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DUNAHARASZTI HÍREK

Hírek

Némedi út

46 kivágott fa helyett 92-t ígért az Önkormányzat, de 125-
öt fog elültetni az északi oldalon, ahol jelenleg az építkezés 
folyik. Készen vannak a tervek erre is, két héten belül 
indul a munka.
A Némedi út környezetében járda-, kerékpár-, és parkoló-
sávot épít az Önkormányzat, miközben a Templomkertet 
közparkká alakítja át. A munkák kezdetén ki kellett vágni 
46, többségében elöregedett akácfát, és akkor dr. Szalay 
László polgármester azt ígérte, ennek a dupláját fogják 
elültetni. Nos, nem így lett, mert annál is több, 125 fa 
kerül majd ki végül a Táncsics és a Knézich utcák közé, 
valamint több, mint 10.000 cserje, jellemzően levendula, 
mirtuszlonc és repkénykecskerágó, amelyek különösen al-
kalmasak arra, hogy a városias, nagy forgalmú környezet-
ben zöldsávot képezzenek, miközben szén-dioxid elnyelő és 
porfogó szerepük is jelentős. A növények kiültetése nemso-
kára megkezdődik, ebben a munkában egyébként - önkén-
tes felajánlás keretében - külső partnerek is részt vesznek, 
de erről később árulunk el részleteket.

Forgalmi rend változás!

Az Árnyas utca Dunaharaszti 51-es úton túli, az Al-
sónémedire tartó út mellett fekvő városrészén találha-
tó. Összeköttetésben áll a Napsugár utcával, amely a 
Városi Sportcsarnok és a Tesco áruház mögött éri el a 
Némedi utat.
Az Árnyas utca utolsó szakasza, amely a Napsugár ut-
cába érkezik, hosszú ideje magántulajdonban van, eddig 
azonban szabadon használhatta azt bárki. A tulajdo-
nos azonban jelezte az Önkormányzatnak, hogy ezt az 
állapotot nem kívánja tovább fenntartani, és a terüle-
tet nem akarja eladni sem. Az Önkormányzat ezért úgy 
döntött, hogy új nyomvonalat alakít ki (VI-os számmal 
jelölve). Ehhez az erdő rovására kellett volna terjeszked-
ni, ezt azonban az erdészeti hatóság nem hagyta jóvá. 
Így végül egy széles, közútként nem használható, de ke-
rékpárosoknak és gyalogosoknak megfelelő utat épített 
az Önkormányzat. Ennek következtében október köze-
pétől az Árnyas utca - gépjárművek számára - zsákut-
cává változik, a Hold utcáig tart, míg a gyalogosok és 
a kerékpárosok teljes hosszában használhatják. Az utca 
összeköttetése a Némedi úttal megmarad, a Lomb utcán 
keresztül közlekedhetnek az autósok.
A változások az alábbi ábrán jól nyomon követhetők:

I. Lomb utca - Árnyas utca kereszteződésénél zsákutca 
tábla kihelyezése, azzal a kiegészítéssel, hogy a gyalogos 
és kerékpár forgalom továbbra is, két irányba zavartalanul 
folyhat
II. Fizikai akadály kihelyezése (Beton terelőelem)
III. Fizikai akadály kihelyezése (Beton terelőelem)
IV. Fizikai akadály kihelyezése (Beton terelőelem)
V. Árnyas utca - Napsugár utca kereszteződésében fizikai 
akadály kiépítése (Földárok 10 méter hosszan)
VI. Új gyalogos és kerékpárút (mart aszfalttal burkolva)
VII. Gyalogos és kerékpárút táblák kihelyezése

FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
DUNAHARASZTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZ-
TERÜLETEN

Tisztelt véleményező Partnerek!
Dunaharaszti Önkormányzat a város Településrendezési 
Terveinek módosításáról döntött. A változásra kijelölt te-
rületre vonatkozó tervekről és a véleményezésükkel kap-
csolatos nyilvánosság biztosításáról a www.dunaharaszti.
hu honlap „Dunaharasztiról” címén belül a „Partnerségi 
Egyeztetések” címszónál tájékozódhatnak.
Tájékoztatom a település lakosságát, a partnerségi egyez-
tetésben résztvevők körét, hogy a veszéhelyzetre tekintet-
tel az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes 
megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a 
véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton 
folytatja le. 
Az elkészült dokumentumok elektronikusan a www.dunaha-
raszti.hu honlapon 2021. november 2-től lesznek elérhetők.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti 
terv és a helyi építési szabályzat módosításának terve-
zetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, vé-
leményt nyilváníthatnak 2021. november 19-ig kizárólag 
elektronikus úton a titkarsag@dunaharaszti.hu és a foepi-
tesz@dunaharaszti.hu e-mail címre egyidejűleg elküldve.

Tisztelettel. Dr Szalay László polgármester
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2021. október 25-én munkaterv szerinti, rendes ülést 
tartott Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete

DUNAHARASZTI HÍREK

A tanácskozás elején dr. Szalay László polgármester a Kép-
viselő-testület nevében köszöntötte Doleszák Jánosnét, a 
Városi Bölcsőde vezetőjét közelmúltban történt nyugdíjba 
vonulása alkalmából. 
Ezt követően tájékoz-
tatta a város közvéle-
ményét arról az öröm-
teli hírről, miszerint 
Pest Megye legkiválóbb 
polgárőrségének válasz-
tották a Dunaharaszti 
Polgárőr Egyesületet, 
és megköszönte áldoza-
tos munkájukat Fényes 
István képviselőnek, aki 
az egyesület elnöke is 
egyben. Ezt követően a 
polgármester beszámolt 
az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, 
intézkedéseiről:

- A Hunyadi János Általános Iskola Földvári utcai épüle-
tében lévő melegítő konyhájának elavult kazánja végleg 
meghibásodott, javítása nem lehetséges, a kazáncsere ter-
vezése és vállalkozói pályáztatása megtörtént. A kivitelezés 
elkészült, az új kazán üzemel.  
- A Művelődési Házban a régi, elavult, többször átala-
kított kazánok szintén meghibásodtak, üzemképtelenné 
váltak, a kazáncserét, és a hőközpont átalakítását megter-
veztettük. A pályáztatás lezajlott, a szerződés megkötésre 
került a legjobb ajánlatot tevő vállalkozóval. A régi kazá-
nok elbontásra kerültek, jelenleg az új kazánok beépítése 
folyamatban van. A beüzemelés várhatóan ezen a héten 
megtörténik, ezt követően lehet az adminisztratív lezárást 
megkezdeni. 
- A Gyermekorvosi Rendelő tetőfelújítására benyújtott pá-
lyázaton 6.936.946,- Ft összegű támogatást nyertünk. A 
kivitelezői szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés folya-
matban van, a rendelést nem akadályozza. Várható befeje-
zés 2-3 héten belül. 
- A Pedagógiai Szakszolgálatnál utcafronti személyi bejáró 
épült (továbbiakban nem használják az óvodai gazdasági 
bejárót). Ezzel egyidejűleg elkészült a belső kerítés is.  
- A Némedi út melletti parkoló- és járdaépítés ütem szerint 
halad, a jövő héten megkezdődik a Thököly és a Liszt Fe-
renc utcai szakaszon a növényzet kiültetése: 38 db gömb-
kőris, 3423 db cserje (levendula, mirtuszlonc, kecskerágó) 
ezen a szakaszon; egyébként a teljes munkaterületen 125 
fát fogunk elültetni. 46 fát vágtunk ki, 92 elültetését vál-
laltuk, de 125-öt ültetünk majd.
- A Templomkert építése a végéhez közeledik, ennek meg-
felelően a templom felszentelésére (október 30-án) rende-
zett környezetben kerülhet sor.
- Az Árnyas utca Napsugár utca felőli részén a gyalogos- és 
kerékpáros forgalom számára új utat építettünk, egyidejű-
leg a gépjármű forgalom előli lezárás megtörtént. A Kis-
kertekben az Árnyas, Lomb és Erdőszél utcák javítására is 
sor került ezzel együtt.

- Újabb egyeztetés történt a Budapest-Belgrád vasútvonal 
szintbeni átjáróinak átépítése kapcsán, melynek során is-
mételten kiemeltük, hogy Dunaharaszti Város részére elen-

gedhetetlen lenne legalább 
egy különszintű átjáró ki-
alakítása a közúti forgalom 
számára.
- A Városban az útfenntar-
tás keretében a kátyúzási 
munkálatok folyamatosan 
zajlanak.
- Folyamatosan zajlanak az 
Önkormányzat által a du-
naharaszti lakosok számá-
ra megszervezett ingyenes 
anyajegy- és urológiai szű-
rések.
- Az újabb kavicsbánya 

környezeti hatásvizsgálati engedélye ellenen beadtuk a ke-
resetet a bíróságon.

