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A rendelkezésemre álló információk összefoglalása a Bu-
dapest-Belgrád vasútvonal fejlesztési projektről
Jelenleg városunk életének egyik legpragmatikusabb 
kérdésköre, hogy hogyan, mikor és miként tervezik meg-
valósítani a Dunaharasztit kettészelő, Budapest - Belg-
rád vasúti korridorhoz kapcsolódó MÁV 150. sz. Buda-
pest - Kelebia vasútvonal fejlesztési terveit. Időszerű a 
kérdés amiatt is, hogy a parlament május 19-én hozott 
döntésével még közelebb hozta a nem várt fejlesztés meg-
valósítását. Mit tudunk a 10 évre titkosított projekt rész-
leteiről, a megvalósítás milyen eljárási szakban van, mi 
az Önkormányzat álláspontja, és a jelenlegi helyzetben 
milyen mértékben tudja előmozdítani a város érdekeit? 
Ezekre a kérdésekre igyekszem összefoglaló és lényegre 
törő választ adni az alábbi sorokban Önöknek.
Miután létrejött a megállapodás Magyarország Kor-
mánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a 
Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás ma-
gyarországi szakaszának fejlesztésére, kivitelezésére és 
finanszírozására, az egyezmény a 2016. évi XXIV. tör-
vénnyel kihirdetésre-, kötelező hatálya elismerésre került. 
A Magyar Államvasutak és a Kínai Népköztársaság ál-
tal 2016. novemberében létrehozott Kínai-Magyar Vas-
úti Nonprofit Zrt. 2017. novemberében pályázatot írt ki 
a projekt tervezésére és kivitelezésére, amelyet a CRE 
Konzorcium nyert el. A nyertes pályázóval megkötött 
megállapodás azt követően léphetett hatályba, hogy a 
pénzügyminiszter idén április 24-én aláírta a projekt fi-
nanszírozásáról szóló hitelszerződést a kínai Exim Bank 
és a magyar állam között.
A május 19-én elfogadott törvény arra hivatott, hogy 
egyszerűsítse a vasútfejlesztést érintő hatósági jóváha-
gyási folyamatot. Ezáltal lehetőséget adjon a projekt 
tervezési és kivitelezési idejének csökkentésére, - a 
törvényhozó indoklása szerint - a beruházás ütemterv 
szerinti előkészítésére, megvalósítására. Összefoglalva 

tehát elmondható, hogy most kezdődik a projekt két 
évig tartó tervezési és engedélyezési szakasza, majd ezt 
követő a három évig tartó kivitelezési időszak.  
A tervezési szakaszt megelőzően, 2019. augusztus elején 
– a 314/2005. (XII.25.) számú Kormányrendelet ren-
delkezései szerint – a MÁV Zrt. meghatalmazásával a 
Trenecon Kft. előzetes konzultációs eljárást kezdemé-
nyezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztálya előtt. 
Tekintve, hogy az Önkormányzat a számos alkalommal 
kezdeményezett egyeztetés és információkérés ellenére is 
csak minimális mértékben lett beavatva a projekt rész-
leteibe, örömmel fogadtuk a Kormányhivatal felkérését 
az esetleges észrevételeink megfogalmazására. A 2019. 
augusztus 22. napján kelt, és Önök számára is közzé tett 
válaszunkban részletesen, minden pontra kiterjedően 
kértük, hogy az adott témát illetően milyen szemponto-
kat vegyenek figyelembe a városunk érdekeinek érvénye-
sítése céljából. 

A Kormányhivatal a jogszabály rendelkezései sze-
rint összefoglalta az elé tárt mintegy harminc ész-
revétel környezet-és természetvédelmi szempontú 
megállapításait, és a saját szakmai előírásaival együtt 
fogalmazta meg az előzetes konzultációt lezáró vélemé-
nyét. (A gazdasági társaság az összes érintett önkor-
mányzat, kormányhivatal, nemzeti park, szakhatóság 
és lakossági észrevételt tartalmazó levelet átvette a 
Kormányhivataltól.) Azaz figyelembe vették az általunk 
leírtakat! A következő lépés a környezeti hatásvizsgála-
ti eljárás megindítása, amelynek lefolytatása iránti ké-
relmet a környezethasználó gazdasági társaságnak kell 
benyújtania vagy a Bács-Kiskun Megyei-, vagy a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz. Ezen eljárás keretében kö-
teles a kérelme mellékleteként egy úgynevezett környe-
zeti hatástanulmányt (környezetvédelmi hatásvizsgálati 
dokumentációt) csatolni, amely tanulmánynak kötele-
zően követnie kell az előzetes konzultáció során kiadott 
környezetvédelmi hatósági vélemény megállapításait.

ARCCAL A VASÚT FELÉ
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Megújul a Kultúrház

Külső homlokzati szigetelés, színezés, 
födémszigetelés, nyílászáró cserék, 
napelemes rendszer - pályázati pénz-
ből és saját forrásból újítja fel és kor-
szerűsíti az Önkormányzat a József 
Attila Művelődési Házat.
Mint arról már írtunk, sikeresen pá-
lyázott az Önkormányzat energetikai 
felújításokra, így megújulhat és jóval 
kedvezőbben üzemeltethető majd a 
kultúrház, a Városi Bölcsőde Kossuth 
utcai épülete és a Mese Óvoda is. A 
munkák tehát egyszerre több helyszí-
nen, ütem szerint folynak, most a leg-
inkább látványos talán a művelődési 
ház külső „átöltöztetése”.

Folytatódnak a járda-
építések Dunaharasztin

A város két olyan területén épít járdát 
az Önkormányzat, amelyek prioritást 
élveznek.
Az Önkormányzat a Szent István-, 
Andrássy- és Némedi úti járdák meg-
építése után most két célterületen épít-
kezik. Az egyik a Rákóczi utca azon 
szakasza, amely a Táncsics utcától a 
kisiskoláig tart. Itt kisdiákok sokasága 
jár napi szinten, ezért a járda megfelelő 
állapota kiemelten fontos (ez a beruhá-
zás már el is készült). A másik a József 
Attila Művelődési Házzal átellenben, a 
Némedi út túloldalán, a zebra folytatá-
sában húzódó járda, amelynek állapota 
leromlott, így most teljesen megújul. 
Ez a gyalogátkelő és környezete a város 
legforgalmasabb részei közé tartozik.
Csatlakozó beruházásként elkészül a 
járdák környezetének vízelvezetése, 
a szükséges korlátok és egyéb mű-
tárgyak is.

26 fát telepített az Ön-
kormányzat a piactérre

Vigyázzunk rájuk! Folytatja az Ön-
kormányzat a Zöldharaszti progra-
mot, ezúttal a piactér fásításával. Ké-
rünk mindenkit, hogy az újra induló 
piacnapokon különös figyelemmel le-
gyenek a facsemetékre, hadd nőjenek, 
erősödjenek, hadd gyönyörködhes-
sünk bennük évek múltán is, amikor 
majd árnyékkal szolgálnak a vásárlók 
számára!

DUNAHARASZTI HÍREK

Úgy gondolom, hogy ennek a fejlesztési beruházásnak 
vannak olyan pontjai (elsődlegesen a kisajátítással érin-
tett ingatlanok köre, kisajátítási értéke; a meglévő vasúti 
átjárók fejlesztése, új, színtbeli eltolással megépítendő át-
járók kijelölése; a pályageometria változása, az ívkorrekció 
megvalósítása a sebességkorlátozás miatt stb.), amelyek-
nek még nagyobb hangsúlyt kell adnunk, és erre nyújtana 
teret a közmeghallgatás lehetősége. A témát érintő közme-
ghallgatásra a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében, 
az eljáró környezetvédelmi hatóság szervezésében fog sor 
kerülni. Információink szerint a környezethasználó még az 
eljárás megindítását sem kezdeményezte, ezért a közmeg-
hallgatás időpontja egyelőre nem ismert. 

Hiszem, hogy a kormányzati döntések ellenére is a saját 
sorsunk irányítói, de legalább alaktói lehetünk, ezért nem 
tétlenül várjuk a mindennapjainkat negatív irányba for-
dító fejleményeket, hanem újra egyeztetéseket kezdemé-
nyezünk és információkat kérünk az illetékes szervektől, 
hatóságoktól. Mindemellett több irányban hangot adunk 
közösségi szinten a helyi környezet- (zaj-és légszennyezés, 
rezgésvédelem, hulladékkezelés), természetvédelmi (Natu-
ra 2000-, élővilág módosulás, erdő, földtani közeg védelem) 

településrendezési érdekeinknek (vasútállomás-, Művelődé-
si Ház épületfennmaradása, akadálymentes, biztonságos, 
a zavartalan közúti közlekedést biztosító vasúti átjárók 
építése, csapadékvízelvezetési terv, közművezeték cserék), 
és az egyén szintjén a magántulajdonhoz-, az egészséges 
környezethez-, az otthonhoz-, az otthon nyugalmához való 
alapvető jogok érvényesülésének.

Értem, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő 
ügy az, amely akaratlanul, de minden dunaharaszti lakos 
életére hatással lesz, ugyanakkor minden kétségbeesés el-
lenére sem szabad elfelejtenünk, hogy mint mindennek, e 
beruházásnak is lesznek pozitív hozadékai. Nekem viszont 
most az a feladatom, hogy a negatív hatásait a tőlem tel-
hető legminimálisabbra csökkentsem. Ez ügyben tett el-
szántságomról mindenképpen biztosíthatom Önöket. Az 
elért eredményekről történő tájékoztatásomig pedig kérem 
Mindannyiuk szíves türelmét.

Dr. Szalay László
polgármester
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Mosolyog, csupa derű, lendülettel beszél 
a kertjében Dr. Gyergyai Gábor, ahogy a 
cseresznyefa árnyékában ülünk és kérde-
zem őt. Nem adott élő interjút egyetlen 
napilapnak vagy televíziónak sem koráb-
ban, azt mondja, nem szereti az ilyes-
mit, de városunk havi lapjával kivételt 
tett. Sokan aggódtunk érte, hallottuk a 
híreket, most ő mesél arról, milyen volt 
orvosként végig élni azt a 4 hetet, amit 
a koronavírus által okozott Covid-19 be-
tegség miatt kórházban töltött.
Hogy van most doktor úr?
Köszönöm, egész jól. Képzelje, ma elő-
ször elsétáltunk a feleségemmel a tóig, 
onnan haza, ez már 1 kilométer. Há-
rom és fél hete vagyok itthon, eddig 
erre még nem vállalkoztam volna, de 
nagyon jólesett. Ma még vár rám egy 
kis szobabiciklizés is.   Egyre többet 
bírok, de természetesen még vigyázok, 
a gyógytornász javaslatait követem. A 
tüdőmnek is „gyakorolnia kell” és bi-
zony a derekam és az izmaim is megé-
rezték a 2 hetes lélegeztetést és a hosszú 
altatást. 11 kilót fogytam, és igaz, hogy 
ennek a fogyásnak 1 évvel ezelőtt örül-
tem volna, most dolgoznom kell azon, 
hogy az erőnlétemet és az izmaimat 
visszaszerezzem. 
Hogy történt? Mikor került kór-
házba?
Március 20-án pénteken még rendeltem, 
kutya bajom sem volt. Másnap beláza-
sodtam, hasmenésem lett, köhögtem 
és vasárnap már szóltam az assziszten-
semnek, Marikának, hogy hétfőn nem 
megyek rendelni. Nem találkoztam 
korona vírusos, vagy gyanús beteggel, 
de mivel a tüneteim alapján az is lehe-
tett, bementem kocsival a Semmelweis 
Egyetem Sürgősségi Osztályára tesztet 
csináltatni, ahol alapos vizsgálat után 
kiderült, hogy pozitív az eredmény, 
így hazajöttem. Az egész családom 
hatósági karantén alá került. Sajnos 
az állapotom 3 nap alatt jelentősen 
romlott, így március 23-án kerültem 

