban a Duna-parton volt. Hat-nyolc puttonyt töltötte meg egy
favödörrel, amely hosszú rúdra volt erõsítve,
hogy minél beljebbrõl, jó, tiszta vizet meríthessen. Ezután a puttonyokat egyenként a fogathoz vitte, majd elindult megszokott útjára.
Naponta négyszer-ötször fordult, hogy állandó megrendelõit naponta kétszer – délelõtt és
délután – ellássa portékájával. A nem állandó
vevõk figyelmét hangos, kezdetben német
nyelvû, késõbb a magyar „Duna-vizet” rikkantással hívta fel magára. A vevõknek a vizet felvitte a konyhába, kamrába, ahol áttöltötte a házi tárolóedénybe. Egy puttony dunavíz
ára néhány krajcár volt csak, bár ez a Dunától
való távolság függvényében nõtt. A tehetõsebb
vízárusok legényt fogadtak fel, akik a munka
nehezét végezték. A szegényebbeknek a feleségük segített, és aki nagyon szegény volt, a
kordéját is maga húzta. A dunavízárusok télen
is folytatták mesterségüket. Ekkor igen keservessé vált munkájuk, mert a befagyott folyón
lékeket kellett vágniuk, és a vizet a síkos, meDunavizes
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redek, sokszor jeges parton kellett a taligához
vinni. A dunavízárusok egymás között felosztották a fõvárost, mindegyik a maga területén
árult. Egy korabeli újság írása szerint egy vízhordó, akinek férjhez ment a lánya, a „fél Terézvárost” adta hozományul. A vasárnapi újság az 1800-as évek közepén a Lipót- és Terézvárosban portékáját kínáló, naponta a házakban kétszer is elõforduló – népszerû néven
Hasbeszélõ, vagy Gyönyörû Jóska – vízhordót
a következõképpen írta le:
„Piros sipkája, piros cseréppipája és piros orra messze elvirítanak. A kapu aljában vastagon kezdi rá mondókáját, s lesi, míg valaki a
folyosón megjelen; ekkor a legvékonyabb
diszkantban, amely valahonnan a szomszédból
hallszik jõni, hirdeti árujának hasonlíthatatlan
voltát, s korholja a cselédeket, hogy miért nem
a szép dunavizessel hordatnak maguknak
dunavizet. A szolgálókkal az õ izlésök szerint
eldévajkodik; a köréje sereglett gyermekeknek
éktelen pofákat vág. Szamara még népszerûbb,
mint õ maga. A csacsi, amelyet költõi gazdája
Laurának keresztelt el, a mutatóujj legkisebb
intésére elkezd ordítani. Elsõ lábával kiveti,
hány szeretõt tart a Náni, a Zsófi vagy a Kati; füleivel ollót csinál, farka hegyét a szájába
veszi; szóval, igen joviális állat, melyet a gyerekek
jól
tartanak
zsemlyével
és
czirógatással.”
A dunavízárus mesterség a XIX. század végén
a fõváros közmûhálózatának kiépítésével szinte az egyik napról a másikra megszûnt. A fejlõdés jobb, könnyebb életet hozott, de egyúttal feledésbe temette e nem könnyû foglalkozás érdekes, sokszínû alakjait is.
A dunavízárusok mellett, szinte velük
egyidõben virágzott egy másik népi foglalkozás, az ásványvíz értékesítés. Ezt az akkoriban
még nem megszokott foglalkozást elsõsorban
a székely borvizesek ûzték.
A Székelyföld rendkívül gazdag ásványvizekben, csak a Hargitában több száz forrást tartanak számon. Ezek közül a legjelentõsebb és
leghíresebb a Borszék. A Gyergyóihavasokban fekvõ festõi település már az
1800-as évek elsõ harmadára szénsavas, ivásra is kiváló vizének hatására Közép-Európa
egyik leghíresebb gyógyfürdõje lett. A borszéki vizet már a XVI. században is ismerték,
Báthori Zsigmond és Báthori Gábor erdélyi fejedelmek is ezzel gyógyította köszvényét.
A borvíz kereskedelme Anton Zimmenthausen
bécsi polgár nevéhez fûzõdik, aki bérbe vette
és fürdõteleppé fejlesztette a forrás környékét.
Mivel a forrás Szárhegy és Ditró tulajdona
volt, megállapodást kötött, hogy csak e két falu lakosait alkalmazza a vízzel kapcsolatos te-