Első napirendi pontként a képviselők elfogadták az új he-
lyiadó-rendeletet (erről, ha hatályba is tud lépni a jövő 
év elején, részletesen beszámolunk majd), ezt követő-
en módosították a díjrendeletet, és döntöttek különböző 
előirányzatok közötti átcsoportosításokról. Felemelték a 
köztisztviselők illetményalapját, és döntöttek arról, hogy a 
vagyongazdálkodással foglalkozó DV Kft. ügyvezetőjének 
munkabérét bruttó 700.000 forintban határozzák meg. 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a városi közét-
keztetést ellátó Prizma-Junior Zrt. számára 2022. március 
1-től 8%-os szolgáltatási árnövekedést engedélyez. Hatá-
roztak arról, hogy a Schwarzmüller Kft. részére eladnak 
egy 315 m2 nagyságú területet, ez újabb beruházást segít-
het majd elő az iparterületen. Nem értékesítenek viszont 
egy önkormányzati tulajdonrészt a Máv-Alsó területen, 
így az arra irányuló vételi szándéknyilatkozatot elutasí-
tották. Szerződést kötnek Dr. Kopcsányi Veronika fogor-
vos doktornővel az óvodafogászati ellátás biztosítására, ez 
azt jelenti, hogy a dunaharaszti gyerekek ingyenes szűrését 
mostantól nem csak az iskolások, hanem az óvodások köré-
ben is biztosítja az Önkormányzat. 
A testület döntött arról is, hogy a Déli Iparterületen ki-
épített víziközmű-vagyonelemeket térítésmentesen átveszi 
a beruházótól, és hozzájárult ahhoz, hogy az épülő Refor-
mátus Óvoda szennyvízcsatornával való ellátása érdekében 
szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az önkormányzat egyik 
ingatlanára. Elfogadták a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat SZMSZ-ét és Szakmai Programját, a József Attila 
Művelődési Ház beszámolóját és munkatervét, az óvodák 
és a bölcsőde működéséről és gazdálkodásáról szóló beszá-
molót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolót.
Utolsó napirendi pontként a Képviselő-testület dr. Szalay 
László polgármester részére hathavi munkabérének megfe-
lelő jutalmat szavazott meg a 2020-2021. években kifejtett 
munkájáért.
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A legismertebb magyar költő bicente-
náriumára készülődünk, amely 2022. 
szeptember 1-én kezdődik. Így szeret-
nénk mi harasztiak is hozzájárulni a Pe-
tőfi-kultusz építéséhez, mert költészete 
összeköti az embereket. Petőfi Sándor: 
Nem háborítom-e nyugalmad? / Nem 
háborítom-e nyugalmad, /Elásott kin-
cse életemnek! /Ha szívem árva gyer-
mekével, /A halványarcú szenvedéssel, 
/Hozzád gyakorta kijövendek? /Nem 
fog zajt ütni érkezésem, /Sírhalmod 
mellé halkan lépek: Csak csókomat te-
szem fejfádra, /Azt is lemossa könnyem 
árja, /És ekkor ismét hazatérek. (Pest, 
1845. január)

Városfelfedező kulturális sétánkat „a 
600 méter hosszú Dembinszky utcával 
– a Petőfi-ligeten - folytatjuk, amely 
1916 körül került kialakításra, akkor 
„Szegfű” néven. Ezt váltotta fel az 1930 
évi utcanévrendezéskor a Dembinszky 
elnevezés. A Némedi úttól az Árok 
utcáig húzódik, és két keresztező gyűj-
tőútja az Andrássy és a Szent István, 
három részre osztja.” – írja Dr. Helmé-
czy Mátyás helytörténész.
230 ÉVE SZÜLETETT (1791. május 
3. Strzalków) DEMBINSZKY Henrik, 
lengyel szabadságharcos, magyar hon-
véd altábornagy, aki gróf Teleki Lász-
ló felkérésére párizsi emigrációjából 
Magyarországra jött. A 19. században 
elbukott nemzeti függetlenségi felkelé-
seik nyomán több hullámban is mene-
kültek lengyelek magyar földre. Mindez 
az 1848-49-es szabadságharc idején ért 
csúcsra, amikor magyar oldalon lengyel 
légió is harcolt, s lengyel generálisok – 
Bem József, Dembinszky Henrik – ve-

zettek honvédcsapatokat. A világosi 
fegyverletétel után Dembinszky Török-
országba, majd Párizsba emigrált, ahol 
emlékiratait megírta, és ott is hunyt el 
1864. június 13-án. Gondoljunk azokra 
a lengyel tisztekre és közkatonákra is, 
akik a magyarok oldalán vettek részt 
a szabadságharc ütközeteiben és a ma-
gyar függetlenségért a vérüket ontot-
ták. Dembinszky és Bem neve mellé 
oda kell, hogy kerüljön Wysocki Józsefé 
is, aki saját toborzású hadseregével sie-
tett a magyarok megsegítésére. 

OLVASTA(D)? Carolly Erickson: 
A CÁRNÉ LÁNYA  /Gabó Kiadó, 
2009/A történelmi tények mögé rejtett 
kitalált történet a Romanov-dinasztia, 
II. Miklós cár lányának, Tatjana Roma-
novának szemszögéből ismerhető meg. 
A cselekmény bevezeti az olvasót a 20. 
század mindennapjaiba. Megismerteti a 
cári család szokásait. A 93 éves Tatja-
na egészen 6 éves korától visszamenő-
leg meséli el életének (valós és kitalált) 
történeteit. A forradalom előtti fensé-
ges időket Carszkoje Szelóban, majd a 
szörnyűséges hónapokat Tobolszkban. 
Titokban a munkáskórházba jár, ahol 
megismerkedik Konsztantyinnal, a fi-
atal orvossal, és Adalbert herceggel, a 
cowesi utazásuk alatt, akikkel szoros 
barátságot kötnek. Mikor a palota kór-
házában önkénteskedik nővéreivel és 
édesanyjával, megismerkedik Gradov-
val, egy grúz katonatiszttel, akivel szin-
tén közel kerülnek egymáshoz. De vajon 
a háború adta tragikus események után 
kire számíthat igazán Tatjana? És ha 
számíthat valakire, tudnak-e segíteni 
az egész családon? Carolly regényéből 
sokat tanulhatunk a feltétel nélküli, 
igaz szeretetről, törődésről, és a határ-

talan küzdelemről. (Vásárhelyi Virág, 
16 éves)

Holly Black & Cassandra Clare – A 
VASPRÓBA a Magisztérium első köte-
te (Könyvmolyképző, 2016) egy fiúról 
szól, akit behívnak egy mágusi próbá-
ra. Édesapja nem szereti a mágiát és 
azt akarja, hogy a fia elbukjon. Végül 
átmegy a próbán, és a Magisztérium 
diákja lesz, ahol mágiát tanul és meg-
ismerkedik pár ottani diákkal.   Ma-
gisztérium az egyik legizgalmasabb 
könyvsorozat, amit valaha olvastam. A 
történet tele van akcióval és rengeteg 
benne a csavar.  Aki szereti az akciót és 
a fantasy könyveket, azok nagyon fog-
ják szeretni. (Sindely Richárd 19 éves)
Stephen King: „A HARCOS” A Setét 
Torony című gyűjteményének első kö-
tete (Európa,2016), mely egy harcosról 
szól, akinek hosszú, izgalmakkal teli 
utazását követhetjük. Mindvégig egy 
rejtélyes sötét alakot próbál elkapni 
a rejtélyekkel színültig telített világ-
ban. A tömérdek mennyiségű időt fel-
emésztő kalandozás során főhősünk 
számtalan emberrel, személyiséggel, 
történettel ismerkedik meg. Továbbá 
egy váratlan idegen is csatlakozik hozzá 
utazása során, mellyel jobban megis-
merhetjük a harcos személyiségét, illet-
ve mélyebb betekintést is nyerhetünk 
gyermekkorába, ami szintén rejteget 
meglepő, váratlan fordulatokat. Összes-
ségében úgy vélem, hogy Stephen King 
ezen alkotása felnőtteknek, tinédzse-
reknek egyaránt ajánlható amennyiben 
kedvelik a vadnyugati hangulatú sci-fi 
világot, ugyanakkor a ritkán előforduló 
vulgáris szóhasználat miatt ezt a művet 
nem ajánlom a kisebb korosztályoknak. 
(Nagy Krisztián 18 éves)

L. J. Smith Vámpírnaplók: TOMBO-
LÁS (16 éves kortól ajánlott; Könyv-

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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molyképző, 2016) Ezt a könyvet azok-
nak a kamaszoknak és felnőtteknek 
ajánlom, akik szeretik a vámpírokkal 
teli izgalmat és furcsa fordulatokat. Ez 
a harmadik könyv Elena vámpír életé-
ről, illetve a testvérek iránti szerelmé-
ről szól. Elena átváltozott és egy ösz-
sze- zavarodott fiatal vámpír lett belőle. 
Stefan úgy hitte Damon miatt fekszik 
holtan a lány. A két fivér harcolt, ami-
kor Elena felébredt, majd ő rá támadt 
Stefanra, mert úgy látta, hogy bántani 
akarja Damont, az ő alkotóját. Elena 
azért látta Damonban az alkotót, mert 
az ő véréből több volt benne. Stefannak 
összetört a szíve, Elena Damont vá-
lasztotta és azt hitte jobban szereti őt. 
Amikor rájött Elena, hogy viselkedett 
szerelmével, az őt is megviselte. Eköz-
ben Fell Churchben különös dolgok 
történnek. A farkasok megvadultak, 
emberekre is rátámadnak. Damon és 
Stefan úgy gondolják, hogy ugyanaz 
az erő kényszerítette Elena kocsiját a 
folyóba, mint ami a farkasokat arra, 
hogy rátámadjanak az emberekre. Mint 
a későbbiekben kiderült, Katharina állt 
a dolgok mögött, dühös lett, hogy a Sal-
vatore testvérek beleszerettek Elenába. 
Katharina megpróbálta megölni Elen-
át, de ő kiszabadult. Magával akarta 
rántani a napfénybe, ami végleg végez 
vele, de Stefan behúzta őt az árnyékba, 
viszont már késő volt, túl sokáig volt 
a napon. Mielőtt meghal, megígértette 
a Salvatorékkal, hogy vigyázzanak egy-
másra. (Renáta 17 éves)
Akard a megbocsátást, a harag nélküli-
séget!  - Meg kellene bocsátanom neki, 
de nem akarom többé ekkora fájdalom-
nak kitenni magamat – tudom, hogy 
bíznom kellene benne, de nem hiszem, 
hogy kibírnám, ha minden megismét-
lődne! …. „Ki mondta, hogy bíznia kell 
benne?” – teszi fel a kérdést a jól is-

