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Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi egészségügyi

helyzetben, március 16-tól irodánkban a személyes

ügyfélfogadás átmenetileg szünetel!

Mi továbbra is a megszokott munkarendben dolgozunk,

de az Önök és a saját egészségünk érdekében csak

telefonon és e-mailben leszünk elérhetőek.

Természetesen továbbra is mindent megteszünk a 

elmerülő kérések megoldásának érdekében.

Elérhetőségeink:

Tel.: 06-24-531-500,

Mobil: 06-30/266-6154

E-mail cím: info@steptravel.hu

Köszönjük szépen megértésüket!

Reméljük mihamarabb újra irodánkban is

üdvözölhetjük Önöket!

                                            

                                             Step Travel csapata
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Ebédlő
– még üresen –

Közvetlenül a korona vírus megjelené-
se és az iskolák bezárása előtt adták át 
a Rákóczi iskola új konyháját és ebéd-
lőjét. Az Önkormányzat és a Tankerü-
let együttműködésében befejeződött a 
II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 
kibővítése és részleges felújítása. En-
nek során ünnepélyesen átadták az új 
konyhát és ebédlőt. Az új intézményt 
dr. Szalay László polgármester és Pá-
los Annamária, a tankerület vezető-
je, valamint a képviselő-testület több 
tagja jelenlétében vette át Ficzere 
Noémi, az iskola igazgatója. Bízunk 
benne, hogy hamarosan újra indul az 
élet az iskolákban.

Április 7-én 
megkezdődött és 
azóta rendszeresen 
fertőtlenítjük a 
közösségi tereket

A koronavírus ellen használt szer higí-
tott háztartási nátrium-hipoklorit 
(hipó), emberre-állatra-növényzetre 
nem veszélyes, ez van az ivóvízben is. 
Sorra kerülnek a buszmegállók, a vas-
úti aluljáró, a Baktay tér, az orvosi 
rendelők környéke, a frekventált útvo-
nalak járdái.

A védekezés széles körű összefogással 
valósul meg. KÖSZÖNJÜK A WAL-
TER GROUPNAK (Ekker Tibor), 
amely ingyen biztosította a városnak 
a nagy mennyiségű fertőtlenítő szert, 
és KÖSZÖNJÜK A HIDROGRÁD 
KFT.-NEK (Seres József), városunk 
közútkezelőjének, hogy munkatársaik 
teljesen ingyen, felajánlásként végzik el 
a munkát, sőt, a szükséges eszközöket 
és gépeket is beszerzik. 
Önöknek pedig köszönjük megértésüket 
és türelmüket
Vigyázzunk egymásra!

Folytatódik a Zöldharaszti program, 
nemsokára megkezdődnek a faülte-
tések lakossági kérésre is, a „Fogadj 
örökbe egy fát!” akció 2. ütemének ke-
retében. Mindennek most szimbolikus 
üzenete is van.
A járvány, a veszélyhelyzet közepette 
is bízunk a jövőben, hiszen ezek a fák 
igazán gyermekeinknek pompáznak 
majd. Százas nagyságrendben ültet-
tünk ki fákat a város minden részé-
be, egész fasorokat a Hősök terére, a 
Sport-szigetre, és sorra vesszük azok 
igényeit is, akik még tavaly kértek 
az Önkormányzattól facsemetét, de 
a túljelentkezés miatt nem került rá-
juk sor. Szinte biztos, hogy a válságos 
időszak miatt át kell tervezni Duna-
haraszti költségvetését, de a város ve-
zetése úgy döntött, hogy a fásítástól 
nem von el forrásokat. Ide tartozik 
ugyanakkor az is, amiről nemrég ír-
tunk: „Engedély nélkül, ráadásul a 
szomszédja előtti közterületen vágott 
ki három életerős fát egy dunaharasz-
ti férfi a város Rákóczi-ligeti részén. 
A Polgármesteri Hivatal Rendészeti 
Irodája felderítette az esetet, majd 
megtette a feljelentést a rendőrhatóság 
felé, kérve, hogy pontosan mérjék fel 
az okozott kár mértékét, és ennek 
megfelelően tegyék meg a szükséges 
lépéseket.» Ebben az ügyben az 
a fejlemény, hogy az okozott kár 
felmérése megtörtént, és ez alapján 
a rendőrség nem szabálysértésként, 
hanem a Büntető Törvénykönyvbe 

ütköző vétségként (rongálás) kezeli 
az esetet, így a várható büntetés is 
komolyabb súlyú lesz. A jövőben is 
hasonlóan fogunk eljárni a közvagyon 
rongálása esetén, ilyenkor minden 
esetben meg fogjuk tenni a szükséges 
feljelentést.

15 fát ültettek ki az el-
korhadt fűzfa pótlására

Nagy hullámokat vert egy elkorhadt, 
veszélyessé vált fűzfa kivágása az Árok 
utcában. Már akkor jelezte az Ön-
kormányzat, hogy teljesen befásítja a 
gyaloghíd és a Kós Károly utca közötti 
szakaszt.
A munkát végző Zöld Korona Garden 
Kft. már ki is ültette azt a 15 gömb-
kőris-csemetét, amely remélhetőleg tel-
jesen újjávarázsolja a környezetét. Kö-
szönet a gyors és szakszerű munkáért! 
Mint korábban jeleztük, az Árok utca 
többi részén is megvizsgáljuk, hogy 
hol alkalmas az útszelvény szélessége 
növényzet telepítésére. Ezt az utcát 
nagyon sok család használja sétára, 
biciklizésre, ezért a faültetést már na-
gyon sokan várták.

DUNAHARASZTI HÍREK
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Döntések járvány idején
Tisztelt Dunaharasztiak!

A napokban immár második alkalommal gyakoroltam 
azokat a – egyébként a képviselő-testületet megillető – 
hatásköröket, melyeket az egészségügyi veszélyhelyzet-
ben az Országgyűlés rám ruházott. Az élet nem áll meg, 
Dunaharaszti mindennapjait ugyanúgy igazgatni kell, 
mint meghozni azokat a döntéseket, amelyek városunk 
jövője szempontjából szükségesek. 

Mint arról korábban tájékoztattam Önöket, a Polgár-
mesteri Hivatal munkáját (egyébként példásan gyorsan) 
átszerveztük, így a köztisztviselők 90%-a otthonról dol-
gozik. A távmunka jól működik, így kollégáim ellátnak 
engem mindazon információkkal, melyek döntéseim 
megalapozásához szükségesek. Képviselő-testületi és bi-
zottsági üléseket nem tarthatunk ugyan, de képviselő-
társaim véleményét most is kikértem, minden egyes elő-
terjesztésről.
Döntöttem azokról a feltételekről, amelyeket részünkről 
biztosítani kell annak érdekében, hogy a Gebrüder Weiss 
cégcsoport megvalósíthassa telephelyének tervezett bő-
vítését. Ezt a beruházást a Kormány nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jellegűvé nyilvánította, mindannyi-
unk érdeke, hogy minél előbb megvalósulhasson.
Lezártam a Helyi Építési Szabályzat véleményezési sza-
kaszát, és a Szabályzat tervezetét véleményezésre meg-
küldtem az állami főépítésznek. 
Elfogadtam a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és 
a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi belső ellenőr-
zéséről szóló jelentést. Megállapítást nyert, hogy a ren-
delkezésre álló forrásokat megfelelően használták fel, így 
intézkedésre nem volt szükség.
Megalkottam az útépítési együttműködésről és az út-
építési érdekeltségi hozzájárulásról szóló helyi rendele-
tet. Erre azért volt szükség, mert nem titkolt célunk a 
Paál László utca kiépítése az 51. sz. főútig, és rendezni 
szeretnénk a Máv-Alsó terület még kiépítetlen részének 
úthálózatát is, ehhez pedig szükséges annak egyértelmű 
lefektetése, hogy az útépítésben érdekelt felek (Önkor-

mányzat, tulajdonosok) milyen mértékben veszik ki ré-
szüket a beruházásból. 
Minden évben meg kell tervezni a karácsonyi ünnepkört 
érintő igazgatási szünetet, hogy mind a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai, mind ügyfeleink felkészülhessenek 
erre. Elfogadtam az erről szóló rendeletet.
Döntést hoztam arról, hogy a koronavírus-járvány ide-
jén az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az idő-
sek nappali ellátását a jogosultak részére, a Területi 
Gondozási Központon keresztül.
Megvizsgáltam, hogy a lejárt határidejű határozatokat 
maradéktalanul végrehajtotta-e a Polgármesteri Hiva-
tal. Ezt a Képviselő-testület negyedévente megteszi. Mi-
után megállapítottam, hogy a munkát rendben elvégez-
ték, elfogadtam az erről szóló beszámolót.

Tisztelt Dunaharasztiak!

A járvány adta feladatokat továbbra is minden erőnkkel 
igyekszünk elvégezni. Ez rengeteg erőt és energiát kíván, 
és jelentős anyagi ráfordítást igényel, miközben – he-
lyi adóbevételeink csökkenése miatt – azt is meg kell 
vizsgálnunk, hogy hol tudunk takarékoskodni. Ebben a 
helyzetben prioritást élveznek a már folyamatban lévő 
beruházások, így a Felnőtt Orvosi Rendelő befejezése, 
illetve az intézményekben folyó energetikai beruházá-
sok lezárása. A munkák ütem szerint folynak. Sajnos, 
a veszélyhelyzetre tekintettel több, az elmúlt években 
kiemelten sikeres rendezvényünket el kell halasztanunk 
(Vagabond Korzó), illetve van olyan, ami nyilvánvalóan 
elmarad (Gyermeknap, Majális). Erősen bízom azonban 
abban, hogy különösebb helyi járvány nélkül átvészeljük 
ezt az időszakot, és reményeimet leginkább az táplál-
ja, hogy Önök felelősségteljesen betartották az egymás 
védelmét szolgáló szabályokat, és biztos vagyok benne, 
hogy ez a jövőben is így lesz. Ne feledjük: egészségünk 
a legfontosabb!

Dr. Szalay László polgármester

Egyre többen kérnek segítséget szociális helyzetük miatt
Beszélgetés Dr. Válóczi-Hirják 
Gabriella aljegyzővel

Több kihívással kellett szembenéznie a 
Szociális Bizottságnak az elmúlt hetek-
ben. A feladatokkal és a tapasztalatok-
kal kapcsolatban kérdeztük az Aljegyző 
asszonyt.
Miben változott a munkájuk az el-
múlt hónapban? 
Ugyanúgy hetente ülésezünk most is, 
ám ezúttal konferencia telefonon be-
széljük meg az ügyeket, melyek száma 
sajnos nőtt az elmúlt időszakban. Mi 
is tapasztaljuk, hogy többen elvesztet-
ték a munkájukat, sokan keresnek meg 

minket segítségért, nem csak az idősek, 
hanem regisztrációt kérő álláskeresők 
vagy körülményeik miatt elkeseredett 
emberek. A Szociális Bizottság felada-
ta, hogy elbírálja a kérelmeket, s dön-
tést hozzon. Vészhelyzet idején a dön-
tési jogkör a Polgármestert illeti meg, a 
Bizottság azonban véleményez, minden 
járványügyi és szociális kérdést előter-
jeszt a Polgármester számára, aki azt 
elfogadja, és a határozatokat aláírja.
Hányan végzik a telefonos segít-
ségnyújtást?
Az első 3 hétben egy mobilszámon, a 
4. héttől azonban a szaporodó megke-
resések miatt már egy második telefon-

számon is elérhetőek munkatársaim, 
sőt a Városi Könyvtár dolgozói is részt 
vesznek a telefonos segítségnyújtásban, 
ők vonalas telefonon hívhatók. Bizony 
sokszor lelki segítségnyújtásra is szük-
ség van a praktikus tanácsokon, megol-
dásokon túl.
Kik segítenek konkrétan az em-
bereknek és milyen kéréseket és 
feladatokat teljesítenek? 
Miután a hívásokat fogadó munka-
társaim felmérték a segítségre szoruló 
idős, vagy hatósági karanténban lévő 
személy kérését és elérhetőségét, az ellá-
tásában a Területi Gondozási Központ 
segít. Megszervezik a meleg étkezést, 
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Idősgondozás Dunaharasztin 
„Mindenkire vigyázunk, mindenkit ellátunk.” 

