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Brutális sitthegy a haraszti 
határban az Önkormányzat 
rendészei megtalálták az el-
követőt

Több teherautónyi, bontásból szár-
mazó hulladékot borítottak le isme-
retlenek az 51-es út keleti oldalán. A 
Városi Rendészet közterület-felügye-
lői adatgyűjtésbe kezdtek, majd pe-
dig napokon át figyelték a területet. 
Sikerrel jártak: meglett az elkövető.
Rendkívüli energiákat fektetnek az 
Önkormányzat rendészei az illegális 
hulladéklerakatok eredetének felderí-
tésébe. Az utóbbi időben többször is 
sikerrel jártak, felhasználva a nemrég 
beszerzett, áthelyezhető kamerákat 
éppúgy, mint a hulladékból nyert 
adatok felhasználását; folyamato-
san járőröznek, de sokszor napokon 
át figyelik az elkövetők által kedvelt 
helyeket. Ez az eset azonban még 
őket is megdöbbentette. Hatalmas 
mennyiségű, épületbontásból szár-
mazó hulladékot fedeztek fel a Déli 
Iparterület közelében. Az adatgyűj-
tés során segítségükre voltak a kör-
nyékbeli cégek is, majd figyelőszol-
gálatot állítottak fel, és tettenérték 
a teherautót. Gyorsan fény derült a 
megbízó személyére is, akit a jegyző 
azonnal a Polgármesteri Hivatalba 
idézett. A Hivatal a szükséges jogi 
lépéseket megtette, ezeken túl a hul-
ladékot lerakóba kell szállítania az 
elkövetőnek, amit igazolnia kell. Na-
gyon fontos, hogy a lakosság is se-
gítse a Városi Rendészet munkáját. 
Köszönjük, ha bejelentéseket tesznek 
az illegális szeméthalmokról, de eze-
ket mind ismerjük. Viszont, ha bár-
milyen értesülésük van az elkövetők-
ről, azt mindenképpen osszák meg 
velünk az 504-411-es telefonszámon, 
vagy a matyasjozsef@dunaharaszti.
hu címen! 
Köszönjük.

2022-től már ilyen buszo-
kon utazhatunk!

A Nemzeti Buszstratégiának megfele-
lően 2022-től Dunaharasztiban is csak 
környezetkímélő EUR-VI-os motorral 
rendelkező buszok közlekedhetnek. A 
közbeszerzési eljárást 2021-ben írja 
majd ki az Önkormányzat, előtte 
azonban tesztelik a lehetőségeket. A 
klimatizált, akadálymentesített busz 
60 fő szállítására képes. 2022-től már 
biztosan ilyen, vagy ehhez hasonló 
buszok futnak majd a város útjain.

Huszonhárom tehetséges 
haraszti diák kapott az Ön-
kormányzattól ösztöndíjat.

Dunaharaszti Város Képviselő-testü-
letének Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottsága a 2020/2021-es tanévre is 
meghirdette a „Dunaharaszti diákösz-
töndíj-pályázatot” azzal a céllal, hogy 
támogassa a kiemelkedő tanulmányi- 
és versenyeredményeket elérő, Du-
naharasztin lakó és tanuló diákokat 
általános- vagy középiskolai tanulmá-
nyaik sikeres folytatásában. Mint min-
den évben, idén is két kategóriában, 
az  általános iskola  5-8. évfolyamán 
tanulók és a  középiskola  7-12. 

évfolyamán tanulók pályázhattak a 
havi 5000 Ft értékű támogatásért. 
A tanulók tanulmányi- és verse-
nyeredményeit vették figyelembe 
a bizottság tagjai, így összesen 23 
dunaharaszti diák (Bányik Nátánael 
Ruben, Botos Maja, Csapi Zsombor, 
Gréts Dalma, Faragó Emese, Gavlik 
Anna Lilla, Gavlik Kata Viola, 
Hackspacher Vivien Ilona, Harnberger 
Boglárka, Ilyés Domonkos, Kertész 
Zsófia, Maruzsa Janka Bíborka,  
Mérész Cintia, Mérész Péter Dominik, 
Pataki András Zsolt, Reich Lilla, Reich 
Lorett, Samu Levente, Skarbinecz Lili, 
Szalai Fanni, Szennai Csaba Attila, 
Takács Alíz Erzsébet, Varga Orsolya 
Jázmin) kapott ösztöndíjat. A díja-
kat hagyományosan a szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen kapják meg 
a pályázók, de Hajdu Zsolt képvise-
lő, az Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke az idén személyesen 
adta át az okleveleket az iskolákban. 
Gratulálunk, és további sikereket 
kívánunk a diákoknak, valamint 
köszönjük a pedagógusoknak és a 
szülőknek, hogy a kiváló eredmények 
elérésében a gyerekek mögött állnak!

Lakossági tájékkoztatás az 
új parkolási rendről

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
tájékoztatja a lakosságot, hogy Du-
naharaszti Fő útján a Templom ut-
cától a Mindszenty József utcáig, az 
Erzsébet utcában a Fő úttól a Petőfi 
Sándor utcáig, valamint a Baktay Er-
vin tér környezetében, a kihelyezésre 
kerülő parkoló táblák által határolt 
területen új parkolási rend – időkorlá-
tos parkoló zóna – kerül bevezetésre.
Az időkorlátos parkoló zóna kialakí-
tásának fő célja, hogy a közintézmé-
nyek és az adott területen lévő üzletek 
vendégköre a kialakított zónákban 
nagyobb eséllyel juthasson parkoló-
helyhez. 
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Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy 
a Fő úton és annak környezetében - 
az ott található üzletek kiszolgálására 
megépített - parkolóhelyeket elfoglalják 
azon, sok esetben a környékbeli telepü-
lésekről érkező autósok, akik itt száll-
nak fel a HÉV és a Volánbusz fővárosba 
tartó járataira. 
Az Önkormányzat az elmúlt évtizedben 
P+R parkolókat épített saját költségén 
Dunaharaszti Felső Hév-állomásnál, va-
lamint a Szent István Plébániatemplom 
mellett, a Volánbusz megállóinál. 
Dunaharaszti Város vezetése elhatá-
rozta, hogy ezt a helyzetet nemcsak 
szigorítással, hanem új P+R parkolók 
kialakításával is orvosolja, így a zóna 
közelében dolgozók, valamint azok, 
akik útjukat tömegközlekedéssel foly-
tatják – és eddig javarészt egész napra 
elfoglalták a parkolóhelyeket - ezután a 
zónán kívüli, kimondottan erre a célra 
létrehozott új parkolókban helyezzék el 
járműveiket.
Az új P+R parkolókat a Fő út 49. szám 
alatt, a régi gázcsere-telep helyén (19 
parkolóhely) és a Sport-sziget bejáratá-
nál, a korábbi Vasudvarban (43 parko-
lóhely) alakítjuk ki. A két helyszínen a 
gépkocsik időkorlát nélkül lesznek elhe-
lyezhetők. A parkolók környezetét zöl-
dítjük, a Vasudvarnál 33 fát ültetünk 
ki. Ez utóbbi parkoló ugyanakkor azt 
a célt is szolgálja, hogy a Szigetre láto-
gatók már itt letegyék járműveiket, és 
gyalog sétáljanak tovább a Duna felé.
Az időkorlátos parkolási rendszer jog-
szabályi háttérre támaszkodik, betar-
tása minden gépjárművel közlekedőre 
vonatkozik. 
Az időkorlát  munkanapokon, hétfőtől 
péntekig 08:00 órától 16:00 óráig tart, 
és folyamatos  kettő óra ingyenes vá-
rakozást  tesz lehetővé. Az időkorlátos 
parkolóhelyeket a zónahatárokon közúti 
jelzőtábla jelzi. 
Az időkorlátos várakozási helyszíne-
ket az alábbi térképszelvényeken mu-
tatjuk: Baktay Ervin tér

Fő út

A KRESZ vonatkozó előírásai sze-
rint, ahol a jelzőtábla meghatározott 
időtartamú várakozást enged, a  vá-
rakozás megkezdésének időpontját  a 
járművön a jármű szélvédő üvege 
mögött jól látható módon elhelyezett 
órán kell jelezni.
A szélvédő mögé elhelyezendő 
műanyag parkolóóra beszerezhe-
tő nyomtatvány-, vagy papír-írószer 
boltban. 
A parkolás ellenőrzését és szankci-
onálását jogszabályi felhatalmazás 
alapján a rendőrhatóság és a közte-
rület-felügyelet (Városi Rendészet) 
végzi.
Az ellenőrzés során szabálysértést kö-
vet el az, aki:
-az órán későbbi időpontot rögzített, 
mint a parkolóhely elfoglalásának idő-
pontja,
-a parkolás időpontjától több idő telt 
el, mint a területen engedélyezett,
-az óra nem került kihelyezésre, vagy 
az órán az időpont nem egyértelműen 
beazonosítható.
Az ellenőrzések során a járművekről 
fénykép-, illetve kamerafelvétel ké-
szül. Bizonyításra a terület köztéri ka-
meráinak felvétele is felhasználható.
Az új parkolási rend bevezetésé-
nek kezdetétől, azaz  2021. január 
01. –től a 2021. április 30.-ig tar-
tó időszakra (három hónap) türelmi 

időt  biztosítunk a lakosság részére, 
mely idő alatt  egy adott gépjármű 
esetében 3 alkalommal történő felszó-
lítást követően kerül csak sor bírság 
kiszabására. A felszólítások, bírság ki-
szabások nyilvántartásban rögzítésre 
kerülnek. 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vé-
telét és betartását.