vékenységben. Késõbb egy palackokat gyártó
üveghutát is létesítettek a kútnál. A környékbeli szekeresek itt vették meg az üvegeket,
amit a három kifolyócsövû kútnál töltöttek
meg. Ez elég lassú volt, sokszor egy-két hetet
is el kellett tölteni sorban állással. A megtöltött üvegekért egy krajcárt kellett fizetni a fürdõ számvevõjének. A palackokat a víz ereje
miatt csak másnap dugaszolhatták le. A dugót
az árusnak magának kellett megszereznie.
Ezért, ha csak nagyobbat kapott, azt rágással
puhította, a kisebbet kukoricahánccsal tekerte
körül. Az üveg száját fenyõfagyantával kenték
be, hogy a szénsav el ne illanjon a vízbõl.
1855-ben átszervezték a borvízkereskedelmet:
raktárakat építettek, elõre palackoztak, és a lezárt üvegeket címeres ólomlemezzel hitelesítették. A töltésért és a pecsételésért újabb egy
krajcárt számítottak fel, valamint betétdíjat
szedtek az üvegekért. Ez a módszer gyorsította az értékesítést, a hitelesítés pedig növelte a
keresletet. Az 1860-as évekre már kétmillió
üveg borszéki vizet forgalmaztak évente melyet a vasút kiépülése elõtt székely szekeres
ezrei szállították Nagy-Magyarország szerte,
de még Románia egész területére is. E föld nélküli parasztok kora tavasztól késõ õszig fuvaroztak. Hat-nyolc hoszszú utat is megtettek a
fagyok beálltáig. Jellegzetes szekereikre kétszázötven üveget raktak: hosszú fenyõládába
szorosan egymás mellé fektették, majd szalmával takarták be a palackokat, olyan ügyesen, hogy nem történt bajuk a hosszú úton, pedig sokszor még mázsányi súly, és a szekér
gazdája is rákerült a ládákra. A szekerek kerekeit nem vasalták meg, hogy ne rázzon annyira. A „fakó”, vagyis vasalatlan kerék talprészeit „falcait” egy óra alatt kicserélték, ha a kövezett úton elvásódtak.
A borvizes szekereseknek legtöbbször állandó
megrendelõik voltak a vendéglõsök, kereskedõk és jobb módú polgárok.
A borszéki víz mintájára a kisebb jelentõségû
savanyúvíz-kereskedelem is felvirágzott, elsõsorban a piaci formában. A székelyudvarhelyi
borvizes másfél hektós hordóból árulta az ásványvizet. Székelyfürdõ tulajdonosa három literes cserépkorsóban szállította a borvizet a
városba, ahol meglehetõsen rossz volt a kutak
ivóvize. Gyergyószentmiklós környékén
korondi cserépkorsókban fuvarozták a környékre a csomafalvai források vizét.
Orbán Balázs a Székelyföld neves leírója így
mutatta be a székely borvizeseket:
„Gyergyó tömör népessége szükségleteinek fedezésére ott van a nagymérvû tutajkereskedés,
amely Gyergyó népének felét foglalkoztatja, ott
a borszéki borvíz, amelyet ezer meg ezer sze-
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Székely borvízárusok

kéren hordanak szét az ország minden zugába,
elannyira, hogy bármerre menjen is az ember,
mindenütt látja azon egyszerû, primitív, nyikorgó szekereket, melyeknek alacsony gyékény ernyõje alatt összezsugorodva ül szerényen a szé-

kely; fél országot bebarangol hazulról feltarisznyált szalonnán élõdve; fürge kis lovait a
kopár avaron táplálva, addig megyen tûrve,
nélkülözve, míg áruczikkének, a nagyra becsült
székely nedárnak vevõjére akad; ekkor gabo-

nát veszen árából, mit haza szállítva, még kap
idõt arra is, hogy földjét megmûvelje, hogy kedves, vonzó családi körében kinyugodja fáradalmas élte nyugtalanságait, de nyugalma csak
addig tart, míg hosszú útban elcsigázott lovai
a jó havasi legelõn kiépülnek kissé, azután ismét ernyõje alá búvik, hogy Borszéken megtöltött üvegeit forgalomba hozza.”
A vasúthálózat kiépülésével és a nagykereskedelem beindulásával a XX. század elejére a borszéki víz vándorkereskedõi értékesítése nagyban visszaszorult, és lassan megszûnt. Már csak
szórványosan akad egy-egy mûvelõje, s jobbára csak leírások õrzik e régi mesterség emlékét.
Mi Selmeczi Kovács Attila kiváló néprajztudóstól (Elfeledett magyar mesterségek és népélet címû könyve nyomán) kaptuk örökbe e tudást, hogy emlékezzünk a régiekre, és tiszteljük
szorgalmas, fáradságos életüket.
Gáll Sándor