Beszélgetés Schmidt Tiborral a Dunaharaszti Területi 
Gondozási Központ intézményvezetőjével

Dunaharasztiban a Batthyány utcában 1975 óta műkö-
dik a sokak által „Idősek Napközijének” hívott intézmény, 
ahol a város szépkorú polgárai kapnak segítséget, étkezést, 
társaságot. A koronavírus  járvány miatt azonban 2020. 
március 16. volt az utolsó nap, amikor az intézmény kis-
busza reggel többször is fordulva körbejárta a várost, az 
időseket otthonaikból elvitte az épületbe, ahol Schmidt 
Tibor és munkatársai mindenkivel személyesen elbeszél-
getve mondták el: holnaptól megváltoznak a mindenna-
pok, de senki ne aggódjon, mert „mindenkire vigyázunk, 
mindenkit ellátunk.”

Most mi történik az intézményben? 
Sajnos nincs lehetőség a közösségi étkezésekre, beszélge-
tésekre, kártyázásokra, ami az egyedülálló, idős emberek 
számára különösen nehéz. Be kell, hogy valljam, nekünk 
is hiányoznak a kedves hölgyek és urak, hiszen a nappali 
ellátás a járványveszély miatt szünetel, az intézmény nem 
látogatható. Mindenkivel kapcsolatban vagyunk, telefonon 
elérhetőek a munkatársaim is. Az étkezést továbbra is biz-
tosítjuk mindenki számára, házhoz visszük az ebédet, mely-
nek térítési díja változatlan, a törvény szerint a jövedelem-
től függ, de kiszállítással együtt sem lehet több 750 Ft-nál. 

Hány embert látnak el és milyen formában? 
Békeidőben kb. 120 főt látunk el szociális gondozó szak-
képzettségű munkatársainkkal, de a vészhelyzet idején ez 
a létszám most közel 50 %-kal megnövekedett, így 158 
fővel van kapcsolatunk. Főként bevásárlással kapcsolat-
ban keresnek meg bennünket új klienseink, illetve vannak, 

házhoz viszik, intézik a gyógyszer be-
szerzést, bevásárlást, postai ügyeket. 
Vannak olyan helyzetek, amikor egye-
di kérésben kell segítséget nyújtanunk. 
Ilyen volt, amikor egy, kizárólag az 
Irgalmasrendi Kórház gyógyszertá-
rából beszerezhető injekcióért kellett 
Budapestre mennie a Hivatal munka-
társának, különben nem jutott volna a 
szükséges vakcinához egy idős haraszti 
lakos. Kb. 150 adag ételt viszünk ki 
naponta négy autóval a gyermekeknek. 
Ehhez segítséget is kaptunk az ECO 
Smart Group Kft-től, akik 60 literes 
hőtartó ételszállító táskákat ajánlot-
tak fel a gyermekétkeztetés bonyolítá-
sához. A hátrányos helyzetű családok 
élelmiszer ellátása továbbra is meg-
oldott, emellett étkezést biztosítunk 
azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei 
munkájuk, vagy nehéz helyzetük mi-
att nem tudják megoldani az otthon 
maradt fiatalok ellátását. Nehéz lenne 
megköszönni azt a sok-sok áldozatos 
munkát, szervezést, együttműködést 
és egymásra figyelést, amelyet ebben 
az időszakban különösen megtapasz-
talhattam az Önkormányzat minden 
egyes munkatársától, de e sorokban 
mégis szeretném külön kiemelni a Vá-
rosi Rendészet szerepvállalását, és a 

járványügyi helyzetben tanúsított ma-
ximális helytállását. 
Voltak más felajánlások is?
Önkéntes munkára magánszemélyek 
is jelentkeztek már, aminek nagyon 
örültünk, ezúton is köszönjük. Egyelő-
re kollégáimmal meg tudjuk oldani a 
feladatokat, ugyanakkor nagyon jó ta-
pasztalni a segítő szándékot. A szociális 
igazgatóságon működő telefonszámra 
érkezett a Walter Group (Ekker Tibor) 
és a Hidrográd Kft (Seres József) fel-
ajánlása is, hogy egészségre ártalmat-
lan vegyszerrel, a hypo vizes oldatával a 
város főbb közterületeit fertőtlenítik. A 
munka a Rendészek szervezésével való-
sult meg, az összefogás eredményeként 
a buszmegállókat, a vasúti átjárókat, a 
Baktay teret, az orvosi rendelők kör-
nyékét, valamint fontosabb útvonalak 
járdáit fertőtlenítették.
Van valami, amire különösen fel-
hívná a város lakóinak figyelmét? 
Az idősek forduljanak bizalommal hoz-
zánk segítségért, a 9:00-12:00-ig lévő 
idősávban csak akkor vásároljanak, ha 
semmilyen más családtag vagy ismerős 
nem tud segíteni. Magam is édesanya 
vagyok, tudom, hogy nem könnyű eb-
ben a szép, nyárias időben korlátozni 
a gyerekeket és magunkat. Mégis újra 

és újra kérjük, hogy a Sportszigetet, a 
Baktay teret és a Paradicsom szigetet a 
jó idő ellenére se látogassák, hogy mini-
mális legyen a fertőzés veszélye. Ne cso-
portosuljanak, a gyerekek ne játsszanak 
együtt, mert a koronavírus terjedése 
sajnos kiszámíthatatlan, tartsanak 1,5 
méter távolságot egymástól. Vigyáz-
zunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Hazay
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akiknek ebédet is kiszállítunk. A házi segítségnyújtás több 
esetben nem csak a bevásárlást, a postai csekkek feladását 
jelenti, hanem szükség esetén pelenkázást, mosdatást, vér-
cukor illetve vérnyomás mérést is. Igény szerint van, akihez 
naponta kétszer is megyünk, de lehet, hogy csak hetente 
van szükség ránk, ez mindig az adott személy állapotától 
függ. Szakápolói feladatokat már nem láthatunk el, infúzi-
ót pl. nem tudunk bekötni, de az alapfokú gondozási-ápo-
lási teendőket elvégezzük, ha szükséges.

Hány fő végzi az idősek támogatását? 
Intézményünkben 8 szociális gondozó dolgozik, házi segít-
ségnyújtásban öten vesznek részt, egy munkatársam kb. 
6-7 idős embert lát el. Kapcsolatuk személyes, sokszor 
szorosabb, mint a saját családtagokkal, akik vagy külföldi 
tartózkodás, vagy munka miatt nem tudják gondozni idős 
hozzátartozóikat. A vészhelyzet kihirdetése utáni napok-
ban szinte azonnal jelentkezett a dunaharaszti Szivárvány 
Óvoda vezetője, Csapóné Nagy Klára, s felajánlotta, hogy 6 
fő óvodai dajka át tud jönni hozzánk segíteni.  Kiegészülve 
tehát 14 fővel szervezzük meg a hozzánk forduló idős em-
berek ellátását, gondozását. Nagy bajban lennénk, ha az 
óvodai dajkák nem lennének velünk, rengeteget segítenek, 
amit ezúttal is köszönök.
Mi történik, ha valaki teljesen egyedül él és bajba 
kerül, pl. elesik? 
2005 óta teljes kihasználtsággal működik az SOS jelzőre-
ndszer. 40 db nyakba akasztható készülék van kint gon-
dozottjainknál, amit baj esetén megnyomva azonnal jelez 
diszpécser központunknak, s mi autóba pattanva me-
gyünk, akár éjszaka is. Még azt is tudjuk, hogy kell bejut-
ni a kapun, hiszen bizalomra épül a kapcsolatunk az idős 
emberek és közöttünk. Kicsit olyanok vagyunk nekik, mint 
a családtagok.
Van –e szükségük valamire most a járványveszély 
idején? 
Nálunk kesztyűből mindig volt elég készleten, hiszen a für-
detéshez, pelenkázáshoz folyamatosan használtuk eddig is. 
Maszkokat és kézfertőtlenítőt az Önkormányzat biztosított 
számunkra, s az utánpótlás is rendben lesz. Arra van most 
a legnagyobb szükségünk, amire talán mindannyiunknak: 
türelemre és békességre, hogy átvészeljük az előttünk álló 
időszakot.

Hazay

Házi segítségnyújtás – otthoni szakápolás - hospice 
 
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 86. paragrafusa előírja, hogy a tele-
pülési önkormányzat köteles biztosítani házi segítségnyúj-
tást. Ezzel szemben az otthoni szakápolás és a hospice 
ellátás ugyan az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó 
ellátási forma, de nem kötelező önkormányzati feladat. A 
2015-ben hatályba lépett új egészségügyi alapellátások-
ról szóló törvény tartalmazza a két szolgáltatás célját, de 
a Dr. Kórodi-Juhász Zsolt cikke szerint, amely a jegyzo.
hu-n jelent meg 2015 novemberében mégsem kötelező ön-
kormányzati feladat. „További új elem a törvényben az 
otthoni hospice ellátás, illetve az alapellátáshoz kapcso-
lódó otthoni szakápolás. E két feladat sajátossága, hogy 
az önkormányzati kötelező feladatok szintjén nem része 
az alapellátásnak, azonban a jogszabály indokolása sze-
rint „szakmailag nem választható el attól, ennek megje-
lenítése szükséges az alapellátási törvényben is.” Termé-
szetesen a feladat részletszabályait szintén a miniszter 
állapítja meg rendeletében.” (Dr. Kórodi-Juhász, 2015.) 
Amiatt, hogy a három említett szolgáltatás során ellátan-
dó feladatok között jelentős átfedés van, valamint ami-
att, hogy a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati 
feladat, tehát minden településen igénybe lehet venni, 
akár éveken át, alkalmak, vagy ellátási napok számának 

megkötése nélkül, sokan fordulnak inkább a szociális in-
tézményekhez segítségért. Így előfordulhat, hogy a napi 
több órán át tartó gondozást, ápolást igénybe vevő idő-
sek azért foglalják le az szociális gondozókat, mert nem 
tudják igénybe venni az otthoni szakápolást vagy hospice 
ellátást. Ennek következménye a gondozók leterheltsége 
és kevesebb gondozási igénnyel rendelkezők ellátás nélkül 
maradása. Munkám során én is többször tapasztalatom, 
hogy a haldokló idős ellátásban a házi segítségnyújtásra 
kénytelen hagyatkozni a hozzátartozó az időkeretek ki-
merítése, vagy az egészségügyi szolgáltatók túlterheltsége 
miatt. Azoknak, akiknek kevesebb a gondozási szükségle-
tük annál, hogy igénybe vehessék a házi segítségnyújtást, 
vagy nem tudják igénybe venni, mert nagyobb gondozási 
szükséglettel rendelkezők miatt nincs kapacitása rájuk a 
szociális intézményeknek, két választásuk maradt. Vagy 
a családtagjaiktól várnak segítséget, ami a mai társa-
dalomban sajnos sokkal nehezebben megoldható, mint 
ahogyan azt sokan elsőre gondolnák, vagy magánúton, 
akár feketén felfogadnak valakit, aki segítségükre lehet.” 

Forrás: 
Embertárs folyóirat 2019/2 
Schmidt Tibor: A házi segítségnyújtás átalakításának 
hatásai - Szociális szakemberek véleménye és tapaszta-
latai.
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A keresztény ünnepek
A Húsvét ünnepe utáni időszak vasárnapjai