Kiss Gergely jegyző

Ünnepek

A korona vírus okozta helyzet mi-
att, az októberi nemzeti ünnepeink, 
október 6. Aradi vértanuk napja és 
az 1956-os Forradalom megünneplé-
se rendhagyó keretek között zajlott 
városunkban. A néma, csendes ko-
szorúzás és a mécsesek lángja mellett 
méltóságteljes tiszteletadás közepet-
te emlékeztek a magyar történelem 
jeles eseményeire és hőseire, kicsik és 
nagyok.
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A Budapesti Fejlesztési 
Központtal egyeztettünk a 
HÉV felújítása kapcsán a 
P+R parkolók ügyében 

A szeptember végén, Vitézy Dávid 
vezetésével tartott, Budapest HÉV 
vonalainak rekonstrukciójáról 
szóló, online Projekt Tanácsadó 
Ülésen felajánlottuk segítségünket a 
Budapesti Fejlesztő Központ számára 
a HÉV állomás közelébe tervezett 
P+R parkolókkal kapcsolatban. 
Október 22-én Dr. Szalay Lász-
ló ez ügyben találkozott Vitézy 
Dáviddal, a Budapesti Fejlesztési 
Központ vezérigazgatójával és 
munkatársaival, valamint Pánczél 
Károly országgyűlési képviselő úrral, 
hogy személyesen is megtárgyalják a 
HÉV korszerűsítésével, fejlesztésével 
járó, Dunaharasztit érintő témákat, 
kiemelten a P+R parkolók létesítését, 
amire kulcsfontosságú feladatként 
tekintünk.
A BFK szakembereinek az ezzel kap-
csolatos terveket valamint a doku-
mentumokat átadtuk. A személyes 
kapcsolat hozzásegít bennünket ah-

hoz, hogy megerősítsük pozíciónkat, 
már a projekt tervezési fázisában. A 
megbeszélésen a Ráckevétől a Kálvin 
térig közlekedő HÉV-en kívül az 51-es 
útra tervezett új körforgalom, a Tak-
sonyig vezető bicikli út, valamint a 
Kis-Duna parti sétáló övezet témáját 
is érintettük.

ADVENT 2020
Dunaharaszti Város Önkormányzata a járványveszély miatt 
nem rendezi meg hagyományos adventi programjait. Így el-
marad a civil szervezetek szokásos karitatív, vásári rendez-
vénye is november 29-én, advent első vasárnapján. De ezen 
a napon a város adventi koszorúján, szabad téren, a Kúria 
udvarán 17 órakor, a dunaharaszti egyházak lelkészeinek 
ökumenikus szolgálatával sor kerül az első adventi gyertya 
meggyújtására. Kérjük az érdeklődőket maszkban jöjjenek.
Utána Faludi Judit Liszt-díjas, érdemes művész csellómű-
vész, Termes Rita zongoraművész, és Szenthelyi Krisztián 
énekművész ünnepi hangversenyét hallhatják, láthatják a 
kamarateremben limitált létszámmal. Akik nem jutnak be 
a koncertre, azok az udvaron felállított kivetítőn nézhetik.
Regisztráció a koncertre a Laffert Kúria honlapján, (www.
laffertkuria.hu/regisztracio), vagy a 06 20 330 1279 számú 
telefonon.
A hagyományos tartós élelmiszergyűjtést, valamint tisz-
tálkodó és tisztítószerek gyűjtését szintén szervezzük, de 
most nem a helyszínen. A Dunaharaszti Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat Irodáján várjuk az adományokat a 
Dunaharaszti, Andrássy út 14. szám alatt a következő idő-
pontokban: hétfőn és kedden 8-18 óra, valamint szerdán és 
csütörtökön 8-16 óra között.
„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne ked-
vetlenséggel
vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót sze-
reti…”
(2Kor 9,7)
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Beszámoló a 2020. október 26-án tartott képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testületi ülés elején dr. Szalay László pol-
gármester ismertette az előző ülés óta eltelt időszakban 
történt eseményeket:
1. Októberben dr. Nánási Ákos szemész szakorvos az 
Önkormányzat megbízásából befejezte az óvodás korú 
gyermekek szemészeti szűrését. Összesen 885 gyermeket 
vizsgált meg, 62 gyermeket kiskorukra való tekintettel 
nem sikerült megvizsgálni, 42 gyermeknél talált rendel-
lenességet, ebből 2 esetben sürgős tennivalót jelzett kan-
csalság, tompalátás miatt.

2. Lezajlott az Önkormányzat által szervezett ingyenes 
anyajegyszűrés a városban, melyet Dr. Sas Andrea bőr-
gyógyász szakorvos végzett el. A vizsgálatokon a négy 
alkalommal összesen 158 fő vett részt, ebből 86 főnek 
negatív lett az eredménye, megfigyelésre javasolt 51 főt, 
és sürgősen további vizsgálatokra 21 főt küldött a dok-
tornő.

3. Lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás az energeti-
kai pályázattal érintett három intézmény (Mese Óvoda, 
Művelődési Ház és Városi Bölcsőde) esetében. A pályá-
zat záró beszámolója benyújtásra került.

4. Befejeződött a Százszorszép Tagóvoda tavaly elvég-
zett felújításának pénzügyi elszámolása, a Támogató 
Szervezet által kifizetésre került a fennmaradó támoga-
tási összeg. A pályázat záró beszámolója 30 napon belül 
benyújtásra kerül.

5. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ kivitelezé-
sében megkezdődött a Hunyadi János Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola konténer termekkel történő bővítése.

6. Folyamatban van a jövő évi költségvetés összeállítá-
sához az intézményi karbantartási igények felmérése és 
azok várható költségeinek meghatározása.

7. A Védőnői Szolgálatot átköltöztettük a Damjanich u. 
23. sz alatt korábban bérleményként üzemeltetett orvosi 
rendelő helyére. Tevékenységüket az új helyszínen októ-
ber 19-től látják el. 

8. Megkezdődött a parkoló kialakítása a Sport szigeti 
egykori Vasudvar területén, ill. ezzel egyidejűleg a volt 
gázcseretelep területén is kialakítunk egy új parkolót. A 
Vasudvart fákkal vesszük körül, 33 juharfát ültetünk el.

9. Elkezdődött a földutak murvás útjavítása, többek kö-
zött a Hókonyban és a Kiskertek területén.

10. Ütemszerűen haladnak a Némedi úti ivóvíz-
rekonstrukció munkálatai, az új vezeték fektetése folyik 
jelenleg, a várható befejezés október 31. Ezt követően 
kerül sor a lakossági házi bekötésekre.

11. A zöldterület-fenntartás keretében kétnyári növé-
nyek ültetésére került sor a Hősök terén, a Baktay téren, 
a Fő út 61. előtti szökőkút körül és az Önkormányzat 
udvarán.

12. A „Tisztítsuk meg az országot” projekt kapcsán Du-
naharaszti kül- és belterületén begyűjtöttük az illegá-
lisan elhelyezett hulladékokat, több esetben is az elkö-
vetők nyomára akadtunk, a szükséges lépéseket minden 
esetben megtettük.

Miután a képviselők egyhangú szavazással elfogadták a 
polgármester beszámolóját, rátértek a meghívóban sze-
replő napirendi pontok megtárgyalására.
A legfontosabb előterjesztés az Önkormányzat 2019-
2024. közötti ciklusra vonatkozó gazdasági programja 
volt, melynek magalkotását az önkormányzati törvény 
írja elő. Ez – egy alapos helyzetelemzés után – felvázolja 
a Képviselő-testület teendőit és terveit minden terüle-
ten, természetesen a realitások talaján maradva, tekin-
tettel a bizonytalanná vált gazdasági környezetre is. A 
terjedelmes anyagot a bizottságok alaposan áttárgyalták 
és hozzátették a javaslataikat, így a képviselő-testület 
ezekkel a kiegészítésekkel együtt fogadta el a cikluster-
vet.
A városi közétkeztetést végző cég kérelmezte az Önkor-
mányzat által fizetett ellenérték 9%-os emelését, hivat-
kozva a megnőtt nyersanyagárakra, a minimálbér és a 
garantált bérminimum megemelésére, megemlítve azt is, 
hogy a járvány miatti bevételkiesés is érzékenyen érin-
tette őket. A testület elé kerülő előterjesztés ugyanak-
kor 6% emelésre tett javaslatot, a képviselők végül ezt 
fogadták el.
Módosította a testület a DV Kft.-vel (100 %-os ön-
kormányzati tulajdonú cég) kötött vagyonkezelési 
szerződést, mert egyes önkormányzati ingatlanok 
besorolása/helyrajzi száma/stb. megváltozott. Hatályon 
kívül helyezték ugyanakkor azt a határozatot, amely ko-
rábban a cég törzstőke-leszállításáról döntött.
Módosították a képviselők a civil szervezetek ez évi tá-
mogatási szerződéseit azok esetében, akik a járvány mi-
att nem tudták eredeti programjaikat megtartani, de 
fel tudják még használni a pénzt más, közösség számára 
hasznos célokra.
Fináléjához érkezett a Helyi Építési Szabályzat azon 
módosítása, amely a Schwarzmüller Kft. és a Coca-Co-
la HBC Kft. beruházásait hivatott elősegíteni. Hasonló 
céllal ad el az Önkormányzat egy kisebb külterületi in-
gatlant a Gebrüder-Weiss Kft. részére. Újabb döntése-
ket hozott a testület a Paál László utca továbbépítése 
és az 51-es útba becsatlakozó körforgalom megvalósítása 
érdekében is.
A testület külterületi ingatlanok elnevezéséről döntött, 
létrehozta a 10. védőnői körzetet, elszámolt az orvosi 
ügyeletnek (a háziorvosi rendelő felújítása idejére) ideig-
lenesen helyet adó ingatlan tulajdonosaival, intézményi 
alapító okiratokat fogadott el, megtárgyalta az óvodák 
működéséről és a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolókat, és egyhangú szavazással 
fogadta el azokat, akárcsak a többi előterjesztést.
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Keresztény szemmel
„Hol sírjaink domborulnak…”