LAVE
Százszorszép Óvoda
Szép és kreatív Fisher-Price kisvonattal
és egy zsák különféle játékkal leptük
meg az óvodásokat. Kora reggel az óvodában gyülekezõ gyermekek karácsonyi
dallal köszönték meg a „titokzatos” bordó zsákot.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
A karácsony közeledtével a Lányok Asszonyok a Városért Egyesület tagjainak
nem volt nehéz eldöntenie, hogyan ajándékozza meg azokat a gyerekeket, akik
2012 decemberében is izgalommal vártak bennünket.
Dunaharaszti lakossága, ismerõsök, barátok, kollegák és rokonok ismét elhalmozták csapatunkat könyvekkel, társasjátékokkal, babákkal és plüss állatokkal. Szinte minden családban akad olyan holmi,
amit már meguntak, „kinõttek”, de nincs kinek tovább adni, és tulajdonosa szeretne
vele másoknak örömöt szerezni.

Az iskola ebédlõjében – a hosszú évek
hagyományát követve – szépen feldíszített karácsonyfa integetett felénk, amikor
reggel megjelentünk, hogy idén is megajándékozzuk az SNI tanulókat és családtagjaikat. Több lelkes és láthatóan jó
erõben lévõ fiú és lány sorakozott az
adományszállító autó mellé, hogy megkönnyítse, meggyorsítsa a sok-sok zsák
és díszdoboz célba érkezését. Az ajándékozást megelõzõen a diákok zenéstáncos mûsorral ünnepeltek, majd izgalommal bontották ki a dobozokat.
Nagycsalád
Városunkban több gyermek nevelkedik
nagycsaládban. Az idei ünnep alkalmából
a négygyermekes Ferencz családhoz látogattunk el, akik szûkös anyagi körülmények között, de annál nagyobb szeretetben
élnek. A gyerekek közül hárman már vendégeink voltak a Tisza-tavi Ökocentrumban, az idõsebb kislány, a 11 éves Niki betegsége miatt nem vehetett részt a kiránduláson.

Meghatódva hallgattuk az édesapa
büszke szavait, miközben figyeltük az
ajándékcsomagokat bontogató gyermekeket.
Igaz, hogy nehezen élünk, de mi legalább összetartunk.
Minden kedves olvasónak nagyon boldog és sikerekben gazdag, újesztendõt
kívánok az Egyesület nevében.
Az Egyesület tevékenysége iránt érdeklõdõket, leendõ támogatókat szeretettel
várjuk honlapunkon (www.lave.hu).
Dr. Dienes Zsuzsanna

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Mesemondó verseny
Taksonyban
Idén is részt vettünk a január 14-én
Taksonyban rendezett mesemondó
versenyen. Iskolánkat Kocsis RiDunaharaszti Hírek – február

chárd, Adamcsik Attila 2. évfolyamos, Puskás Gergõ, Villám Barna 3.
évfolyamos, Kaminski Romina és
Sajgó Zalán 4. évfolyamos tanulók
képviselték. Közülük Puskás Gergõ
3. a osztályos tanuló I. helyezést ért

el. Jutalma az oklevélen és a könyvön kívül az, hogy mesét mondhat a
Magyar Kultúra Napja Taksonyban
rendezvényén.
Gratulálunk!
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DMTK Sportbál – 2013
2013. február 9-én került megrendezésre a Sportbál.
A Dunaharaszti MTK hagyományos rendezvénye idén is sok
vendéget vonzott.
A József Attila Művelődési Ház nagytermét sportolók, sportvezetők, támogatók és szimpatizánsok népesítették be.
A jó hangulatról a Salami Brothers zenekar gondoskodott.
Az egész estét betöltő program ünnepélyes díjkiosztással kezdődött.
A 2012-es eredmények alapján először a szakosztályok legjobb
utánpótlás és felnőtt sportolóit szólították színpadra:
Autósport:
Asztalitenisz:
Birkózás:
Karate:
Kézilabda:
Kosárlabda:
Labdarúgás:
Sakk:

Harányi István
Kis Tamás
Hortobágyi Eszter és Szmik Attila
Szászi Lilla és Hajdu Tamás
Takács Dániel és Kreisz Gergő
Óvári Fruzsina és Jenei Gábor
Kaizer Antal és Mészáros Dániel
Bege Levente és Végh Endre

Ezt követően került átadásra az „Év Sportolója” cím. A díjat Lengyel Andrea sakkozó vehette át Hajdu Zsolttól az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökétől.
Végül dr. Szalay László polgármester adta át a Sakk csapatnak
a patinás vándorserleget.
Az egyesület Elnöksége három különdíjat is kiosztott idén.
Bege Vencelnek a Kosárlabda és a Sakk-szakosztály áldozatos
támogatását köszönték meg. A díjat Karl József alpolgármester
adta át.
Króner Péter labdarúgó edző Lehel Endre alpolgármestertől
vehetett át kitüntetést, kimagasló szakmai munkája elismeréséért.
Schubert Gyulát az egyesület ügyvezető elnökét és a Sakkszakosztály vezetőjét, kiemelkedő sportvezetői és szakmai munkája alapján tüntette ki az Elnökség.
Az ünnepséget hangulatos bál követte. Az értékes tombola
ajándékok is mind gazdára találtak – az alkalomhoz illő főnyereménnyel – egy kerékpárral együtt.
A DMTK Elnöksége köszönetet mond azoknak a támogatóknak, akik tombola ajándékok felajánlásával segítették a
Sportbál megrendezését: Andrásik 2001 Kft., Az Olasz –
Mediterrán bisztró, Bajor Sörkert, Boldog Zsolt – Aktív Team,
Boros Ágnes gyógytornász, Demeter István – ZöldségGyümölcs bolt, Dinamic Hair Salon, dr. Helméczy Mátyás, dr.
Szalay László, Erdélyi Rudolf, Flynet Számítógép Bolt és
Szerviz, Formabontó Aerobic Stúdió, Gerber Antal, Ger-Ker
Kft., Giraffe Kerékpár üzlet és szerviz, Kenőanyag és alkatrész szaküzlet – Máté Jenő, Kisduna Étterem és Panzió,
Kulcsár és Lehel Kft., Mannheim Squash Klub, Marcella Cukrászda, Marilyn Szépségszalon, Mustang Lovasclub,
Premium Labels Kft., Seres János méhész, Szigetváriné
Nyomtatványbolt, Szöglet műfüves pálya, Torony Italbolt –
Nédó Dezső, Vokesz Kft., Zwick József.
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Aktuális ajánlatunkat a hirdetésünkben olvashatja.

Az oldalt összeállította: Tömörkényi Ildikó
Dunaharaszti Hírek – február
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Dr. Diószegi György Antal

1848-49 dicsõséges világa a zászlótartó hagyományunk tükrében
A magyar hadtörténeti hagyomány különleges jelképe a zászló: a zászlótartó, amikor eskütétellel kézbe veszi felmutatásra
és megõrzésre a zászlót, akkor ezzel egy
egész jelképrendszert tart a kezében: a
magyar hadtörténeti hagyomány legfõbb
jelképe a zászló és letéteményese a zászlótartó. A magyar zászlótartó különleges
hadtörténeti szerepe kapcsán fontos rögzíteni, hogy a magyar nemzeti zászlónak
a szülõföld, a haza, az ország jelképi szerepérõl számos történeti adat szól. A zászlótartó különleges hadtörténeti szerepe
abban gyökeredzik, hogy a magyar nemzeti zászló a szülõföld, a haza, az ország
jelképe: a zászló jelképi szerepét erõsítik
azok a magyar szertartási rítusok, melyek
a zászló magasztossági tartalmát megadják. A zászlótartó a dicsõséges küzdelem
jelképét, a zászlót emeli magasra.
Szent István király ezüstpénze a zászlótartásnak is különösen fontos emléke: e
pénzérmén látható kézfej a királyi hatalmat, az országot megtestesítõ zászlós lándzsát tart: ez azért is fontos, hiszen a lándzsa volt a fegyvere Szent Györgynek is.
Az 1100 körül íródott Szent István legenda szerint István király serege „Isten kedveltje, Márton fõpap és Szent György vértanú zászlaja alatt” vonult a csatatérre.(1)
Szent György a vitézek védõszentje volt,
és egyúttal az egész népé is, mint segítõszent.
A magyar szertartási rítusokra is érdemes
utalni, mivel ezek a zászló magasztossági
tartalmát is megadják. E rítusrend fõbb
elemei a zászló alá állás, a zászlókiosztás,
a zászlómentés, a zászlószerzés, a zászlóavatás, a zászlóanyák, a zászlóanyai szalag, a zászlóavatás, az eskü, a zászlólengetés, a zászlófoszlány, a zászlólevétel, a
zászlógöngyölés, a zászlóemelés. A zászlótartó vitézi bátorsága és helytállása kimagasló értéket képvisel a magyar hadtörténetben. 1848-49-ben a honvédseregben minden zászlóalj saját zászlóval rendelkezett.
A magyar hagyomány szerint mindig is a
nõk voltak a hadfiak zászlóinak felavatói,
szalagkötõi: õk voltak a zászlóanyák.
A pesti 11. honvédzászlóalj zászlóját – az
ugyancsak a fõvárosban alakult 2. zászlóaljéval közösen – 1848. június 24-én Pesten, az Újpiac téren avatták fel: a zászlóanya gróf Batthyány miniszterelnök felesége volt, aki ebbõl az alkalomból adományozta a zászlóra azt a zászlószalagot,
amelyen a „A HAZAÉRT” és „HONVÉD
11. ZÁSZLÓALJNAK GR. BATTHYÁNY
LAJOSNÕ” felirat szerepel.(2)
A zászló fontos része volt a zászlóanyai
szalag: köztiszteletben álló hölgy lehetett
csak zászlóanya. A zászló a korabeli hölgyek áldozatvállalásának is a jelképe volt:
14