kórházba, s pár nappal később már 
átvittek az intenzív osztályra a Dél-
pesti Centrumkórházban. Emlékszem, 
hogy mondták, hogy most el fognak 
altatni, s legközelebb 2 hét múlva éb-
redtem. Valóban annak köszönhetem 
az életemet, hogy azt a bizonyos citokin 
vihart, amiről olvasni lehetett a hírek-
ben, vagyis az immunrendszer életve-
szélyes túlműködését megfékezték az 
orvosaim egy olyan gyógyszerrel, amit 
más, pl. reumás gyulladásos betegségek 
kezelésében is használnak. Az életem 
annak a terápiának köszönhető, amit 
választottak, én vagyok az első Tocili-
zumab-kezeléssel gyógyult beteg. Pon-
tosan 1 hónappal később, április 23-án 
jöhettem haza.
Mi történt a családdal?
A családtagjaim mindannyian elkapták 
a betegséget, de hála Istennek ők köny-
nyebben átvészelték, bár a húsvéti son-
ka ízére a feleségem nem emlékszik, a 
szaglás és az íz érzékelés romlása nála is 
bekövetkezett. A házi karantén bezárt-
sága volt az én fiaimnak is a legnagyobb 
kihívás – mint ahogy minden gyerek-
nek, kamasznak. Ma már mindenki jól 
van hivatalosan is, többször is negatív 
teszteket produkáltunk mindannyian.
Milyen érzés volt orvosként átélni 
egy ilyen életveszélyes helyzetet?
Tudja én még soha életemben nem 
voltam táppénzen, betegállományban. 
Hatvanhoz közel járok, de nem szorul-
tam kórházi kezelésre – gyerekkorom-
ban egyszer, de felnőttként soha. A ma-
gatehetetlenség és a kiszolgáltatottság 
volt a legnehezebb, ezt én most éltem 
át először. Csodálatos érzés volt először 
zuhanyozni, egyedül enni, járni…ezzel a 
tapasztalással és még sok más élmény-
nyel több lettem. Mivel orvos vagyok, 
minden kockázatot ismerek, tudom, 
hogy mi az oka annak, hogy hosszú hó-
napokig tarthat, míg a régi leszek. A 
gyógyszereimet is fegyelmezetten be-
veszem, tudom, hogy türelmesnek kell 

lennem, sokszor mégis szeretném, ha 
felgyorsíthatnám a gyógyulási folyama-
tot. Hiszen én nem szoktam beteg lenni, 
nekem dolgom van, várnak a betegeim!
Már gondolkodik azon, hogy újra 
munkába áll?
Persze. Határidőt is adtam magamnak: 
július elseje Semmelweis Nap, az egész-
ségügy aznap ünnepel, így én július 2-án 
szeretnék újra munkába állni. Soproni 
doktornő helyettesít a körzetemben, itt 
az ideje, hogy visszatérjek. Természete-
sen én is, mint mindenki más, továbbra 
is figyelünk a szabályok betartására, a 
maszk viselésére és a kézfertőtlenítésre. 
Az iskolásokat egy ideig más orvos fogja 
ellátni, az egészségem miatt az iskolaor-
vosi feladatok ellátása fokozott kockáza-
tot jelentene.
Nagyon sokan aggódtunk magáért, 
s amikor jött a hír, hogy jobban 
van, futótűzként terjedt a város-
ban, fellélegeztünk. Tudott erről?
Sok embertől kaptam kedves üzenete-
ket, jókívánságokat, amiket hálásan kö-
szönök. Még nagyon ritkán megyek ki 
az utcára, de mindig kérdezik, hogy va-
gyok. Nagyon jólesik a harasztiak ked-
vessége, a betegeim figyelme. Jó érzés, 
hogy gondolnak rám.
Mit üzen a városunk lakóinak?
Legyen óvatosak továbbra is, figyel-
jenek a szabályokra és vigyázzanak 
az immunrendszerükre. Sportoljanak 
rendszeresen, egyenek egészségesen, ha 
szükséges, diétázzanak, töltsenek hosz-
szú időt a friss levegőn.  
Ne zsákmányolják ki a testüket, hiszen 
szükségük van rá.

Hazay

Meggyógyult a háziorvosunk!
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A dunaharaszti kulturális intézmé-
nyek immár két hónapja zárva tar-
tanak a koronavírus járvány miatt. 
Vendégeink sajnos nem látogathatták 
az intézményt, de a munka nem állt 
le. Tekintsük végig, hogy mi történt 
az elmúlt két hónapban a „karantén-
kultúra” háza táján!

A József Attila Művelődési Házban 
tovább folytak a pályázati felújítási 
munkák, melynek nyomán az épü-
let várhatóan nyár végére átöltözve, 
megújult, megszépült külsővel várja a 
vendégeket falai közé. Május végétől, 
kellő óvatossággal nyitunk, a kisebb 
számú közösségek visszatérhetnek 
félbehagyott tevékenységükhöz. Az 
óvatosság két szempontból is fon-
tos: egyrészt még folynak a felújítási 
munkák, ami nagyobb figyelmet és 
fegyelmet követel a Ház használóitól, 
másrészt a járvány még nem ért vé-
get, a vendégek egymással szemben 
is nagyobb felelősséggel tartoznak, 
hogy betartsák a kötelező egészség-
ügyi előírásokat. A nyitás ütemezését 
és a közművelődési szolgáltatásokat, 
bérleti lehetőségeket a Művelődési 
Ház honlapján (www.dhmuvhaz.hu) 
kísérhetik figyelemmel az érdeklődők.

A Laffert Kúria elcsendesült ter-
meiben is folyamatos volt a mun-
ka. Olyan feladatokat végeztünk el, 
amikre az évközi rendezvényszervezés 
mellett nem sok idő jutott. Ellenőriz-
tük, karbantartottuk és leltároztuk a 
különböző gyűjteményeket, rendeztük 
a raktárakat és a digitális adatállo-
mányt. Mindemellett nem feledkez-
tünk meg közművelődési feladata-
inkról és a Kúria közönségéről sem. 
Online felületeken vezettünk be új 

kezdeményezéseket, mint az interne-
tes tárlatlátogatás, melyet két felüle-
ten, fotógalériában, vagy zenei aláfes-
téssel, videofilmen lehet megtekinteni. 
Ezt a lehetőséget szeretnénk megtar-
tani a jövőben is, és a már lefutott, 
leszerelt kiállításokat ilyen, online 
formában tesszük közzé azok számá-
ra, akik nem jutottak el a tárlatokra.

Régi vágyunkat valósítottuk meg egy 
új művészeti folyóirat beindításával: a 
Szalon egyelőre még csak digitális vál-
tozatban olvasható (PDF-ben le is tölt-
hető), valamint a klasszikus könyv-él-
ményt kedvelők számára a tartalom 
egy lapozható felületen is elérhető. A 
havi rendszerességgel megjelenő fo-
lyóiratnak már két száma is elkészült 
és olvasható a honlapunkon. (www.
laffertkuria.hu) Reményeink szerint 
a jövőben – kellő számú előfizető és 
pályázati lehetőség esetén – nonprofit 
kiadványként papír alapon is megje-
lentethetjük a folyóiratot, melyben a 
helyi és térségi írók, költők novelláiból, 
verseiből, képzőművészek munkáiból 
válogatunk, riportok és kulturális 
esszék mellett merítünk a város és a 
környék kultúrájából, és kitekintünk a 
művelődés távolabbi régiói felé is.
A Laffert Kúria június hónapban nyitja 
meg a kapuját, fokozatosan térve vissza 
a korábbi ritmushoz. Kezdetben a 
kávézó és a kiállítások látogathatók, 
majd a kellő távolságtartás mellett 
szervezzük meg a teraszon az első nyári 
zenei rendezvényeket, remélve, hogy a 
hónap végén, a Levendula napokon a 
tervezett program szerint haladhatunk. 
A részletes menetelésről honlapunkon 
lehet tájékozódni.

A Helytörténeti Emléktárban a 
Baktay emlékszoba ki lett festve, a 
gyűjtemény új tárgyakkal és fotó-
anyaggal bővült. A Kisduna TV-vel 
közös projektben elkészült az Indián-
Cowboy múzeumot bemutató kisfilm, 
mely a televíziós bemutatás után a 
múzeum új honlapján (dunaharasz-
timuzeum.hu) is megtekinthető lesz. 
Hasonló formában készül az emlékszo-
ba kiállításának bemutató videófilmje 
is. Az Emléktár új honlapja júniusól 
folyamatosan bővülő tartalommal, és 
terveink szerint a jelenlegi tárlatok 
mellett virtuális kiállítás formájában 
tárjuk majd az érdeklődők elé a most 
nem látható helytörténeti gyűjtemény 
anyagát is.

Végül még egy örömteli hír: Megje-
lent Róna J. László legújabb novellás-
kötete a hét fő bűnről. Reményeink 
szerint hamarosan könyvbemutatóra 
is invitálhatjuk az olvasókat.

Az intézmény munkatársai az egész-
ségügyi előírások szigorú betartásával 
várják vendégeinket! Aki óvatosabb 
és lassabban mozdul ki, annak pedig 
továbbra is ajánljuk, hogy internetes 
felületeinken kövessék kulturális kíná-
latunkat!

Gáll Sándor intézményvezető

Karanténkultúra jelentés
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Keresztény ünnepeink
Pünkösd
Ez a magyarnak tűnő szó nem magyar, hanem görög ere-
detű. Szó szerint azt jelenti: ötvenedik, azaz ötvenedik nap 
Jézus feltámadása után. Erről a napról az evangélista Lu-
kács számol be az Apostolok Cselekedeteiről írt újszövet-
ségi iratában. 
A mennyei Atyához visszatért Jézus, elküldi a Szentlelket. 
Mindez Jeruzsálemben történt. 
Egy kis kitérő. A Szentlélek, az Atya, és a Fiú lelke, görö-
gül Pneuma, azaz, Isten Lelke, szél, szélzúgás. (Innen ered 
a pneumatikus, sűrített levegős készülékek elnevezése is.)
A tanítványok együtt vannak, és valami különös élmény-
ben részesülnek, szélrohamhoz hasonló zúgás támad, majd 
lángnyelvek jelennek meg, amelyek leszállnak rájuk. A 
kísérő jelenség: a soknemzetiségű gyülekezet érti, ismeri 
egymás nyelvét. Igazi lelki eszperantó ez. Ebben a forga-
tagban a „kívülálló, józanok”, azt hiszik, hogy a többiek 
részegek.
Ekkor Péter apostol elmondja nagyhatású beszédét. Tör-
ténelmi, ószövetségi hivatkozással beszélt Jézusról, Jézus 
feltámadásáról.
„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, 
ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk 
atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg és ke-
resztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, 
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek aján-
dékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mind-
azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az 
Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, 
és kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult 
nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresz-
telkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatla-
kozott hozzájuk.” (ApCsel 2,37-41)
Summázom: megszületett az EGYHÁZ.