Petőfi sorát kölcsönvettem, mégpedig kiterjesztő érte-
lemben. November, Halottak napja, megbolydul az egész 
ország, hogy felkeresse szerettei sírját. Az európai típu-
sú kultúrákban a halálnak is megvan a kultúrája. Most 
eltekintenék mély teológiai elemzésektől, megmaradok a 
tapasztalati látványoknál. Ahol az élet szent, ott a halál 
is az. Halottainkat tisztességgel temetjük el, akár egyhá-
zi, akár világi szertartás szerint. Ennek egyik legszebb 
példája, hogy az ellenséges, meghalt katonát is tisztesség-
gel temették, temetik el. A halott katona nem ellenség. 
Tavaly ennek szép példáját láttam az Úzvölgyi temető-
ben. Ide nem illő részektől megkímélem az olvasót. Ellen-
példa a 301-es parcella ötvenhatosainak megalázó földbe 
kaparása… 
Az emlékezés nyilván megszépít dolgokat, de talán nem 
is baj ez. A halál összesűríti az életet. Ma még itt, de mit 
hoz a jövő? Értelmes életet élni, csakis annak tudatában 
lehet, hogy tudjuk, be vagyunk korlátozva. Nem véletlen 
Luther mondása: „Cselekedj úgy, mintha örökké élnél a 
földön, de gondolkozz úgy mintha holnap véget érne az 
életed.” A hívő Liszt Ferenc egy levelében ezt írta: a halál 
az élet végén nem pont, hanem kettőspont. Ez a biblikus 
megközelítés. Az Evangélium nem Jézus halálával ér véget, 
hanem feltámadásával és mennybe menetelével. Az isteni 
kegyelem győz a halál fölött.
Amikor temetőt járunk, hittel, hitetlenül, milyen rítuso-
kat teszünk? Gyertyát, mécsest gyújtunk. Nem fényfüzért 
aggatunk a sírokra, bár technikailag lehetséges volna. A 
mécses, a gyertya a világ világossága Jézusra emlékeztet. 
Fény a sötétben, legyőzi a lelki sötétséget. Ha sírcsokrot, 
vagy csak egy szál virágot viszünk, a vágott virág szép, de 
már hordozza az elmúlás jeleit. Jézus halálára emlékeztet. 
Ha koszorút viszünk, talán nem is tudjuk, hogy a győzelem 
szimbólumát visszük. Az ókori olimpiákon a nyertes babér-
koszorút kapott. Jézus töviskoszorúja a keresztfán csúfoló 
akart lenni, mégis a halálon győző jel lett.
Emlékezzünk halott szeretteinkre, tudva, hogy a halálba 
menők tanítják az élőket!
Áldott, bensőséges emlékezést kívánok!

Varsányi Ferenc

Róna J. László 

Lelkek igéje      
(Verbum Animas)

Csend tart fogva és a mécs,
marokba sepert murva,
földhányás szélén penész,
egy nyári vakond túrta,
nem bántom, hagyom,
inkább rövidkét ülök
egy szuvas temetőpadon.

Kőkereszt széléből anya néz,
porcelánkép fakultan csorbáz,
minden gondolatom nehéz,
nem fájt neki már az orbánc,
a halk ravatalon.
Most könnyezve ülök 
a szuvas temetőpadon.

Ültünk mi ezen együtt is, hajdan
látogatva Benkő nagymamát,
akkor azt mondtad nekem halkan,
a mennybéli lelkek aranyát
ha kérem, megkapom.
Felnézek az égre, 
egy szuvas temetőpadon.

Merre tovább? Kell a válasz,
mikor elágazáshoz ér az út…
Ők segítenek, miképp válassz,
hogy megtaláld a fénykaput!
Jóság – súgta, nem vagyon,
most fejem lehajtva ülök
a szuvas temetőpadon.

Apró vattánként terül a köd,
öreg mámi araszol a vízcsapig,
kopaszodó bamba fűz fölött
csak a lassan felsejlő hold lakik.
Előttem koraesti sírhalom,
igaza volt, dörmögöm
egy szuvas temetőpadon. 

Mennék, de érzem, átkarol a lélek,
mondja, várj, mi a legfontosabb?
Tudom, hogy szeretetben éljek,
mert nincs attól magasztosabb.
Bólintva magamra hagyott.
Indulok, és megsimítom
a szuvas temetőpadot.
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Novemberben is folytatódik a hely-
ismereti séta az őszi Dunaharasztin. 
„A Wesselényi utca 400 méter hosz-
szú út az Alsóvárosban. A volt kas-
télyterület parcellázásakor került 
kialakításra, kezdetben név nélkül, 
majd a városháza mögötti 2-es utca 
megjelöléssel. Mai nevét az 1930. évi 
utcanévrendezéskor kapta. Az Iparos 
utcából nyílik, párhuzamosan halad a 
Földváry, illetve a Mátyás király utcá-
val egészen a Temető utcáig. Keresz-
tutcái a Templom és a Kinizsi utca. 
Kisebb forgalmú, kellemes utcaképű 
városrész, árnyas fákkal, élő sövé-
nyekkel. A házak vegyes építésűek: 
találkozhatunk még az 1930-as 
évekre jellemző falusias és a későbbi 
évtizedekre jellemző kertvárosi csa-
ládi házakkal.” – írta Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész. Ebben az ut-
cában éltek a századfordulóig vitéz 
Somogyváry Gyula író, országgyűlési 
képviselő – aki a Hősök tere avató-ün-
nepségen a főrendi házat képviselte - 
fia, menye és öt unokája.”
170 éve 1850. április 21-én, 51 esz-
tendős korában fejezte be életét báró 
Wesselényi Miklós erdélyi földbirto-
kos, a főrendi ház és a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, az „árvízi 
hajós”. Zsibón született 1798-ban a 
„zsibói bölény” néven ismert Wesselé-
nyi Miklós fiaként; tizenegy gyermek 
közül egyedül ő érte meg a felnőtt-
kort. A fiú örökölte apja erős test-
alkatát (erre vonatkozott a bölény 
név), amelyet testedzéssel, lovaglás-
sal, vadászattal erősített. Házitanítók 
okították a jó eszű fiatalembert, aki 
pályáját már az 1818-as vármegyegyű-
lésen megkezdte. Jó barátjával, gróf 
Széchenyi Istvánnal Nyugat-Európai 
körutazásra indult, és az itt szerzetti 
tapasztalatok arra késztették, hogy a 
főrendi ellenzék egyik vezére legyen. 
Birtokosként is példamutatónak talál-
ta a nyugaton látottakat, ezért birto-
kain eltörölte a robotot, jobbágyait az 
elsők között szabadította fel és saját 
költségén taníttatta őket a jövedelme-
zőbb mezőgazdasági technikákra. A 
gazdálkodás mellett az oktatás és mű-
velődés terén is érdemeket szerzett, 
elsőként javasolta Magyarországon az 
óvodarendszer létrehozását. Politikai 
téren neve a reformpárt küzdelmeivel, 
és a sajtónyilvánosság megteremté-
sével forrt össze; Kolozsváron nyom-
dát alapított. Wesselényi szálka volt 

a Habsburgok szemében: a cenzúra 
megsértése miatt perbe fogták, és bár 
Kölcsey Ferenc képviselte a védelmét, 
három év börtönre ítélték Buda vá-
rában – gerincroppantó idők voltak 
ezek. A per idején történt a tragikus 
1838-as pesti árvíz, ahol a báró hősi 
önfeláldozással, csónakjával mentette 
ki a szerencsétleneket a jeges Dunából 
és az omladozó épületekből. Hőstet-
tei ellenére börtön várt rá, ám szem-
betegsége miatt három hónap fogság 
után engedélyt kapott arra, hogy sza-
natóriumban kezeltesse magát. Ha-
zatérése után már vakon Zsibón élt, 
1848-ig nem vett részt az aktív poli-
tikában, de nagy szerepe volt abban, 
hogy az Erdély kimondta unióját Ma-
gyarországgal. Hasonlóan Széchenyi-
hez, Wesselényi sem remélt sok jót a 
pesti forradalmi kormány és a bécsi 
udvar elmérgesedő ellentététől. 
Nemeskürty Istvánt idézve: „akinek 
nincs múltismerete, az tenyészik, az 
nem él. A múlt ismeretéből merítek 
erőt a jelenhez – akár rossz, akár jó 
az a múlt -, és lépek előre, nézek a 
jövőbe. Nem lehet jövőt építeni múlt 
nélkül.” Könyvajánló a „kereslethez” 
a „kínálatból”:
Halls, Stancey: FAMILIÁRISOK A 
PENDLE-DOMBI BOSZORKÁ-
NYOK Budapest, 21. Század Kiadó, 
2020, A fiatal, angol író nem törté-
nelmet, hanem újságírást hallgatott 
az egyetemen, ez magas színvonalként 
jelenik meg az írásműben: igényessége 
és műveltsége két hazai írónőhöz te-
szi hasonlatossá: Fábián Jankához (ő 
könyvtárunk vendége volt 2018-ban) 
és Mörk Leonórához. Igazi, oknyo-
mozó újságíróként kutat föl mindent; 
érveket, ellenérveket keres a levéltá-