mert pszichoterapeuta.  A megbocsátás 
és a bizalom két különböző dolog. 1.) 
A megbocsátás a múltra vonatkozik. A 
megbocsátás azt jelenti, hogy nem ró-
juk fel a múltban elkövetett hibákat. A 
megbocsátáshoz csupán egy ember kell!  
2.) A megbékélés a jelenre vonatkozik. 
Akkor valósul meg, ha a másik fél bo-
csánatot kér, illetve elfogadja a bocsá-
natunkat. A megbékéléshez mindkét 
fél közreműködésére szükség van. 3.) A 
bizalom a jövőre vonatkozik. Aki bizal-
mat szavaz a partnerének, ismét meg-
nyílik előtte, és ezzel kockázatot vállal. 
Csak akkor bízzunk meg újra benne, ha 
tettei meggyőztek minket megbízható-
ságáról! Sokak nagy dilemmáira ad vilá-
gos választ Henry Cloud: JÁTSZMÁK 
NÉLKÜL (Harmat Kiadó, 2021) című 
írása. A népszerű szerző teljesen világo-
san fogalmaz, mint mindig. Föllélegez-
hetnek és elengedhetik azt a gondolatot 
például, hogy nem bocsátottak meg a 
haragosuknak - ha elolvassák e kitűnő 
könyvet, világossá válik, hogy miről is 
van szó.

MINI GALÉRIA: novemberben Kisfal-
vi Judit tárlatát tekinthetik meg: „30 
ève èlek Dunaharasztiban. Egyaránt 
foglalkozom olaj festèssel és aquarell 
technikával. 8 ève vagyok tagja a Mű-
vèszeti Barát Körnek, ahová szeretettel 
várunk minden festeni szerető- ès vágyò 
városlakòt.”
Kedves Olvasók! Folyamatosan gyűj-
ti az idén 70 éves könyvtár Dunaha-
raszti helytörténeti emlékeit, és ehhez 
várjuk az Önök fényképeit, történeteit. 
Egy-egy kép láttán messzire nyúlik az 
emlékezet. És mi ezeket az emlékeket 
megőrizzük, megosztjuk az érdeklő-
dőkkel. Küldjenek online - jelen idejű, 
közérdeklődésre érdemes – digitális ké-
peket is, hiszen ezek lesznek holnap a 
múltunk. A papír fotókat beszkennel-

jük, és azonnal vissza is adjuk. Már 
több mint 200 képes levelezőlapot és 
közel 10 ezer fotót őrzünk, és teszünk 
közkinccsé honlapunkon. Várjuk Önö-
ket is! Köszönjük! Dunaharaszti Városi 
Könyvtár munkatársai honlap: www.
dhbiblio.hu e-mail: dhbiblio@dhbiblio.
hu telefon: 06-24-531-040 facebook: 
www.facebook.com/dhbiblio

REJTVÉNY: a könyvtár gyűjteményé-
nek egyik becses darabja: mit ábrázol a 
régi felvétel?
ONLINE KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
HARASZTI SZÍVÉBEN - a Dunaha-
raszti Városi Könyvtárban érettségire 
készülőknek, jelentkezni lehet: dhbib-
lio@dhbiblio.hu
NOVEMBERI PROGRAMELŐZE-
TES: 11-én a Dühöngő – a kisgyer-
mekek beszoktatása a könyvtárba - az 
érdeklődés hiányában elmarad. 11-én 
16:00-18:00 Játékdélután. 15-én 18:00 
Mályvavirág Alapítvány estje. 18-án 
18:00 német nemzetiségi könyvbemu-
tató-könyvvásár: Adam Müller-Gut-
tenbrunn: Sváb családregény (Meister 
Jakob und seine Kinder). 25-én 17:00. 
Helytörténeti klub. 29-én 18:00 Tóth 
Péter Lóránt a „versvándor” filmbe-
mutatója személyesen a főszereplővel: 
„Radnóti nyomában”. A film a Duna 
Televízió által meghirdetett Kós Károly 
Nemzetközi Film - és Rádiós Szemlén 
kapott megosztott első díjat. Szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket, tiszteljenek 
meg bennünket a jelenlétükkel!

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK A „Mit 
olvasson a gyerek”, valamint „Holo-
kauszt válogatásunkat”, amelyet intéz-
ményünkben és honlapunkon is megte-
kinthetnek: 
www.dhbiblio.hu>Könyvajánló.

KÖSZÖNET: az Enci Papírnak a tá-
mogatásért; Földváry Tamásnak a kitű-
nő fotókért, dokumentációért Földváry 
Aurélról, a legendás haraszti jegyzőről 
- ismét rendkívül értékes anyaggal gaz-
dagodott archív gyűjteményünk; Kette-
rerné Bauer Mónika haraszti írónak a 
„Megérkeztem” című könyvéért;! Ajánl-
juk az érdeklődőknek.
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Keresztény szemmel
„Elhull a virág, eliramlik az élet…”

Tisztelt Olvasó! A fenti címet Petőfi Sándortól kölcsönöztem, 
a Szeptember végén című versének második versszakából, 
melyet 1847 szeptemberében írt Koltón. A fiatal szerelmes 
férfit már boldogságában is foglalkoztatja az elmúlás gon-
dolata. November elején, különösképpen halottak napján mi 
is temetőt járunk, jártunk. Különös kultusza van nálunk a 
halálnak. Szeretteink sírjára ilyen tájt viszünk virágot, sír-
csokrot, koszorút, gyertyát, mécsest. Lehet, hogy éven át nem 
látogatjuk a temetőt, de ilyenkor igen. Miért is? Mert az em-
ber az egyedüli az egész teremtettségben, akinek van elmúlás 
tudata. Születtünk, meghalunk, ez így közhelyes gondolat. 
Amikor temetőt járunk személyessé válik az elmúlás. Meg-
látogatjuk a dédik, nagyik, szülők, házastársak, legrosszab 
esetben gyerek(ek) sírját. Lehet, hogy sebek tépődnek fel. 
A gyilkos kór az édesanyámat ragadta el 43 éves korában. 
Bevallom, akkor én is lázadtam, 16 évesen. Négy évtizedes 
lelkészi szolgálatom alapján tudom, hogy annyi tabu foszlott 
semmivé, de a halál megmaradt tabunak. Halálos beteg hoz-
zátartozójának ki meri megmondani a végítéletet: meg fogsz 
halni. Pedig az élet eliramlik. Akár akarjuk, akár nem. Kli-

nikai lelkigondozói tapasztalatom mondatja velem, soha nem 
találkoztam olyan nagybeteg emberrel, aki el akarta volna 
dobni az életét. A ”fal közelében” értjük meg, milyen nagy 
kincs az élet. A keresztény remény nem az evilági végtelen 
életre épít. Végstádiumos lelkigondozottam mondta, most 
már ne a gyógyulásért imádkozzunk, hanem azért, hogy 
Jézushoz jusson. Elment, de bizonyos vagyok benne, hogy 
célhoz ért. Ezért mertem a ravatalánál hirdetni, Jézus él, én 
is vele!

Varsányi Ferenc

Aranylakodalom

Szeptember 11-én abban az örömteli eseményben volt ré-
sze családunknak, hogy együtt tudtunk ünnepelni szüleink-
kel -szinte órára pontosan- 50 évvel házasságkötésük után, 
egy megható templomi szertartással az aranylakodalmukon!

Raibli család

Meghívó a dunaharaszti római 
katolikus egyházközségektől
Szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik kerek 25-30-
35-40-45-50-55, akár 60-éves házassági évfordulójukat ünnep-
lik 2021-ben, és szeretnék fogadalmukat megerősíteni a duna-
haraszti Fő úti Szent István templomban november 14-én, fél 
11 órakor tartandó hálaadó ünnepi szentmisén. 
Várjuk azokat az ünneplő párokat is, akik nem Dunaharasz-

tin esküdtek, de itt élnek, és azokat is, akik elkerültek Duna-
harasztiról, de itt tettek fogadalmat és hozzátartozóik által 
lehet őket értesíteni. 
Névre szóló külön meghívót nem tudunk minden házaspár-
hoz eljuttatni, de várunk minden jubiláns házaspárt, azokat 
is, akik tavaly a járvány miatt nem tudtak a hálaadáson részt 
venni.

Láng András plébános
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Beszélgetés Pecznik Gabriellával

A Kerekerdő bölcsőde a Kossuth Lajos utcai Városi Bölcső-
de tagintézménye, amit a megnyitása óta vezet Pecznik 
Gabriella. Október elsején kapta meg a Képviselő testület-
től az 5 évre szóló vezetői megbízást, amellyel tagintézmény 
vezetőből bölcsőde vezető lett, ő felel tehát a két intézmény-
be járó 140 kisdedért és közel 50 munkatársáért. Bizony 
nem volt könnyű megtalálnunk azt az időpontot, amikor 
elkészülhetett ez az interjú, hiszen a feladatok megszapo-
rodtak. Egy napsütéses októberi péntek délben, amikor a 
gyerekek már alváshoz készülődtek, a dolgozószobában végül 
le tudtunk ülni beszélgetni.