A kételkedőknek, hadd hozzak egy idézetet Carl Gustav 
Jungtól (a 20. század egyik legnagyobb lélektudósa)
„A vallásos tapasztalat abszolút. Nem lehet vitatkozni 
róla. Az ember csak annyit mondhat, hogy sosem volt 
ilyen tapasztalata, mire a másik azt mondja: Sajnálom, 
nekem pedig volt. És ezzel a vitának vége. Mindegy, hogy 
a világ mit gondol a vallásos tapasztalatról: akinek van, az 
valami nagy kincset birtokol, amely az élet, az értelem és 
a szépség forrásává vált számára, s mely új fényt adott a 
világnak meg az emberiségnek. Az ilyen embernek pistise 
(hite, bizalma) és békéje van. Milyen kritérium alapján 
mondhatnánk, hogy ez az élet nem legitim, hogy ez a ta-
pasztalat nem érvényes, és ez a pistis merő illúzió? Tényleg 
volna jobb igazság a végső dolgokról annál, mint amelyik 
élni segít?”
Szerintem nincs, de mindenkinek megvan a szabadsága 
döntésre.

Varsányi Ferenc

Hősök a háttérben 
Az iskolák, óvódák, bölcsődék ideig-
lenesen bezárták kapuikat a korona-
vírus terjedésének megállítása végett. 
A gyermekek így otthon maradnak, 
az iskoláskorúak online tanításban 
vesznek részt. 
Az étkeztetést azonban az Önkor-
mányzatnak meg kellett oldania. Ez 
jelentős plusz munkát és költséget 
igényelt. 
Az étel minden nap zökkenőmente-
sen megérkezett, a Junior Kft. jó-
voltából.  Szükség volt azonban a 
segítségre  az étel kiadagolásában, a 
csomagolásban, és a házhoz szállítás-
ban. Az óvodai dajkák közreműkö-
désével Mátyás József, a Rendészet 
vezetője, és Táncsics Andrea, Váro-
si gyermekétkeztetési koordinátor 
szervezése alatt kiadagolták az ételt, 
igény szerint és megfelelően becso-

magolták a Hunyadi János Általános 
Iskola tálalókonyháján. 
A Dunaharaszti Városi Rendészet mun-
katársai, a Polgárőrség  képviselőjével 
Fleck Istvánnal összefogva, valamint a 
Területi Gondozási Központ és a Városi 
Bölcsőde dolgozói végzik a kiszállítást. 

Köszönjük Nekik hogy töretlen lelke-
sedéssel nap mint nap, a vírus kezdete 
óta segédkeznek, hogy minden gyer-
mek megkapja a napi étkezést.

Pataki Nóra

Dunaharaszti - 2020. június 7



Folytatjuk helyismereti sétánkat az 
újság hasábjain. „A Pázmány Péter 
utca 260 méter hosszú, és a Rákóczi-li-
geten található. Házai közt egyaránt 
találhatunk szép kertes, földszintes és 
többszintes lakóházakat is. Bár már 
az 1934-ben és az 1938-ban megjelent 
belterületi térképeken is találkozha-
tunk nyomvonalaival, neve ekkor még 
nem szerepel. A II. világháborút kö-
vető időszak irataiban azonban már 
megtalálható a mai nevén.”- írja Dr. 
Helméczy Mátyás helytörténész. 
450 éve született Nagyváradon egy 
ősrégi magyar családba Pázmány Pé-
ter bíboros, esztergomi érsek (1570. 
október 4 - Pozsony 1637. március 
19). Iskoláit szülőföldjén kezdte, azu-
tán Kolozsvárra ment, ahol 1587-ben 
jezsuita lett. A próbaidőt Krakkóban 
töltötte, a bölcseletet Bécsben ta-
nulta, a hittudományokat Rómában; 
majd a grazi egyetemen tanított. Ké-
sőbb a sellyei rendházba küldték az 
ékesszóló szerzetest elöljárói - hogy 
hazájában, mint hithirdető működ-
jön -, mert szavainak az ereje felért 
egy harcos teljes vértjével és fegyver-
zetével: nem legyőzött, hanem megy-
győzött. Hitt abban, hogy létezik a 
mindenkire kötelező érvényű objektív 
igazság. Azt tanította, hogy létezik 
egy isteni rend, van értelme és célja 
az életnek, függetlenül az ember né-
zeteitől és korlátaitól. 1616-tól eszter-
gomi érsek, majd bíboros. Pázmány 
Péter logikusan felépített prédikációi-
val, személyes kisugárzásával és a saj-
tó útján folytatott hitvitáival - ame-
lyekben az általa irodalmivá formált 
nyelv dinamizmusa is megnyilvánult - 
nyerte meg ellenfeleit. Főképp a pap-
ság erkölcsi és műveltségi fejlesztését 
tartotta fontosnak, ezért Nagyszom-
batban az ifjúság számára nevelőinté-
zetet és papnevelőt alapított, úgyszin-
tén Bécsben is, amely máig is virágzik 
s alapítójának nevét (Pazmanaeum) 
viseli. Itt nemcsak ismereteket adtak 
át a diákoknak, de megtanították, ho-
gyan formálják a jellemüket, hogy nö-
vekedjenek az erényekben. 1635-ben 
100.000 forintnyi alappal létesített 
magyar tudományos egyetemet, hit-
tani és bölcseleti karral, amely Ma-
gyarország legrégebben folyamatosan 
működő felsőoktatási intézménye - ma 
az ELTE, azaz Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem -; Hittudományi Kará-
nak a jogutódja pedig a Pázmány Pé-

ter Katolikus Egyetem. Pozsonyban 
a jezsuitáknak kollégiumot és iskolát; 
Érsekújvárt és Körmöcön a ference-
seknek kolostort alapított. Befolyásos 
politikai szerepléseiből említést érde-
melnek békítő kezdeményezései a ka-
tolikus osztrák császárság és az erdé-
lyi protestáns fejedelemség között. A 
kölcsönös ellenségeskedés és gyűlölet 
leküzdésére irányuló erőfeszítéseket 
tartotta a legfontosabbnak. Pázmány 
Péter elévülhetetlen érdeme a mai 
irodalmi nyelv megteremtése, s mint 
a szó mesterét a „magyar bíboros Ci-
cero” névvel tisztelte meg nemzete. 
Tudományos munkássága szerteágazó 
és figyelemreméltó, könyvei száma kö-
rülbelül harmincat tesznek ki. 

A kialakult járványhelyzetre tekintet-
tel a dolgozó könyvtárosok és az ol-
vasók, könyvtárbajárók egészségének 
védelme érdekében határozatlan ideig 
zárva tartunk. Addig is gyűjtemény-
korszerűsítést, állományellenőrzést 
végzünk. Zárva tart a külső könyv-
kuckó is. Amint a helyzet és a fenn-
tartó megengedi, ismét elindulhat a 
kölcsönzés, folytatódik a könyvtári 
szolgáltatások gazdag skálája, ésszerű 
higiéniai szabályokkal, hiszen a jár-
vány még nem ért véget. Ezen kívül 
figyelni kell majd az intézmény (a 
könyvtárhasználók és a munkatársak) 
biztonságára, a közösségi távolságtar-
tásra, a maszk viselésére és a kézfer-
tőtlenítő használatára.   
Elérhetőek vagyunk telefonon: 06-24-
531-040. Várjuk kérdéseiket, szívesen 
adunk felvilágosítást a dhbiblio@dh-
biblio.hu-n. Változáskor hírlevélben, 
honlapon www.dhbiblio.hu-n, a 
www.facebook.com/dhbiblio-n és 
plakáton értesítjük a módosításokról 
az érdeklődőket. Addig is a megérté-
süket és a türelmüket szeretnénk kér-
ni. Vigyázzunk egymásra! 
„SZERESD EGÉSZSÉGEDET, 
MERT EZ A JELEN! VÉDD A KIS-
GYERMEKET, MERT EZ A JÖVŐ! 
ŐRIZD SZÜLEID EGÉSZSÉGÉT! 

– MERT A MÚLTON ÉPÜL FEL 
A JELEN ÉS A JÖVŐ.” (írta Bárczi 
Gusztáv)
A KÖNYV ÉLNI SEGÍT – Szeret-
nénk elindítani egy kezdeményezést 
olvasóink felé: Kérjük, hogy küldje 
el kedvence címét és rövid tartalmát 
e-mail-postánkra. Az első száz be-
küldő könyvjutalmat kap, és ha – be-
leegyezik - megjelentetjük ajánlóját 
városi újságunkban és a honlapunkon. 
NINCS KORHATÁR!
Könyvtári ajánlónkkal tartjuk a kap-
csolatot:

Daniel Kalla: A KOLOSTOR ÁTKA 
( Lettero Kiadó, 2020.) Egy izgalmas, 
sodró lendületű, jól megírt könyv. 
1348, Genova. A fekete halál, az em-
beriség legpusztítóbb pestisjárványa 
eléri a várost. Rafael Pasqua, a jó 
hírű orvos naplójában egyre szapo-
rodnak a bejegyzések, ahogy a gyil-
kos kór riasztó tempóban szedi ál-
dozatait. Rafael még nem tudja, de 
mire lecseng a járvány, Európa la-
kosságának majdnem a fele odavész. 
2019, Genova. Az olasz kikötőváros 
több száz éves kolostorának helyén lu-
xuslakópark épül. Az egyik munkást 
furcsa betegség támadja meg, és kide-
rül: tünetei megegyeznek a középkor 
félelmetes ragályáéval. Aztán a bete-
gek száma fékezhetetlenül nőni kezd. 
Lehet köze egy XIII. századi kolos-
tornak a rettegett fertőzés újjászüle-
téséhez? Isten büntetése, vagy ördögi 
cselszövés áll a háttérben? Milyen tit-
kot rejthet egy szakadozott középkori 
napló? Tényleg megakadályozhatja 
milliók halálát? Mindenre fény derül…

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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A napsütés előcsalogatja a viruló nö-
vényeket a fekete földből, a szép vi-
rágokat a kopár szárakon – sőt már 
érnek a gyümölcsök is. Jó időben kel-
lemes a szabadban tartózkodás és aki-
nek – még ha kicsi – kertje is van, sze-
reti a tervezgetést és kertje szépítését. 
Az ember már évezredek óta gyűjti 
maga köré a közeli és távoli vidékek 
növényeit. Milyen lenne egy kert fák, 
bokrok, a százszínű kerti virágok, az 
évelők, a futónövények, a füvek, és a 
páfrányok nélkül? Az épületek, a sö-
vények, a fák a kert alapját alkotják, 
melyet ízlés szerint egészíthetünk ki. 
Ebben segít a Cser Kiadó 2020-as ki-
adványa, a „TURBÓNÖVÉNYEK” 
című. Till Hägele a szerző, gyorsan 
fejlődő, dús növényzetet ígér, ame-
lyet pompázatos képeken be is mutat, 
felhívva a figyelmünket arra, hogy 
ezek az élőlények valóban elképesztő 
módon növekszenek és terjeszkednek 
– akár más növények kárára is. A 
könyv segítséget nyújt a kert, a ház, 
erkély, terasz zöldítéséhez a megfele-
lő növény kiválasztásával; ismerteti a 

kertünk talajához megfelelő növény 
tulajdonságait, virágzási idejét, gon-
dozási igényét; tanácsot ad a növény-
vásárláshoz, talaj-előkészítéshez, ülte-
téshez, trágyázáshoz, metszéshez - a 
német szerzőktől megszokott, igényes 
biokertészkedés kritériumainak betar-
tásával.