rakban, mindent górcső alá helyez, 
hogy tárgyilagosan elénk tárja az 
ok-okozati összefüggéseket; szó sem 
lehet vádalkuról. A vizsgálat tárgya 
a familiárisok színhelye Lancester, a 
cselekmény időpontja 1612 és az azt 
követő néhány év. Ekkor egy vértanú 
anya/királynő, Stuart Mária ellent-
mondásos egyéniségű fia uralkodott, 
Skóciában VI, Angliában I. Jakab 
néven. Lancesterben dúl a boszor-
kányüldözés, s ehhez a kíméletlen, 
elsősorban asszonyok ellen folytatott 
hadjárathoz éppen a király kínál bru-
tális érveket. A főszereplő, a negyedik 
magzata életben maradásáért küzdő 
ifjú úrnő szembekerül Jakab királlyal 
és Démonológia című írásával, amely-
ben az uralkodó kifejti, hogy hatal-
ma végtelen, és ha ő úgy ítéli meg, 
akkor a gyógyítás is főbenjáró, mág-
lyahalállal és fővesztéssel járó bűn. A 
realisztikus boszorkány-per epizódok-
kal, sejtelmes jelenetekkel, szövevé-
nyes családi kapcsolatokban gazdag 
cselekmény a nagy tudású lancesteri 
boszorkányok életét furfangos cselszö-
véssel megmentő titokzatos jótevők 
és barátok győzelmét sejteti… De va-
jon mindnyájan megmenekülhetnek a 
vérszomjas autokrata elől?
Uzsalyiné Pécsi Rita: A NEVELÉS 
AZ ÉLET SZOLGÁLATA 1-5 kö-
tet. Pécs, Kulcs a muzsikához Ki-
adó, 2013. Miről szól ez a sorozat? A 
szerző azokat a kérdéseket igyekszik 
megválaszolni, amelyek hosszú távon 
befolyásolják a személyiség formáló-
dását. Nem hiányozhatnak a kötetek-
ből a mindennapi élethelyzetekre ad-
ható gyakorlati válaszok; a bizalomra 
épülő; a szabad, önálló személyiség 
felnevelésének egyik legfőbb fejtörést 
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okozó feladata, a fegyelmezés sem, de 
a tekintély kérdése szintén rendkívül 
aktuális. Nem gyorstalpaló, nem kész 
receptek tárháza. Inkább iránytűnek, 
szemléletformáló útmutatónak tekinti 
a „nevelők nevelője”. A legkülönbö-
zőbb egyedi élethelyzetekben támaszt 
nyújtó kézikönyveket adott közre, 
amelyek kinek-kinek a saját megol-
dásának megtalálásában segítenek. 
Az emberi lélek neveléséről szólnak a 
kötetek – a csecsemőkortól a felnőtt-
koron át egészen az idős korig – bárki 
haszonnal forgathatja, hiszen ezek a 
törvényszerűségek egyetemes érvé-
nyűek.

Dr. Fodor Réka: AFRÉKA – EGY 
MISSZIÓS ORVOS KALANDJAI 
AFRIKÁBAN Magánkiadás, 2016, 
Réka 1971-ben született Budapesten, 
orvosnak tanult, ám életét és gondol-
kodását egy súlyos autóbaleset rend-
kívüli módon megváltoztatta. Ifjúkori 

kalandvágya és mindent meghatározó 
segítőkészsége jellemzi későbbi életét 
is. 2005-től saját háziorvosi praxist 
vezet. 2010-től férjével együtt a Nou-
rish The Children (Tápláld a gyerme-
ket) program aktív résztvevője, majd 
nagykövete. 2015-ben Ugandában az 
AHU XI. Orvosi Missziójának tag-
ja. 2016-tól a Semmelweis Egyetem 
Családorvosi Tanszékének akreditált 
egyetemi oktatója. Boldog családi 
életet él férjével és két lányával. Réka 
úgy tartja, hogy a vele szembe jövő 
probléma arra való, hogy megoldják, 
ez az élet feladata, még akkor is, ha 
néha nagyon nehéz, embert próbáló 
munka. Nem véletlenül választotta 
a szerző Mahatma Gandhi szavait: 
mottónak „Te magad légy a változás, 
amit látni szeretnél a világban.” Ez a 
könyv nem útikönyv, és nem útleírás. 
Olyan magyar embereknek szóló írás, 
akik keresik a kihívást az önmegha-
ladásra, az adás lehetőségét, a belső 
fejlődés valós színtereit, az értelmes 
életet… „Világokat változtat meg, ha 
csak egyetlenegy embernek is adunk 
álmot”- szól a könyv egyik legerősebb 
üzenete. 

Aiken, Mary: CYBER-CSAPDA, Bu-
dapest, Harmat-Új Ember Kiadó, Ai-
ken a törvényszéki cyberpszichológia 
világszerte elismert vezető szakértője. 
Lebilincselő könyvében azt vizsgál-
ja, hogyan formálja át és változtatja 
meg az internet és a digitális eszközök 
használata az emberi viselkedést és a 
társadalmi normákat, és ez a cyberha-
tás miként nyilvánul meg az életünk 
minden területén. A szerző saját ku-
tatásaira és a kriminalisztika terén 
szerzett tapasztalataira támaszkodva 

mutatja meg, hogy milyen hatással 
vannak a digitális eszközök a fejlő-
dő gyerekekre, a tinédzserek körében 
terjedő szokásokra, viselkedésformák-
ra, az ismerkedésre és a párkeresésre, 
miért erősödik fel a kényszeres, függő 
vagy deviáns viselkedés az online tér-
ben vagy miért nem tanácsos a sötét 
webre tévedni. A szerző meglepő ada-
tokkal és valós esetekkel szemlélteti, 
hogy a technológia alapjaiban formál-
ja át kultúránkat, valamint elgondol-
kodtató kérdéseket vet föl arról, hogy 
hová vezet a digitális átalakulás. A 
születéstől a tinédzserkorig részle-
tesen tárgyalja azokat a kérdéseket, 
amelyekről a digitális nemzedéket ne-
velőknek tudniuk kell. Felhívja a fi-
gyelmet, hogy a gyerekeket nem hagy-
hatjuk magukra a cybertérben.
Novemberben Mini Galériánkban 
a Dunaharaszti Környezetbarátok 
Egyesületének Fekete István- gyer-
mekrajzpályázatára beérkezett művek 
tekinthetők meg.

A NOVEMBERI DÜHÖNGŐ – a jár-
vány miatt - ELMARAD, A JÁTÉK-
DÉLUTÁN  NOVEMBER 12-ÉN, 
16:00-18:00 lesz. 
A járványprotokoll betartása köte-
lező!
A Dunaharaszti Városi Könyv-
tár nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 
10:00-18:00, szombat: 9:00-13:00; csü-
törtök, vasárnap zárva.

REJTVÉNY, amellyel az idén hú-
széves városunkat, de sokkal régebbi 
településünket ünnepeljük: mit látunk 
a 60-as évek elején készült fotón? 
(Forrás: www.dhbiblio.hu>dokumen-
tumkereső.) Könyvtárunkba, a Dózsa 
Gy. út 12/b-be, vagy a dhbiblio@dh-
biblio.hu-ra várjuk a helyes válaszo-
kat. Az első tíz nyertes értékes köny-
vajándékot kap.
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NOVEMBERI PROGRAMOK A LAFFERT KÚRIÁBAN

November 5. 17.00: 
Az  evés lélektana, Forgács Attila egészségügyi ismeret-
terjesztő előadása a Kisdunamenti Praxisközösség szerve-
zésében. 

November 14. 17.00:
Schubert dalok és kórusművek - közreműködik a Nem-
zeti Énekkar kvartettje és Bizják Dóra zongoraművész. 

November 29. 17:00: 
A haraszti egyházak adventi gyertyagyújtása. Utána Fa-
ludi Judit Liszt-díjas, érdemes művész csellóművész, Ter-
mes Rita zongoraművész, és Szenthelyi Krisztián ének-
művész ünnepi hangversenye a városi advent alkalmából. 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a hangverse-
nyek látogatása a koronavírus járvány miatt csak korlátozott 
létszámban lehetséges és a részvételhez előzetes regisztrá-
ció szükséges a Laffert Kúria honlapján, (www.laffertkuria.
hu/regisztracio), vagy a 06 20 330 1279 számú telefonon. 

LÁTOGATHATÓ KIÁLLÍTÁSOK:

Emeleti műteremgaléria: 
„PART 2013-20” Retrospektív válogatás a nemzetközi al-
kotótáborok munkáiból.
Földszinti szalonok: 
„Jó arcok a Mediterráneumból” Arnóti Péter fotókiállítása.
Kávéházi galéria: 
Fiatal tehetségek bemutatkozása: Müller Maya művészeti 
tanuló fotókiállítása
Galériák nyitvatartása:
Kedd-péntek 10-17 óráig, szombat 10-14 óráig. 

A rendezvények alatt a kiállítások látogatása szünetelhet. 

A Laffert Kúria látogatása a biztonsági előírások betartá-
sával lehetséges: kötelező maszkviselés, belépéskor kézfer-
tőtlenítő, rendezvény esetén érintésmentes testhőmérsék-
let-mérés.