Hogy telt a mai nap?
Sűrű volt és változatos. Sok a napi feladat is, hiszen meg-
maradtak az eddigiek, de most még mozgalmasabb lett 
az élet, gyakran át kell mennem a Kossuth Lajos utcai 
bölcsődébe és a polgármesteri hivatalba is. Több a tele-
fon, több a levelezés, ha szabad így fogalmaznom, van 
pörgés, de én ezt is szeretem.
A bölcsődei élet nyugodt, kiszámítható ritmusa és 
a pörgés, dinamizmus hogyan fér össze?
Az első diplomámat Veszprémben idegenforgalmi-szál-
loda szakon szereztem, gimnázium után ezt választot-
tam. Szerettem emberekkel foglalkozni, a szervezést, a 
kommunikációt, így olyan egyetemet kerestem, ahol ezt 
tanulhatom. Sokáig ebben a szakmában dolgoztam, de 
később egyre inkább vonzódtam a gyerekekhez, és sok 
olyan élményem volt, amiben azt tapasztaltam, hogy 
ők is kifejezetten kedvelnek engem. Eldöntöttem, hogy 
szakmát váltok, velük szeretnék foglalkozni. Mivel Du-
naharasztiban élek, a Kossuth Lajos utcai bölcsődében 
kezdtem el dolgozni kisgyermek nevelőként. A korábbi 
vezető, Doleszák Jánosné, szinte rögtön ajánlotta, hogy 

végezzem el az ELTE Tanító- és Óvóképző karon a cse-
csemő- és kisgyermek nevelő szakot, ami egy hároméves 
főiskolai képzés. Abban a nagyszerű tanulási folyamatban 
vehettem tehát részt, hogy miközben csoportban dolgoz-
tam a bölcsődében kisgyermek nevelőként, párhuzamosan 
jártam a ELTE-re, így a gyakorlatot és az elméletet együtt 
tanulhattam három éven keresztül. Sokat tanultam a kol-
légáimtól is és az akkor vezetőmtől, Doleszák Jánosné 
Tündétől, aki engem javasolt tagintézményvezetőnek, 
amikor felépült a Kerekerdő bölcsőde, ahol most ülünk.
Milyen volt egy új bölcsőde tagintézményvezető-
jének lenni? Milyen feladatokkal járt?
Nagy munka volt, hiszen a nulláról kellett felépíteni az új 
intézményt, de Tünde mindenben segített. Már a kivite-
lezés során is beleláttam a folyamatokba, az átadás után 
pedig jött a mélyvíz, de ahogy mondják, teher alatt nő a 
pálma. Üres épület, üres csoportok, amit be kellett lakni, 
otthonossá kellett tenni a januári nyitásra és természe-
tesen össze kellett szokni a csapatnak. Azt mondhatom, 
hogy kiváló munkaközösség alakult ki az elmúlt években.
Hamarosan indul a Bezerédi lakópark szélén a 
harmadik bölcsőde intézmény építése, erről lehet 
már tudni valamit?
A konkrét részleteket még nem, hiszen a polgármesteri 
hivatal és a műszaki iroda koordinálja ezt a fejlesztést 
a városban. A kinevezésem napján a képviselő testületi 
ülésen azonban polgármester úr is említette, hogy hama-
rosan komoly munka vár rám ezzel kapcsolatban, amit 
örömmel várok. Egyrészt azért is, mert egy új kihívás, 
másrészt azért is, mert nagyon izgalmas lesz újra benne 
lenni egy születő bölcsőde kialakításában. Az EU-s sza-
bályok sok mindent előírnak és biztosítják a kényelmes, 
jól funkcionáló, bölcsődei élethez való térkialakítást, de 
tudjuk, hogy egy családi ház építkezésén vagy felújításán 
is folyamatosan egyeztetünk, jelen vagyunk, hiszen a 
részletek nagyon fontosak.
Hány hónapos kortól járhat bölcsődébe egy kis-
gyermek?
Ez településenként változik, mert attól is függ, hány csa-
lád szeretné igénybe venni a bölcsődei ellátást és ehhez 
képest mennyi férőhely van. Dunaharasztiban mi jellem-
zően 2 éves kortól várjuk a gyerekeket. Nem mindenkit 
tud felvenni az óvoda sem, így aki még nem töltötte be a 
harmadik életévét az óvodai nevelési év kezdetéig, több-
nyire hozzánk jön a bölcsibe. A másik fontos ok az, hogy 
a családok anyagi támogatása a gyermek 2 éves korától 
jelentősen csökken, az édesanyák újra munkába állnak, 
szükség van tehát arra, hogy a gyermek közösségbe jár-
jon. Érezzük, hogy évről-évre egyre nagyobb az igény a 
bölcsődei ellátásra, úgyhogy a harmadik, Bezerédi lakó-
park szélén felépülő tagintézmény megnyitása sokat fog 
segíteni a város családjainak és nekünk is.
Mi az, ami miatt a legkisebb gyermekekért dolgo-
zik? Mi motiválja Önt?
A születés utáni első három év a legfontosabb szakasz az 
életünkben. Soha ennyit nem változunk, nem tanulunk, 
nem fejlődünk, az idegrendszerünk, a képességeink hó-
napról hónapra változnak. Gondoljunk csak egy féléves, 
egy egyéves és egy kétéves gyermek közötti különbségre. 
Össze sem lehet hasonlítani őket. A gyerekek itt a bölcső-

Új vezető a Városi Bölcsőde élén!
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dében a szemünk előtt tanulnak meg beszélni, önállóan 
enni, dalolgatni, magabiztosan futni, ugrálni, mászókáz-
ni…és még sorolhatnám. Ezek az évek kincsek. Tanúi va-
gyunk a fejlődésüknek és szakemberként azt is észrevesz-
szük, ha valami apró elmaradás van, így a gyermek a 
lehető leghamarabb megkaphatja a szükséges fejlesztést, 
hiszen tanácsot tudunk adni a szülőknek. A gondozó-
nők, akik egy maximum 14 fős csoportban ketten vagy 

hárman óvják, szeretik, nevelik a kicsiket, szinte mindent 
tudnak az adott kisgyermekről, ismerik a családot, a 
lehető legnagyobb odafigyeléssel és emberséggel végzik 
a munkájukat, amire nagyon büszke vagyok. Én azt 
szoktam mondani, nekem 140 gyerekem van, így gondolok 
rájuk és ez motivál napról napra.

Hazay

Ha holnap minden vagyonát elve-
szítené, és egy segítő szervezet vagy 
intézmény azt mondja ad önnek ru-
hát, élelmiszert, bútort, tévét, akkor 
bizonyára boldog lenne. Csakhogy a 
következőket kapná: „1960-ban varrt, 
kitűnő állapotú nejlon barna öltöny. 
Egy folt sincs rajta, a nagypapáé 
volt, aki csak ünnepnapokon hordta. 
Kicsit naftalin szagú, de teljesen jó 
az állapota. Mellé a mama hagyaté-
ka, a szuper otthonka és rakott szok-
nya: egy ügyes kezű varrónő át tudja 
alakítani.  A gyereknek társasjáték, 
puzzle, igaz, hogy 1-2 darab már el-
veszett belőle, de lehet pótolni egy kis 
fantáziával. A tévé is működik, igaz 
a távirányítója már elveszett, és két 
ember kell, hogy felemelje, de hát, 
akinek nincs, annak ez is jó…”

Rengeteg ilyen és ehhez hasonló 
mondatot hallunk. Ezért kérem meg, 
kedves Olvasó, hogy gondoljon, bele, 
elfogadná ezeket? Ugye, hogy nem 
jó szívvel. Ezért kedves adományo-
zó, mikor elhatározza, hogy elhozza 
hozzánk a már nem használt ruháit, 
ott áll a ruhaszekrény mellett, jusson 
eszébe a következő:
- Koszos, sérült, szakadt divatjamúlt 
ruhát, kérem, ne adományozzon! 
Csak olyat, amit még ön is felvenne 
és tiszta. A Szolgálat nem szemétle-
rakó, nem tudunk naponta több zsák 
ruhát átválogatni és kidobni.
- Ha játékokat szeretnének adni, csak 
ép, minden darabban meglévő játé-
kot adjon. Ha elemes játék, akkor 
elemmel együtt! Mütyüröket, félig 

elhasznált festékeket, kiszáradt gyur-
mát ne adjon. Az ön gyermeke sem 
örülne, ha ilyet kapna.
- Tartós élelmiszernél figyeljen a le-
járati időre! Ha még pár hónap van 
hátra, az nagyon jó, de ha már pár 
hónapja lejárt, ne hozza el, mert nem 
adhatjuk tovább és szemétbe kerül 
(ahová való).
- Ha ajándékba kapott egy vicces 
bögrét, egy értelmetlen semmire nem 
használható háztartási eszközt vagy 
szobrot, „csetrest”, azt – ahogy ön 
sem tudja hasznosítani – más sem 
fogja tudni felhasználni.
- Műszaki cikkek adományozásánál 
azon kívül, hogy működőképes le-
gyen, nagyon fontos, hogy ne azért 
kerüljön hozzánk, mert odahaza már 
nem fér el. Gondolok itt a 30-40 éves 
tévékre távirányító nélkül vagy DVD 
lemezt - már senki nem néz DVD-t. 
Főleg nem VHS kazettát (ebből is 
kaptunk már sokat).
- Kényes kérdés a könyv. Minden 
gondolkodó ember tudja, hogy „köny-
vet nem dobunk ki”. Így könyvtárak 
felszámolásánál egyből ránk gondol-
nak. Azonban a rászorulók, valljuk 
be őszintén, nem könyvet kérnek. 
Ilyenkor azt javaslom, hogy keressék, 
meg a közeli iskolákat, könyvtárakat, 
és egyeztessenek velük. Ott is remek 
helyük lehet.
- Az egyik legnehezebb és legspeci-
álisabb adományozás a bútor ado-
mányozása. Itt hatványozottan igaz, 
hogy ne legyen sérült, hiszen még 
balesetveszélyes is lehet a leeső szek-
rényajtó. Minden adományt befo-
gadó szervezet küzd a raktározási 
gonddal. Nincsenek hektárnyi terüle-
tek, ahol csarnokokban tartanánk a 
bútorokat. A mozgatásuk sem egy-
szerű. Azt szoktuk javasolni, hogy 
interneten, közösségi oldalokon adják 
fel hirdetésként „ingyen elvihető” 
megjelöléssel. Vannak kimondottan 
ilyen csoportok, ahol a rászorulók je-
lentkezni tudnak értük.