Dr. Philipp Schott kanadai állator-
vos: „EGY KISÁLLATRENDELŐ 
HÉTKÖZNAPJAI” címmel vidám 
történeteket jegyzett kutyákról, 
macskákról és más állatfajokról, ame-
lyet a Partvonal Kiadó jelentetett 
meg 2020-ban. Egyébként – amelyet 
lelkesen felfed könyvében – példaké-
pe és kedvence James Herriot, brit 
író-állatorvos. Mi is kedveljük kitű-
nő elbeszéléseit! Schott harmincéves 
praxisa során szerzett tapasztalatait 
osztja meg az olvasókkal: könnyed stí-
lusban kapunk praktikus eligazítást. 
A szerző az évek során felismerte, 
hogy állatorvosként a kis kedvencek 

mellett a gazdáikkal is kell foglalkoz-
nia, akiktől szintén rengeteg érdekes-
séget tudhatunk-tanulhatunk meg. A 
kisállatrendelő színes mindennapjairól 
szóló sztorik megnevettetik, elgon-
dolkodtatják vagy éppen meghatják 
az olvasót, de senkit nem hagynak 
hidegen. Ír a „szkeptikus állatokról” 
amelyek nem mutathatják meg, hogy 
szenvednek, mert akkor szinte biztos 
a pusztulásuk; a környezet, a raga-
dozók azonnal felismerik a gyengeség 
jelét. De mi van, ha a kutyus „szkep-
tikus”, amely maga is csúcsragadozó? 
Hogyan lehet beadni a macskának a 
tablettát, hogy biztosan „célba érjen” 
a gyógyszer, de azért a gazdi ne szen-
vedjen „maradandó” serüléseket? Mit 
kezdhetünk a halunkkal, amelynek az 
érintése halálos veszedelmet is rejt; 
ha az, félig lenyelte a társát? Miért is 
kell a védőoltásokat beadatni a házi-
állatoknak akkor is, ha nem tudunk 
szörnyű járvány létéről, mint például 
a veszettség? Vajon a csokoládé tény-
leg halálos méreg a falánk kutyáknak? 
Minden élőlénynek az a legfőbb célja, 
hogy meghosszabbítsa az életét. Egy 
állat nem tudja, meddig kellene élnie. 
Nem gondol a holnapra, és nem aggó-
dik. Egy állat számára minden boldog 
nap, egy boldog nap! Azt írja az állat-
orvos, hogy a célja az, hogy a lehető 
legtöbbet adja meg nekik ezekből a 
boldog napokból.

SAJNÁLATTAL HIRDETJÜK, 
HOGY A III. DUNAHARASZTI OL-
VASÓTÁBORT A JÁRVÁNY MI-
ATT ELHALASZTJUK 2021-RE!
A DÜHÖNGŐ és a JÁTÉKDÉL-
UTÁN szeptemberben folytatódik.
Mini Galériánkban Skarupka István 
gyönyörű tárlata meg lett hosszabbít-
va. Köszönjük Sólyom Szabolcsnak a 
Cd-tokokat! Mindenkinek jó egészsé-
get kívánnak a könyvtárosok!

KEDVES HARASZTIAK!   

Nehéz időket élünk és ezekben a zord időkben felőrlő-
dik az ember lelke, ezért életmentő segítséget szeretnénk 
nyújtani éjjel-nappal (0-24 óráig) és térítésmentesen hív-
ható sürgős hívószámokkal:
ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserben hagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11, 25-30-at!

Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 
1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúaknak tűnnek, hívd a Jn 15-
öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Valamint: 
INGYENES LELKISEGÉLYSZOLGÁ-
LAT: 06-30/215-0804

Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász
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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/
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A vírus megjelenése és a rendkívüli 
helyzet bevezetése március közepé-
től több feladat elé állította a Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóit 
is. Kollégáink a válsághelyzet első pil-
lanatától átérezve a helyzet komolysá-
gát, részt vettek a segítő munkában. 
A családok számára ez az új, eddig 
ismeretlen   helyzet komoly kihívást 
jelentett, hiszen egyik pillanatról a 
másikra kellett átszervezni az életü-
ket, munkájukat a gyermekeik ta-
nulását, ellátását.   Számos akadály 
jelent meg, amely több családot is 
érintett: munkahelyek elvesztése, il-
letve leállása következtében anyagi 
gondok, családon belüli konfliktusok 
felerősödése, generálódása. A hely-
zet kialakulásával  a meglévő prob-
lémák mellett, új krízis helyzetek is 
megjelentek, amelyeknek az ellátását 
azonnali hatállyal kellett megoldani. 
A karantén miatti bezártság  új fe-
szültségeket generált a családtagok 
között. A bizonytalanság a kiszámít-
hatatlan jövő is fokozta ezeket a fe-
szültségeket.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
ebben a helyzetben is maximálisan 
törekedett a megnövekedett szükség-
letek az ellátására.
A szolgálat munkatársai Dunaharasz-
ti Város Önkormányzatával szorosan 
együttműködve szervezték és kezdet-
ben végezték a gyermekek étkezéshez 
való hozzájutását. A válsághelyzet 
első két hetében naponta 55 adag me-
legételt tudtunk az azt igénylő gyer-
mekeknek kiosztani.   Szerveztük a 
tavaszi szünetben a hátrányos helyze-
tű gyermekek étkeztetését is, amit 14 
családból 29 gyermeknek biztosítot-
tunk naponta.

A digitális oktatásra való áttérés ko-
moly kihívást jelentett a családoknak 
nem csak eszköz, infrastruktúra, ha-
nem informatikai ismeretek hiányában 
is. Az Önkormányzat segítségével esz-
közöket tudtunk biztosítani az iskolás 
gyermekeket nevelő családoknak.  De 
nagyon sok esetben ez sem bizonyult 
megoldásnak, ezért vállaltuk, hogy az 
iskolák által a szolgálatunkhoz átkül-
dött tananyagot kinyomtatva eljuttat-
tuk az érintett családoknak, illetve a 
kitöltött feladatlapokat visszaküldtük 
az iskola felé. Sok esetben ezt a csa-
ládsegítőink rendszeresen, heti több 
alkalommal is vitték a családoknak, 
segítettek a tanulásban.
Bár az irodában a személyes ügyfélfo-
gadás csak korlátozottan volt igénybe 
vehető, de a családsegítő munkatársak 
tartották a kapcsolatot a gondozott 
családokkal.   Nem szüneteltettük az 
élelmiszer adományok osztását sem, 
de ezen a téren is szigorú szabályokat, 
változásokat vezettünk be.   Az Élel-
miszerbankkal együttműködve évek 
óta rendszeresen végezzük a szoros le-
járatú élelmiszerek osztását. Ezt    a 
METRO áruház biztosíjat részünkre.   
Az elmúlt két hónapban ilyen élelmi-
szer adományban a járvány időszaka 
alatt a mai napig 350 fő részesült.
Az Élelmiszerbank, a Magyar Vörös-
kereszt Szigetszentmiklósi szervezete 
és az Önkéntes Összefogás Egyesület 
Dunaharaszti jóvoltából 400 főnek 
tudtunk tartós élelmiszercsomagot át-
adni. A csomagokban tartós élelmi-
szert rizs, liszt, cukor, konzervet, és 
édességet is tudtunk átadni az érintett 
családoknak.
A válsághelyzetre reagálva a városban 
működő civil szervezetek és a lakos-

ság  is megkereste szolgálatunkat fel-
ajánlva segítségüket. Ennek keretében 
a Rotary klub Dunaharaszti szervezete 
is biztosított tartós élelmiszert illetve 
tisztítószereket közel 120 fő részére.  
Mivel személyes adatokat nem adha-
tunk ki az adományok kiosztásának a 
szervezését is munkatársaink végezték. 
Ezek a felajánlások még a mai napig is 
érkeznek a lakosoktól, amit ezúton is 
köszönünk. 
Munkánk legfontosabb része a csa-
ládsegítés, az ezen kívül vállalt tevé-
kenységek a kollégák kreativitása és 
lelkesedése hívta életre, ilyenek a cso-
portfoglalkozások, az élelmiszer osztás, 
az adományraktár működtetése. 2020. 
Május 25-től újraindítjuk a raktár 
működését  az eddigi munkarendben 
hétfőn és kedden 8 órától 18 óráig fo-
gadjuk az adományokat és kedden 9 
órától 14 óráig lehet ruhaadományokat 
válogatni és elvinni.   
Az anyagi, illetve természetbeni segít-
ségnyújtás mellett nagyon fontos az 
tudat, hogy ügyfeleink számára min-
dig elérhetőek vagyunk, munkatársa-
inkat telefonon hívhatják és segítséget 
kérhetnek problémájuk megoldásában, 
legyen az segítő beszélgetés, meghall-
gatás, vagy konkrét ügyintézésben se-
gítségnyújtás.
A szociális munkát akkor végezzük jól, 
ha az láthatatlan, „csak” annyit vesz-
nek észre az érintettek, hogy minden 
működik, problémáikban nincsenek 
egyedül, lehet kiutat találni  a nehéz 
helyzetekből.
Ez úton is köszönjük Dunaharaszti Vá-
ros Önkormányzatának   a Helyi Ope-
ratív Törzsnek, a Civil szervezeteknek 
és a lakosságnak a támogatását.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
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RENDÉSZET

Mátyás József a Városi Rendé-
szet vezetőjének beszámolója
A Rendészet 2020. február elsejével 
alakult meg Dunaharasztiban. A kez-
deti 3 fős létszámot ezidáig plusz 3 fő-
vel sikerült megemelni, a jövő év végéig 
pedig még tovább fogjuk bővíteni csa-
patunkat. A létszámemelés lehetőséget 
biztosított arra, hogy feladatainkat ki-
bővítsük, a közterületi jelenlétet emel-
jük. Elkezdtük az iskoláknál a reggeli 
és délutáni ellenőrzéseket, megkezdtük 
a köztéri parkok felülvizsgálatát, fel-
térképeztük a szemétlerakó helyeket. 
Sajnos a kezdeti lendületet időszako-
san megakasztotta a koronavírus meg-
jelenése. A megváltozott feladatok át-
írták a terveinket, de alkalmazkodtunk 
a helyzethez.
A járvány miatt 2020. március 16. 
óta feladatkörünk jelentősen kibő-
vült, gyorsan és hatékonyan kellett 
reagálnunk. Be kellett szereznünk a 
védőfelszereléseket, fertőtlenítőket, 
hogy az intézményeink dolgozóinak 