Az 1848-as idõkben elterjed
nemzetiszínû zászló
A honvéd gyalogság
zászlótartója

A 10. huszárezred
zászlótartó huszár õrmestere

a dicsõséges magyar szabadságharc leverése után Erdélybõl három székely hölgy
azért lett az Újépület foglya (10-15-20 évre ítélve), mert a székely honvédeknek
zászlót készítettek 1848-ban.(3)
A zászlómentés volt a zászlótartó egyik
legfõbb feladata. A csatatereken a zászlótartó igazi hõs volt: õ az a katona, aki minden körülmény között védte a zászlót!
A kápolnai ütközetben kitûntek bátorságukkal az ’56-osok: hõsiességükért Kossuth Lajos zászlóval tüntette ki õket.
Büszkén õrizték ezt a zászlót: szeretettel,
becsülettel küzdöttek érte, minden veszedelembõl kimentették. Egy osztrák támadás alkalmával a Vág mentén már majdnem elveszett e zászló, de a zászlótartó õrmester, Horváth János az élete kockáztatásával hõsiesen megmentette. E zászló
alatt küzdöttek az egész szabadságharc
idején. A komáromi fegyverletételnél darabokra tépték a zászlót: így minden honvédnek jutott egy-egy kis foszlány, amelyet ereklyeként õriztek meg.(4)
Zárógondolatként fontos rögzíteni, hogy
a magyar zászlóhagyomány és a magyar