- „Van itt egy pár zsák jó holmi, mi-
kor jöttök érte?” Ahogy az első pont-
ban írtam, nem vagyunk szemét-
lerakó, de fuvarozó cég sem. Azok, 
akik tényleg adományozni, segíteni 
szeretnének, megtalálják a módot, 
hogy elhozzák hozzánk – megbeszélt 
időben! Csapták már ránk a telefont, 
megsértődve, hogy „ha nem kell, 
odaadom másnak.” De abba senki 
nem gondol bele, hogy naponta több 
felajánlás is érkezik, fizikai képtelen-
ség lenne mindenhová elmenni. De a 
legjobb mondatok azok voltak” ha 
nem viszik el, kidobom a kukába” 
vagy „most mit csináljak vele drága 
a konténer”
- Egyre többször előfordult velünk, 
hogy nyitvatartási időn túl hozták 
el az adományt. Az este lerakott 
zsákokat aztán az éjjel arra járók 
szétszedték és szétdobálták a ruhá-
kat a koszos, eső áztatta a földről 
szedhettük össze, majd egyből dob-
hattuk is ki. Hiszen koszos, sáros 
ruhát nem adunk senkinek. Kimosni 
a ruhákat nem tudjuk se eszközünk, 
sem emberi erőforrásunk nincsen.  
- Még mindig sokan rákérdeznek 
a rossz cipzárú dzsekikre, felsőkre, 
ruhákra. „Bizonyára akad ott egy 
ügyes kezű varrónő-, aki majd gyor-
san kicseréli a cipzárt”. Nos. nem, 
nem akad. Nincs rá sem forrás, sem 
ember, aki varrónőt keres, méretre 
cipzárt vesz, elszállít, majd vissza…
Úgy érzem, szépen alakul az 

Kedves Adományozó!
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adományozási kultúránk. De mindig 
emlékeztessük magunkat és másokat 
a fölöslegesség és szükségesség speci-
ális összhangjának a megteremtésére 
az adományozás során. Első szem-
pont mindig legyen a praktikusság, 
hogy olyan holmit adományozzunk, 
ami használható, és nézzük a világ 
változásait is. Mert a világ változik, 
mindkét oldalon. Jól adományozni 
pedig csak akkor lehet, ha ismerjük 
azt az oldalt is, amely befogadja az 
adományt. Ehhez pedig lehet kérdez-
ni. Tőlünk is.
A Dunaharaszti Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat tájékoztatja az ado-
mányozni szándékozókat, hogy 2019. 
szeptember 01-től megváltozott az 
adományok fogadásának és kiosztá-
sának rendje.
Adományokat hétfőn és kedden tu-
dunk fogadni. Mindkét napon 8 órá-
tól 17 óráig lehet behozni az ado-

mányokat. Kérjük, ne vegye zokon, 
ha kollégáink adományát átnézik, és 
amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az 
más számára nem használható (sza-
kadt, koszos, használhatatlan fél pár 
cipő,1 db kesztyű stb.) úgy azt nem 
vesszük át. A kapuban lerakott vagy 
az udvarba bedobált zsákokat auto-
matikusan kidobjuk, szolgálatunk 
nem győzi heti szinten elszállítani a 
szemetet, mely adományként érkezik.
Az adományok kiközvetítése, kiosz-
tása minden héten, keddi napokon 
történik 9 - 14 óráig. Ruhaosztáson 
való megjelenés feltétele a dunaha-
raszti lakcím és Taj kártya megléte. 
És néhány fénykép arról, hogy az 
adománynak szánt zsákok milyen 
felajánlásokat tartalmaznak, és 
hogyan kerülnek intézményünkhöz.
Köszönjük mindazoknak, akik ado-
mányaikkal segítik a rászoruló csa-
ládokat.

Ezúton köszönjük, Nyágai Béláné, 
Valcz Józsefné, Szinai Gáborné, 
Horog Katalin, Nagy Sándor és Var-
ga János áldozatos munkáját, mert 
minden héten vállalják az adományok 
fogadásával és osztásával járó, nem 
könnyű fizikai tevékenységet, amit 
önzetlenül, saját szabadidejük 
terhére, térítésmentesen végeznek.

Dunaharaszti Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói.

Vendégségben Diósdon

Örömmel fogadtuk el kétéves kihagyás után a diósdi NNÖ 
felkérését, hogy városi programjukat színesítsük fellépé-
sünkkel. Nyári próbáink után boldogan vettük elő az elmúlt 
évtized dalait, melyekből vidám műsort állítottunk össze. A 
színpadra kórusunk legfiatalabb tagjai is elkísértek minket. 
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy városunk ve-
zetése ajánlotta kórusunkat erre a fellépésre! 
Szeptember 11-én nagy sikerrel és elégedett közönséggel 
részt vettünk az eseményen – igaz nem teljes létszámmal.
Néhány éve egyesületként működünk és feladatunknak érez-
zük  a német nemzetiségi zene megismertetését és átörökítését. 
Folyamatosan növekvő városunkban lehetőséget kínálunk 
közös éneklésre a zenét, éneklést kedvelő közönségnek a Blu-
menstrauss kórusban!

Éves koncertjeink számát 10-12 alkalomra tervezzük, melyek 
során városunk rendezvényein és több német nemzetiségi te-
lepülés programjában veszünk részt. Felléptünk Csolnokon, a 
fekedi Stifolder fesztiválon, Ágfalván, énekelhettünk Pécsen a 
Kodály Központban és készülünk októberben Pápára.
Próbáink hetente csütörtökön 18-20 óráig vannak, az Evan-
gélikus Egyházközség helységében, a Damjanich és Móra Fe-
renc utca sarkán.
Aki szeret és egy kicsit tud is énekelni, akinek szimpatikus ez 
az aktív, élménydús program és kevés kis szabadidejét haj-
landó e célra fordítani, no meg jó társaságot, új barátokat 
keres: az a Blumenstrauss Kórusnál jó helyen jár! A zene 
boldoggá tesz bennünket!
Érdeklődni lehet a kórus Fb oldalán
Támogatónk: Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat

Somkuti Edit  
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„A védett növény- vagy állatfajokat 
elsősorban ritkaságuk, és nem külön-
leges szépségük teszi értékké. Ha nem 
figyelünk rájuk, úgy a természetnek 
ezek az alkotásai örökre eltűnhetnek 
környékünkről, országunkból vagy akár 
a földünkről is A Kápolna-domb ter-
mészeti értékei sok évszázad óta meg-
vannak. Ahhoz, hogy ezek az értékek 
továbbra is megmaradjanak, nekünk, 
ma itt élő embereknek nem kell többet 
tennünk annál, mint, hogy megőrizzük 
ezt a területet a maga természetes ál-
lapotában.”

 Dr. Sziráki György

Városunk határában elterülő erdőnk 
„bejáratánál” található a Kápol-
na-domb, ami helyi természetvédel-
mi jelentőséggel bír az itt élő homoki 
gyepet kedvelő védett, vagy fokozot-

tan védett virágok miatt. Az arra já-
rók táblákon is olvashatják: itt védett 
virágok élnek. Az élőhely zavartalan 
volt több évtizeden keresztül, de saj-
nos - egy nem szakszerű tereprende-
zés miatt - 2011-ben felborult az élő-
világ egyensúlya, és a túlnyomórészt 
invazív cserjék vették át az uralmat 
a domboldalon. Ez azonban azzal 
járt volna, hogy az itt őshonos ho-
moki gyep megszűnik, a csak benne 
élő virágok eltűnnek, köztük a védett 
pusztai meténg, a szártalan csüdfű, 
homoki nőszirom, a fokozottan vé-
dett csikófark és a homoki kikerics is. 
Ezenkívül még legalább 50 faj példá-
nyait lehet itt megtalálni, a sokféle-
ség pedig már önmagában is érték. 
Dr. Sziráki György a Természet-
tudományi Múzeum nyugalmazott 
főmuzeológusa, Dunaharaszti ter-
mészeti értékeinek számontartója, 
ismerője hívta fel figyelmünket a 
Kápolna-dombot fenyegető veszély-
re. 2012 júniusában a “zöldhatóság”, 
azaz a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Fel-
ügyelőség úgy rendelkezett, hogy a 
Kápolna-dombon a kápolna falától 

északra bármilyen tevékenység csak 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal egyez-
tetve végezhető. Ennek megfelelően 
a DINPI illetékeseivel egyetértésben 
kerültek meghatározásra a cserjemen-
tesítések időpontjai, és került kidolgo-
zásra a megfelelő kíméletes és szak-
szerű eljárás. Ennek lényeges eleme, 
hogy a gyökerekig lehatoló felszívódó 
herbiciddel egyenként kell kezelni a 
vágásfelületeket. Fontos, hogy maga a 
gyep ne károsodjon. Ez az irtási mód 
nagyon aprólékos, lassú, nagy figyel-
met, türelmet követelt tőlünk.
Az óvodánk Zöldszivesei közül peda-
gógusok, szülők kapcsolódtak be az 
önkéntes munkába. Már a kezdettek-
kor csatlakozott Vásárhelyi Gabriella 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános is-
kola tanára, illetve az iskola felhívásá-
ra néhány felsős diák is. Az első cserje 
vágása, természetvédelmi szempont-
ból is szakszerű kezelése a területnek 
már 7 éve történt. Azóta minden év-
ben felkeressük a területet, hogy a 
felújuló hajtásokat visszametsszük, 
illetve újabb területeket nyissunk 
meg, ezáltal segítsük a természet 
„gyeprekonstrukciós” folyamatát. 
Idén május végén és most ősszel ok-
tóber 2-án több zöldszives óvónéni, 
szülők, tanárok, diákok, természet ra-
jongók és – természetesen - az akció 
vezetője Gyuri bácsi ismét kezébe vet-
te a metszőollót, ágvágót, és sikerült 
egy újabb területet megtisztítanunk. 
A domboldal, hála a sok évi kitar-
tó munkának még mindig élőhelye a 
Zöldszivesek védnöksége alatt álló vi-
rágoknak. Szerencsére önkormányza-
tunk 2 éve megvásárolta a domboldal 
területét a mögötte található erdő egy 
részével, így most már biztosítva van 
vezetőink figyelme és támogatása is a 
terület védelme érdekében.
A munkának nincs vége, tavasz-
szal folytatjuk!  Városunk lakói-
nak segítségét is szívesen fogadjuk! 