megfelelő mennyiségben és minőség-
ben minden a rendelkezésére álljon. 
Elláttuk az óvodákat, bölcsődéket, 
orvosi rendelőket, az önkormányzat 
külső tagintézményeit – a Családsegí-
tőt, a Területi Gondozási Központot, a 
Városi Temetőt, hogy ne legyen hiány 
védőeszközökből. A gyermek és házi-
orvosi rendelőknél 3-3 munkatársam 
ügyel a biztonságra, a Sportcsarnok 
munkatársainak bevonásával, s ez to-
vábbra is így lesz. A gyermekétkezte-
tést ebédkiszállítással oldjuk meg 2 
fővel és 2 gépkocsival, ebbe a munkába 
a Polgárőrség egyik vezetője is segít 
minden nap. A város közterületei-
nek fertőtlenítésében részt vettünk, a 
munka megszervezése, koordinálása a 
mi feladatunk volt. Ebben az időszak-
ban minden nap teljes munkaidőben, 
sokszor hétvégén is dolgozunk, hogy a 
város biztonságban legyen.
Az Önkormányzat különböző rész-
legeinek  - Műszaki Iroda, Szociális 
Osztály, az Adó Csoport stb. –kérése-
inek is eleget teszünk, az intézkedések 
végrehajtása a Rendészet feladata. Mi 
reagálunk a lakossági bejelentésekre és 
megtesszük a szükséges intézkedéseket. 
Sokan fordulnak hozzánk szemétlera-
kás, tiltott avar és zöldhulladék ége-
tés, kutyatartással, kutya sétáltatással 
kapcsolatos problémákkal, de gyakori 
a szabálytalan parkolásokkal vagy köz-
területen hagyott járművekkel kapcso-
latos bejelentés is.
Ahogy említettem, a Rendészet egyik 
legfontosabb feladata az illegális sze-
métlerakások felderítése, elmondha-
tom, hogy munkánk eredményeként 
már rendőrségi szabálysértési eljárás is 
indult. Nagyban számítunk a harasz-
tiak közreműködésére is az elkövetők 
megtalálásában, hiszen nem tudunk 
minden nap 24 órában minden egyes 
területen ott lenni, így egy-egy lakos-
sági fotó az elkövetésről nagy segítség 

lenne, hogy felelősségre tudjuk vonni a 
tetteseket. 
Napi feladataink során nagyon sok be-
jelentést kapunk kutyatámadásokról, 
helytelen tartásról és több hasonló cse-
lekmény elkövetéséről. Sajnos a felelős 
állattartás még sok-sok lakosban nem 
alakult ki, ezzel kapcsolatban fontos, 
hogy ismerjük az állattartás szabályait. 
Séta során a kedvtelésből tartott állat 
ürülékét az állattartó a közterületről 
mindenkor köteles eltávolítani, aki 
erről nem gondoskodik, köztisztasági 
szabálysértését követ el. Szintén fontos 
tudnivaló, hogy Dunaharaszti belte-
rületi közterületén ebet csak pórázon 
lehet vezetni, valamint csak olyan sze-
mély vezetheti az állatot, aki az eb irá-
nyítására, kezelésére, féken tartására 
képes. Úgy gondolom, hogy aki kutyát, 
egyéb házi kedvencet vállal, annak – 
mint felelős állattartónak – fel kell 
mérnie kedvence tartásával járó felada-
tait és felelősségét. Olyan háziállatot 
kell választani, amelyiknek valamennyi 
– ilyen pl. a mozgás, a séta – igényét 
is ki tudja elégíteni. Munkatársaimmal 
együtt azon dolgozunk, hogy Dunaha-
raszti kellemes, rendezett, élhető, biz-
tonságos, tiszta település legyen, ahol 
jó élni. 
Köszönjük az együttműködésüket!
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2020 érettségi időszaka bevésődik az 
emlékezetbe, hiszen a vészhelyzet ide-
jén a korábbiaktól teljesen eltérő kö-
rülmények között kellett felkészülnie 
a diákoknak a megmérettetésre. Há-
rom Dunaharasztin élő gimnazistát 
kérdeztünk meg arról, hogy élték meg 
ezt az időszakot. A haraszti Baktay 
Ervin Gimnáziumból Csatári Gábor, 
a szigetszentmiklósi Batthyány Káz-
mér Gimnáziumból Vásárhelyi-Lehel 
Sára, a budapesti Veres Pálné Gim-
náziumból pedig Iványi Dorka mesél 
az élményeiről.
Milyen volt így felkészülni az 
érettségire?
Cs.G.: A digitális tanulás egy héten 
belül elkezdődött a gimnáziumban. 
Nekem egyszerűbb volt így tanul-
ni, mert így összpontosítani tudtam 
a számomra fontos tantárgyakra. A 
Teams felületen a tanáraim nagyon 
segítőkészek voltak minden érettsé-
giző diákkal. Fel is tudtuk hívni egy-
mást az osztálytársaimmal, ha szük-
ség volt rá.
I.D.: Nekem ugyanez az élményem, 
én is örültem annak, hogy több időm 
jut a felvételi tantárgyakra, jobban 
be tudtam osztani az időmet.  Mi is 
tartottuk a kapcsolatot az osztálytár-
saimmal, de sokszor egy jó nagy be-
szélgetéssé változott a közös tanulás, 
így inkább külön tanultunk, és később 
kerestük meg egymást az interneten, 
kikérdeztük és felmondtuk az anyagot 
a barátaimmal.
VL.S.: Sokat lehetett tanulni a kiala-
kult helyzetből, amiknek a későbbiek-
ben hasznát vehetjük, főleg egyetem 
előtt, önállóságot és felelősség vál-
lalást. A tanáraink 3-4 évig mellet-
tünk álltak, utat mutattak hogyan 
kell vizsgákra készülni, tankönyvből 
tanulni, forrást feldolgozni. Végzős-
ként már letisztult előttünk az út, az 
érettségi követelmények elérhetőek 
mindenkinek, és a fontosabb, tovább-

tanuláshoz szükséges tanulmánya-
ink fókuszba kerülhettek. Nincs, ami 
megzavarjon minket a tanulásba, hir-
telen ott találtuk magunkat közösségi 
élet, kialakult iskola- központú rutin 
nélkül, rengeteg szabadidővel. 
Most rajtunk volt a sor, hogy önálló-
an, saját felelősségre beosszuk időn-
ket, és felkészüljünk a mitikussá vált 
érettségire. Az online órák mellett, 
hosszú évek padban, passzívan töltött 
tanulás után most kreatívok lehet-
tünk, csoportokat formálhattunk, sa-
ját logikánk és érdeklődésünk szerint 
haladhattunk az anyagokkal. 
Erre volt is igény, nem hiszem, hogy 
volt, aki egyedül állt volna neki át-
nézni 3-4 év tananyagát. Nálunk a 
barátok összefogtak, a fakultációsok 
az alapos diákoknak segítettek, más 
iskolába járó baráttal is érdekes volt 
együtt, kétféle vázlatból, tankönyvből 
kiszűrni az igazán lényeges részeket.
Az együtt tanulás közösségi életünket 
idézte, akkor is, ha csak árnyéka ma-
radhatott a korábban iskolában töl-
tött napoknak

Voltak nehéz napok, amikor el-
ment a kedvetek mindentől?
Cs.G.: Az volt a legnehezebb, hogy 
nem tudtam találkozni a barátaimmal 
és nem tudtunk élőben beszélgetni 
egymással két tanulás között. Emiatt 
sokszor elment a kedvem a felkészü-
léstől, mert monoton volt.
I.D.: Számomra a bizonytalanság volt 
a legnehezebb. Hetekig nem tudtuk, 
hogy mi lesz, sem a tanárok, sem a 
diákok és a szüleim sem tudtak semmi 
biztosat. Azt is lehetett hallani, hogy 
elhalasztják, beszéltek az emberek ar-
ról is, hogy az évvégi jegyeinket írják 
majd be, aztán jött a hír, hogy csak 
írásbeli lesz. Én jobban örültem volna 
egy hagyományos érettséginek, ahol 
szóbeli rész is van, de persze megér-
tem a döntést.

VL.S.: Bíztam benne, ha nem is 
tudtam, hogy lesz megfelelő megol-
dás, hiszen annyi embert érintett. 
A továbbtanulás, a következő lépés 
körül keringtek gondolataink az el-
múlt években, már az elején érződött 
ahogy a korosztályunk összefog és 
felszólalunk érdekeinkért, hogy tanul-
hassunk, hogy érettségizhessünk. 

Milyen volt a ballagás, az érett-
ségi, mi az, amire mindig emlé-
kezni fogtok?
Cs.G.: Internetes ballagásunk volt, 
beszédet tartott a termünkben az osz-
tályfőnökünk és megmutatta a tab-
lónkat, valamint sok sikert kívánt ne-
künk. Az érettségi első napján Csapp 
tanár úr köszöntött bennünket meg-
nyugtató hangon a bejáratnál, egy 
adag fertőtlenítő folyadékot nyomva a 
kezünkbe. A Baktayban minden nap 
ugyanabba a terembe voltunk beoszt-
va, hogy ezáltal is fékezzük a vírus 
terjedését. Minden vizsgázó asztalán 
ott volt egy ballagó tarisznya, benne 
egy apró pogácsával és Baktay évfo-
lyam évkönyvvel. Így még senki nem 
érettségizett, biztos, hogy mindig em-
lékezni fogunk rá.
I.D.: Nekünk is virtuális ballagásunk 
volt, az érettségi előtt az interneten 
az igazgató úr tartott beszédet, én 
pedig egy virágcsokorral a kezemben 
hallgattam a szobámban. Az érettsé-
gin nagyon jó volt látni az osztálytár-
saimat, még ha maszkban is voltunk. 
A tanáraink megpróbálták kihozni 
a legtöbbet ebből a helyzetből, már 
szervezik a valódi ballagásunkat au-
gusztus végére vagy szeptember elejé-
re. Remélem, tényleg lesz rá lehetősé-
günk, mert nagyon szeretnénk.
VL.S.: A búcsú, a lezárás az, ami a 
legjobban hiányzott. Mert bár a tu-
dást, amit kaptunk, volt lehetőségünk 
összegezni, és bizonyítani. A gimiben 
eltöltött évek érzelmei nem kerültek 
a helyükre a kellő pillanatban. Hiába 
fogjuk megemészteni, volt online bal-
lagás, lesz esetleges augusztusi ban-
kett és összejövetel, mintha késő len-
ne. Ha viszont van lehetőségünk akkor 
érdemes lenne meglátogatni az iskolát 
utoljára, együtt lenni az egész osztály-
lyal és nosztalgiázni az együtt megélt 
kalandokról, hálát adni a tanáraink-
nak önzetlenségükért és türelmükért. 
Mert ez meghatározó 5 év volt, és fel-
dolgozása fontos ahhoz, hogy életünk 
következő fejezetét elkezdjük.

Hazay

Érettségi a karantén idején
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Baktay Ervin Harasztin született 1890-
ben. Bár szülei Budapesten éltek, de 
a nyarakat a haraszti nagyszülőknél, a 
Gottesmann házban töltötték. Ekkor 
látta meg itt a napvilágot a kis Ervin, a 
későbbi kiváló orientalista és polihisz-
tor, aki mindig is Dunaharasztit tartotta 
szülőhelyének. Itt töltötte gyerekkorá-
nak felejthetetlen, játékos nyarait és 
rövid ideig itt is élt, innen járt be napon-
ta a pesti iskolába, a „kávédaráló”-von-
tatta a HÉV szerelvényeken. Életének 
első szakaszát emlékirataiban vetette 
papírra. A későn megkerült szöveget 
az Iparművészeti Múzeum kiadásá-
ban dr. Kelényi Béla és Hegymegi Kiss 
Áron szerkesztette könyv alakba. Eb-
ből a műből szemlézünk tervezett so-
rozatunkban olyan részleteket melyek, 
reményeink szerint elnyerik a haraszti 
olvasók tetszését.