Festmények bűvöletében
Október 16-án a Laffert Kúriába látogattunk el az osz-
tállyal (11. A, Baktay Ervin Gimnázium), ahol a Duna-
harasztin működő P’Art nemzetközi művésztelep vezetői 
Lehel Endre és Schwarz Volker elkalauzoltak bennünket a 
képzőművészet egy kis szeletébe. Hirtelen egy festmények-
kel teli teremben találtuk magunkat, melyben az ember 
először nem is tudja hova pillantson.
Miután nem mindannyiunk művészi beállítottságú, né-
hányunknak beletelt egy kis időbe, mire át tudtuk érezni 
a kiállítás hangulatát. Minél jobban szemügyre vettük a 
festményeket, annál több értelmet nyertek. Egy alkotás 
természetesen mindenkiből mást vált ki, éppen ez az egész 
varázsa. A művészek a festményekkel kapcsolatos kérdése-
inkre szívesen válaszoltak, így például részletesebben hall-
hattunk a horizont témájú festményről. Ezenkívül betekin-
tést nyerhettünk a művészek gondolkodásmódjába is. Sok 
művész egyedül szeret dolgozni, mások inkább társaság-
ban, eszmecserét folytatva bontakoztatják ki festészetüket. 
Ez a nemzetközi együttes munkájukban is megnyilvánul. 
Hallhattunk például arról, ahogy az országok között hidat 
képezve a Dunán hajóval leszállítottak egy palackpostát 
Újvidékre, ahol ki is állították a benne rejlő grafikákat.
A látogatás többünket arra inspirált, hogy hazaérve ecse-
tet ragadva alkossunk valamit. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az élményt, melyet a látogatás nyújtott!

Az osztálynak Danijel Babić és Florian Pelka képei tet-
szettek a legjobban.

Hegedűs Dóra és Herczeg Zorka

Florian Pelka
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Sulicitta
avagy futóverseny kicsit másként

A járványügyi helyzet komoly meg-
próbáltatások elé állította az iskolákat 
is. Hagyományosan kezdtük az évet, 
sok-sok higiéniai szabály betartásával. 
Éves munkatervünk tele programok-
kal, amelyeknek töredékét sem tudjuk 
biztonságosan megtartani, miközben a 
gyerekek ki vannak éhezve a közössé-
gi programokra. Ezért örültünk meg 
nagyon a BSI-től kapott e-mailnek, 
amely felajánlotta az iskoláknak a 
megmaradt Vivicitta futás érmeit, ha 
rendezünk futóversenyt.  A BSI sport-
versenyein (SPAR futás) évek óta a 
legtöbb főt mozgósítjuk az agglomerá-
cióban, ezért éltünk a lehetőséggel. 
Ügyelve arra, hogy ne keveredjenek 
a gyerekek, 4 napon keresztül tartot-
tuk meg a futást, minden nap másik 
évfolyamnak. A verseny a Sulicitta 
elnevezést kapta. Arra is figyeltünk, 
hogy az osztályok külön-külön futot-
ták le a két iskolakört. A tanulók zenés 
bemelegítés után indultak, és minden 

befutó nyakába érmet akasztottak az 
osztályfőnökök. Az évfolyam legjobb 
fiú és lány futóját vivicittás feliratú 
futópólóval ajándékoztuk meg. Az 5. 
évfolyam legjobbjai: Lelkes Viktória és 
Rékási Kristóf, a 6. évfolyamon: Dudás 
Bettina és Juhász Máté, 7. osztályok-
ban: Szalai Fanni és Desbordes-Kor-
csev Brúnó, 8. évfolyamon: László Bri-
gitta és Van Der Velde Donát. Nagyon 
vidám hangulatú 4 napon vagyunk túl, 
ahol mind a gyerekek mind a kollégák 
jól érezték magukat. 
Köszönjük a lehetőséget!

Mezei
 

Vannak helyzetek, amikbe azt gondo-
lom, bele kell állni! Úgy érzem, koz-
metikusként és nőként is kötelességem 
foglalkozni ezzel a témával, hiszen 
rengeteg nővel találkozom nap mint 
nap munkám során, és számtalan élet-
történetet hallottam már.
Október a mellrák elleni küzdelem 
hónapja. Magyarországon minden 
8-9. nőt érinti a mellrák az élete vala-
melyik szakaszában, és közvetve, vagy 
közvetlenül, mindannyian érintettek 

vagyunk. Ha időben felfedezzük, hogy 
baj van, jók az esélyeink a gyógyu-
lásra, a rendszeres szűrővizsgálat és 
önvizsgálat életet menthet. 
Rózsaszín szalag jelképezi azt, hogy 
Együtt erősebbek vagyunk., a mellrá-
kot leküzdő bátor nők környezetük / 
támaszainak valós összetartozása.
A kampányt eredetileg a néhai Evelyn 
H. Lauder, a nevét viselő világmárkát 
alapító üzletasszony alapítványa indí-
totta el. A ma több mint 70 országban 

folytatott mellrákellenes kampány ez 
idáig több mint 53 millió dollárt gyűj-
tött nemzetközi kutatások, tájékozta-
tás és orvosi ellátás finanszírozására. 

Idén most először csatlakozott Duna-
haraszti közössége, ehhez a kampány-
hoz, aminek mottója : „ Mindenki 
életében van legalább egy fontos nő, 
akiért megtenne akár csak egy rövid 
sétát, hogy felhívja figyelmét a rend-
szeres szűrővizsgálat fontosságára! ” 

A rózsaszín séta célja az volt, hogy ez-
zel is felhívjuk a figyelmet a rendsze-
res szűrővizsgálat fontosságára, a ko-
rai felismerés létfontosságú szerepére! 
Az eseményen részt vett Györgyi Kata 
Dunaharaszti BSI futónagykövete, 
Dr. Ignácz Magdolna „ A Második 
Esély BSI futónagykövete” valamint 
Gál Emese MTVA szerkesztő-ripor-
ter, a Hősmagyar-Hunity Alapítvány 
elnöke is. 

Közel százan voltunk: nők, támogató 
férfiak, gyerekek és még négylábúak 
is, most már tudom, hogy hagyo-
mányt teremtettünk. 

Kormanik Andrea 

Első rózsaszín szalagos séta a mellrák ellen
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Nyitott kör
Drámapedagógiai foglakozás a Kő-
rösi Csoma iskolában

2020. szeptember 25-én érkezett az 
iskolánkba a Nyitott Kör Egyesület. 
Előzetesként annyit tudtam, hogy 
drámapedagógiai foglakozás lesz a 
gyerekeknek az iskolai zaklatásról, 
több órán keresztül. Egy kicsit tartot-
tam attól, hogy a 30 10-11 éves gyerek 
hogyan fogja bírni ezt a hosszú fogla-
kozást. Az előző napokon természete-
sen beszélgettünk az iskolai tapaszta-
latokról, kiderült, hogy mindenkinek 
vannak kellemetlen élményei.
Reggel megérkeztek a színészek, majd 
a gyerekek is. A kezdeti elfogódott-
ság után nagyon hamar közvetlenné 
vált a légkör, a gyerekek érdeklődve 
hallgatták a felnőtteket, aktívan részt 
vettek a bemelegítő játékokban. 
Aztán az osztály átalakult negyedikes 
osztállyá, ugyanis ebben a közegben 
játszódott a történet. A gyerekek 
teljesen kiléphettek a saját szerepük-

ből, más nevet vehettek fel, másként 
rendeztük be az osztálytermet. A ki-
alakuló probléma azonban valóságos 
volt. A csoportnak kellett döntéseket 
hozni arról, hogyan folytatódjon a 
történet. 
A játék célja az volt, hogy tudatosítsa 
a résztvevőkben a közösség passzivi-
tásának és aktivitásának erejét és kö-
vetkezményeit hasonló helyzetekben. 
Az előadás preventív célú, és azon a 
ponton kíván hatni a gyerekek visel-
kedésére, amikor még nem rögzültek 
be a szerepek és a csoportdinamika. 
Hozzásegíthet ahhoz, hogy későbbi 
döntéseik során a gyerekek kiálljanak 

a gyengébbek mellett, és megakadá-
lyozzák, hogy valaki a peremre kerül-
jön, hiszen a játék során már átélték 
ezt a szituációt, beszélgettünk is róla, 
és tudják, hogy mi a helyes viselkedés, 
ők maguk fogalmazták meg.
Az is bebizonyosodott, hogy ebben 
az életkorban bizony a társak szerepe 
hatalmas, ezért nagyon fontos, hogy 
a gyerekek milyen közegben töltik a 
mindennapjaikat, mit látnak maguk 
körül.
Az először hosszúnak tűnő foglakozás 
hamar véget ért, gyerekek és pedagó-
gus tapasztalatokat szerezve indulha-
tott haza ezen a napon.

Kedves dunaharaszti gyermekek! Alkossatok egy képet 
ceruzával  vagy ecsettel arról, hogy mit tesztek testi-lelki 
egészségetek megőrzéséért, mi tesz benneteket boldoggá 
és elégedetté ami egészséges is egyben. A pályázatot a 
Dunaharaszti Mese Óvoda hirdeti meg Dunaharasztin 
iskolába illetve óvodába járó gyermekek számára Ransch-
burg Jenő születésének 85. évfordulójára.( 1935 december 
19)
A rajzpályázat első kategóriája 4 évestől  7 éves korig, 
második kategóriája 8 évestől 12 éves korig terjed. A 
technika szabadon megválasztható, lehet rajz és lehet 
festmény is. Az elkészült munkákat jpg formátumban, 
azaz lefotózva  a rajzpalyazat2020@yahoo.com email 
címre küldjétek be, az alkotó neve és életkora valamint 
a kép címének megnevezésével. Beadás határideje 2020 
november 15.
A rajzpályázat fővédnöke Lehel Endre a Dunaharasz-
ti Művészeti Egyesület elnöke. A zsűrizést a művészeti 
egyesület művészei felügyelik. Eredményhirdetés 2019 
december 16
Értékes díjak kerülnek korosztályonként kiosztásra   
melyek a további alkotó munkát segíthetik.
A díjnyertes alkotások a Dunaharaszti Hírek januári szá-
mában  meg is jelennek. 
“Használj ki minden percet, amit gyermekeddel tölthetsz, 
és ha bosszús, vagy fáradt vagy, arra gondolj, a vele töl-
tött idő a legértékesebb. Ezekből a pillanatokból táplál-
kozik a kapcsolatotok és később az emlékeitek is.”
(Ranschburg Jenő)

Hogyan őrizzük meg lelki egészségünk?