Mester Andrea

Zöldszivesek újra munkában
cserjementesítés a Kápolna-dombon 
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Régi, új vizeken

Az idén a Covid járvány miatt elég későn tudtuk a túrát 
megszervezni. Több útvonal javaslatból végül is a Moso-
ni-Duna – Szigetköz túra lett a nyerő. Ilyen túránk sem 
volt még, amely során egy út alatt két régebbi túraútvona-
lat eveztünk végig. 
A 127 km hosszú Mosoni-Duna, mely a vándortúrázást 
szeretők számára nyújt vízitúrás lehetőségeket Rajka és 
Vének között. (Mi csak Győrig eveztünk) A folyó kanyar-
gós, közepesen széles, néhol izgalmas, de a legtöbbször bé-
kés, csorgásra, pihenésre alkalmas. A Mosoni-Duna délről 
határolja a Szigetközt. Folyása általában lassú, ám a felső 
szakaszán Rajka és Mosonmagyaróvár között több helyen 
gyors, izgalmas, néhol már-már kifejezetten komoly tech-
nikát igényel az evezés.
Mosonmagyaróvár után lecsillapodik, itt egy duzzasztó 
melletti rövid vízicsúzda teszi izgalmassá az utat.
Kimle alatt pedig már kifejezetten lassú, csorgós, 
“lötyögős”. Hajóforgalom nincs, motorcsónakok előfordul-
nak, de a túrázókra odafigyelnek.
Sajnos egyre nehezebb rendezett kempinget találni, ami 
van az pedig eléggé „nomád” és drága.
Az idei túránkon kétszer mosott el az eső minket. Először 
amikor még busszal utaztunk Rajka felé (még a busz is 
beázott), másodszor pedig Kimlén táboroztunk már, de 
itt a sátraink alulról és felülről is átáztak! Ez a sok eső 
olyan villám árvizet okozott, hogy mire Győrbe érkeztünk 
addigra a táborhelyünk már víz alatt állt, és nekünk a 
töltés mögötti strandon kellett tábort verni. Győrben egy 
napot pihentünk, sokat játszottunk és a város szépségei-
vel is megismerkedhettünk. Innen busszal utaztunk a Szi-
getközbe és a Dunakiliti Vadvíz kempingből indultunk és 
Ásványráróig terveztünk eljutni.A Nagy- és a Mosoni-Du-
na ölelésében, a Duna hordalékából épült Szigetköz a ter-
mészetjárók kedvenc célpontja.  A Szigetközben a Duna 
ezer ágra szakad, a keskeny, vadregényes folyóágrendszer 
számos csodát tartogat. Itt valóban szükség van a vízi-
térképre, vagy jó helyismerettel rendelkező vezetőre, mert 
itt el lehet tévedni a vízen. Indulás után nemsokára nem 
kis izgalmat okozott az első komolyabb zúgó, mely a ma-
gas vízállás miatt nem volt olyan nehéz, mint hittük és 
több hajó összefogva könnyen túl jutott rajta. Dunaszige-
ten táboroztunk két napot.  Óriási forgalom van az itteni 
kempingekben. Rengeteg csoport indul és érkezik minden 
nap. Sokan itt ismerkednek meg az evezés alapjaival, itt 
szeretnek bele egy életre a vízitúrázásba. A sodrás itt nem 
jelentős, így kezdők és gyermekek számára is ideális terep 
lehet arra, hogy megismerkedjenek az evezés szépségeivel. 

A mi fiataljaink is itt tanultak kormányozni, és kajakoz-
hattak is, ha még volt elég erejük hozzá. Janika minden-
kivel szívesen elment egy-egy körre. A folyó felső szaka-
szán lépten-nyomon hódok nyomait láttuk – megrágott, 
kidöntött fák tanúskodnak e lapátos farkú, nagyméretű 
rágcsálók jelenlétéről. A vízitúra során zátonyok, szigetek 
és a folyóágakat szegélyező ligeterdők között evezünk. Ba-
rangolhatunk széles, nyílt vízfelületen, szűkös, faágakkal 
tarkított vadregényes szorosokban. Ha nagyon figyelünk, 
szürke gém, bakcsó vagy küszvágó csér kerülhet a szemünk 
elé– sőt, nem ritka a jégmadár sem.  A Szigetköz igazi 
halparadicsom, ez a dunai halállomány egyik legfontosabb 
ívóhelye. Érdemes útba ejteni a denkpáli hallépcsőt, ahol 
megtudhatjuk, mi a szerepe egy hallépcsőnek, és hogyan 
használják a halak. Az út során több nagyobb zúgóval is 
találkoztunk, ahol csak a csónakok átemelése után lehe-
tett tovább haladni. Ezek a zárások teszik lehetővé, hogy 
a Szigetköz olyan legyen amilyen –vad, romantikus, -ter-
mészetes. Túráink várva-várt eseményei között az egyik 
legfontosabb program az út végén történő „avatás”. Ilyen-
kor fogadjuk be közösségünkbe azokat, akik először vesz-
nek részt vízitúrán, és azt sikeresen végig csinálják. Ekkor 
avatjuk a már több túrán résztvevő ifiket, és felnőtteket is. 
Az idén a „nagyok” (Lackó, Colos, Niki, Marci) egy Hawaii 
hangulatú avatási ceremóniát találtak ki és készítettek elő. 
Nagy sikere volt a felnőtt férfikórusnak, és az elkészített 
jelmezeknek. NAGY KÖSZÖNET NEKIK.  

A szigetközi kempingek nem igazán alkalmasak arra, hogy 
a nyugalmat szerető túrázók csendben tölthessék el éj-
szakájukat. Diszkók, koncertek, éneklő, bulizó társaságok 
váltják egymást, és bizony a sátor nem igazán hangszige-
telt építmény. Az utolsó éjszakánkat egy szlovák zenekar 
tette „felejthetetlenné” ezért mindenki kellemesen elfárad-
va, de kialvatlanul ült fel a buszra. Hazafele már a jövőévi 
túráról álmodoztunk, és elkezdtük a visszaszámlást!

Czompa Gyula
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A Nyitott Kör színházi nevelési programjában vet-
tek részt a 9-10 éves dunaharaszti gyerekek.
Csúfolódás, kiközösítés, megalázás, piszkálódás, megfélem-
lítés – a statisztikák szerint a gyermekek nagy részét érinti 
ez a fájdalmas tapasztalat, mégis szülőként számtalan 
esetben csak legyintünk, elbagatellizáljuk az iskolában 
zajló erőszakos, bántó folyamatokat: ne vedd magadra, 
a gyerekek már csak ilyenek, ne törődj vele… a Nyitott 
Kör Egyesület színházi nevelési programja a dunaharaszti 
negyedikes általános iskolás kisdiákoknak és az őket ta-
nító pedagógusoknak a drámapedagógia módszertanával, 
eszközeivel segített abban, hogy a bullyingot mint jelen-
séget tudatosítsák, megelőzzék illetve képesek legyenek 
kezelni, ha azt észreveszik. A projekt a Dunaharaszti Ön-
kormányzat kezdeményezésére létrejött KEF (Kábítószer 
Ellenes Fórum) programon belül Bogdán Marianna iskola 
védőnő szervezésében valósult meg a tavalyi és az idei tan-
évben, és hamarosan egy pedagógusoknak szóló szakmai 
beszélgetéssel fog zárulni.