Gáll Sándor

Emlékek a haraszti gyerekkorból

„Anyai nagyanyámról reánk maradt a 
falusi ház Harasztin, s azontúl ott töl-
töttük a nyarakat, sőt már tavasszal, 
május felé, kiköltözködtünk és októbe-
rig künn maradtunk. Nyolcéves korom-
tól kezdve Haraszti volt életem nyári 
szakaszainak állandó színhelye. Nagy, 
tízszobás házunk volt – eredetileg, vala-
melyik Bethlen építtette, még kápolna 
is volt benne – s itt már akkor külön 
szobát kaptam, amikor Pesten még 
nem rendelkeztem ilyennel. Ott volt 
a „kék szoba”, amelyben születtem, a 
szalonban pedig nagy kandalló állott, 
s ebbe kora tavasszal vagy hűvös őszi 
estéken gyakran begyújtottak. Nagy-
szerű dolog volt a kandalló előtt a fehér 
bundaszőnyegen hasalni és a lángok so-
hasem ismétlődő alakzatainak játékát 
figyelni.
Harasztin kisgyerek koromban még élt 
a Bodri kutya, egy pompás nagy new-
foundlandi; sokszor lovagoltam rajta. 
Nemsokára elhalálozott, de elemista 
időm vége felé valamelyik nagybátyám-
tól kaptunk egy kis kölyökkutyát. Ez a 
sefajta zsemlyeszínű jószág – Fifi volt 
a neve – a család kedvence lett, és ku-
tyamérték szerint nagy kort ért meg. 
Eleinte elégedetlen voltam vele, mert 
nem mutatkozott hajlandónak eljátsza-
ni Duck-nak, Hatteras kapitány hűsé-
ges ebének a szerepét; hiába állítottam 
magam mellé a parancsnoki hídra, vagy 
megszökött onnan, vagy dísztelenül el-

hevert aludni. Harasztin Fifi még bol-
dogabb volt, mint a pesti lakásban, 
nagyokat hancúrozott velünk a tágas 
kertben, és fáradhatatlanul ugatta az 
összegombolyodott sündisznócskát, ha 
valahol az esti homályban a lombok 
alatt rábukkant, mert sehogy sem tu-
dott boldogulni vele a szúrós tüskéi mi-
att. 
Ebben az időben fogadtam kebelbará-
tommá Karcsit, egy haraszti fiút, aki 
velem körülbelül egykorú volt. Anyja, 
akit mi csak Vilma néninek ismertünk, 
valamikor bátyám dajkája, azóta pedig 
a ház meghitt kisegítője volt. Harasztin 
rendszerint ő látta el a szakácsnő fela-
datát, még pedig remekül, télen pedig 
meg-megjelent Pesten és hosszabb-rö-
videbb időt töltött nálunk, többnyire 
az interregnumok idején; amikor va-
lamelyik szakácsnőnk elment, és még 
nem akadt megfelelő új alkalmazott. 
Bátyámat felnőtt korában is tegezte, 
ez is őt. Bátyám volt a kedvence, de 
mindnyájan bizalmas lábon álltunk a 
mindig jókedvű, tréfálkozni kész Vilma 
nénivel, aki játszva végzett el minden 
munkát. Férje nagyon ügyes asztalos 
volt, de kalandos, nyughatatlan vérű 
férfiú, s időnként se szó, se beszéd, 
egyszerűen eltűnt; megesett, hogy éve-
kig nem tudták, hol tartózkodik még 
külföldre is elkerült. Azután egy szép 
napon ismét hazatért, beállított, min-
den teketória nélkül, mintha csak fél 
órával azelőtt távozott volna el, Vilma 
néni pedig ugyanilyen egyszerűen visz-
szafogadta. Én igen nagyra tartottam 
T. bácsit, mert mindig kész volt arra, 
hogy nekem játékszereket vagy min-
denféle eszközöket készítsen. Családjuk 
elég népes volt, de engem leginkább 
Karcsi érdekelt. Mint majdnem minden 
Harasztin született gyereknek, világos, 
szalmasárga haja és kék szeme volt. 
A példátlanul mozgékony lurkónak 
mindig tréfára, mókára állt a kedve, 
de időnként váratlanul szeszélyes 
lett és makacsul dacolt velem. Jó 
pajtások voltunk, de mivel a szent 
társadalmi rend értelmében én „úrfi” 
voltam, bizonyos előjogokat követeltem 
magamnak, s ezt Karcsi általában 
magától értetődően elfogadta. Így 
azután az átkos osztálykülönbség csak 
olyankor ütközött ki vagy okozott 
zökkenőket, amikor Karcsira rájött a 
makrancos ellenkezés átmeneti hangu-
lata. Ez gyakran megesett, előrelátha-
tatlanul, szinte egyik percről a másikra. 
Vidáman játszottunk, hancúroztunk a 
nagy, árnyas kertben, harcias felszere-
léseimmel ellátva vívtuk csatáinkat, és 

minden a legjobban ment, míg aztán 
Karcsi egyszerre fölmondta az engedel-
mességet és nem volt hajlandó vállalni 
a reá kiosztott szerepet. Ha ezért szem-
rehányásokat tettem vagy följebbvalói 
mivoltomban erélyesen léptem fel, ak-
kor még jobban megmakacsolta magát, 
és végül amolyan „örök harag” zord 
hangulatában búcsú nélkül hazament. 
De már másnap korán, reggel mezítlá-
bosan felkapaszkodott a falon szobám 
nyitott ablakához, és fülig érő mosollyal 
bekandikálva, jelentette:
– Eávin, tó pin i!
Mert Karcsi éppoly természetesnek ta-
lálta, hogy Haraszti nemzeti nyelvén, 
svábul beszéljen, mint magyarul. Oda-
haza, s a falubeli ifjúsággal rendszerint 
svábul értekezett, de én ismételten in-
tettem, hogy magyarul beszéljen. Ezt 
nem csupán nemzeti érzésem diktálta, 
hanem inkább az, hogy nem tudtam 
németül. Egyes sváb kiszólások mégis 
kiirthatatlanul megmaradtak Karcsi 
nyelvezetében, és magam is már meg-
szokott, sőt igen mulatságos dolognak 
találtam az ő kora reggeli sváb tájszó-
lású jelentkezéseit. Mintha semmi sem 
történt volna, megint a legjobb cimbo-
rák voltunk, és megesett, hogy napokig, 
sőt egy-két hétig sem tört ki újabb zen-
dülés felsőbbrendűségem és vezérvol-
tom ellen Karcsi részéről.
Az volt benne a legmegnyerőbb, hogy 
állandóan tele volt huncutsággal, ra-
vasz fondorlatokkal, meglepő ötletekkel 
és csínyre való készséggel, vagyis olyan 
fickó volt, akit a csak később lábra ka-
pott kifejezéssel, „jó pofának” lehetett 
volna nevezni. Úgy mászott fára, hoz-
zátapadva meztelen talpival a sima tör-
zshöz, mint valami majom vagy őserdei 
bennszülött s ezt a képességét roppan-
tul irigyeltem, mert noha nyaranta a 
kertben magam is rendszerint mezít-
láb jártam, famászás tekintetében nem 
vehettem föl a versenyt vele. Nekem 
mégis kellett némi csekély lábtámasz, 
ág vagy kiálló bütyök, hogy feljussak a 
kert öreg fáira. Karcsi ezért olykor ki is 
csúfolt, mire én zord haraggal, gazdag 
szóbőséggel feleltem, de a hasonló ösz-
szeveszések ritkán fajultak tettlegesség-
gé. Általában zavartalan volt köztünk 
a barátság. Ha gondosan fenntartot-
tam is főnöki rangomat, azért ritkán 
hatalmaskodtam fölötte, s neki pedig 
sokat megért, hogy bennfentesként 
részt vehessen játékaimban. Hiszen 
ezek híresek voltak a faluban, és min-
den kiskölyöknek az volt a vágyálma, 
hogy bejuthasson kertünk nagy, fehér 
rácsoskapuján az ígéretes játék-paradi-
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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.

csomba. Mert nyárra kivittem magam-
mal egyre gyarapodó jelmeztáramat és 
legkedvesebb játékszereimet vagy vitézi 
felszereléseimet. A kert tágas útjai, tér-
ségei, lombos sűrűségei pedig nagyon 
alkalmas terepül szolgáltak mozgalmas 
játékainkhoz.
A haraszti kertben, különösen tízéves 
koromtól kezdve, nagyarányú harci já-
tékok folytak, s boldog volt az a tacskó, 
akit méltónak tartottam arra, hogy be-
sorozzam seregembe. Az egyik cimbora, 
egy Franci nevű, nálam egy-két évvel 
idősebb suhanc volt. A nyár folyamán 
időről időre észrevettem, hogy értékes 
felszereléseimből el-eltűnik némely da-
rab... Ezt nagyon szívemre vettem, kü-
lönösen akkor, amidőn a harci paripám 
is eltűnt. Ugyanis előző karácsonyra 
kaptam egy „igazi” lovat. Értve ez alatt 
egy vászonból nádpálca vázra feszített, 
plasztikai alkotásnak beillő papírmasé 
fejjel ellátott, egészen naturálisra for-
mált, belül üres lovat; a hátán kerek 
lyuk volt, hogy beleállhattam, a lovat 
hevederrel – ezt a kabát alá rejtve – a 
vállamra függeszthettem, és megragad-
va a kantárszárat szilajul vágtathattam 
vele, persze a saját lábamon. Ezt azon-
ban alig lehetett látni, mert a lónak 
alul nyitott, lábatlan testét köröskörül 
földig érő lepel borította, míg két csiz-
más láb a nyereggel együtt a ló oldalára 
volt pingálva. A liliom utcai Rumbold 
cég remeke volt, amely csodálatos pa-
pírmasé sisakokat, és pajzsokat, páncé-
lokat is termelt számomra. Legnagyobb 
kincsemnek tekintettem ezt az almás-
szürkére festett táltost, amely egya-
ránt szolgált harci mén gyanánt Julius 
Caesarnak, Nagy Sándornak, Napóle-
onnak, Árpádnak vagy Rákóczinak, a 
hangulatom szerint. Stílusérzékem per-
sze megkívánta, hogy csomagolópapírra 
megfelelően öltöztetett lábakat fessek, 
és ezeket kivágva és a ló oldalára tűzve 
elleplezzem az eredeti vörös nadrágos, 
sarkantyús csizmás huszárlábakat. És 
ez a műremek tűnt el nyomtalanul! 
Máig sem értem, hogyan vihette el a tet-

tes feltűnés nélkül, hiszen, másfél méter 
hosszú és megfelelően testes darab volt. 
Nagyon elkeseredtem és elpanaszoltam 
apámnak a dolgot. Ő is kamasz-ját-
szótársamat gyanúsította, de röstellte 
szóvá tenni a dolgot a fiú nagybátyja 
– nevelőapja – előtt, aki a község „veze-
tő személyiségéi” közé tartozott. Végül 
Karcsi, mint kiküldött kémem, megol-
dotta a kényes feladatot. Besurrant a 
gyanúsított fiúék udvarába, amikor az 
nem volt otthon, és csakugyan, hátul, 
a fáskamra mélyén, félig elrejtve egy 
halom kacat mögött, felfedezte paripá-
mat – s egyúttal az egyik, már régeb-
ben eltűnt kardomat is. Kínos volt a 
dolog, de apám végül mégis elintézte, s 
az értéktárgyak visszakerültek. A tettes 
azonban elmaradt körömből. Pedig azt 
hiszem, csak ellenállhatatlan ösztönzés-
nek engedett, amikor – bizonyára nem 
csekély kockázattal – eltulajdonította 
az irigylésre méltó tárgyakat, hiszen 
annyira feltűnők voltak és annyira is-
merték őket a faluban, hogy be kellett 