Rajzpályázat óvodás és kisiskolás gyermekek számára

Dunaharaszti - 2020. november 13



DUNAHARASZTI HÍREK

A te hangodat ismerem – gyógyítás 
a zene és az énekszó erejével az in-
kubátorok mellett

November 17-én több világhírű épület 
lila színben ragyog: Londonban a Big 
Ben, Párizsban az Eiffel torony, Sid-
neyben az Operaház, Budapesten a 
Lánchíd, Szegeden a Dóm … hosszan 
sorolhatnánk. 2020-ban Dunaharaszti 
is csatlakozik: a Laffert Kúria hom-
lokzata lilában tündököl majd, hogy 
felhívja a koraszülöttek és családjaik 
védelmére, támogatására a város kö-
zösségének figyelmét.
Magyarországon, hasonlóan más or-
szágok statisztikáihoz, minden tizedik 
baba korábban érkezik a világra, az 
optimális 40. hét helyett a 37. hétre, 
vagy ennél korábban, akár a 24. he-
tet alig betöltve, megszületik a Kicsi. 
Talán nem is gondolnánk arra, hogy 
egészen bizonyos, hogy a mi szűkebb 
közösségünkben is van valaki, aki 
koraszülött volt. A koraszülés, kora-
születés nemvárt esemény a család 
életében, amely a szülőpárt „derült 
égből villámcsapásként” érinti. A 
PIC osztályra (Perinatális Intenzív 
Centrum, vagyis koraszülött-újszülött 
intenzív osztály) került családok tör-
ténetében a várandósság vagy a szü-
lés közben az elképzelt forgatókönyv 
gyökeresen megváltozik,  a vágyott 
szülés-születésélmény szertefoszlik, 
s a csecsemő koraszületés, fejlődési 

rendellenesség, oxigénhiány vagy 
egyéb ok miatt a babaszoba helyett 
néhány napra vagy hosszú hetekre, 
hónapokra az újszülött-koraszülött 
intenzív osztályra kerül. Trauma, 
krízis, veszteség a család alapvető 
élménye. Minden lehetséges eszközzel 
segíteni kell tehát azokat a családo-
kat, akiknek ezt az élthelyzetet kell 
megélniük. 
2008-ban született a Koraszülöttek 
Világnapjának ötlete, hogy együttes 
erővel felhívják a világ figyelmét a 
koraszülött babákra és a magas szá-
mú koraszülések arányára. Az európai 
szülőszervezet kezdeményezésére az 
Koraszülöttek Világnapját minden 
év november 17-én ünnepelik minden 
országban, minden kontinensen.  A 
közös szimbólum, mely jelképezi a vi-
lágnapi eseményeket, s amelyről min-
denkinek egyből a PICi babák jutnak 
eszébe, a lila szín, ami a reményt, hi-
tet, bátorítást, együttérzést szimboli-
zálja, és ami tökéletesen illeszkedik a 
Világnap jelentéséhez, üzenetéhez.
Városunkban van a székhelye alapít-
ványunknak, mely országos perina-
tális zeneterápiás programot épített 
fel, s ugyan a járvány miatt jelenleg 
korlátozottan tudunk jelen lenni, az 
elmúlt közel 7 évben elértük, hogy 
már 14 kórházban, köztük 3 orvos-
tudományi egyetemen, a klinikákon 
is heti rendszerességgel támogatjuk a 
korababákat és szüleiket az élő hang-

szeres játék és az élő énekszó erejével. 
A Te Hangodat Ismerem Alapítvány 
a Koraszülöttekért és Kisgyermekes 
Családokért dunaharaszti civilszer-
vezet munkatársai eredeti végzettsé-
gük szerint óvónők, zenepedagógusok, 
gyógypedagógusok, pedagógusok, 
akik önkéntességet vállalva, módszer-
tani képzést követően, az egyik leg-
nagyobb krízisben segítenek a zene 
terápiás hatásaival: gitárral, halk, 
lírai dallamokkal, élő énekszóval, 
altatókkal, jó szóval, beszélgetéssel…
Hajrá PICik! 
Isten éltesse a koraszülötteket!
Bővebb információ: 
www.atehangodatismerem.hu

Hazay

November 17. - Koraszülöttek Világnapja
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Méhlegelőkről 
és egyéb fontos dolgokról

Poszméhek, bányászméhek, művész-
méhek, szabóméhek, faliméhek. Ki 
hallott már róluk? Mit tudunk ró-
luk? Gyanítom, kevesen, keveset. Ha 
esetleg közelünkbe kerülnek, betéved-
nek a szobába, csúf betolakodóként 
tekintünk rájuk, és az csak a jobbik 
eset, ha kitessékeljük, és nem bántjuk 
őket.       A mezőgazdaságban meg-
termelt legfontosabb növények közül 
107 termény beporzásában 20 élőlény 
csoport, darazsak, bogarak, legyek, 
lepkék, vadméhek stb. vesznek részt. 
Munkájuk teszi lehetővé az egészsé-
ges, tápértékekben magas, sokféle 
élelmiszer fogyasztását. Csak vadméh 
fajokból 200 féle szorgoskodik hazánk 
földjein, és a híreszteléssel ellentétben 
kifejezetten szelídek, akár közvetlen 
közelről tanulmányozhatjuk őket, nem 
törődnek velünk. Arról nem is beszél-
ve, hogy a vadnövények 80% profitál 
beporzó tevékenységükből.  Számuk 
mégis rohamosan fogy! Ennek oka az 
ember természetátalakító tevékenysé-
ge, és a globális felmelegedés.
Ebben az évben a Mozdulj a klímá-
ért mozgalom fő témája a beporzók 
megismerése és védelme volt. Isko-
lánk, a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola ötödik éve vesz részt ősszel 
ebben a megmozdulásban. A gyerekek 
minden évben vállalják, hogy zöld 
mérföldeket gyűjtenek azzal, hogy 
nem autóval járnak iskolába, fát ül-
tetnek, otthon a szülőkkel, de az is-
kolában is. Tudják, hogy a sok hús 
fogyasztása jelentősen hozzájárul az 
éghajlat melegedéséhez, ezért vállal-
nak húsmentes napokat. Tavaly isko-
lánk az első helyezettek között vég-
zett a közösségi akció kategóriájában, 
és Bedő Katica is az élen végzett a 
Jövő járművéről készített rajzával.

Ebben az évben, a fentiek mellett, 
készítettek mézes süteményt, rajzoltak 
virágos mezőt tele potrohos lakókkal, 
ültettek fákat az iskola udvarán, órás-
képet alkottak, mely egy virágot áb-
rázolt. Megtanulták, hogy milyen egy-
szerű, ezért méhszállót, rovarhotelt 
építettek. Néztek ismeretterjesztő rövid 
filmeket a témában készítettek papírból 
méheket, ezért már nem félnek minden 
szálló rovartól.
Egy aprócska méhlegelőt is készítet-
tünk, hogy legyen hol nektárt, virág-
port gyűjtenie a beporzóknak. (link a 
cikk alatt!) A hűvös időjárás ellenére 
már sok növény kidugta 2-3 centimé-
terre a fejét, reméljük, zömük tavaszra 
megmarad. Sok országban már a kertek 
végébe, parkok területére telepítenek 
ilyen gondozást alig igénylő, természet-
közeli virágos kerteket. Megerősödve, 
ezek a méhlegelők évi 2 kaszással éve-
kig gyönyörködtetik a lakókat, táplál-
ják vadméheinket, lepkéinket.
Sokat dolgoztunk, jól szórakoztunk, 
és bebizonyosodott tenni a jövőért 
egyszerű, csak elhatározás kérdése.
https://www.youtube.com/watch?-
v=oQcmnQ_kf28&t=71s 
https://www.youtube.com/watch?-
v=C7EdbHbwEQk 

Vásárhelyi 
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2020. szeptember hónapban 
elhunytak neve és életkora

Bagó László  élt 66 évet
Bauer János Mártonné élt 85 évet
Boczka Mihályné élt 98 évet
Burucz Ferencné élt 83 évet
Diószegi Lajos  élt 78 évet
Duló Imre  élt 75 évet
Eckhardt Gyuláné élt 97 évet
Gálos Gézáné  élt 80 évet
Gilicze Lászlóné  élt 72 évet
Grimm Antal  élt 68 évet
Horváth Béláné  élt 86 évet
Horváth Géza  élt 85 évet
Jelfi Zsolt  élt 72 évet
Juhász András  élt 58 évet
Ketterer Árpád Istvánné élt 89 évet
Losonci László József élt 73 évet
Lukács Imre Illésné élt 72 évet
Mátyási János  élt 79 évet
Megyeri Klára  élt 82 évet
Mestyán Andrásné élt 82 évet
Molnár Jánosné élt 89 évet
Németh Karolin Gabriella élt 61 évet
Plesovszki Ferenc élt 67 évet
Riskó Lászlóné  élt 81 évet
Stein Péterné  élt 59 évet 
(augusztusban hunyt el)
Sütő János  élt 69 évet
Szabó László  élt 66 évet 
(augusztusban hunyt el)
Ung Andrásné   élt 88 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel 

köszöntjük 

a 90 éves

Mihály Ferencet
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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 rendelőben 
látják 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. szeptemberben  szüle-
tettek névsora

Jónás Nara  09. 03.
Tóth Effi Bella  09. 06.
Barkó Anna  09. 08.
Bognár Hanga  09. 08.
Kiss Vilmos  09. 08.
Kulcsár Liza  09. 10.
Sallai Viktor  09. 10.
Tutor-Endrédi Jázmin 09. 10.
Kötő Zalán  09. 11.
Plangár Roland  09. 11.
Katona Csenge  09. 16.
Korpás Blanka  09. 18.
Fischer Hanna Róza 09. 22.
Csapó Mia Szófia 09. 23.
Ekelschot Emma Mária 09. 24.
Ekelschot Milán Péter 09. 24.
Fürjes Alexa  09. 28.
Fürjes Kira  09. 28.
Maschek Miron Márk 09. 28.
Tóth Léna Laura 09. 28.
Varsányi Dániel  09. 28.
Luspai Luca  09. 29.