zászlótartók vitézi bátorsága olyan történelmi örökségünk, melynek mûveltségi üzenete máig hat. Ugyanolyan szeretettel és megbecsüléssel kell a magyar
nemzeti zászlónkat tisztelni, és megóvni is, mellyel elõdeink vigyázták a nemzetünknek és az országunknak ezen õsi
jelképét.
Források:
(1)
Szent István és az államalapítás. Szerkesztette Veszprémy László. Bp., 2002. 61. o.;
(2)
Kerekes Zoltán: Az Országos Hadtörténeti
Múzeum zászlógyûjteménye. In.: Molnár Pál
szerk.: Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítõje 1. Budapest, 1971. 111. o.;
(3)
Podhorszky Mária: Egy államfogolynõ naplója. In.: Rab századok. (Börtönnaplók, börtönlevelek.) Összegyûjtötte, sajtó alá rendezte
és a jegyzeteket írta Pintér József. Bp., 1956.
329. o.;
(4)
Cserny Margit: Adatok Veszprém megye
1848-49-es történetéhez. In.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 9. Veszprém,
1970. 140. o.
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Erkölcsi nevelés a családban
A Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói
Egyesülete és a Nagycsaládosok
Egyesülete 2013. január 17-én a József Attila Mûvelõdési Házban, szeretettel várta a szülõket, nagyszülõket, pedagógusokat, nevelõket.
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató „Erkölcsi nevelés a családban”
kreditpont szerzõ 3. elõadására,
melynek témája „Egymás kedvére
születtünk”.
Az Alaptörvény egyértelmûen rendezi a házasság fogalmát, mely szerint az egy férfi és egy nõ között jön
létre. S itt kezdõdik a probléma,
mert a világ számos országában ez
nem ilyen egyértelmû. Sõt liberális,
baloldali zöld mozgalmak tüntetnek
Európa szerte, hogy ez ne így legyen.
Az elõadáson elhangzottak alapján
kell keresnünk az igazságot, és segítségül rendelkezésünkre áll a Biblia, mely hitünk szerint az örök Isteni törvények tárháza.
Egymás kedvére születtünk, egyenjogúak vagyunk, de nem vagyunk
egyformák. Azt hiszem ebbõl a
szemszögbõl érdemes vizsgálnunk
a férfi és a nõ kapcsolatát. A történelem folyamán hosszú idõn át nem
ismerték el a nõk egyenjogúságát. A
fejlett világban ma már ez nem kérdés, és fel kell emelni a szavunkat
minden esetben, amikor az egyenjogúság csorbát szenved. A magyar
társadalom mindig nagy tisztelettel
illette az édesanyákat. Szent István
király Szûz Máriának ajánlotta fel országát. Sajnos, a liberális világnézet terjedése okán ez a tisztelet
egyes társadalmi rétegekben megszûnt, illetve megszûnõben van. Ezzel együtt a nagymamák megbecsülése is csökkent. Egyre sûrûbben találkozunk az úgynevezett sorozat
nagymamákkal, ami nem más, mint
a tévésorozatok elõtti ülés. Ez viszont gyengíti a gyermekek nevelésében történõ besegítés lehetõségét. Bizonyos új trendet is megfigyelhetünk, aminek következtében
már azt a kérdést is feltehetjük vajon a férfiak is megérdemlik az
egyenjogúságot a nõkkel szemben.
Mai társadalmi viszonyok, komoly
kérdést vetnek fel, ez pedig az egyformaság, ami viszont ellentmond,
az Istenteremtõ akaratának, és a
természet törvényeinek. Ha csak a
biológiai felépítésünket nézzük, sok
mindenben különbözünk. Egy régész ezer év távlatában megállapítja a csontvázról annak nemét. Az
emberi agy felépítése is eltér egymástól aszerint, hogy, nõ vagy férfi
Dunaharaszti Hírek – február

az illetõ, és természetesen a mûködése is. A nemzésben betöltött szerepet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Létezik olyan ENSZ határozat
mely tiltja a nemek szerinti megkülönböztetést, és ez az Európai Unióban is elfogadott. Érthetõ tehát az
európai parlament baloldali szárnyának támadása a magyar alaptörvény ellen. Nem számít újdonságnak, több országban elfogadott az
egynemûek házassága. A doktornõ
idézetet olvasott fel, egy német tankönyvbõl. Arról ír, illetve ad tanácsot
miként viselkedjen az a fiú, aki szerelmes lesz a neki tetszõ fiúba, hogyan ismerkedjen meg vele az adott
szórakozóhelyen. Ezelõtt 40 évvel
kezdett elterjedni az uniszex elõször
a ruházat, késõbb az élet minden területén. Hol tartunk ma?
A párkapcsolatok közel fele, már
nem házasságon belül létezik így
természetesen a gyermeknevelés
sem. Sokszor elhangzik az a mondat, hogy ez anyagi természetû kérdés. Talán az esetek kis hányadában elfogadható. A magyar társadalom sokszor volt ennél rosszabb
gazdasági helyzetben. A házasságokat mégis megkötötték, és a bõséges gyermekáldás sem maradt el.
Most viszont a születések számának drasztikus csökkenésével állunk szemben. Rohamosan öregszik
a magyar társadalom, lehetséges a
magyarság kihalása, addig is ki fogja eltartani a nyugdíjasokat? Komoly
gondot okoz a mellettünk elhaladó
fiatalokról megállapítani melyik a
fiú, melyik a lány. A lányok erõteljesen fiúsodnak, és hát a fiúk is lányosodnak. Ez a trendi így van jól, vagy
elrontottuk valahol?