érnie a birtoklás puszta tudatával. Nem 
vehette hasznukat, és majdnem úgy 
járt velük, mint az egyszeri paraszt a 
szomszédtól ellopott süveggel, amikor 
éjszaka a felesége arra ébredt, hogy ura 
a sötétben ébren üldögél az ágyban és 
a kérdésére, hogy mit művel így felelt: 
„Pszt! Viselem a süveget!” 
A haraszti nyarak szórakozásai feled-
hetetlenek voltak. Karcsi volt a hadse-
gédem, s általában mindenre kész vaz-
allusom. Másik jó pajtásom P. Kálmán 
volt, a kis államvasúti állomás őrének 
a fia, jóképű, igen értelmes, villogó sze-
mű legényke. Olykor tíz-tizenkét gye-
rek is összeverődött, hogy vezérletem 
alatt élvezze a játékot, bár ennek ára 
volt, mert néha bizony zsarnoki hajla-
mok ütköztek ki belőlem... Igaz, hogy 
ellenértéket nyújtottam ezért, mert se-
hol másutt nem találhattak volna olyan 
korlátlan és gazdag lehetőségeket, mint 
nálam, s én tisztában voltam ezzel.
zett sodrófával. 

folytatjuk
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2020. április hónapban el-
hunytak neve és életkora
Wágner János  élt 72 évet
Bodnár Lajos  élt 78 évet
Szakácsi Tamás  élt 76 évet
Dániel Istvánné   élt 96 évet
Hellner Norbert  élt 38 évet
Csereklei István  élt 75 évet
Baracskai Mihály  élt 73 évet
Plesovszki Ferencné élt 66 évet
Samu Józsefné  élt 67 évet
Gubacsi Árpád  élt 59 évet
Lichtner László Géza élt 61 évet
Kovács Jenőné  élt 95 évet
Csukás Lajosné  élt 70 évet
Janicsák János  élt 63 évet
Bánrévi Emilné  élt 100 évet
Váradi Lászlóné  élt 99 évet
Bieber Józsefné  élt 92 évet
Tasnádi Izabella  élt 88 évet
Mike Jánosné  élt 90 évet
Szakács Károly  élt 77 évet
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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. áprilisban  születettek 
névsora
Fekete Sára  04. 02.
Fazekas Nimród Ádám 04. 03.
Deme Adrián  04. 04.
Halácsi Léna Hanga 04. 04.
Kucsma Liza Anna 04. 05.
Balázs Sándor  04. 09.
Lakatos Dzsenett 04. 09.
Valkó Mátyás  04. 09.
Csernei Kolen  04. 10.
Kovács Botond  04. 14.
Eötvös Mia Liliána 04. 15.
Szakál-Plósz Hédi 04. 16.
Jákli Inez  04. 18.
Császi István Brunó 04. 20.
Lauter Léna  04. 20.
Potocki Ádám  04. 22.
Jenei Zsófia  04. 25.
Bendicskó Lilla  04. 28.
Kovács Luca  04. 30.
Sándor Barnabás 04. 30.

Közélet

2020. március 20-án elhunyt dr. Misley 
Mariann egykori dunaharaszti körzeti 
és háziorvos. Misley Mariann 1936-ban 
született Fehérgyarmaton. Az 1970-es 
évek elején lett dunaharaszti körzeti or-
vos. Nyugdíjba vonulásáig gyógyította a 
haraszti betegeket. Nagy munkabírású, 
lelkiismeretes orvos volt. Visszavonulása 
előtt sikeresen alkalmazta a természet-
gyógyászat preventív módszereit orvosi 
munkájában. Utolsó éveit családja köré-
ben töltötte Budapasten, ott is lett el-
temetve. Több évtizedes gyógyító mun-
káját megköszönve, emlékét megőrizzük 
Dunaharasztin. 

BÚCSÚ
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A megszokott menetrend szerint, pont most /06.06./ jön-
ne el az ideje az évi, járó-kellő fesztiválnak, a Vagabond 
Korzónak. Sajnos a jelenlegi helyzetben mi is az aktuális 
rendeletek sodrában kell, hogy cselekedjünk.
Nem titok, hogy már február végén készen voltunk az idei 
szervezéssel, egyeztetéssel, egyezkedéssel. Közel 50 produk-
ciót, 10 színpadot, különleges gasztronómiai élményeket és 
tucatnyi meglepetést terveztünk. Több hónapos munkánk 
vált értelmetlenné pillanatok alatt. Azaz mégsem! Hiszen 
új támogatók jelentkeztek, az eddigi segítőink is megerősí-
tettek abban, hogy lehetőségükhöz mérten mellettünk lesz-
nek. Régebbi és frissen debütálni vágyó előadók nap mint 
nap keresnek bennünket, ha lehet, jönnek! És a közösség, a 
közönség érdeklődése is folyamatos. Mindenki izgul, aggó-
dik, minden napunk tele van kérdőjelekkel. 
Az, hogy figyeljünk magunkra, egymásra már-már unos 
kifejezésnek tűnik, mégis ez az út vezethet el odáig, hogy 
lehessen idén Vagabond Korzó ! 
A mi elképzelésünk szerint, amint az ötszáz fő felett meg-
tartható rendezvények lebonyolítására lehetőség lesz, mi-
hamarabb, egy tetszőleges szombatból, tetsző Vagabond 
Korzót kanyaríntunk!
Addig is óvatosan a Világban! 

Vagabond Korzó Egyesület

VAGABOND KORZÓ hírek!



DUNAHARASZTI HÍREK Dunaharaszti - 2020.  június 19

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

június 19. 
július 10.
pénteken, este 6-9-ig! 
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok, 
tanítással!
Játszik Rigó Marci és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar 
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

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

Próbanaptár és további információk a Csillagszemű-
ek Dunaharaszti FB oldalunkon, vagy hívj minket a 
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!

IGZ ES TM  EO GS YC EI SD ÜA LR E
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2330 Dunaharasz, Szent István u. 2.           info    sennel-max.hu@(06 24) 537 690

Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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A méltóság mezején

Beszélgetés a Majosházai Hospice 
Házat fenntartó egyesület elnökével 
Kontha Benőné diakónussal
A hospice szó és a mögötte álló tarta-
lom sok ember számára ismeretlen. Saj-
nos még mindig kevesen tudják, hogy 
a segítség, melyet a hospice-szal foglal-
kozó szakemberek – orvosok, ápolók, 
pszichológusok, szociális munkások, 
mentálhigiénés szakemberek – nyújtani 
tudnak, nélkülözhetetlen lehet az élet 
fájdalommal és veszteséggel teli szaka-
szaiban. A hospice tanításának lénye-
ge az emberi élet végén lévő elhúzódó, 
gyógyíthatatlan, elsősorban daganatos 
betegek fájdalmainak csökkentése, a 
méltóságban megélt mindennapjaik kí-
sérése orvosi háttérrel és a családtagjaik 
támogatása. 
Dunaharaszti a Majosházai Hospice 
Ház ellátási területéhez tartozik, több 
család kért és kapott segítséget már – 
ám még mindig kevesen ismerik az in-
tézményt és azt, amit képvisel.
Mióta működik Majosházán a hos-
pice ellátás? Hogyan kezdődött?
1996-ban a Református Dunamenti 
Kistérségi Diakónia Egyesület kerete-
in belül indultunk. Személyes életem-
ben ez egy rendkívül nehéz időszak 
volt, magam is daganatos betegséggel 
küzdöttem 48 évesen, s ugyanilyen 
állapot miatt ápoltam a férjemet és 
édesanyámat hosszú évekig. Na-
gyon sok mindent megértettem erről 
a folyamatról, az élet elmúlásának 
törvényéről, a daganatos betegség 
egészségügyi és pszichés állapotairól. 
Meghatározó saját élményeim és ke-
resztény elköteleződésem vezetett a 

majosházai hospice ellátás elindításá-
hoz. Mivel Majosháza életében a csa-
ládom tradicionálisan jelen van, több 
felmenőm örökségét viszem tovább 
azzal, hogy a településért és a térsé-
gért dolgozom. Itt születtem, ezért itt 
indult el több nélkülözhetetlen mun-
katársam összefogásával és akaratával 
a hospice ellátás. Ebben a térségben 
140.000 ember tartozott hozzánk, de 
mostanra már országos az ellátási te-
rületünk, bárhonnan érkezhetnek in-
tézményünkbe a betegek.
Milyen segítséget tudtak adni a 
családoknak a kezdetekkor és hol 
tartanak most?
A kezdetekkor legfőbb feladatunk, 
ami egyébként most is szolgáltatása-
ink között van, az eszköz kölcsönzés 
volt. Sokan akkor szembesülnek azzal, 
hogy otthoni keretek között nincsenek 
meg a szükséges feltételek szeretteik 
ellátásához, ápolásához, amikor a kór-
házból haza kerültek. Elektromos ágy, 
kerekes szék, szobai WC stb. könnyíti 
meg az otthoni ápolást. Az eszközökön 
túl azonban szakápolást is biztosítunk 
2006 óta. Mi ki tudjuk cserélni a katé-
tert, tudunk infúziót bekötni, felfekvé-
seket kezelni, megtanítjuk a családta-
gokat a beteg ápolására, fürdetésére, 
vagyis minden olyan egészségügyi be-
avatkozást biztosítunk, ami otthoni 
keretek között megvalósítható. 
Megismerjük a klienseinket, kialakul 
közöttünk egy emberi kapcsolat, ami 
megkönnyíti, hogy amikor a beteg 
állapota romlik és intézményünkbe 
költözik, akkor a változás sokkal gör-
dülékenyebben történhessen meg. Ez 
lenne a gyógyíthatatlan daganatos 
betegek számára az ideális forgató-
könyv, de sajnos a családtagok ritkán 
kérnek tőlünk otthoni szakápolásban 
segítséget. Pedig ingyenes.
Miért nem kérnek segítséget 
önöktől? Mi lehet ennek az oka?
Az élet elmúlása és az azzal járó be-
tegség illetve elgyengült állapotok 
tabuként jelennek meg a 21. századi 
ember számára. A kultúránk felszíne 
a fiatalságról, az egészségről, a tö-
kéletességről szól, amibe a betegség 
és a halál gondolata nem, vagy csak 
ritkán fér bele. Nem beszélünk róla, 
nem adunk lehetőséget egymásnak a 
feldolgozásra, nem akarunk tudomást 
venni róla, pedig ez része az életünk-
nek, elkerülhetetlenül hozzá tartozik, 
biztos, hogy meg fog történni. Azt 