A Húsvét ünnepén Jézus feltámadását ünnepeltük. Nem ma-
gyaráztuk, hanem hirdettük. A hagyományt őrző Evangéli-
kus Egyház liturgikus rendjéről írok, nem lesz habkönnyű ol-
vasmány, de aki valóban komolyan érdeklődik, talán nemcsak 
középiskolás fokon a téma iránt, jó iránymutatást kaphat.
A Húsvét ünnepe utáni első vasárnap ősi elnevezése:
Qasi modo geniti, azaz, „mint a ma született csecsemők”, 
az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek 
az üdvösségre. (Péter apostol első levele 2,2) Kishúsvét-
nak, fehér vasárnapnak is nevezik ezt a napot, mert az ős-
egyházban ekkor volt a felkészültek megkeresztelése, akik 
ekkor vetették le a korábban viselt fehér ruhájukat, és let-
tek a keresztény közösség teljes jogú tagjai.
A Húsvét ünnepe utáni második vasárnap latin neve:
Misericordia Domini „Az Úr kegyelme” betölti a földet… 
(33. Zsoltár 5. vers)
Ezzel az idézettel kezdődik az istentisztelet. Arra emlé-
kezünk, hogy a föltámadás utáni időszak jellegzetessége, 
hogy Jézus a jó pásztor, minden utána vágyakozó ember-
nek megváltója, gazdája. Úgy is mondhatnám, Jézus be-
von mindenkit a szeretetébe.
A Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap latin neve:
Jubilate, azaz, „örvendezz Istennek” egész föld…(66. Zsol-
tár 1. vers)
Ezen a vasárnapon is a feltámadás örömére tekintünk, de 
már nemcsak a jelenben, hanem az eljövendőre is gondolva. 
A mindennapokkal küzdő egyház, és tagjai élő reménnyel 
gondolhatnak arra, hogy Jézus a legtávolabbi jövő ura is.
A Húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnap latin neve:
Cantate, azaz, „Énekeljetek az Úrnak, új éneket”…(98. 
Zsoltár 1.vers)
Az ember ősi lelki kifejezési formája az éneklés. Munká-
ban, bánatban, örömben midig jelen van. A húsvéti öröm 
megerősítése a zene, az éneklés. Mint a legerősebb kommu-
nikációs erő (szöveg, dallam, ritmus) segít a hitbeli meg-
erősítésben, Jézus föltámadását ilyen módon is hirdetni.
A Húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap latin neve:
Rogate, azaz imádkozzatok! Fontos figyelmeztetés ez, mert 
a rutin hit, valószínűen gyenge, vagy halott hit. Mai ki-
fejezéssel szólva, a hit akkor élő, ha online kapcsolatban 

van Istennel, és Krisztussal. Az imádság nem más, mint 
az emberi lélek lélegzetvétele. Ne felejtsük, „áramszünet” 
idején semmi nem működik.
A Húsvét ünnepe utáni negyvenedik nap, mindig 
csütörtökre esik:
Jézus mennybemenetelének ünnepe. Karácsonykor ünne-
peltük Jézus hozzánk érkezését. Mindenben hasonlóvá lett 
hozzánk, kivéve a bűnt. Megfejthetetlen titok, hogy Isten 
miért lett ennyire szolidárissá az emberrel. A föltámadás 
negyvenedik napján visszamegy a mennyei Atyához. Vall-
juk, hogy majd onnan jön el ítélni, élőket és holtakat, mint 
a világ nyilvánvaló Ura.
A Húsvét ünnepe utáni hatodik vasárnap latin neve:
Exaudi, azaz „Halld meg Uram hívó hangomat…” (27. 
Zsoltár 7. vers)
Ezen a vasárnapon az egyház teljesség vágya szólal meg. 
A Szentlélek várása jellemzi ezt a vasárnapot. Átmeneti 
időszak ez, mögöttünk a föltámadás, előttünk a Szentlélek 
kiáradása. Olyan ez, mint egy utazási átszállás, jövünk va-
lahonnan, megyünk valahová. És a vándor felsóhajt, Uram 
halld meg hívó hangomat! Segíts meg!

Varsányi

Mindenek felett
Anyák napjára…

Künn a fény még csak szüremkedett,               
éjjel hajnalába nyúló fájó igyekezet…             
kínokból kinövő boldog mosolyod,                  
ezt láttam először és éreztem csókod,               
megszültél, véred vagyok, apró gyerek,           
anya vagy nekem                                              
mindenek felett.                  

Amit a világról tudok, te vagy,
ezt látta először a kitárulkozó agy,
lágyan érintő ujjad cirógatott,
habzsoltam az örömteli, szép arcot,
a mindennél fontosabb két szemet,
anya vagy nekem 
mindenek felett.

S bár e szemekben elgyengült az idő,
lassult a szív, halkabb lett a tüdő,
de a szeretetkapocs megléte, vasa, 
ötven felé erősebb, mint valaha,
ma is lesed változó kedvemet,

anya vagy nekem 
mindenek felett. 

Vigyáztad minden léptemet,
most én is ezt teszem veled,
ölelésed a mindent jelenti nekem,
Isten éltessen, karoljon végtelen,
édes szülém csak egyetlen lehet,
anya vagy nekem 
mindenek felett.

Róna J. László versével köszöntjük az Édesanyákat
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Folytatjuk – a legszebb hónapban az 
újság hasábjaink keresztül - városnéző 
sétánkat: „600 méter hosszú a Jókai 
Mór utca a Felsővárosban. Újharaszti 
nyaralótelep kialakulásakor jött létre; 
nevét azóta is változatlanul viseli. A Fő 
úttól, a felső HÉV-megállótól indul és 
az Arany János utcáig tart, amelyen 
helyi autóbuszjárat közlekedik. Az utca 
a Duna felé lejt és a „Haraszti Rózsa-
domb” csapadékvizét is összegyűjti a 
csapadékvíz-elvezető árkokkal. Gon-
dozott kertek, szép családi házak sze-
gélyezik.” írja Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész.
195 éve született Jókai Mór (1825. feb-
ruár 18-án) Révkomáromban. Szülei 
köznemesek, édesapja, Jókay József 
ügyvéd, édesanyja Pulai Mária; két 
testvére volt. 1831-ben kezdte iskoláit, 
több helyen megfordult nyelvtanulás 
céljából, mindvégig kitűnően tanult, 
rengeteget olvasott; az íráshoz elenged-
hetetlen, gazdagon szárnyaló fantáziáját 
ekkor alapozta meg.  A pápai reformá-
tus gimnáziumban találkozott a később 
fényes pályát befutó kortársaival, példá-
ul Kerkapoly Károllyal, Petrich Somá-
val, Kozma Sándorral és Petőfi Sándor-
ral, akivel szoros barátságot is kötött. 
Kecskeméten jogot tanult, ahol közelről 
megismerte a műveit megihlető magyar 
nép életét; irodalmi pályafutása is itt 
kezdődött. Jogi gyakorlatai miatt Pest-
re költözött, miközben folyamatosan 
jelentek meg novellái. 1847-ben már az 
Életképek című lap szerkesztője. Jókai 
Mór az 1848-as márciusi ifjak egyik 
legmeghatározóbb alakja; a híres szí-
nésznővel, Laborfalvi Rózával ezidőtájt 
kötött házasságot. A szabadságharc 
bukása után felesége segítségével re-
gényeibe illő kalandossággal sikerült 
megmenekülnie. Az 1850-es évek jelen-
tették Jókai irodalmi tevékenységének 

legtermékenyebb időszakát. Ő volt az 
első magyar író, aki az írásaiért kapott 
pénzből fényűzően megélt. A regényírás 
mellett arra is volt ideje, hogy két, he-
tente megjelenő vicclapot is alapítson. 
A század végére Jókai Mór művei nem-
csak itthon, hanem világszerte is ren-
geteg rajongót szereztek: a „rendkívüli 
magyar népet” bemutató írásai kitűnő 
országimázst alakítottak ki hazánk-
ról. Jókai örömét lelte munkájában: 
minden nap fáradhatatlanul, hajnaltól 
dolgozott egyszerre akár több munkán 
is. Hatalmas regényfolyamait szakmai 
magabiztossággal teremtette meg; a ro-
mantika és a realizmus közötti átmenet 
nemzetközi hírű képviselője. Köztudott, 
hogy igen sokoldalú alkotó volt, művé-
szi alkotások kerültek ki a keze alól akár 
festett, akár rajzolt, akár csont- vagy fa-
faragványokat készített. Élénken érdek-
lődött a természettudományok iránt is, 
a Svábhegyen, Balatonfüreden vásárolt 
házat, melyek körül gyönyörű kerteket 
alakított ki. Nevelt lánya, Jókai Róza 
Feszty Árpád festőművész feleségeként 
hosszú ideig adott otthont nevelőapjá-
nak, aki 1904. május 5-én, Budapesten 
hunyt el. Unokája Feszty Masa – aki 
maga is olyan személyiség volt, mintha 
az író regényeiből lépett volna elő - fes-
tőművész lett. Amikor meghal egy író, 
elcsendesül körülötte a világ. Jókai Mór 
a legnagyobbak közül való, még akkor 
is, ha az egykor világhírig is eljutott író 
mára egyre messzebb kerül olvasóitól.
Nagyon hiányoznak a kedves Olvasók 
– zárvatartunk, de közben állományelle-
nőrzéssel és megújuló, gazdagabb gyűj-
teménnyel - készülünk, hogy találkoz-
zunk, amikor majd a járvány véget ér! 
Addig ajánlónkkal tartjuk a kapcsolatot 
Önökkel, Veletek: 

Hatvani Csaba: PARÁNYI TALÁ-
NYOK (Budapest, Könyvmoly, 2019) 
Szeretitek a tréfás-kitalálós talányokat? 
Ha igen, akkor Nektek való ez a könyv! 

Különböző állatok mutatkoznak be 
tréfás mondókákon keresztül, sokszor 
önmagukat is kinevetve! „Nagy hagyo-
mányt követ Hatvani Csaba, amikor 
szemrevételezi az állatokat. Mégis tud 
újat mondani, mert más szemmel, egy 
kicsit ferde szemmel, néha kancsalítva 
és kacsintva figyeli őket! Mi pedig kí-
váncsi lélekkel követjük ezeket a vers-
be foglalt kandi pillantásokat, fülelünk 
a muzsikáló rímekre, és úgy érezzük, 
hogy vidám a világ és jó benne élni!”- 
írta Csukás István.   

 Hiro Arikawa: AZ UTAZÓ MACSKA 
KRÓNIKÁJA  (Budapest, Művelt Nép 
Könyvkiadó, 2019) „Nem az út számít, 
hanem akivel megteszed.” Aki szereti a 
japán kultúrát és gondolkodást, annak 
mindenképpen ajánlom ezt a könyvet, 
mely egy csodálatos történet hűségről 
és barátságról! Nekem eszembe juttat-
ta, Hacsikó történetét, aki élete végéig 
várt a gazdájára! Nana úton van, nem 
tudja hová tart, csak az a lényeg, hogy 
imádott gazdájával, Szatoruval lehet. 
Az utazás során megismerkedhetünk 
az évszakonként változó Japánnal és az 
élet csodáival, örömeivel. Kedvességével 
arra tanít, hogy tudjuk, mikor kapjunk 
és mikor adjunk. S mindezt egy macska 
szemén keresztül!
Ludmilla Ulickaja: DANIEL STEIN, A 
TOLMÁCS (Budapest, Magvető Kiadó, 
2008) Ulickaja kimeríthetetlennek tűnő 
fantáziával és emberismerettel népesíti 
be regényében a Daniel Steint körülve-
vő világot a huszadik század második 
felének tragikus történelmi forgatagá-
ban és abszurd hétköznapjaiban. Lebi-
lincselően mesél, a mese azonban nem 
fedi el a nyugtalanító kérdéseket sem. 
És az író válasza mindig egy hős sorsa: 
Daniel Steiné, aki tolmácsként „nyelve-
ken szól”, emberként fáradhatatlanul 
keresi és találja meg a fényt – önma-
gában is, és a világban is. Így mesél a 
zsidó Daniel: „Egy csodálatos német nő 
német szülőföldjéről egy kis litvániai 
közösségbe ment. Egy grúz ember ott 
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az elöljáró, fenomenálisan muzikális, 
néha eljönnek hozzá Grúziából és olyan 
hangversenyeket adnak, hogy Hildának 
a maga németes zenei érzékenységével, 
csak úgy csorog a könnye. Ez a nő – egy 
mennyei angyal, nem is ember! – csak 
nemrég jött Litvániába, Németország-
ból, egy traktoron, amit végig egyedül 
vezetett, földutakon, ötszáz kilométeren 
át, óránként tíz kilométeres sebességgel. 
Sovány, őszes hajú asszony, hátizsákkal 
a hátán, fönt a traktor nyergében. Sze-
gény közösség, nagyon kellett nekik egy 
traktor…Ez a könyv nem regény, hanem 
kollázs. Ollóval darabokat vágok ki a 
saját életemből, a mások életéből, és 
úgy ragasztok össze, élő regényt napok 
foszlányain.”- írja Ulickaja
A  TOMBOL A HOLD,  Peter Mar-
shall 1962-ben megjelent regénye. Fia-
talon maga is megbetegedett gyermek-
paralízisben, tehát személyes élményei 
alapján hitelesen tudta ábrázolni azok-
nak a fiatal, életerős embereknek az 
életét, akiknek ugyanezzel a tragédiával 
kellett szembenézniük, mégpedig éppen 
akkor, amikor megkezdték volna önálló 
életüket a világban. Az írói ambíciókat 
dédelgető munkásfiú, és a jó házból való 
úrilány jó eséllyel soha nem találkozott 
volna egymással, ám egy tragédia foly-
tán mindketten egy mozgássérültek szá-
mára fenntartott otthonban kötöttek ki, 
ahol egymásba szerettek, és ezzel nem 
csupán felrúgtak minden társadalmi 
konvenciót, hanem harcot indítottak az 
élet teljességéhez való elidegeníthetetlen 
jogukért is. Harcuk dühödt, indulatos, 
nagyon drámai és elkeseredett, mind-
emellett mélységesen emberi hitvallás. 
A szerelmesek küzdelme pedig ép-
pen Peter Marshall személyes élménye 
miatt teljességgel hiteles. A közvetlen 
élményből táplálkozó, szenvedélyes 
történet a filmkészítőket is megihlette. 
A járványos gyermekparalízis, vagy He-
ine-Medin kór Magyarországon is szedte 
áldozatait; utoljára az 50-es évek végén. 
Ekkor több száz gyermek meghalt, il-
letve izombénulást kapott és ezért élete 

végéig – csak vastüdőbe kényszerítve - 
élhette túl a fertőzést. Erdő Péter em-
lítette a mostani korona-vírus járvány 
kapcsán, hogy – egy nyáron át, amikor 
ő kicsi volt – a gyerekeket karanténba 
„zárták” a vészterhes időkben, és ez a 
prevenció sikeresnek bizonyult, mert 
akik betartották a szigorú szabályokat, 
azok nem fertőződtek meg a gyermek-
bénulás vírusával! Megrázó történetek…