Az múlt hónapi újságban sajnálatos 
módon kimaradt, illetve hibásan 
közölt újszülöttek
Asztalos Lotti   08.12
Mogyorósi Zia    08.18.

Közélet
Dunaharaszti - 2020. november16
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Ki gondolná, hogy Dunaharasztin, az 
51-es út mentén található az a sajt-
műhely, ahol nemzetközileg is elis-
mert, díjnyertes sajtokat készítenek? 
Ficsór Árpád három gyermek édes-
apja, dunaharaszti gazdálkodó, agrár-
mérnök. Idén szeptemberben a nyolca-
dik Magyar Sajtmustrán aranyérmet 
nyert „Raklett” sajtja, amit egyébként 
bárki megvásárolhat tőle péntekenként 
a Déli-Iparterületen lévő üzem sajt-
műhelyében. Azt mondja, az a titok, 
hogy a sajt életútját végig kíséri az 
első pillanattól, vagyis a tehenek ta-
karmányozásától a kész sajtig – épp 
úgy, ahogyan a régi paraszti gazdálko-
dásban. Azzal a gondossággal, az állat 
szolgálatával, a természet tiszteletével 
és szeretetével.

DH: Hány féle sajtot készítenek?
FÁ: A sajtfélék kikísérletezése miatt 
7-9 féle sajtot, de 5 félét mindig sta-
bilan készítünk. Csak kéreg-kultúrás, 
félkemény-kemény sajtok vannak ná-
lunk, melyek minimum 1,5-2 hóna-
posak, maximum 2 évesek. Egyéni 
ízlés kérdése, hogy kinek mennyi-
re érett sajt ízlik jobban – egy sajt 
minél öregebb, annál markánsabb, 
intenzívebb íze van. Tavaly szeptem-
berben, Csehországban, Mikulovban 
a nemzetközi sajtversenyen nyertünk 
Grand Champion díjat az egyik ke-
mény sajtunkkal. A gyerekeknek is 
szeretnénk jó ízélményt adni, ezért 
kicsit natúrabb ízvilágú sajtokat is 
kínálunk. Mi készítjük egyébként az 
eredeti trappista sajtot, egy francia 
baktérium kultúrával, a trappista 
szerzetesek eredeti receptje szerint - 
ezt mi „Fehér sajtnak” hívjuk. Ezzel 
a sajttal nyertünk először arany ér-
met, hat évvel ezelőtt, a félkemény 
sajt kategóriában, a második Magyar 
Sajtmustrán. 
DH: Hatalmas ez az istálló, hány te-
hén van itt?
FÁ: A maga 230-240 tehenével ma-
gyarországi viszonyok között ez egy 
mini-farmnak minősül. Ennél sokkal 
nagyobb tehenészetek vannak, mert 
az ötvenes évek téeszesítése miatt a 
világ legnagyobb átlagos üzemmérete 
a szarvasmarha tenyésztésben manap-
ság is Magyarországon van. A kisebb 
gazdaságok tönkrementek. Szuperin-
tenzív szemlélettel kezdtem el én is 

gazdálkodni, amikor kijöttem az ag-
rártudományi egyetemről, de rájöt-
tem arra, hogy az zsákutca, mert na-
gyon elkanyarodtunk a régi parasztok 
világától. Ki kellett mennem Svájcba 
ahhoz, hogy normális értékrenddel 
találkozzak, ami segített visszaka-
nyarodni a nagyszüleim örökségéhez, 
magyarul, hogy a paraszt A-tól Z-ig 
csinált egy terméket. Én tudom, hogy 
a tehén mit evett, tudom, hogy ab-
ból a tejből tényleg meg lehet csinálni 
adalékmentesen azt a sajtot, így tény-
leg csak magunkra mutogathatunk, 
ha valami nem sikerül úgy, ahogyan 
elterveztük. 
DH: Milyen teheneket tartanak? 
FÁ: Mi magyar tarka fajtával dolgo-
zunk, ami fele annyi tejet ad, mint a 
holstein, ami a világ legelterjedtebb 
tejelő fajtája, viszont a magyar tarka 

tej beltartalma értékesebb, az emberi 
szervezet számára jobban hasznosít-
ható. Nem mindegy, hogy a fehérjé-
nek milyen az összetétele, az amino-
sav szerkezete. Minél közelebb áll  a 
tejfehérje aminosavszerkezet a húsé-
hoz, annál könnyebben megemészt-
jük és annál kevesebb problémát pl. 
intoleranciát vagy allergiát okoz a tej 
vagy tejtermék fogyasztás.
DH: Honnan jött ez az elhivatottság 
az állatok iránt? Gyerekkorában is 
sok állatot tartottak?
FÁ: A szüleim már nem, de a nagy-
szüleim mindkét oldalról parasztok 
voltak, nekik valaha sok állatuk volt. 
Mivel kulák listára kerültek, el is vet-
tek tőlük mindent a kommunizmus-
ban, így édesapám már gyári mun-
kásként dolgozott. Ő minél messzebb 
akart kerülni a szülőföldjétől, hogy 
ne fájjon annyira a hiánya annak, 
amit elveszítettek. Amikor én gye-
rekként állat közelében voltam, azt 
éreztem, hogy nekem itt a helyem. 
Kisfiúként papagájaim voltak, ku-
tyásként és lovasként szerettem meg 
az állatokat. De 16 éves koromban 
már disznókat tenyésztettem, volt 6 
anyakocám. A szüleim és a nagyszü-
leim is mindenben segítettek, először 
csak 1-2 disznóval kezdtem, aztán 
egyre több lett, 100-120 hízóm lett 
és én nagyon-nagyon szerettem velük 
foglalkozni, értük dolgozni. Aztán 
később úgy döntöttem, hogy tehe-
neket fogok tenyészteni, azt is így 
kezdtem: először csak ketten voltak, 

Aranyérmes sajtok bio gazdálkodásból
tisztelni a természetet, szolgálni az állatot, értéket teremteni
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aztán szépen növekedett a tehenészet 
egyedszáma.
DH: Gyönyörű az istálló, a sajtüzem, 
a biogazdálkodás mellett több mo-
dernizált, gépesített folyamat segíti 
a munkát. Hogy tudta ezt megterem-
teni?
FÁ: Ennek a gazdaságnak az életét 
több csoda kísérte és kíséri. Én is 
komoly hitelállománnyal dolgozom, 
mint minden magyar gazda. A 2007-
es világválság idején voltak nagyon 
nehéz éveink is, amikor a svájci frank 
hitelek miatt gödörbe kerültünk mi 
is, bő 10 évig annak is örültünk, hogy 
minden nap van miből tankolni, de 
mindig történt valami, ami előre len-
dített minket, mögöttünk állt a csa-
lád, segítettek a barátok, vagy épp 
jókor jött egy lehetőség, egy pályá-
zat… csodák. Hálásnak kell lennünk 
mindezért. A hitellel okosan kell bán-
ni, de fejlődnünk kell és a fejlődést 
a hitelből tudjuk megteremteni. So-
kan jönnek ide tanulni, több külföldi 
vendégünk is van a sajtgyártás mi-
att. A Jóisten csodája, hogy mindig 
tudtunk olyan tanítókat, mestereket 
találni, akiknek a szintjét gondolat-
ban is és anyagilag is meg tudtuk 
lépni. Svájc egyik legkiválóbb, leg-
híresebb sajtmestere Hans Knüssel 
a mesterünk, akitől kiemelt figyel-
met kapunk. Magyarországon most 
kezd felállni a sajtmester képzés, a 
mi üzemünkben is megrendezésre 
kerül időnként – Knüssel tanár úr is 
tartott már oktatást német nyelven, 
Magyar László kollégánk tolmácsolá-
sában.
DH: Hogy lehet fenntartani ezt a 
gazdaságot? Hányan dolgoznak?
FÁ: Rémisztően egyszerű: rengete-
get kell dolgozni, követni az időjá-
rás kiszámíthatatlanságát, az állat 
szolgálatát előtérbe helyezni és olyan 
kollégákat találni, akik mellém áll-
nak. A munkatársaim között több 
agrármérnök vagy mikrobiológus vég-
zettségű szakember is van, összesen 
13-an vagyunk. Magyar László pl. a 