Talán amikor traktorra ültettünk a
nõket és a dohányzásra biztattuk
õket, vagy amikor Kuncze úr biztatására megszüntettük a kötelezõ
sorkatonai szolgálatot. Itt tartom
említésre méltónak, hogy Ausztriában éppen a múlt héten erõsítették
meg népszavazáson, a kötelezõ
sorkatonai szolgálat fenntartását,
Izraelt meg sem kell említenem. Lehetséges, hogy a valósítsd meg önmagad, liberális eszmét nem kellett
volna befogadnunk. Jobb lett volna
a közösségi szellemiséget megõriznünk, a haza iránti szeretetre való
nevelést fenntartani. A múlt eltörlését meg kellett volna tagadnunk, és
ha igen, merünk-e változtatni?
Milyen tanácsokkal látott el bennünket a neveléskutató?
Az egyenjogúságot mindkét nem
számára biztosítani kell. A nemek
közötti különbséget meg kell tartani. A férfi és a nõ együtt alkot egy
egészet, mely az Isteni és a természet törvényeinek beteljesedését
hozza létre. Ha értjük a két nem közötti testi és szellemi különbséget,
akkor könnyen tudunk egymáshoz
alkalmazkodni. Egy férfi is lehet
gyeden, de ahhoz nem kell az anya
szerepét átvállalni, a gyermeknevelésében férfiként vegyen részt. Viszont egy nõnek sem kell férfi módjára viselkedni, ha vezetõ beosztásba kerül. Ez vonatkozik az élet minden területére, szellemiségre, öltözködésre, fizikai terhelhetõségre,
érzékenységre, ápoltságra, s minden olyan cselekedetre mely életünk velejárója.
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Ignácz János
DPVE elnöke
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2013. januári újszülöttek

Görög Katolikus Szent Liturgia
a Szent Imre templomban
Dunaharasztin (Rákóczi liget – Toldi u. 28.)
minden hónap utolsó vasárnapján16 órától.
Húsvét vasárnap szintén 16 órától ünnepélyes pászkaszenteléssel.
Minden görög katolikus és érdeklõdõ testvérünket szeretettel várjuk!
Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész
(30/3868-111; papp.miklos@sapientia.hu)

2012. január hónapban
elhunytak neve és életkora
Dankó István
Ember Ferencné
Fajta Mátyásné
Gláser Antal
Horváth György
Kmetz Aladárné
Kocsis Sándorné
Kõvári Pálné
Makó Ádám
Máté Ferencné
Merényiné
Sebestyén Katalin
Mile Károlyné
Nagy Gyõzõné
Ozsváth Sándor József
Pálosi Gyõzõné
Patai Sándor
Szoboszlai Imréné
Tabajdi Etelka
Tóth Jenõné
Totka Istvánné
Zámbó Lászlóné

élt 79 évet
élt 93 évet
élt 74 évet
élt 64 évet
élt 88 évet
élt 92 évet
élt 89 évet
élt 85 évet
élt 77 évet
élt 78 évet
élt 59 évet
élt 87 évet
élt 66 évet
élt 56 évet
élt 79 évet
élt 89 évet
élt 76 évet
élt 97 évet
élt 75 évet
élt 83 évet
élt 87 évet

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

Ruhaosztásés átvétel
lesz március 1-jén, 8-án (pénteki
napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent
István Fõplébánia mellett). Az elvitt
ruhanemûért szerény összeget elfogadunk.

Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitászönkénteseknek, mert Isten szeretetét
is szeretnénk közvetíteni.

01. 22.
01. 20.
01. 27.
01. 08.
01. 26.
01. 10.
01. 10.
01. 29.
01. 10.
01. 14.
01. 24.
01. 24.
01. 13.
01. 28.
01. 21.
01. 03.
01. 30.
01. 27.
01. 07.
01. 11.

Az érdeklõdõket szeretettel
és nagy választékkal várja a
Szent Erzsébet Karitász

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik NAGY GYÕZÕ búcsúztatásán
részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
A szeretõ család

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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Budai Liza
Bálint Sára
Dudás Levente Márton
Gál Júlianna
Holacsek Patrik
Horvéth Emese
Juhász Janka
Klavszky Karsa
Kodela Erik
Lezsák Krisztián
Marosvári Melinda
Miskolczi Kata
Nagy-Bíró Bejke
Potyka Olivér
Panyik Gyöngyvér
Sztojka Elvira
Sinkovicz Adrienn
Sós Andrea
Stetina Tekla
Tánczos Levente

2013.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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DíJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Tisztelt Olvasók!
A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
(REDUKIDI) számít adójának 1%-ára, mellyel a környezõ településeken, köztük Dunaharasztiban is mûködõ hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el, és biztosítja a betegek részére az ápolási eszközeink kölcsönzését.
A Diakónia nonprofit tevékenységet végez, ezért az
ápolási eszközöket ingyenesen adja használatba a betegeknek. Az adományokból és az 1% felajánlásának
összegébõl tudjuk eszközeink karbantartását és a raktárépület fenntartási költségeit biztosítani.
Az Önök felajánlott 1%-a teszi lehetõvé, hogy biztonságosan tudjuk mûködtetni az eszközök kölcsönzését.