NŐK LAPJA 2020 TAVASZI KÜ-
LÖNSZÁM: „Akinek kertje van és 
könyvtára, annak megvan mindene!” 
(állította Cicero) A vidéki élet, a kert 
luxusa, hogy tudjuk, mi kerül a tá-
nyérunkba, ami a mai világban egyre 
fontosabb információ. Lehet, hogy nem 
tökéletes a gyümölcs, a zöldség formája, 
de garantáltan finom, ízletes és egész-
séges, amit megeszünk. Ez a hely, ahol 
le kell lassítani. A gyerekek házikoszton 
nőhetnek fel, tudják, milyen az illatos 
paradicsom, a frissen sült kenyér. De 
kertészkedés közben megtanulják az 
állatok szeretetét is. Itt mindennapjaik 
része, hogy tisztelik és megélik a ter-
mészet erejét. Azt, hogy törődni kell 
a kerttel, az állatokkal, hogy élvezhes-
sük, amit tőlük kapunk. Rendszerben 
kell gondolkodni, és előre tervezni, hogy 
tudjuk, mi történik majd a kertben fél 
év múlva. Már gyerekkorban meg lehet 
tanítani, hogy küzdeni kell azért, hogy 
újból becsülete legyen annak, aki ter-
mel valamit, hogy az nem szánalmas, 
hanem igenis becsülni való. Annyira 
divatos ma a slow living. Szedjük csak 
elő a nagymama receptjeit, háztartás-
könyvét és megtaláljuk a trendi kife-
jezés titkát! Ez egy régi – jól bevált - 
életforma. Olyan életforma, ahol nincs 
szemét, ahol megtanuljuk csendben 
felhasználni mind az egyszerű dolgo-
kat. A kertbe vissza lehet forgatni, ami 
nem kell, hulladék, növényi maradék. 
Sokan szeretnének visszatalálni valami 
hasonló élethez, emberibb tempóhoz. 
Hamvas Béla mondta: „A kertet vá-
lasztom és a könyvtárszobát, a hallga-
tag sétákat, a szótlan imát és a csen-
des üldögélést.” A gyerekek számára a 

növénynevelés legnagyobb vonzereje 
abban rejlik, hogy megtapasztalhatják, 
hogy saját munkájuk eredményének 
gyümölcse ehető és finom. A szülők azt 
a tapasztalatszerzési lehetőséget tudják 
biztosítani a gyerekeknek, hogy lássák, 
érezzék, egy pici magból a saját kezük 
munkájával hogyan kerül az asztaluk-
ra táplálék. Ez egy jó játék. Ez nem 
unalmas hely! Csupa móka-kacagás így 
együtt. Kertben, teraszon, balkonon, 
cserépben is termeszthető növények, 
virágok és gyümölcsök, szemmel lát-
ható a növekedésük, amelyek ráadásul 
díszítenek is – szinte Gerald Durrell-é 
válhatnak a kis „természetbúvárok”-. 
Legalább öt nyomós ok, amiért jó be-
vonni a gyereket a kertészkedésbe. 
És igazi óriást is gondozhatnak: a kis 
magból – napraforgó – hatalmas növény 
formálódik gyönyörű virággal, ami 
télen a madarak és a kertész eledele. Jó 
kertészkedést mindenkinek – itt a lehe-
tőség, MOST van rá időnk!
KÖNYVTÁRUNK A JÁRVÁNYVE-
SZÉLY MIATT MEGHATÁROZHA-
TATLAN IDEIG ZÁRVA TART. Ezért 
nincs kölcsönzés, és tavaszi – állandó 
- programjaink is elmaradnak mint a 
DÜHÖNGŐ és a JÁTÉKDÉLUTÁN!  
Előadásokat, író-olvasó találkozókat a 
második félévre szervezünk. Még bi-
zonytalan a július 6-11-re hirdetett III. 
OLVASÓTÁBOR is.
A Mini Galériában SKARUPKA IST-
VÁN gyönyörűszép festményeinek tár-
latát meghosszabbítjuk.
VÁLTOZÁS!!!! R. KELÉNYI ANGE-
LIKA írónő október 15-én 18.00-tól 
találkozik majd a haraszti rajongókkal. 
Az Önöknél lévő kikölcsönzött
dokumentumok határidejét 
meghosszabbítjuk, nincs késedelem. 
Minden fontos információt megtalálnak 
a honlapunkon, plakáton a könyvtá-
ri portálon, városi újságban, hírlevél-
ben. Amíg megtehetjük, minden nap 
8-16.00-ig elérhetők vagyunk: telefon: 
06-24-531-040, e-mail: dhbiblio@dhbib-
lio.hu, honlap:www.dhbiblio.hu, www.
facebook.com/dhbiblio Dunaharaszti 
Városi Könyvtár, 2330 Dunaharaszti, 
Dózsa György út 12/b. 
A KÖZÖSSÉGI KÖNYVKUCKÓT A 
FOKOZOTT FERTŐZÉSVESZÉLY 
MIATT – VISSZAVONÁSIG – BE-
ZÁRTUK. KÉRJÜK, HOGY SEM 
KÖNYVET, SEM KÖNYVESDO-
BOZT NE HELYEZZENEK EL AZ 
UTCÁN, MERT A JÁRVÁNY MIATT 
VESZÉLYEZTETHETIK MÁSOK 
ÉLETÉT! – KÖSZÖNJÜK A MEG-
ÉRTÉSÜKET!
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Sziszkó és Fati Vegyesbolt - Dh. Temető u. 29

Hétfőtől-vasárnapig 13-21 óráig és

2000 Ft felett INGYENESEN házhoz szállítunk

bármit, ami az üzletben kapható!

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

 

Házhoszszállítás: DUNAHARASZTI és

                            TAKSONY területén

DUNAHARASZTI HÍREK

Szemlátomás Optikai Szalonok  Dunaharasztin
    Az orvos szakértelmével

Szemészeti szakvizsgálatok:

-  Felnőtt,gyermek-és babaszemészet

-  Alkalmassági vizsgálat /jogosítvány,munka,továbbtanulás/

-  Ingyenes zöldhályog szűrés

-  Polatest

Szemüvegkészítés:

-  Monitoros munkavégzéshez védőszemüveg

-  Multifokális szemüveglencsék

-  Gyermek szemüvegek  

Kontaktlencsék minden gyártótól!

-  kiemelt ajánlat: Tratnsitions kontaktlencse!

                                                                                               Hónap 3.szerdája ,Zöld szerda!  

                                                                                                Kiemelkedő kedvezményekkel várjuk!

                                                                                                     Egészségpénztári és OTP SZÉP kártya elfogadóhely

Dunaharaszti, 
Báthori u. 1, Posta mellett.

Dunaharaszti, 
Némedi u. 69. Tesco üzletsor

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

 szemlatomas2@invitel.hu

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

szemlatomas@gmail.com
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Bő egy hónappal ezelőtt a címben megjelölt fogalom 
még csak kevesek számára jelentett ismert tartalmat. 
Jobbára azok találkozhattak vele, akik valamilyen mó-
don kapcsolatba  kerültek a felsőoktatással. Mostanra 
azonban már mindenki hallott róla, s akinek épp óvodá-
ba vagy iskolába járó gyermeke, unokája van, az kénys-
zerű napi valóságként éli meg.
E cikk megírásának célja nem az, hogy részletes 
vizsgálódást folytasson. A terjedelem sem teszi ezt le-
hetővé. Inkább igyekszem egyfelől az oktatásban bent 
lévő szakemberként, másfelől külső tapasztalatokat 
szerző hétköznapi emberként megszólalni. Így talán me-
gfelelek a felkérésnek.
Egy ismerősöm azt mondta: Kár, hogy a vírus nem várt 
1-2 évet, mert akkorra már tizedennyi gondot sem oko-
zott volna a „digitális átállás“. Miért gondolja ezt?
Az oktatáskutatásban kicsit jártasak között ismert, 
hogy régóta vizsgált téma a világban, miként lehetne 
a hagyományos módszertani eszközöket kiegészíteni 
vagy egészen felváltani digitális/online technikákkal. 
Nemzetközi kísérletek folytak/folynak arról is, hogy 
milyen lehetőségei vannak a digitális vizsgáztatásnak. 
Ezzel kapcsolatban már több országban (Anglia, Wales, 
Dánia, Grúzia) kötelező vagy esetleg választható a digi-
tális megmérettetés. Igaz, legtöbb helyütt, nem a teljes 
záróvizsgarendszert érinti.1
Mi a helyzet Magyarországon?
A számítástechnikai eszközök és a fejlett okostelefonok 
itthoni elterjedésével nálunk is egyre többen gondolták: 
az oktatás-nevelés részévé kell tenni ezeket az eszközö-
ket és a hozzájuk kapcsolódó lehetőségeket. A közelmúl-
tban látható kísérletek történtek arra, hogy minél több 
eszköz (laptop, tablet, okostábla, projektor)  legyen az 
intézményekben: 2016 októberében fogadta el a magyar 
kormány, hogy a Digitális Jólét Program (DJP)2 kere-
tében induljon el a Digitális Oktatási Stratégia (DOS). 
Célkitűzése: „...senki ne hagyja el az oktatás és a kép-
zés rendszerét a megfelelő digitális kompetenciák nél-
kül...“ s ezért „...az elkövetkező évek során fokozatosan 
megteremti(k) a digitális oktatás, képzés feltételeit...“, 
s ehhez kapcsolódva „Általánossá válhat a diákok saját 
eszközeinek bevonása a tanulási-tanítási folyamatba és 
jelentősen bővül majd a digitális tananyag tartalmi kí-
nálat is.“
A DJP még nem tudott kiteljesedni, pedig a hozzá kap-
csolódó több alprogram – így a DOS is – komoly célokat 
tűzött ki. Sok intézményben, így az én munkahelyemen 
is ott van már az ígért szélessáv, de korosztályonként és 
régiónként igen különböző az eszközellátottság, s nem 
jutott már idő a pedagógus továbbképzési program me-
gvalósítására.
Többek között erre is gondolt az ismerősöm, amikor a 
vírus „lehetséges késésére“ utalt...

A járvány, s ezt követően a digitális tanrend elindulá-
sakor nem volt még igazi tapasztalata az intézmények 
jelentős többségének. Ugyan a kezdeti rémületet hiva-
talosan a magyar oktatást ért legnagyobb innovációs 
lehetőség-ként próbálták enyhíteni, az igazság mégis 

az volt, hogy egyik napról a másikra mindenki otthon 
maradt: a pedagógus is, a gyermek is, és legtöbbször a 
szülő (vagy az őt helyettesítő nagyszülő) is. A helyzet 
teljesen új volt, meg kellett birkózni az eddig ismeretlen 
digitális oktatás világával. Ki-ki azzal próbálkozott, 
amit eddig hallott, amit az első napokban éjszakákig a 
számítógép előtt ülve összeszedett. A tanárok öntötték 
a diákokra a különböző programokat és az azzal járó 
regisztrációkat. Sokszor nem mérték fel helyesen, hogy 
az elküldött tananyag mennyi időt alatt teljesíthető. A 
kisebb gyerekeknél ráadásul mindez a szülőkre hárult, 
akiknek a munka mellett kellett (volna) segíteniük egy-
szerre akár több gyereknek is. Az első szülői/diák pana-
szok – nem véletlenül – ezekkel kapcsolatban érkeztek, 
így nyilvánvalóvá vált, hogy egységesíteni kell a mun-
karendet. Az a tapasztalatom, hogy ez március végéig 
a legtöbb intézményben megtörtént: kihirdették az irá-
nyelveket, a „digitális házirendeket“, amelyhez minden 
résztvevőnek tartania kell magát. (Javaslom: ha ez nincs 
meg, kérjék az intézménytől!)
Az „új világot“ sokan ellenérzéssel fogadták és átgondo-
latlansággal vádolták. A kezdeti kapkodó kommunikáció 
után azonban egyértelművé vált a cél: érvényes nevelési, 
illetve tanévet szeretnének lezárni, amelyben a legtöbb 
fontos elem megmaradhat (lásd érettségi). S úgy vélem, 
senki nem gondolhatta komolyan, hogy gyermekeink a 
nyári szünetig csak úgy otthon ülnek majd...