Mit is jelent a bullying?
Megfelelő magyar szavunk nincs is erre az összetett jelen-
ségre, leggyakrabban bántalmazás, zaklatás kifejezéseket 
használja a pedagógia. A bullying egy olyan hosszabb időn 
át elkövetett, szándékos és tudatos bántalmazó cselekvés-
sor, melyben a viszonyok kiegyenlítetlenek, a szerepek nem 
cserélődnek fel. Sok esetben az áldozat áldozat marad, míg 
a bántalmazó bántalmazó. A jelenséget többen szemlélik, 
ők fontos szereplők, hiszen, ha csak egyikük is beavatkozik, 
védelmezőkké válnak, megváltozik a helyzet dinamikája 
és új irány indulhat el. A bullying akár hetekig, hónapo-
kig vagy évekig is folyhat, ha nem avatkoznak be, sajnos 
kamasz gyerekek esetében olykor tragikus kimenettel is 
végződhet. A tartós csúfolódás, kiközösítés miatti viselke-
dés-változás azonban már kisebb gyermeknél is észrevehe-
tő, akár a túlzott befelé fordulás, bezárkózás, akár a düh-
kitörések formájában, de jelentkezhet ismeretlen eredetű 
fejfájás, hasfájás, ami a pszichoszomatikus tünetek egyik 
leggyakoribb formája. A legkisebbeknél még nem beszél-
hetünk tudatosságról, azonban az életkor előrehaladtával 
sajnos egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a szerepek 
bemerevednek, ha a szemlélők nem segítenek és nem vál-
nak védelmezővé. Ha tabusítjuk a témát, akkor mindenki 
azt hiszi, hogy egyedül van, de ha nyíltan beszélünk róla, 

akkor kiderül, hogy sokan szenvednek attól, ha akár csak 
szemlélőként tanúi a bullyingnak.
A Nyitott Körből két szakembert, Meszlényi-Bodnár Zol-
tán színész-drámatanár, rendezőt és Dóczi-Vámos Gabri-
ella pedagógiai szakértő, kutató mediátor, család-gyermek 
ifjúságvédelmi szakembert, aki a „KÖZünk van hozzá?!” 
közösségi szerveződés egyik alapítója is, a dunaharaszti 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolából pedig Szabóné Kovács 
Éva tanítót, osztályfőnököt kérdeztük.
Milyen hatása van a drámapedagógiának?
Meszlényi-Bodnár Zoltán: A színházi nevelés az élményen 
keresztül tud hatni a gyerekekre. Nem probléma megol-
dók vagyunk, akik instant megoldással jönnek, hanem 
arra vállalkozunk, hogy közösen játszunk el egy történe-
tet, amiben a diákok szeme előtt, az ő részvételükkel, sok 
apró lépésben megvalósul az iskolai bántalmazás, vagyis 
a bullying. Átélhetik, megtapasztalhatják, hogy milyen 
stádiumai vannak ennek a folyamatnak, így segítjük őket 
a tudatosításban. Az élmény hatására közösen gondolko-
dunk azon, hogyan is történhetett meg ez, kik a szereplők, 
mit is lehetne tenni annak érdekében, hogy megállítsuk a 
bántalmazó folyamatot. Beépített kérdésekkel vezetjük a 
gyerekeket. Pl. Ez így megtörténhet az iskolában? Vagy 
van benne valami, ami túlzó? Mi volt benne a bántás? Mi 
a bántalmazás? A kérdések megválaszolásával a gyerekek 
egyre érzékenyebbek és tudatosabbak, csoport döntéseket 
hoznak és közösen alakítják át a történetet pozitív irány-
ba. A játékban a gyerekek a szemlélőket alakítják, a szí-
nész-drámatanárok játsszák az áldozati és a bántalmazó 
szerepeket, így a gyerekeket nem terheli bűntudat vagy 
felelősség, szabadon tudnak gondolkodni. Dunaharaszti-
ban fantasztikus élmény volt megtapasztalni, hogy minden 
osztályban gyorsan észrevették a gyerekek, hogy itt bizony 
gond van, azonosulni kezdtek az áldozat lehetséges negatív 
érzéseivel, empatizáltak és megoldásokat kerestek.
Mit élnek át a gyerekek a foglalkozáson?
Dóczi-Vámos Gabriella: Az előadás megnyitja az érzése-
ket, mozgósíthatja a gyerekek tapasztalatait, előjöhetnek 
korábbi emlékek, s mindezt segíti, hogy a játék védett 
környezetben és ismerős közösségben történik. A gyerekek 
a kulcsszereplőket, a szemlélőket alakítják az eljátszott 
történetben. Csak ők tudják megváltoztatni a helyzet 
dinamikáját, és ha nem változtatnak, akkor fenntartják 
a bántalmazás lehetőségét. A történetben a pedagógust 
alakító színész vagy túl szigorú, vagy túl megengedő, te-
hát a gyerekek nem kapnak tőle valódi segítséget. A 110 
perces közös, interaktív játék során először végig viszik a 
történetet az utolsó fázisig, ami a Gumicukor c. játékban 

Tehetsz ellene! – bántalmazás az iskolában
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egy szándékos könyvrongálás. Utána azonban megtörté-
nik az újra játszás: a gyerekekkel a színészek eljátsszák 
azt a történetet, amikor a helyzeten aktívan változtatni 
tudnak és átélik, hogy hogyan állítható meg a bullying. 
Az előadáshoz egy nagyon fontos tudatosító foglalkozás is 
tartozik: a történet feldolgozásán keresztül a diákok meg-
ismerik a bullying jellemzőit, a hozzá kapcsolódó szereplő-
ket, a bullying és konfliktus közti különbségeket és azokat 
a mondatokat és viselkedésformákat, amikkel védelmező-
ként közbeléphetnek és az áldozat segítségére siethetnek. 
A beszélgetés és a látottak feldolgozása természetesen az 
osztályfőnökökkel is megtörténik, ő is segítséget kap ah-
hoz, hogy az osztályában tapasztalt kritikus viselkedésekre 
a lehető legjobb válaszokat tudja adni és ötleteket kíná-
lunk ahhoz, hogy milyen formákban dolgozhat tovább a 
diákokkal.
Milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagod-
tak a gyerekek és a pedagógusok?
Szabóné Kovács Éva osztályfőnök, tanító: A gyerekeket 
teljes mértékben bevonták a színészek, így ők nem csak 
figyelték a történéseket, mint egy színházi előadást, hanem 
beleélték magukat a helyzetbe, úgy érezték, hogy ők is 
színészek. Ehhez a programhoz még hasonlót sem tapasz-
taltam a pedagógusi pályám során, nagyon tetszett. A mi 
munkánkat is segítette, a gyerekek pedig egy másik néző-
pontot kaptak azzal, hogy ők is szereplők voltak a törté-
netben. A drámatanárok külsősök voltak és mégis nagyon 
jól értettek a gyerekek nyelvén, magabiztosan terelték, irá-
nyították a csapatot, pedig ez a korosztály sokszor elka-
landozik. Nagyon jól mederben tartották a játékot, finom 
eszközökkel, sosem bántóan, de határozottan valósították 
meg a céljaikat. Osztályfőnökként azt látni, hogy minden 
gyerek az áldozattal azonosult, kiálltak mellette, megvéd-
ték, ez fantasztikus érzés volt nekem, megható élmény. Az 
osztályomban ilyen erős megalázás nem volt, mint amit a 
történetben eljátszottak, de a pályám során ehhez hason-
ló konfliktust azért tapasztaltam. Én minden osztálynak 
ajánlanám, annyira értékes volt ez a program, amiben na-
gyon mély emberi kérdéseket érintettek és az első pilla-
nattól kezdve szívesen részt vettek benne a kisdiákjaim. 
Biztos vagyok abban, hogy eszükbe fog jutni ennek a tör-
ténetnek, játéknak, közös élménynek a tanulsága és akár 
kamasz korukban is tudni fogják, mi a helyes viselkedés és 
fel fogják ismerni saját felelősségüket. Hiszen tehetnek el-
lene, megállíthatják a bántalmazást, megalázást, kirekesz-
tést, ha szemlélőből védelmezővé válnak.

Hazay

Haraszti MagyarTáncház
A Művelődési Házban

November 5-én 18 órakor

December 3-án 18 órakor

A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
Naprakész információk a facebook oldalon. 
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok, 
tanítással!
Játszik Vizeli Bálint 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!
Magyar Tánc oktatás gyerekenek
Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves 
korú gyermekeket folyamatos csatlakozással a Duna-
haraszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).
Dunaharaszti Néptáncműhely
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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Szeretettel köszöntjük a 90 éves

Szeretettel
köszöntjük 

a 95 éves 
Izsvák Jánosné, 

Emilia (Emus néni)

Vígh Imre
Veres Jánosné 
Eta néni

2021. szeptemberében  el-
hunytak neve és életkora

Alföldi Lajos  élt 71 évet
Aschenbrenner László élt 57 évet
Benyeda László  élt 65 évet
Cseh Zoltán  élt 51 évet
Dóra Tamás  élt 52 évet
Fodor László  élt 65 évet
Halász Balázsné élt 87 évet
Hatos József  élt 85 évet 

(augusztusban hunyt el)
Horváthné Véghseő Katalin Mária 

élt 62 évet
Kaizer Gyula  élt 89 évet
Kiss Istvánné  élt 88 évet
Kőrösi Ferenc András élt 73 évet
Mézes Tibor Mátyásné élt 69 évet
Miklós János  élt 87 évet
Rácz Jenő  élt 91 évet
Saly Zoltán  élt 88 évet
Sárközi Ferenc  élt 90 évet
Stocker Tiborné  élt 68 évet
Szabó Ferenc Lajos élt 72 évet
Szilágyi Rozália Terézia élt 12 évet
Varga Gyula  élt 78 évet

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

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

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

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

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

Mentők
D.HARASZTI MENTÉSI PONT  24 655 443

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

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

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelőben 
látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2021. szeptemberben szüle-
tettek névsora
Révész Máté  09. 01.
Várda Gréta  09. 02.
Kozák Raul Alen 09. 05.
Tóth Lilla  09. 07.
Pákozdi Péter  09. 08.
Lehoczki Emma 09. 11.
Molnár Bálint  09. 11.
Nacsa Benjámin 09. 11.
Papp Teodor  09. 12.
Kórik Nimród  09. 15.
Kakas Olivér György 09. 16.
Szekeres Marsal 09. 16.
Szabó Izabella  09. 17.
Bózsa Zóra  09. 20.
Gyuricza Noel  09. 20.
Majláth Benedek 09. 20.
Geosits Bianka Zoé 09. 21.
Erdős Szófia  09. 24.
Fajta Timoti Attila 09. 24.
Törincsi Adrián 09. 24.
Fodor Nóra Szilvia 09. 25.
Sipos Benedek  09. 28.
Tóth Kornél  09. 28.
Czető Zoé  09. 30.