Adószámunk: 18673539-1-13
Az épülõ Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen:
Gyöngyösi Rozália (Református Egyházközség)
Tel.: 06-20/541-3451,
Varga Júlia körzeti nõvér,
Skreka Ferencné központi ügyelet,
Kõszegi Ferencné, Tel.: 06-24-370-206
Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél
vezetett 11742180-20066150 sz. bankszámlára „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást
adunk.
A Majosházi Hospice Ház adománygyûjtés alakulása 2012. december 31-ig:
Bevételeink: 2010–2012. között beérkezett adományok: 3 206 100 Ft volt.
Kiadásaink: 2009–2012 között ráfordításaink: (építési
engedélyezés és nyomdai költségek) 2 202 290 Ft volt.
A Hospice Ház a ráckevei kistérség
20 településén élõ
daganatos betegek intézményi ellátását
fogja biztosítani.
A betegeink nevében köszönjük
az eddigi nagylelkû támogatásokat!
Kontha Benõné diakónus, elnök
Tel.: 06-20/58-44-653
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu
Email: diakonia@xnet.hu
Ápolási eszközök kölcsönözhetõk
tel.: 06-20/311-9242 (munkaidõben)

18

Biolabor
– egészsége érdekében –
megelõzésre is!
Kényelmetlenségei vannak már az újévben?
– gyakran fel van puffadva,
– savas ízt érez a szájában,
– étkezés után teltség érzése van,
– égõ fájdalom a gyomor, vagy a szegycsont mögött?
Ezek a kellemetlen érzések lehet, hogy gyomorsav
túltengésre utalnak.
A gyomorban jelenlévõ sav szükséges a tápanyagok
lebontásához, de amikor a nyelõcsõ, garat is érintett
a savas felmaródás miatt, aminek következtében a
gyomorzáró gyûrû elgyengül, és a sav visszaáramlik
a nyelõcsõbe ott már felmaródást is okozhat, jellegzetes tünetei akár ezek is lehetnek!
Voltaképpen nem zár megfelelõen a gyomorzáró gyûrû, így megtörténhet a kellemetlen gyomortartalom
visszaáramlása. Ez döntõen éjszaka „pihenési fázisban” fordul elõ leggyakrabban, amikor a szervezetünk a regenerálódását végzi, emiatt akár kialvatlanság is elõfordulhat!
A kapkodó életmód: gyorsan, sokat eszünk és más
életviteli sajátságok is elõidézhetik a tünetek
megjelenését.
A krónikus emésztési zavar, a savas felmaródások
szövõdményei nagy egészségügyi kockázatot jelent.
Több éves tapasztalatok alapján kúrasorozatunk segíti a panaszok enyhülését, helyreáll a nyelõcsõ nyálkahártyája és segíti a bélfalerózió gyógyulását.
Öt alkalmas, egymásra épített kúrasorozatunk segíti
az ízlelést, javítja a tápanyag lebontásához megfelelõ savasság kialakítását, a kezelések hatására csökken, majd megszûnik a gyomorzáróizom gyulladt állapota, regenerálódik. Megszûnik az „égés” érzet.
Módszerünk biofizikai módszer, ami nem igényli,
hogy higgyenek benne.
Mindenképpen kérjen idõpontot tõlünk, hogy a szervezete helyesen mûködjön, és betegség esetén önerõbõl álljon helyre. A saját jel kezelések új fejezetet
nyitottak a gyógyulás területén, ami az önregenerációs képességgének fokozására így a szervezet mûködési folyamatainak önmagán végrehajtott helyreigazítása. Bírja rá a szervezetét, hogy gyógyítsa meg
magát! Gyógyszermentesen!
A Biolaborban egymásra épített kúrasorozataink a
szervezetének az önregenerációs képességének a
fokozására készteti, így hamar megszabadulhat a
reflux betegség kiváltó okától és így a panaszoktól is.
BioLabor Rekreációs Központ
Tóth Borbála M. 06-30-369-8594
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Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

Dunaharaszti télen