Az iskolákban a KRÉTA adminisztrációs rendszer to-
vábbra is működik és nyomon követhetők az órák, házi 
feladatok. Mostanra a legtöbb helyen már csak egy kom-
munikációs rendszert (javarészt a Google Classroom-ot 
vagy a Microsoft Teams-et) használnak, persze marad-
tak mellette más, kiegészítő, hasznos programok kon-
takt órákhoz, tesztkészítéshez, játékos oktatáshoz, stb. 
A „vészhelyzet“ szinte mindenkit megmozgatott: egy-
re-másra születtek a programok használatát elősegítő 
oktatóvideók; sorra jelentek meg – hivatalos oldalakon 
is – a támogató gyűjtemények3. 
Mára úgy tűnik, hogy a pedagógusok közül, aki akarja, 
meglehetős biztonsággal használja a különböző platfor-
mokat. S itt jegyzem meg örömmel, hogy nem tűnt el 
a pedagógus személyes jelenléte iránti igény: egyre több 
kontakt/online órát kérnek a diákok. Olyat, ahol a tanár 

Digitális nevelés, oktatás – jelen, jövő?
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magyaráz, prezentál, s lehetőség van azonnali kérdése-
kre.
De vajon mi a helyzet a szülőkkel, akiknek nem ez a 
munkájuk, akik közül sokaknak a munkahelyi kötelessé-
geik mellett kellett megismerniük ugyanezen platformok 
használatát?
Nagy köszönet nekik minden  pillanatért, amit gyermekei-
ket segítve a tanulással töltenek! Nem könnyű feladatot 
végeznek. Kezdetben ezért is intettem minden kollégámat 
türelemre, mértéktartásra. Hangsúlyoztam: nem 2-3 hét 
alatt alkotjuk meg a digitális iskolai világot. Hagyni kell 
időt a tanulásra, gyakorlásra – a szülőknek is!
Intézményvezetőként arra is figyelnem kellett, hogy va-
jon van-e mindenkinek lehetősége részt venni a digitális 
oktatásban. Rendelkezik-e a család internet hozzáféré-
ssel, vagy mondjuk 3-4 olyan eszközzel, amit egyszerre 
használhatnak (pl. ha a szülő is otthonról dolgozik)? 
Nálunk, ha hiányzik valamely eszköz – kölcsönadjuk. 
Gondoskodni kell az otthon maradni nem tudó gyerme-
kekről is. Bár a dunaharaszti iskolák állami fenntartás-
ban vannak, tudom, itt is megszervezték azon diákok 
nappali felügyeletét, akikre nem tudnak otthon vigyáz-
ni.
Nagy feladat hárul azokra a szülőkre is, akik óvodáskorú 
gyermekeikkel vannak otthon. Hallom, ők is kapnak ked-
ves feladatokat, városi rajzpályázaton vehetnek részt. 
De a legnehezebb a gyerekeknek hiányzó társak pótlása. 
Lehet, még nehezebb, mint a digitális világ kihívásai...

Az első nagy nekifutás után bizony jól jött a mégo-
ly rövid tavaszi szünet. Volt idő egy kicsit szusszan-
ni, elszakadni a számítógépektől, telefonoktól. Valljuk 

be, néha már nem volt kedvünk reggel bekapcsolni a 
készülékeket! S mégha azt is érezzük, hogy e néhány in-
tenzív hét alatt sok ismerettel és tapasztalattal lettünk 
gazdagabbak, mégis hiányoznak a reggeli megszokott 
utak és találkozások; gyerekeinknek a napközbeni bes-
zélgetések és a közös játékok, a barátokkal délután el-
töltött idő; a zeneiskola, az edzések és minden, ami ter-
mészetes, emberi. 
Biztos vagyok benne, hogy mindazt, amit e remélhetőleg 
hamar véget érő időszakban elsajátítunk, később is hasz-
nálni fogjuk. Így az oktatás-nevelés jelenlegi módszerta-
na bővül, s  természetes kiegészítője, gazdagítója lesz 
– fontos, hogy egészséges mértékben – a jövő tanrend-
jeinek.
A közeljövőre pedig még sok-sok türelem szükségeltetik 
a folyamat minden résztvevőjétől. Kollégáimat közelről 
látom, s  tudom, milyen sok időt töltenek el (nagysá-
grendileg többet, mint a hagyományos oktatás idején!) a 
felkészüléssel, a színes-változatos tananyagok összeállí-
tásával, a javításokkal, ellenőrzésekkel, a megannyi levél 
kezelésével. Szülőként látom, nem könnyű a gyerekeknek 
sem önmagukat az új rendhez szoktatni: időben felkelni, 
fegyelmezetten és összeszedetten végezni nap mint nap a 
feladatokat, önállóan tanulni. S a szülőktől is megértés 
kívántatik, hisz az említett két pólus e folyamatokat 
még csak tanulja,  s bizonyára vét hibákat.
A folytatáshoz kívánok mindenkinek erőt, kitartást és 
szorgalmat! Bízom abban, hogy júniusban sikeresen 
zárul a tanév, s  addigra talán a vírus is kitombolja 
magát.

Hajdu Zsolt

1 https://ofi.oh.gov.hu/publikacio/erettsegi-vizsgak-xxi-szazad-elejen-nemzetkozi-kitekintes
2 https://digitalisjoletprogram.hu/
Ezen a honlapon érdemes böngészni, hisz számos információt és segítséget kaphatunk. Pl. gyermeikeink veszélyeztetettsége az 
interneten; a digitális összefogásban megvalósuló segítség a társadalom különböző szegmenseiben.
A Kormány a 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal fogadta el Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját.
3 https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/modszertani-ajanlas-es-online-felkeszites-segiti-a-pedagogusokat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez

DUNAHARASZTI HÍREK

A kezdetek: Péntek 13. (2020. márc.) 
este 21.15 óra. Lélegzet-visszafojtva 
ülünk a Tv előtt, várjuk Orbán Viktor 
miniszterelnök tájékoztatóját. Persze 
a legkíváncsibbak arra vagyunk, be-
jelenti-e, hogy bezárják az iskolákat. 
Bejelenti. Bár számítottunk rá, azért 
kisebb sokkal mégis felér a hír, hiszen 
ez azt jelenti, fenekestül felfordul az 
életünk. A digitális távoktatás kez-
dete hétfő, tehát szülőknek, pedagó-
gusoknak, az iskola vezetésének van 
két egész napja arra, hogy átgondolja, 
listába szedje, rangsorolja, egyáltalán 
kitalálja, hogyan tovább. Ez bizony 
nem túl sok idő. Elkezdődik az idővel 
való versenyfutás, mert a hétfő reggel 
rohamtempóban közeledik. Égnek a 

telefonvonalak, áradnak az emailek, 
a kollégák máris javaslatokat tesznek, 
kipróbálunk online felületeket – na-
hát, ez máris digitális! Jelentkeznek 
lelkes, segíteni akaró szülők, cégek, 
a telefont szinte le sem teszem, már 
újra csörög. Hétfőn reggel megbeszé-
lések, munkacsoportok ülnek össze, 
hogy a saját feladataikat érintő válto-
zásokat, javaslatokat, ötleteket meg-
vitassák. Az eredménnyel a csoport-
vezetők és az iskola vezetősége késő 
délelőtt ül le, hogy az új tanrendet 
beindító lépéseket megtervezze. Hét-
fő kora délutánra összeáll egy induló 
terv, és a pedagógusok és az iskola 
minden dolgozója lázas tevékenység-
be fognak. Programokat telepítenek, 

óravázlatokat készítenek, csoportokat 
alakítanak szülőkkel, gyerekekkel. A 
távoktatához használatos programot 
ezerrel tanulják a pedagógusok, a szü-
lők és a gyerekek is. 

Ma :  Április 16. A digitális távoktatás 
5. hetében vagyunk. A Rákóczi 
suli egységesen a Microsoft Teams 
programját használja a KRÉTA 
e-naplóval párhuzamosan, méghozzá 
magas színvonalon. Ebben rengeteg 
segítséget kaptunk Juhász Gyulától és 
Végh Ákostól, akik a MSCluodExpert 
cég munkatársai, és segítő szülők.
 A rendszerbe minden gyermek és 
minden pedagógus regisztrálva van. 
Folytatjuk a tanítást a lehetőségek-
hez képest. Minden osztálynak több 
videós órája van egy héten, szinte 
minden tantárgyból tartanak a pe-

Iskola – másképp?
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dagógusok így órát, az új tananyag 
magyarázatához. Az Office 365 kü-
lönböző programjai lehetővé teszik a 
tananyag változatos közvetítését és 
számonkérését, és ezt tanáraink ki 
is használják. A videós órák mellett 
online kapják a diákok a tananyagot, 
a gyakorló feladatokat. Osztályfőnö-
ki órák, szülői értekezletek vannak 
rendszeresen, biztosítva a személyes 
kapcsolattartást, és a visszacsatolást 
arról, mi működik már jól, min kell 
finomítani. A délutánok sem marad-
nak üresen, itt a napközis kollégák, 
az iskolapszichológus és a pedagógi-
ai asszisztensek lelkes munkája ered-
ményeképpen korrepetálások, közös 
tanulás, kézműves foglalkozások, fil-
mklub, meseolvasás, tanulást segítő 
órák, online sakkozás, beszélgetések 
és sok más program várja a gyereke-
ket minden évfolyamon. Rendszeresen 
tartunk pedagógus értekezleteket is, 

az aktuális feladatok, problémák, és a 
sikerek megbeszélésére. 
A digitális távoktatás magával hozta 
a fejlődés szükségességét, új kompe-
tenciák elsajátításnak, új szerepek 
megtanulásának a feladatát. Nem 
könnyű ez senkinek. A szülő szülői 
feladata, saját munkája mellett ta-
nár is lett. A pedagógusnak távolról 
kell tanítani a gyermekeket, teljesen 
új tanítási stratégiákat kidolgozva. A 
tanárok lelki, szakmai támaszai let-
tek a gyerekeknek és a szülőknek. A 
gyerekek nem mehetnek sehová, nem 
tudnak társaikkal személyesen talál-
kozni, és bizony kiderült már számuk-
ra, hogy az online tér nem helyettesíti 
a tényleges együttlétet. Folyamatos 
tanári magyarázat, jelenlét nélkül, 
sokkal inkább önmagukra utalva kell 
dolgozniuk. A diákok rájöttek, hogy 
végül is szeretnek iskolába járni. 
Szeretném minden kollégámnak, min-

den szülőnek és gyermeknek megkö-
szönni a rengeteg munkát, a kitartást, 
a türelmet, a segítséget, ami lehetővé 
teszi, hogy ilyen jól működjenek isko-
lánkban a dolgok! Érezni, hogy egy 
célért dolgozunk, együtt.
Szerencsére a nehézségek leküzdé-
se, a problémák megoldása a mérge-
lődésen és „szenvedésen” kívül sok 
sikerélményt is ad. A bezártsággal 
jár, hogy új oldalról ismerjük meg 
önmagunkat, szeretteinket, a körülöt-
tünk lévő embereket. A napi rohanás 
lelassult. Sokkal jobban figyelünk egy-
másra, többet segítjük egymást, töb-
bet vagyunk a családunkkal. Felfigye-
lünk az élet apró örömeire. Ha ezekre 
nyitottak vagyunk, együtt átvészeljük 
a bezártság hátralévő idejét. 
     
  Ficzere Noémi
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Baktay Ervin Harasztin született 
1890-ben. Bár szülei Budapesten él-
tek, de a nyarakat a haraszti nagyszü-
lőknél, a Gottesmann házban töltötték. 
Ekkor látta meg itt a napvilágot a kis 
Ervin, a későbbi kiváló orientalista és 
polihisztor, aki mindig is Dunaharasz-
tit tartotta szülőhelyének. Itt töltötte 
gyerekkorának felejthetetlen, játékos 
nyarait és rövid ideig itt is élt, innen 
járt be naponta a pesti iskolába, a 
„kávédaráló”-vontatta a HÉV szerel-
vényeken. Életének első szakaszát em-
lékirataiban vetette papírra. A későn 
megkerült szöveget az Iparművészeti 
Múzeum kiadásában dr. Kelényi Béla 
és Hegymegi Kiss Áron szerkesztette 
könyv alakba. Ebből a műből szemlé-
zünk tervezett sorozatunkban olyan 
részleteket melyek, reményeink szerint 
elnyerik a haraszti olvasók tetszését.