gondolják sokan, hogy amiről nem be-
szélünk, az nincs. Nem is tudják, hogy 
ezzel hosszútávon milyen komoly és 
elhúzódó pszichés terheket okoznak 
maguknak, hiszen a „kimondás” ön-
magában segít. Van segítség, csak az 
emberek nem tudnak rólunk.
Milyen pszichés teherre gondol?
Több mint 30 év alatt rengeteg csalá-
dot láttam. Sokféle kapcsolatot, ami-
ben nem csak szeretet van jelen – és ez 
természetes, hiszen kapcsolataink ösz-
szetettek, szövevényesek, s nem mindig 
tudunk megbocsátani – ebben a hit 
sokat segít, ugyanakkor tiszteletben 
tartjuk minden ember világnézetét, a 
hitet nem lehet kötelezővé tenni. A da-
ganatos betegség komoly hatással van 
a pszichére – merem mondani ennyi év 
tapasztalata után, hogy megváltozik a 
beteg személyisége, ami még több ter-
het jelent a családtagoknak. Azokban 
a helyzetekben különösen nagy a te-
her, amikor eltékozolt, veszekedésben 
töltött évtizedeket, haragot, nehezte-
lést élt át a család…és akkor egyszer-
csak jön egy nagy felkiáltójel: hamaro-
san vége az életnek. Még nem tudjuk 
mikor, de belátható időn belül el kell 
köszönni egymástól. Sokszor csak ül-
nek egymás mellett csendben az embe-
rek, nem tudnak mit mondani egymás-
nak, s talán feleslegesnek gondolják a 
csöndet.
A csönd azonban nagyon fontos. Itt 
ül az ágy mellett a családtag és csak 
jelen van. Sokszor a csendben csoda 
történik. A csendben megszületik a 
megoldás. Megszületik a bátorság a ki-
mondáshoz, hiszen fontos, hogy merje 
kimondani a haldokló, hogy mennyi-
re fontos neki a szerette. Adjon ezzel 
önmagának és a szeretteinek is eny-
hülést. Ki kell mondani, akkor is, ha 
egy életen át veszekedtek. Az elmenők 
tanítják az élőket. Akik itt maradnak, 
azoknak életre szóló mondatok segít-
hetnek a gyász feldolgozásában. Ebben 
is tudunk segíteni – mert a kimondás 
nem könnyű. Belátás, bátorság, alázat, 
megbocsátás…ebben vezetnünk kell a 
családot, támogatni őket, hogy szere-
tetben és méltóságban történhessen 
meg az elköszönés. 
Mikor költöznek be a betegek a 
hospice házba? Mikor születik 
meg a végleges döntés erről?
Nem kell, hogy végleges legyen a dön-
tés. Beköltözhetnek néhány hétre is, 
hogy kicsit megerősödjenek és utána 

Van segítség, csak az emberek nem tudnak rólunk
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újra haza tudnak menni. Ilyenkor a 
család is kicsit felszabadul, s termé-
szetesen látogathatják a hozzátarto-
zókat – a járvány veszély idején ez a 
legnagyobb gondunk, az elszigetelt-
ség. Nagyon hiányoznak a szeretteik 
a betegeinknek, bízunk benne, hogy 
hamarosan enyhülnek a most érvény-
ben lévő szigorú szabályok. Akkor 
jönnek hozzánk végleg, amikor az ott-
honi ellátásuk már nem megoldható, 
és állandó orvosi háttér, szakápolás 
szükséges számukra.
Hogy épült fel a ház? Ki finanszí-
rozza a ház működését?
A fenntartó a Református Dunamen-
ti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI), 
ám ennek a háznak állandó támoga-
tója eddig a pillanatig nincs, mégis 
felépült, mégis működik, mert vala-
ki mindig segített. Én azt szoktam 
mondani, hogy ezt a házat tényleg 
az Úr építette. Kaptunk adományo-
kat Dunaharasztiból is, ott a bap-
tista és evangélikus közösségek is 
szerveztek gyűjtéseket. A ház alapkő 
letétele 2012-ben volt, 2013. június 
6-án indult az építkezés és pontosan 
5 év múlva készült el. 2018-ban meg 
is kaptuk a használatba vételi enge-
délyt, de kiderült, hogy 2019-ben nem 

kaptunk költségvetési támogatást. 
Átmeneti Gondozó Otthonként 2020 
februát 1-jén nyitottuk meg a házat, 
hiszen sokan számítottak ránk, zárva 
nem maradhattunk. 2020. április 29-
én jött  hír: a NEAK (a régi OEP) 
befogadta az intézményünket, az ellá-
tás államilag finanszírozott formában 
folytatódhat a jövőben. Bízom benne, 
hogy néhány hét és minden sínre ke-
rül. 15 ágyunk, szociális munkásaink, 
orvosaink, szakápolóink, mentálhi-
giénés szakembereink várják, hogy 
segíthessenek az eszközkölcsönzéstől 
az otthoni szakápoláson és a beköl-
tözésen át a búcsúzásig. Az államilag 
támogatott út hosszútávon biztonsá-
got jelenthet majd számunkra, addig 

azonban szükségünk van a segítségre, 
és a fejlesztésekhez szükség is lesz rá-
juk továbbra is. A pénzen túl tárgyi 
adományokat is szeretettel elfoga-
dunk, nagy a kertünk, a lakóink sze-
retnek itt pihenni, a virágokat nézni, 
gondozásához azonban dolgos kezekre 
is szükség van. Köszönünk minden 
segítséget. Beszéljenek rólunk, adják 
tovább a hírünket, ne féljenek tőlünk, 
jöjjenek hozzánk, hogy segíthessünk 
küldetésünk szerint: „Egymás terhét 
hordozzátok” (Galata 6,2).
www.dunamentidiakonia.hu
Információ: 06 20  584-4653, diako-
niamajoshaza@gmail.com, eszközköl-
csönzés: 06 20 311 9242

HT

A dunaharaszti székhelyű, Alarm & 
Automatic System Kft. 500 db szá-
jmaszkkal és 600 db gumikesztyűvel 
járult hozzá városunk koronavírus el-
leni védekezéséhez. Az adományt Dr. 
Szalay László polgármester vette át 
Téglás Csaba ügyvezetőtől és Witzing 
Aletta irodavezetőtől. 
A kaputechnika, biztonságtechnika, 
valamint klíma rendszereket forgal-
mazó és telepítő vállalatunk 2001 óta 
működik városunkban. Nálunk a ví-
rushelyzet alatt sem állt meg az élet, 

hiszen ahhoz a csoporthoz tartozunk, 
akik nem zárhatnak be. Magyarorszá-
gon számos kórház, rendelőintézet, 
gyógyszertár, élelmiszer üzlet, nagy-
kereskedelmi raktár automata ajtójá-
nak, műtő ajtójának, sorompójának, 
ipari kapujának, illetve beléptető 

rendszerének működéséért vagyunk 
felelősek. Ezek folyamatos működésé-
nek biztosítása jelen helyzetben sem 
maradhatott el.
Munkatársaink sokéves szakmai ta-
pasztalattal rendelkeznek és hivatás-
ként tekintenek munkájukra. Így cég 
működésében és ügyfeleink kiszolgá-
lásában a vírushelyzet nem okozott 
fennakadást. Megtesszük a szükséges 
óvintézkedéseket és a munka megy 
tovább.

Alarm & Automatic System Kft.
2330 Dunaharaszti, Fő út 44.
Tel: +36 24 526 300, +36 30 283 
68 00
www.aas.hu és www.autosec.hu
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Változások a helyi buszjáratok menetrendjében
Érvényes: 2020 június 01-től

 3.35  4.10  4.40  5.00 5.20  5.40 B5,55  6.20 BP 6.30
6.55 B 7.00 7.28 7.45 8.00 P8.18 8.45 9.03 P 9.22
9.40 P10.10  10.40  11.00 11.20 11.40 12.00 12.20  12.40

B13.05 13.25 13.40  14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25
15.40 16.00 16.10 B 16.20 16.40 17.00  17.10 17.25 17.40
18.05 18.15 18.20 18.40 19.05  19.45 20.15 20.45 21.15
21.45 22.40 23.45

3.55  4.30 5.03 5.20 5.39 6.02 B 6.26 6.39 7.02
7.11 P7.25 8.02 P8.26 8.50 P9.02 9.22 P9.42 BP10.02

P10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22
B13.42 14.02 B14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 B15.32 15.47

16.02 16.17 B16.32  16.47 17.02 17.17 B17.32  17.47 18.02
18.20 B18.32 18.47 B19.02  19.22 20.02 20.32 21.02 21.32
22.02 B23.02 B0.02

       B - Bezerédi lakótelep érintésével közlekedik
       P -Szerdai napokon Piactér érintésével közlekedik

5.20 6.20 OrI 7.30 Or 13.35  B14.35  15.00 B16.25 17.35 18.35

5.34  6.35 7.45 OrB13.55 B 14.50 15.15 B16.35 17.47 18.50

5.50 BM 6.50 14.15 15.15 15.30 17.00 18.05

5.03 6.02  7.15 Cs7.46 Cs8.20 13.02 14.25 14.50 15.47
17.17 18.20

3.30 4.40 5.40 P 6.30 P 7.30 P 8.30 P 9.30 P 10.30 P 11.30
P 12.30 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

21.40 22.40 23.45

3.30 4.40 5.40  6.40  7.40  8.40  9.40  10.40  11.40
 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40
21.40 22.40 23.45

3.55 5.05 P 6.05 P 7.05 P 8.05 P 9.05 P 10.05 P 11.05 P 12.05
13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05
22.05 23.05 0.04

          P    Szombati napokon Piactér érintésével közlekedik
          B    Bezerédi lkp. Érintésével közlekedik
          Or  Damjanits u. orvosi rendelő érintésével közlekedik
          Cs  Csatonapatig közlekedik

IRODÁNK a Kék-Duna üzletházban június 3-tól újra utasaink rendelkezésére áll.

Tesco áruház - Némedi u. - Hév vá.                                  Munkanapokon

Hév.vá  -  Némedi u.- Tesco áruház                                 Munkanapokon

Máv alsó vá. - Hév vá.- Határ út - Tesco Áruház              Munkanapokon 

Hév vá.-Jókai u.-Rákóczi u.-Határ u.-Tesco Áruház        Munkanapokon

Tesco áruház -Határ u. -Hév vá.-Máv alsó vá.                  Munkanapokon

Hév vá. - Máv alsó vá.                                                        Munkanapokon

Tesco áruház - Hév vá.                                                                  Szombat

Tesco áruház - Hév vá.                                                                 Vasárnap

Hév vá. - Tesco áruház                                                 Szombat,Vasárnap
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Az elmúlt hónapok bezártsága nagyon 
sok szempontból tanulságos volt so-
kunk számára. Az otthoni tanulás, a 
munka, vagy annak hiánya, a bizony-
talanság, a félelem…és sorolhatnám mi 
minden együttes hatása fonta át hét-
köznapjainkat. Ezekben a képlékeny 
időkben is azonban biztos iránytűnek 
bizonyult a művészet az idő hasznos 
eltöltésére. Legyen az zene, irodalom, 
film vagy képzőművészet.
Ez utóbbira láttunk remek példát a 
városunkban jól ismert Uzsák család 
esetében, akik remélhetőleg virágos 
jókedvükben számos híres festményt 
jelenítettek meg otthonukban. A csa-
lád által reprodukált képek kitűnő 

humora, időnként finom iróniája, né-
hol filozofikus tartalma, a szereplők-
kel való mély azonosulás képessége és 
a családfő hihetetlen hasonlósága a 
szentekhez nagy sikert aratott a face-
book oldalukon.

Lehel

Kép-lékeny idő
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