katedra mellől jött el ide dolgozni, 
nálunk ő az, aki áll az üst mellett, 
ő a sajtmesterünk. Ez egy bonyolult 
szakma, mert mi csak a hagyományos 
technológiával dolgozunk, így érteni 
kell a baktériumokhoz, a ph értékhez, 
a mikrobiológiai folyamatokhoz – ez 
mind nélkülözhetetlen tudás.
DH: Modern gépekkel is dolgozik, pl. 
a fejő robottal. Mitől jobb a fejő ro-
bot, mint a kézi fejés?
FÁ: A fejő robot azon túl, hogy a 
négy tőgynegyedet külön-külön tud-
ja fejni, azt is érzékeli, hogy egy-egy 
tőgynegyedből mennyi tej jött le és 
nem gyötri tovább azt, ami már lead-
ta a tejet, így nem lehet túlfejés, ami 
nagy előny. Van, hogy dupla annyi 
tej van az egyik tőgynegyedben, mint 
a másikban. A robot minden tőgy-
negyed tejének beltartalmát külön 
vizsgálja, sőt, azt is rögtön jelzi, ha 
valamire figyelnünk kell, ez egy mini 
labor. A modernizálás azt is eredmé-
nyezi, hogy a kollégáimnak jobbak a 
munkakörülményei, nem kell kétszer 
négy órát a fejő aknában ülniük. Az 
állatjólétet is jobban szolgáljuk, mert 
az állat akkor jön fejésre, amikor ő 
akar. Nagyon gyorsan megtanulják, 
hogy ha feszül a tőgyük, akkor csak 
ide be kell állniuk, és motiválja őket 
az is, hogy a fejés közben megkapják 
az abrakot, ami a mi gazdaságunkból 
származik vegyszermentes termesztés-
sel.
DH: Említette, hogy három gyerme-
ke van. Elhozták már a barátaikat?
FÁ: Sőt! Iskolásokat, óvodásokat is 
szoktunk rendszeresen fogadni, itt 
töltenek 2-3 órát és látjuk rajtuk, 
hogy milyen pozitív hatást gyakorol 
rájuk ilyen rövid idő alatt is az állatok 
és a természet közelsége. Itt minden 
valódi, semmi nem virtuális. Ez az ő 
életükben már ritka. Reméljük, hogy 
maradandó emléket hagy bennük az 
élmény és bízunk abban, hogy felnőtt-
ként sokan megpróbálnak tudatosab-
ban élni és étkezni. Az a minőségű 
étel, ami ma már luxus, az régen a 
mindennapok minősége volt: adalé-
kanyagoktól mentes, ízekben gazdag, 
vegyszermentes gazdálkodásból szár-
mazó élelem. Nálunk péntekenként 
ide lehet jönni a gazdaságba, akár 25-
30 dkg sajtot is lehet vásárolni, sőt 
nyers tejet is árulunk. Próbálják ki, 
kóstolják meg!
Telefonos elérhetőség: Ficsór Árpád, 
06 70 250 4912

Hazay
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FOCI  A DMTK megyei I. osztályú csapatának őszi sorsolása

Magyar Diáksport Napja 
a Kőrösiben

2020. szeptember 25-én, a Magyar Diáksport Napja keretein 
belül, Szőnyi Ferenc világbajnok triatlonista, aki a világon 
egyedüliként kétszer is teljesítette a Dupla Deca Ironmant 
(20 Ironman), Boronkay Péter kétszeres világbajnok pa-
ratriatlonista, aki háromszoros Európa-bajnok is, valamint 
Trepák Zoltán 45-szörös válogatott, négyszeres magyar 
bajnok és ötszörös kupagyőztes kosárlabdázó látogattak el 
hozzánk és tartottak előadásokat a felső tagozatos tanulók 
részére. Megismerhettük élettörténetüket, pályafutásukat, 
amiért hálásak vagyunk. Köszönjük közreműködésüket és 
további sikereket kívánunk nekik, az élet minden területén.

Mohay György

Generációk  
Dunaharasztiba alkotó Skarupka István kiállítása a mis-
kolci Művészetek Háza Kortárs galériájában
Miskolcon 2020, október 9-én a délutáni órákban, mint-
egy 40 alkotásból álló, olajfestményekből nyílt kiállítás, 
nagyszámú érdeklődők részvételével. A kiállítást Dr. Haj-
dú Ildikó művészettörténész nyitotta meg. Méltatta a festő 
életútját, perspektívikus, épített környezeti ábrázolását 
és a tájak által kifejezett hangulatát. A járvány miatt a 
lázmérést és a szájmaszk használatát valamint az egyéb 
előírásokat is be kellett tartani. Ennek ellenére a hatalmas 
galéria megtelt emberekkel. A kiállítás különlegességét az 
adta, hogy a címéhez méltóan „GENERÁCIÓK” Skarupka 
István mint apa és a Balinéz Chilei batik festészettel fog-
lalkozó lányával Skarupka Szabó Christinával állított ki. 
Az áttetsző, selyemre és vászonra festett, mintegy 25 mű, 
az utcára néző üvegfalra került, melyet „UTCA GALÉ-
RIA” néven is lehet működtetni.
A maszkban járókelők így kívülről is megtekinthetik az al-
kotásokat. A megnyitón részvevők a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Főiskola hallgatójának, halk gitárzenéje mellett te-
kinthették meg a pedagógus alkotók vezetésével a tárlatot.

Fajkó Judith.

Dunaharaszti - 2020. november20
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BANKKÁRTYÁS
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

HABKEFE

HABÁGYÚ

NANOVIASZ

MELEGVIZES PORSAMPONOS
MOSÁS

UHÁZ)

BANKKÁRTYÁS
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

PONOSS KEDVEZMÉNYES BÉRLETVÁSÁRLÁSI
LEHETŐSÉG CÉGEKNEK

KEDVEZMÉNYES BÉRLETVÁSÁRLÁSI
LEHETŐSÉG CÉGEKNEK

primatakaritas.hu

Többéves takarítási tapasztalattal a 
hátunk mögött bátran kijelenthetjük,
hogy a takarítás szakértői lettünk.
Legyen szó magán lakásról vagy
családi házról, irodákról, orvosi ren-
delőkről, vagy ipari területekről, kész-
séggel állunk rendelkezésére bárkinek!
Csapatunk kivétel nélkül megbízható
és precíz munkatársakból áll, akik
szükség esetén nagy létszámban is
rendelkezésre állnak.                      .
Szolgáltatásunk rendszeres vagy alkalmi 
jelleggel is igényelhető. Ha kérdése van, 
forduljon hozzánk bizalommal!

Szilvay Georgina

+36 70 904 0290
primatakaritas@gmail.com

Zichy Mihály: mentőcsónak

Festő, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős 
alakja. 1842-től Marastoni Jakab festőiskolájának növen-
déke, majd 1844-ben Bécsbe kerül, ahol Waldmüller ta-
nítványa lesz. Itt készül 1846-ban (19 éves korában) első 
jelentős műve, a Mentőcsónak c. festménye, mely a roman-
tika kedvelt témáját mély pszichológiai kifejezőerővel dol-
gozza fel. 1847-től Szentpétervárra kerül, ahol a cár egyik 
rokonának rajztanára lesz. Ettől kezdve főleg illusztrálás-
sal foglalkozott. Ebben a műfajban alkotta legjelentősebb 
műveit. Madách Imre: Az ember tragédiájának és Arany 
János 24 balladájának illusztrációja fakszimile kiadásban 
jelent meg. Ritka rajzkészséggel és drámai erővel elevení-
tette meg Madách, Arany és Petőfi műveit.
De vissza a képhez. Mestere, Waldmüller az emberábrázo-
lás realista útját járta, Zichyt is arra tanította, mégis ez a 
kép drámai témájával messze került az osztrák zsánerké-
pek kedvelt-tréfás életszerűségétől. A francia romantikus 
festészet kezdeményezőihez, Géricault-hoz és Delacroix-hoz 
kapcsolódott, bár az ő műveiket nem ismerhette. Zichy az 
alakokat a közvetlen előtérbe hozva, kiszolgáltatottságuk 
lélektani elemzését választotta témájául. A száraz, rajzos 
formaadáson és a kemény, aprólékos festésen is áttör a 
pszichológiai kifejezés ereje, és megragadó hatást vált ki. 
Feltűnnek a bécsi biedermeier festészet jellegzetes figurái 
is a képen, a feszület felé játékosan nyújtózó kisgyermek 
és az imádkozó öregasszony, szakállas aggastyánok a fes-

tészeti akadémiák modelljei, ám annál meglepőbb a fiatal 
Zichy jellemzőereje és szándéka a jelenet egészének drámai 
ecsetelésében. A csónakban minden ember egy-egy külön 
jellem, külön egyéniség, mindegyik saját tragédiájának a 
súlya alatt. Bár a kép egy menekülő csoportot ábrázol, a há-
romszög alakú kompozíció, melynek csúcspontja a kereszt, 
eléggé statikus. A csónak helyzete ennek megfelelően egy-
szerre drámai és feszült, de mindazonáltal biztonságos is. 
A helyzetek és indulatok végső felfokozása miatt nevezte az 
ifjú Zichyt a romantika francia apostola, Théophile Gautier 
„monstre de génie”-nek: félelmetes zseninek. 

Lehel
Forrás: http://www.kfki.hu/keptar/magyar

Képek - Festők

1847 - Olaj, vászon, 135x190 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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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.

Dunaharaszti - 2020. november22
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www.dunaharaszti.hu

Dunaharaszti, Némedi út 67.

Ne hagyja ki rendkívüli 
nyitási akciónkat!

2020. november 30-án
Rossmann üzletnyitás

kedvezmény
10%  2020. november 30. és december 2. között.*

vásárlása végösszegéből

*Az akciós termékekre is! Kivéve ajándékkártya feltöltés, és a 20/2008 (V.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó 
tápszerek, bővebb tájékoztatás: www.rossmann.hu/tapszer-kedvezmeny-valtozas.pdf. A 10% nyitási kedvezmény
a kasszánál kerül levonásra. A  kártya által biztosított 10%-os végösszegi kuponnal nem vonható össze.