Gáll Sándor

ÍME AZ EMBER
„ (…)
Szerettem volna úgy kezdeni életem 
emlékezéseit, ahogyan azt egy nagy 
ember tette: Goethe, amikor önélet-
rajzának, a „Dichtung und Wahrhe-
it”-nek első lapján röviden felvázolta 
születési csillagképletét. Igaznak és 
találónak tudom azt, amit horoszkóp 
tükröz. Nem érzem titkolni valónak, 
amit Goethe meggyőződéssel igaznak 
tartott:

Mint aznap, amelyen a világra hoztak,
a Nap a bolygóknak sugarát fogadta,
erőid kezdettől akként bontakoztak,
a törvény alapján, mely jöttöd megszabta.
Úgy alakul sorsod jónak is vagy rossznak –
Szibillák, próféták igaz valót mondtak:
Idő múlása vagy hatalom parancsa
a kifejlő formát meg nem másíthatja!

De ha a csillagok a valóságnak, a 
beteljesülendő törvénynek megfelelő-
en mutatták is mivoltomat és jövőm 
körvonalait, amikor 1890. június 24-
én délután fél négykor megérkeztem 
születésem állomására, szüleimnek 
sejtelmük sem volt róla, mit monda-
nak rólam a csillagok. Hiszen a felvi-
lágosodott századvég táján „öltöttem 
fel ezt a jelen inkarnációmat”, amikor 
aligha jutott eszébe valakinek, hogy 
a középkori babonák lomtárába szám-
űzött asztrológiához folyamodjék. A 
nyilvánvaló és kézzelfogható körülmé-
nyek fontosabbak, sőt egyedül fonto-

sak voltak.
Harasztin következett be ez a nagy 
horderejű esemény, mert tagadhatat-
lan, hogy számomra az volt. Azóta a 
szülőfalum neve is megváltozott: Du-
naharaszti lett belőle, s az egykori, 
azóta ugyancsak megnövekedett köz-
ség Nagy Budapest külvárosának pe-
remére tolakodott fel.
Utolsó gyereknek születtem, három 
nővér és egy fivér után. Ezzel az is 
elpecsételtetett, hogy én leszek a ked-
venc, a dédelgetett legkisebbik. Szüle-
im földre szállt angyalnak és vágyaik 
végső beteljesülésének tekintettek, 
és felháborodottan utasították volna 
vissza Madách rideg véleményét, hogy 
„nem messiás-é minden újszülött, és 
csak később fejlik a szokott pimasz-
szá?...” Persze akkor még nem volt 
tudomásom róla, milyen csodálatos 
és kivételes lénynek tartanak, noha 
később egyre inkább ráeszméltem. 
Remélem, nem éltem vissza a kedve-
ző helyzettel. De mindenesetre éltem 
vele.
Egyelőre azonban boldog öntudatlan-
ságban éltem napjaimat. Általában 
ezt szoktuk tenni életünk kezdetén 
több-kevesebb éven át, bár a világ 
benyomásaira a még szunnyadozó 
én visszhangzik bennünk. Életünk 
voltképpen akkor kezdődik, amikor 
először villan belénk egy kép, egy 
erőteljes benyomás, amely egyszerre, 
váratlanul ráébreszt bennünket arra, 
hogy vagyunk és itt vagyunk. Ez az 
öntudatra, vagy inkább önsejtésre 
ébredés az igazi kezdet. Ami előtte 
történt, arról csak később hallunk 

másoktól. Ebből semmi sem válik a 
tulajdonunkká, olyan marad, mint 
bármiféle tudomás, amit nem ma-
gunk szereztünk. Így tudom én is, 
hogy egyesztendős koromban majd-
nem befejeztem földi pályafutásomat. 
Tüdőgyulladásba estem. Anyám, aki 
az akkori időkben igen modern nő 
volt, mert leánykora óta cigarettá-
zott, megfogadta, hogy egy évig nem 
dohányzik. Úgy látszik, megértem 
pár ezer cigarettát, mert a magasabb 
hatalmak megengedték, hogy tovább 
éljek. Anyám becsületesen meg is tar-
totta, amit fogadott. Később többször 
elmesélte, hogy szinte átmenet nélkül 
lettem jobban: apám, aki éppen egyik 
utazásáról érkezett haza, hozzám lé-
pett, mire én elmosolyodtam, repes-
ve nyújtogattam feléje kezeimet, s az 
akkor beszédnek minősített „Papa! 
Papa!” szavakkal fejeztem ki örömö-
met. A láz megszűnt hamarosan rend-
bejöttem. Bizonyos, hogy később is 
mindig apámhoz húztam jobban, és 
csak a halála után fedeztem fel egé-
szen az édesanyámat.
 Önmagam és létezésem első tu-
domására úgy kétéves koromban éb-
redtem. Az ilyen első, villanásszerű, 
megvilágosodó benyomás rendszerint 
nem fűződik semmiféle jelentékeny, 
magában is hatásos eseményhez. Ná-
lam ez az önmagáról tudó lénnyé való 
serkenés merőben esztétikai benyo-
máshoz kapcsolódott. Ma is élesen, 
minden részletében magam előtt lá-
tom a képet. Ott álltam, tarka szok-
nyaruhában – akkoriban az apró fiúk 
is ilyet viseltek – előttem pedig egy 
bácsi tornyosult fel az elérhetetlen 
magasságba. Mosolyogva teregetett 
szét két hasonló szoknyás ruhácskát 
az ágyam felhúzott védőhálós kere-
tének tetejére – nyilván kereskedőse-
géd volt, aki hazahozta a csomagot. 
Mellettem állt egyfelől az édesanyám, 
másik oldalon meg Ella, a legfiatalabb 
nővérem, és szintén mosolyogva muto-
gatták nekem a ruhákat. Ezeket, min-
den mintájukkal, színükkel együtt vi-
lágosan magam előtt látom: az egyik 
élénk piros volt, sárga mintákkal, a 
másik erős kék, rajta sárga és piros le-
vélminták. Akkor természetesen csak 
a színek és a formák ragadtak meg, de 
nyilván olyan hatalmas erővel, hogy, 
az élmény felébresztette bennem a 
magamra eszmélő életérzést s a felvil-
lanó öntudatfélét.
 Különösen a kék ruhácska tet-
szett nagyon – és a kék mai napig a 
legkedvesebb színem. Látom ezzel a 

Homo Ludens 1.
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képpel együtt a szobát, a tapétát, a 
fürdőszoba ajtaját és saját magamat. 
Valóban mintegy kívülről láttam a 
hosszú hajú, szőke kisgyereket, aki én 
voltam, szoknyás ruhácskában. Azóta 
számtalanszor láttam így magamat, 
mintha távolabbról, testemből kilépve 
nézném látható énemet.
 Ezzel az első felvillanó élmény-
nyel azután megint kialudt az emlé-
kező öntudatom, és csak talán két év-
vel később következett be a második, 
most már egészen felrázó benyomás, 
amely után folyamatossá és összefüg-
gővé vált bennem a tudomásvétel és 
az emlékezés. Virágvölgyön töltöttük 
azt a nyarat, a Tátrában. A kép még 
élesebben áll elém, mint a régebbi, 
legelső emlék. Már fiúruhába öltözve, 

rövid nadrágban, bokaharisnyában 
és trikóingben ébredtem önmagam 
éles tudatára. Ragyogó napsütésben 
szaladgáltam egy lengő, virágos fűvel 
borított réten. Derekamra kis csen-
gettyűkkel ellátott zöld öv volt kötve, 
ebből két kis pálca nyúlt előre rudak 
gyanánt, s előttem toltak a földön 
egy kis kétkerekű alkotmányt, amely 
barna, kitömött játéklovacskát hordo-
zott. A lónak igazi sörénye és farka 
volt, cifra szerszámmal ékeskedett. A 
gyeplőszárakat kezemben tartva, játé-
kos képzelet beleélésével hajtottam a 
pacit, nagyokat suhogtatva fehér bőr-
ből font hajlós ostorommal, harsány 
„gyű-te!” kiáltásokkal fokoztam az 
élmény valószerűségét.
 Erre a képre és benne magamra 
eszméltem fel akkor hirtelen, mintha 
valami éles fény váratlanul rávilágí-
tott volna. Ma is érzem az egész han-
gulatot, amely akkor szempillantás 
alatt elárasztott. Egyedül futkostam, 
fogatomat hajtva a ház előtti kis ré-
ten, és, most először döbbenten rá, 
hogy egyedül vagyok. Lenyűgöző érzés 
volt. Tudatára ébredtem a környező 
tájnak, most egyszerre láttam a nap-
fényben fürdő tarka rétet, az ösvényt, 
a távolabbi hegyeket, mögöttem a 
hangtalan csöndbe borult, napsütötte 
házat – valami kisebb nyári szálloda 
lehetett – és ebben a keretben önma-
gamat, a lovacskámmal, önmagamat 
egyedül, magányosan. A körülöttem 
széttáruló táj határtalanul nagy-
nak tetszett. Talán akkor merült fel 
bennem először a sejtelmes fogalom: 
végtelenség. És végtelenül egyedül 
éreztem magam ebben a végtelen vi-
lágban. De nem volt ebben semmi ré-
mítő vagy nyugtalanító. Rám terült az 
érzés, és bámultam, szorongva, mint 
aki felfedezett valamit, egy egészen új 
és csodálatos dolgot. Megálltam, ab-
bamaradt a lovacskázás. Néztem a kis 
játéklovat, s ennek a képe is most vé-
sődött belém tudatos élességgel. Ta-

lány volt ez a lovacska, azzal együtt, 
hogy kerekeken fut és a hasamhoz van 
kötve a két rúddal, meg hogy én haj-
tom a gyeplőszárakkal. Furcsa érzés 
volt – csupa rejtelem, amit látni lehet, 
de aminek mégis valami más, ismeret-
len értelme van. Ma sem tudom pon-
tosan szavakba foglalni, de még most 
is frissen él bennem a benyomás. Ki-
fogtam magamból a lovacskát – vagy-
is lecsatoltam az övet – és lassan, ma-
gam elé bámulva indultam a ház felé. 
Teljes csönd volt, senki sem mutat-
kozott. Bementem a tárva álló ajtón 
az árnyas, hűvös előtérbe, azután a 
lépcső első fokára leültem. Teljesség-
gel megtöltött a világ és a létezésem 
titokzatos, érthetetlen élménye. Gon-
dolkoztam, vagy inkább merengtem, s 
egyre erősebben éreztem, hogy most 
egészen, de egészen egyedül vagyok, 
magányosan a világ kellős közepén. 
Leírhatatlan az egész, de az izét, a 
tartalmát ma is érzem, amint az em-
léke felidéződik bennem. Azt hiszem, 
akkor először sejtettem meg, szavak és 
kifejezések nélkül, hogy a dolgok nem 
maguktól értetődő, egyszerű tények, 
hanem valami másról, valami sokkal 
fontosabbról és igazabbról beszélnek. 
Már nem emlékszem, kicsoda térített 
magamhoz révültségemből. Talán 
az egyik nővérem volt. Csak arra 
emlékszem, hogy valaki előttem állt 
a néptelen, csöndes lépcsőház alján, 
és meglepetve kérdezte: „Mit csinálsz 
itt?” – én pedig azt feleltem, hogy 
gondolkozok.”
folytatjuk
Forrás:  
Baktay Ervin: HOMO LUDENS
Emlékeim nyomában
Iparművészeti Múzeum, 
Budapest 2013 
Illusztráció a könnyvben szereplő 
képekből 

Gáll 
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2020. március hónapban el-
hunytak neve és életkora

Papp Elekné   élt 82 évet
Gábor Lajos  élt 68 évet 
Huszár Csaba Sándor élt 75 évet 
még februári elhunyt  

Szűcs Lászlóné   élt 61 évet 
Cserjés Károlyné élt 75 évet 
Hanula János   élt 69 évet 
Bartha Béla   élt 64 évet 
Greuther Erichné élt 84 évet-
Mámel Józsefné élt 80 évet 
Dubniczkyi Mihály élt 90 évet 
Almási  Attila Andor élt 67 évet 
Rácz József   élt 59 évet 
Somogyi Ferencné élt 57 évet 
Benedik Ferenc  élt 83 évet 
Kozma Zoltán   élt 43 évet 
Mogyorosi György élt 87 évet 
Kertész  Lajosné   élt 73 évet 
Fuchsel  Jószef Ferenc élt 80 évet 
Buday Péterné   élt 72 évet 
Szűcs Lajosné   élt 72 évet 
Leéb Mihályné   élt 88 évet 
Szűcs Lászlóné   élt 87 évet 
Kaltenecker Antalné élt 83 évet 
Hartyányi Ferenc élt 71 évet

DUNAHARASZTI HÍREK
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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 rendelő he-
lyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi 
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben lát-
ják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2020. márciusban  születet-
tek névsora
Kiss Izabella  03. 01.
Horváth Dominik 03. 02.
Sáreczki Hanna  03. 03.
Bezzegh Zorina Johanna 03. 04.
Szabó Balázs Nimród 03. 05.
Kormos Bertalan 03. 08.
Bujtor Lara Natália 03. 09.
Fehér Balázs Tibor 03. 12.
Kanyó Péter  03. 16.
Simon Elena  03. 19.
Farkas Zsófia  03. 20.
Kaszás Lana Dorina 03. 20.
Csiki Bertalan  03. 23.
Hegyi Anna Cintia 03. 23.
Rumpler Zalán Zoltán 03. 23.
Nagy Dávid Bálint 03. 24.
Varga Emma  03. 25.
Kostenszky Áron 03. 26.
Hampel Lilien Eliza 03. 28.
Czirják Marcell  03. 29.
Ksis Alex  03. 29.

Az előző újságban tévesen közölt új-
szülöttek pontos adatai
Leéb Leó   01.28
Heé Olivér   02.03

Közélet

HIRDETMÉNY
Kérjük hogy a Dunaharaszti Temető Területén lévő valamennyi 1995. 
December 31-ig koporsósan temetett, szimpla és dupla sírhelyek, 
valamint a 2010. december 31-ig elfoglalt urnafülkék és urnasírok 
újraváltására a temető irodájában jelentkezzenek !
A sírhely 25 éves lejárati ideje az utolsó koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna illetve exhuma behelyezése a sírhely lejárati 
idejét nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az első urna behelyezésétől számít a 10 
éves lejárati idő.
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ÁLLÁS

A dunaharaszti székhelyű, acélipari termékek nagykereskedelmével foglalkozó, 25 éves stabil múlttal rendelkező cég
 

munkatársat keres    pozícióba három műszakos munkarendbe.  raktáros
Feladatok: 
beérkező áruk mennyiségi és minőségi átvétele· 
vevői megrendelések szállításra történő előkészítése· 
készlet-ellenőrzésben való részvétel· 
raktári rend fenntartása· 

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés· 
cafetéria· 
stabil vállalati háttér hosszú távú munkalehetőséggel· 
nehézgépkezelői jogosítvány megszerzésének lehetősége· 

Kezdők jelentkezését is várjuk! Az állás betöltése nem igényel szakmai tapasztalatot!
Munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 1.
Jelentkezni - az önéletrajz megküldésével - e-mailben az:  r.szakacs@koenigfrankstahl.hu e-mailcímen lehet.

Telefon: +36 20 9806371
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A Laffert Kúria kiállító termeiben 
ez idő tájt a Free Camp Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor válogatott 
anyagából láthatnánk egy nagyszabású 
kiállítást, de a vírus sajnos közbeszólt. 
Lapunk hasábjain próbálunk ízelítőt 
adni a 15 év anyagából, illetve részletet 
olvashatnak Székedi Ferenc csíksze-
redai művészeti író tervezett megnyitó 
beszédéből. A kiállítás online formában 
megtekinthető a Laffert Kúria honlap-
ján is: www.laffertkuria.hu

„A Free Camp Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor tizennégy 
esztendővel ezelőtt, 2005-ben indult 
Csíkszeredában abból a megfonto-
lásból, hogy egyrészt Székelyföldről 
is be lehessen pillantani, hogy, hová, 
merre tart a huszonegyedik század-
ban a világ képzőművészete, más-
részt pedig kimondottan érdemesnek 
és érdekesnek tűnt felfedezni azt is, 
miként látnak minket más országok 
képzőművészei, mit vesznek észre 
mind abból a természetes és épí-
tett társadalmi, közösségi és emberi 
környezetből, amely számunkra már 
otthonos, megszokott. A fő szervező, 
az intézményi, valamint magántámo-
gatásokról az évek során mindvégig 
gondoskodó Botár László képzőmű-
vész kezdeményezése másfél évtized 
alatt meghozta gyümölcsét. Nyaran-
ta tucatnyi, a tizenöt év alatt pedig 
különböző európai, amerikai és ázsiai 
országokból összesen több mint száz 
képzőművész érkezett vagy tért visz-
sza Hargita megye székhelyére, hogy 
néhány héten át a Szakszervezeti 
Művelődési Ház hatalmas, nyitott 
műtermében ne csupán együtt vagy 
egymás mellett alkossanak, hanem 
menet közben jobban meg is ismer-
jék egymást. A kötetlen témavilág, 
a magukkal hozott kulturális iden-
titás, a művészeti megközelítések 
sokszínűsége pedig voltaképpen nem 
tett mást, mint megmutatta az alko-
tás, az emberi szellem lehetőségeit 
egy olyan közegben és terepen, ame-
lyet jó néhányan csupán a korabeli 
táj- és portréfestészeti hagyományok 
felidézésére tartottak alkalmasnak. 
A meghívottakkal együtt dolgozó, 
Kolozsváron, Bukarestben, Temes-
váron, végzett fiatal és kevésbé fiatal 
székelyföldi képzőművészek pedig azt 
is megmutatták, hogy a közhelyszin-
ten archaizálónak tartott Székely-

föld manapság olyan alkotómunka 
színhelye, amelynek eredményei jól 
illeszkednek Európa és a világ jelen-
kori képzőművészeti törekvéseibe. 
És nem feledkezhetünk meg a Free 
Camp másik két sajátosságáról sem. 
Egyrészt a tábor mindvégig nyitva 
maradt a művészetkedvelők előtt, a 
látogatók stílszerűen, mai világunk 
kommunikációs gyakorlatához híven, 
munka közben, élőben láthatták, 
hogyan születik meg a mű, egyfajta 
nyitott műterem koncepció jegyében 
mindvégig elbeszélgethettek a mű-
vészekkel, megismerhették, hogyan 
találják meg, hogyan fogalmazzák át 
a vizuális nyelv szabályai szerint a 
témákat, és milyen hatásokra számí-
tanak a művek végső formába önté-
se után. Ez annál inkább fontosnak 
bizonyult, mivel a modern és poszt-
modern képzőművészet már régóta 
túljutott a látvány egyszerű, bárki 
számára hozzáférhető tükrözésén, 
lemásolásán. Miközben a maga sajá-
tos eszközeivel, formákkal, felületek-
kel, színekkel, vonalakkal, anyagok-
kal, fényekkel, árnyékokkal, a köztük 
kialakuló együtt hatásokkal, új ösz-
szefüggések keresésével és új jelkép-
rendszerek megteremtésével a külső, 
körülöttünk kavargó és a belső, em-
beri világ kihívásaira keresi a választ, 
addig az alkotóknak és az alkotások-
nak azt az értéktöbbletét is elhozza a 
nézőkhöz, amelyet a szabad, korlátok 
nélküli gondolkodás jelent. Másrészt 
a táborokban majd mindvégig jelen 
voltak a műkritikusok is, hogy ne 
csupán a végeredményt lássák, ha-
nem ők is végig kövessék az alkotás 
folyamatát. Hadd álljon itt néhány, 
az évek során elhangzott mondatuk: 
„A hellyel szembeni nyitottság át-
minősíti az univerzális tartalmakat, 
színnel, karakterrel, arccal ruházza 
fel azokat. Kiváló ingerként vagy 
formai lehetőségként működik min-
denféle megfogalmazásban, vizuális 
beszédmódban, de nem egyenként, 
külön, hanem nyitottan, az átjárha-
tóság számos variációjával” – állapí-
totta meg az indulás évében Túros 
Eszter művészettörténész. Idősebb 
pályatársa, Vécsi Nagy Zoltán pedig 
később azt is hozzáfűzte, hogy „eh-
hez a jótékony gerjesztéshez járulnak 
hozzá a ma már a hétköznapi életben 
szinte luxusnak számító, sokszor éj-
szakába nyúló beszélgetések, de az is, 
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Virtuális kiállítás a Laffert Kúriában

Botár László (Hu, Ro)

Chintan Upadhyay  (IND)

Markos András (D)

Dóró Sándor (D, Hu)



hogy itt teljesen ismeretlen kollégák 
munkamódszereinek alkotás közbeni 
megfigyelésére is lehetőség adódik.” 
A budapesti dr. Feledy Balázs szerint 
„Az élet minden területén csak sza-
badságban lehet élni. A művésztelep 
ezt a szabadságot képviseli, résztve-
vői a hely levegője által inspiráltan 
a művészet kortársi atmoszféráját 
árasztják.” A Free Camp-t minden 
esztendőben olyan, katalógusokkal 
kísért csíkszeredai táborzáró kiállí-
tások követték, amelyek a későbbi-
ekben eljutottak Székelyföld és Er-
dély különböző városain túl, Európa 
nagy városaiba (Pl. Bécs) is. Külö-
nösképpen az első esztendőkben, és 
főként az ázsiai művészek olyan ins-

tallációkkal és performance-okkal je-
lentkeztek, amelyeket ma már csak 
fotódokumentumok őriznek, mint 
ahogyan hasonló a sorsa más, vé-
letlenszerű hatásokra alapozó, a kö-
zönség visszajelzéseit is önmagukba 
sűrítő műveknek is, amelyek szintén 
csak digitális formában maradtak 
meg. Az új világ kommunikációs le-
hetőségei azonban másképp is megje-
lennek a Free Camp körül. Az utóbbi 
művésztáborokról olyan riportfilmek 
is készültek, amelyeket nem csupán 
hazai televíziós műsorokban sugá-
roztak, hanem videómegosztó csa-
tornákon eljutottak a világ több 
országába is, ahonnan a művészek 
Csíkszeredába érkeztek. Úgyszintén 
a világháló nagy segítsége, hogy a kö-
zösségi oldalakon a művészek a tábor 
behatárolt időkeretén túl is tartják 
egymással a kapcsolatot, felhívják a 
figyelmet munkáikra, kiállításaikra, 
és így bátran elmondható, hogy egy 
olyan, igazi Free Camp-háló alakult 
ki, amely élő, 6 izgalmas eszmecserét 
tesz lehetővé, függetlenül attól, hogy 
valaki a maga valóságában vagy vir-
tuálisan van jelen az éppen időszerű 
táborban. 
Ez a kiállítás olyannyira jellemző a 
huszonegyedik század szemünk előtt 
alakuló művészetére, mint bármiféle 
töredék az egészre. Látható, hogy 
adott anyagok a művészi beavat-
kozás nyomán miként kaphatnak 
új értelmezéseket, hogyan hordoz-
hatnak új üzeneteket. Felfedezhető, 
hogy a visszafogott vagy szétrobba-
nó színvilágok, ritmusok, lüktetések, 
párhuzamok és ellentétek milyen 
lehetőségeit mutatják meg az abszt-
rakciónak. Észrevehető, hogyan válik 
két irányban is átjárhatóvá a figura-
tívtól a nonfiguratívig vezető átme-
net, hogyan alakulnak ki olyan for-
mák és felületi szerkezetek, amelyek 
éppenséggel az egyetemességet, az 
emberi létnek azokat a biztos alap-
jait sugallják, amelyekről napjaink 
zűrzavarában hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni. És a figyelmes szem-
lélő még sok-sok olyan apró részlet-
tel találkozhat, amelyek mögött ott 
áll az alkotóknak és az alkotásnak, 
a műteremtésnek az a szellemi és 
érzelmi hátországa, amelyet mind-
örökre csupán egyetlen kulcs nyit. A 
szabadságé. Ha úgy tetszik – a Free 
Campé.”
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Küzdelem egy asszonyért
„Emberségből vizsgáztunk mindany-
nyian.”

Március közepén a koronavírus miatt 
kihirdetett vészhelyzet másnapján, 
csütörtökön délelőtt telefonhívás ér-
kezett a Dunaharaszti Polgármesteri 
Hivatalba a Direkt Line Kft-től: egy 
munkatársuk az éjjel meghalt, így 
édesanyja, aki idős, gyengén látó, kró-
nikus beteg, egyedül maradt. Mivel 
az albérletüket nem tudták fizetni, a 
cég korábban lehetővé tette, hogy a 
telephely egyik irodájában lakjanak, 
amíg  a helyzetük nem rendeződik, 
így beteg kollégájuk is onnan került 
kórházba, ahol azonban szerda éjjel 
életét vesztette. Az idős, beteg asz-
szony teljesen egyedül maradt gyászá-
ban és kiszolgáltatott élethelyzetében. 
A reménytelenséget tetőzte, hogy ro-
mán állampolgár, magyar állampol-
gárságának intézése folyamatban volt, 
a határokat viszont lezárták. A tör-
ténet ebben a pillanatban, a telefont 
fogadó munkatárs, Kővágó Mónika 
döntése miatt, egy teljesen más for-
gatókönyv szerint is folytatódhatott 
volna, hiszen a hivatalos szabályok, a 
jogszerűség elve szerint nem lett volna 
kötelező vállalnia a megoldás keresést. 
Itt azonban más döntések születtek, 
olyan elhatározások és feladat válla-
lások, melyek hosszútávon határozták 
meg egy ember sorsát.
A Direkt Line Kft telefonhívása után 
az önkormányzat munkatársai hosszas 

egyeztetésbe kezdtek a különböző ha-
tóságokkal. Beszéltek a rendőrséggel, 
a mentőkkel, a Román Nagykövetség-
gel, s kiderült, hogy nincs számukra 
megnyugtató megoldás erre az esetre. 
Azzal szembesültek, hogy az asszonyt 
a rendőrök vagy a mentők egy haj-
léktalanszállóra vihetik, hiszen az ön-
kormányzatnak nincs szociális lakása 
vagy bentlakásos idős otthona, ahová 
elhelyezhették volna őt. Ez azonban 
elfogadhatatlan volt számukra. Fülöp 
Izabella, a szociális iroda előadója 
maga is Marosvásárhelyről származik, 
15 éve él Magyarországon, folyéko-
nyan beszél románul, így ő vállalta, 
hogy felveszi a kapcsolatot a romániai 
hatóságokkal és az asszony Erdélyben 
élő hozzátartozóit felkutatja. Csütör-
tök este ½ 10-kor még egyeztett, de 
már biztos volt abban, hogy másnap 
haza fog kerülni a néni, otthon vár-
ják majd a rokonok. A Városi Temető 
vezetője is segített, információt adott 
arról, hogy az asszony elhunyt fiának 
önkormányzati temetése után a ham-
vak hogyan kerülhetnek majd hozzá a 
vészhelyzet után, mi történik ponto-
san, ki fog segíteni. Az ügyintézésből 
a jegyzőtől kezdve a rendészeken át 
a Családsegítő Központ munkatár-
sai és a Területi Gondozási Központ 
(Idősek Napközi Otthona) is kivette a 
részét, annak ellenére, hogy már min-
denki otthonról, ügyeleti rendszerben 
dolgozott a vészhelyzet miatt. Még 
csütörtökön ételt, italt vittek az asz-
szonynak, pénteken délelőtt a Terüle-

ti Gondozási Központban segítettek 
megfürdeni, a családsegítő munkatár-
sa keresett tiszta ruhát, kabátot. A 
hazaszállítást a Városi Rendészet ve-
zetője koordinálta és a Rendészet régi 
kollégája Hegedűs Pál vállalta, hogy 
péntek délben indulva, Fülöp Izabella 
kíséretével, a Rendészet gépkocsijával 
elviszik a magyar-román határra az 
asszonyt, ahol már várják a hozzátar-
tozói. A határon Fülöp Izabella ro-
mánul megszólítva a román határőrt 
kérte, hogy védőruházatba beöltözve, 
100 méterre elkísérhesse el a nénit a 
csomagokkal, hogy átadhassa a már 
másik oldalon integető rokonoknak, 
ám a határőr kedvesen mondta, hogy 
szívesen segít, s a csomagokkal együtt 
átvitte a határon az idős hölgyet.
„Akkor nyugodtam meg, amikor már 
a kocsiban ültünk, mentünk Erdély 
felé, és biztos voltam abban, hogy a 
néni hamarosan otthon lehet. Tud-
tam, hogy megoldható, hogy a ház-
ban, ahol lakni fog, egy elkülönített 
lakrészen töltse majd a 14 napos 
hatósági karantént. Azóta is doppin-
gol bennünket ez a történet, jó volt 
megszervezni, átélni, egy ember mél-
tóságáért küzdeni. Azért dolgozunk, 
mert bármikor kerülhet valaki ilyen 
helyzetbe a vészhelyzet idején is és 
nekünk segítenünk kell. Emberségből 
vizsgáztunk mindannyian, egytől 
egyig, akik részesei voltunk ennek 
a történetnek.” – mondta Fülöp 
Izabella.

Hazay

Kétszer ad, aki gyorsan ad
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Segítség az autista gyerek otthoni oktatásához
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300 maszkot kaptunk a 
Vagabondoktól

A méltán híres zenei fesztivál szerve-
zője, a Vagabond Korzó Egyesület a 
járvánnyal kapcsolatos védekezésre 
300 maszkot ajándékozott a városnak.
Ezek a maszkok is segítik hamaro-
san a város biztonságát, védik pl. az 
ételkiszállítással foglalkozókat, illetve 
a szociálisan rászorulókat látogató 
szakembereket és a családok bizton-
ságát. Köszönjük Vagabondok, és na-
gyon bízunk benne, hogy ha nem is 
júniusban, a szokott időpontban, de 
2020-ban is találkozunk majd a tera-
szokon, éttermekben, kertekben, tere-

ken a város legfontosabb könnyűzenei 
ünnepén!
A képen Farkas Zoltán és Kőszegi 
Zsolt adományozók, valamint dr. Sza-
lay László polgármester

Eme, kétségek közti időszakban mind-
annyiunknak szüksége van stabil pon-
tokra, kapaszkodókra. A Vagabond 
Korzó megszokott, június első szom-
bati megrendezése is ilyen lett volna, 
de sajnos, mint oly sok más rendez-
vény, ez sem kerül megrendezésre...
június 6 -án ! 
Szerencsére élvezzük a támogatóink, 
az előadók és a közönségünk bizal-
mát. Ilyen stabil háttérrel talán nem 
dőreség megígérnünk, amint a körül-
mények engedik, együtt örülünk a 
hangoknak, színeknek, ízeknek, EGY-
MÁSNAK! Addig viszont óvatosan a 
Világban!

Vagabond  Korzó Egyesület

Tudjuk, hogy a koronavírus - járvány 
nagyon sok kihívást, feladatot ho-
zott a családok számára. Ezek egyike 
az otthonoktatás, a gyerekekkel való 
napi tanulás megoldása. Ez minden 
családban izgalmas feladat és különö-
sen kalandos, ha valamelyik gyerkőc-
nek speciális igényei vannak.
Egyesületünk lassan tíz éve foglalko-
zik autista gyermeket nevelő családok 

informálásával, képzésével. Jelen hely-
zetben is szeretnénk segíteni, hogy 
mindenkinek a lehető legkevesebb ne-
hézséget, és a legtöbb örömet jelentse 
ez a sajátos időszak.
Azt kínáljuk fel, hogy elkészítjük a 
járványhoz kapcsolódó vizuális támo-
gató eszközöket, illetve az az otthoni 
tanuláshoz szükséges feladatokat, esz-
közöket, azoknak a Szigetszentmiklós 
járásban élő, autista gyermeket neve-
lő családoknak, akiknek ez nehézséget 
okoz. Ebben természetesen szívesen 
együttműködünk a gyermek pedagó-
gusával, gyógypedagógusával. A kész 
eszközöket eljuttatjuk a családoknak, 
természetesen figyelve a járvánnyal 
kapcsolatos szabályok betartására.

A családok az alábbi elérhetősé-
geken találnak meg minket:

Mozaik Egyesület
Kapitány Imola
+36 70 424 8688
mozaikegy@gmail.com
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Glässer György emlékére

A napokban megérkezett a helytörté-
neti gyűjteménybe – ide, a Laffert-ka-
ranténba – Gémesi Józsefné (Glässer 
Györgyi néni) hagyatéka.
A fő darab egy harmónium, melyet 
még lehet találni kisebb templomok-
ban, vagy plébániák, parókiák rak-
táraiban. Ilyen zeneszerszám szolgált 
évtizedeken át a dunaharaszti katoli-
kus templomban is, amíg a felrobban-
tott orgonát pótolták. Pontosabban 
egy hasonló szerkezet, mert ennek a 
harmóniumnak, amit most kaptunk, 
története van. Haraszti története, 
ugyanis ezt egy ügyes kezű tanárem-
ber készítette, Glässer György, a Pol-
gári Iskola igazgatóhelyettese, Györ-
gyi néni édesapja. Nem csak ügyes 
kezű volt, hanem rendkívül precíz is. 
Amellett, hogy ő készítette az iskola 
színpadját, vagy épülő házuk ajtaja-
it, ablakait, belefogott egy harmóni-
um építésébe is. Minden részét maga 
készítette, csak a klaviatúrát hozatta 
Németországból. Az ostrom idején a 
családot – a többi haraszti családhoz 
hasonlóan – kitelepítették. Ingóságaik 
nagy része odalett, de a harmónium 
átélte a harcokat és tovább szolgálta a 
zeneszerető családot, majd ide került 
hozzánk, a gyűjteménybe, hogy itt 
pihenje ki hosszú szolgálatát. Néhány 
billentyű megereszkedett, a levegőt 
is néhol sípolva veszi, de régi szépsé-
gében dísze lehet a háznak. Glässer 
Gyuri bácsi régóta nincs közöttünk, 

de precízségére jellemzően megkaptuk 
a hangszer tervrajzait, hátha egyszer 
akad egy ügyes mester, aki lehetővé 
teszi, hogy az öreg jószág hangjai újra 
dicsérhessék a Mindenhatót.
Még egy szép történet a tanár úrról, 
a családapáról. Szintén saját kezűleg 
emelt egy kis épületet a háza mellé. 
Ekkor építették át azt a villát is, ahol 
fiatal korában lakott a feleségével. Így 
megszerezte egykori szobájuk abla-
kát, és ezt építette be a kis házba: 
Azért hoztam el ide ezt az ablakot – 
mondta a lányának – mert születésed 
után ezen át láttad meg először a nap-
világot.

Köszönjük a családnak, Gémesi Irén 
tanárnőnek, Gémesi Géza karmester 
zeneszerzőnek, az értékes relikviákat, 
és köszönjük szépen Györgyi néninek, 
a történeteket, s hogy mindezt meg-
őrizte nekünk!

Gáll

A hónap műtárgya: harmónium
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Hauser Zselyke 4 éves, Tojásgyűjtés

Gyulai Dóra 6,5 éves, Szeretem a tavaszt

Földvári Hanna 9 éves, Szeretem a tavaszt

Gyulai Laura 6,5 éves, Szeretem a tavaszt

Andrásik Laura 7 éves, Szeretem a tavaszt

Bóna Júlia 7 éves, Így szeretem a tavasz

Perényi Marcell Benett 5 éves,
Így vigyázok a többiekre

Maár István 5 éves, Énekelek a madarak-
nak és a nagyító alatti pillangónak

Kristóf Attila 7 éves,
Így vigyázok a többiekre

Nagy Inez 8 éves, Így vigyázok a többiekre

Perényi Marcell Benett 5 éves,
Így segítek otthon

Perényi Marcell Benett 5 éves,
Így szeretem a tavaszt

Rózsa Mira  4 éves Szeretem a tavaszt

Varga-Magyar Dalma 6 éves, Tavasz 
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GYEREKRAJZOK A KARANTÉNBÓL
A „Szuperhősök vagytok” című 
gyermekrajz pályázatra lapzártáig 
nagyon sok alkotás érkezett. Itt most 
a legjobbakat mutatjuk be. Minden-
kinek köszönjük a szebbnél szebb 
munkákat, az ezen az oldalon szereplő 
fiatal alkotóknak pedig gratulálunk.

szerkesztőség
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www.dunaharaszti.hu

2330 Dunaharaszti, Fő út 103 - www.kisduna.hu - kisduna@pr.hu

Telefon: 06 24 460-109, 06 20 495-4111 

Aktuális menüajánlataink online felületeinken

megtalálhatók: www.kisduna.hu

Megrendelés: +36 20 495 4111

MENÜ KISZÁLLÍTÁS
vagy 

  AZ ÉTTEREMNÉL SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Bankkártyás fizetés már ételfutárunknál is lehetséges.