Közélet
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DMTK-Sakk
Dunaharaszti sakkozók sikerei az or-
szágos versenyeken

A pandémia harmadik hulláma után 
a szakosztály felnőtt és ifjúsági ver-
senyzői több kiemelkedő eredményt 
értek el országos egyéni versenyeken.
A Magyar Rapid Egyéni Bajnok-
ság és VI. Csaba Árpád Emlék-
verseny
A versenyen idén rekordszámú nevező 
volt, 190 fő. A nőknél holtverseny ala-
kult ki, ami Papp Petrának kedvezett 
és végül ő lett az idei magyar rapid 
női bajnok. Ezzel megismételte tava-
lyi eredményét.
A Női Magyar Rapid Bajnokság vég-
eredménye:

1. Papp Petra (Dunaharaszti MTK) 
2. Terbe Julianna (Szigetszentmiklósi 
Sakk Egylet)
3. Kovács Klára (Pénzügyőr SE)  

Korcsoportos Magyar Bajnok-
ság, Tapolca 2021.08.02-06.
Szép eredményt értek el Dunaharaszti 
MTK versenyzői az idei Korcsoportos 
Egyéni Magyar Bajnokságon. A 10 
éven aluli lányok csoportjában Farkas 
Sára veretlenül lett bajnok, míg test-
vére Farkas Róza a 8 éven aluli lányok 
között a második helyen végzett. Az 
Országos Egyéni Bajnokságon az 1. 
helyezettek a Világbajnokságon való 
részvétel jogát, a 2. helyezettek az 
Európa Bajnokságon való indulás jo-
gát szerezték meg.

Leány U10 korcsoport:
1. Farkas Sára (Dunaharaszti MTK)
2. Balogh Borbála (Kisújszállás)
3. Kiss Inez (Budapest MTK)

Leány U8 korcsoport:
1. Medvegy Mária (TFSE)
2. Farkas Róza (Dunaharaszti MTK) 
3. Darvalics Luca Fanni (Tapolca)

Korcsoportos Magyar Bajnok-
ság, Eger 2021.08.23-27.
A 18 éven aluli Korcsoportos Bajnok-
ság döntőjében Baski Barnabás végig 
az élmezőnyben haladva szerezte meg 
a bajnoki címet kiélezett küzdelem-
ben. Gonda László nagymester irányí-
tásával érte el ezt a kiemelkedő sikert.

Végeredmény 7 forduló után:

1. Baski Barnabás (DMTK)
2. Öngüt Tamás Günes (Bp.MTK)
3. Gehér Koppány (Budapest MTK)

65 év felettiek Országos 
Sakk Bajnoksága Budapest, 
2021.09.13-23.
Kovács István, szakosztályunk ver-
senyzője végig az élmezőnyben halad-
va, veretlenül nyerte meg a 65 éven 
felüliek Országos Sakk Bajnokságát. 
A 44 fős mezőnyben 9 mérkőzésből 8 
pontot ért el.

Októberi Első Szombat Verseny-
sorozat Budapest, 2021.10.02-12.

A Nemzetközi Nagymesteri csoport-
ban Bérczes Dávid 9 mérkőzésből 
6,5 ponttal az első helyen végzett. 
A Nemzetközi Mesteri csoportban 
Bálint Vilmos 10 mérkőzésből 6,5 
ponttal a második helyen végzett.

A nyár folyamán számos egyéni ver-
senyen készültek versenyzőink a 
2021/2022. évi csapatmérkőzésekre. 
Öt csapattal veszünk részt a csapat-
bajnoki küzdelmekben: Szuperliga 
(régi NB. I.), NB. II., a Pest megyei 
csapatbajnokságban 3 csapattal: Szu-
per csoport, Pest megyei I. osztály és 
Pest megyei I/A. osztály. Októberben 
rajtoltak a csapatbajnokságok és va-
lamennyi csapatunk sikeresen kezdte 
el a bajnoki szezont.

Eredmények:
Szuperliga:
Dunaharaszti MTK I. - Duocor-Ma-
kói SVSE  8 - 4
NB. II.: 
Dunaharaszti MTK II. - Sárkány- Si-
nus DSE  9 - 3
Szuper csoport: 
Dunaharaszti MTK III. - Alag-Du-
nakeszi   6 - 4
Veresegyház - Dunaharaszti MTK III. 
   2 - 8
I.osztály:
Dunaharaszti MTK IV. - Aszód
   7,5 - 2,5
Törökbálint - Dunaharaszti MTK 
IV.   1 - 9
I/A. osztály: 
Dunaharaszti MTK V. - Alag-Du-
nakeszik  2,5 - 2,5

Schubert/Markos 
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2021. október 20-án került megren-
dezésre a Dunaharaszti Munkás Tes-
tedző Kör rendkívüli küldöttgyűlése. 
A József Attila Művelődési Házban 
megtartott rendezvényen a Magyar 
Birkózó Szövetség részéről Virág La-
jos elnökségi tag is részt vett. Beszé-
dében elmondta, hogy a Szövetség 100 
éves fennállása alkalmából látogatott 
településünkre.
Köszöntötte Dr. Szalay Lászlót, váro-
sunk polgármesterét, és mindazokat a 
sportszakembereket, akik tettek a ha-
raszti birkózásért. Elismerésben része-
sült Lenkó Károly, Lenkó Petra, Gu-
lyás Zoltán és Kulcsár Ferenc. Végül 
Kopasz Hanna vehette át a plakettet, 
amit 2020-ban nyújtott teljesítményé-
vel érdemelt ki. 
A küldöttgyűlést követően a program 
ünnepélyes díjátadással folytatódott. 

A 2020-ben elért eredmények alapján 
először a szakosztályok legjobb után-
pótlás és felnőtt sportolóit szólította 
Dr. Szalay László polgármester és 
Hajdu Zsolt a város Oktatási, Műve-
lődési és Sport Bizottságának elnöke.
Birkózás  UP Kopasz Hanna
Karate   UP Fedor Zoltán
FN Weinber Tamás
Kosárlabda  UP Seregély Balázs
FN Major Előd
Labdarúgás  UP Tóth Zsombor
FN Szalai András
Sakk  UP Baski Barnabás
FN Fodré Sándor  
Tenisz  UP Manno Dániel
FN Végh Krisztián
Vízisport  UP Ficzere Gergő
Ezt követően került átadásra az „Év 
sportolója” cím. 

A díjat Almási Zoltán t e n i s z e z ő 
kapta, aki 2020-ban hibátlanul szere-
pelt a csapatbajnokságokon, az összes 
mérkőzését megnyerte. Szenior korosz-
tályban Budapest és vidék bajnok lett 
egyéniben. A szenior világbajnokságon 
Horvátországban a magyar válogatott 
tagjaként kilencedik helyen végzett.
Ezután az „Év csapata” díjat vehette 
át a felnőtt NB III. asztalitenisz csapat.
A 2019-20-as bajnoki idényben a cél az 
NB III-ban való jó szereplés volt, ezért 
erősíteni kellett a csapatot. Kis Tamás 
és Sós Tibor mellé Polgár László, Parti 
István és Szép Gábor érkeztek. Sajnos 
Sós Tibor megsérült, végül a többiek 
a 3. helyet szerezték meg az NB III. 
Közép-Magyarország csoportban.
Gratulálunk minden díjazottnak! 

Kulcsár

Rendkívüli küldöttgyűlés, díjátadó ünnepség
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Kisállatok 
a tornateremben!

Nem váltottunk profilt a II. Rákóczi 
Ferenc Iskolában, csak a hagyományos 
kiállításunkat tartottuk meg az állatok 
világnapja alkalmából. 
Reggel a kapuban a következő, aranyos 
párbeszéd zajlott:
-Nézd! Ott a kutyus a fán.
- Nem látom! Hol van?
- Ott, az elefánt mellett! -mondta egy 
csillogó szemű kislány az osztálytársá-
nak.
A figyelemfelkeltő dekorációnk, hogy 
a fákra, bokrokra különböző plüss ál-
latokat tettünk, ezek szerint jól sike-
rült, csak úgy, mint a rendezvényünk, 
aminek célja a felelős állattartásra való 
nevelés.
A tornateremben beosztás szerint ér-
keztek a csoportok az ovisoktól a vég-
zősökig. Érdeklődve nézték az év állata-
iról készült tablókat, falevél és termény 
képeket, információs táblákat. Figyel-
tek, beszélgettek, simogattak, rácsodál-
koztak…tanultak. 
Bőséges kínálat volt a házi kedvencek-
ből, gekkótól a nyuszikon át, a tengeri 
malacig, hörcsögök, teknősök, csigák, 
aranyfácán, kicsit morcos cica, valamint 
kacsák, tyúkok is színesítették a kiállí-
tott állatok népes táborát. Ez a délelőtt 
erről szólt.
 Van, aki kedvet kapott és már tudja, 
mit kér karácsonyra. 

Jövőre ugyan ilyen lelkesedéssel kezdjük 
a szervezést, mert látjuk, mennyire tet-
szik a gyerekeknek ez a program. 

Bakkné B. Zsuzsa
 

Sportnap 
a Rákócziban

Szeptember 24-én iskolánkban a moz-
gásé volt a főszerep. Hagyományosan 
idén is csatlakozott intézményünk az 
Európai Diáksport Napja sportprog-
ramhoz. 
Délelőtt az alsó tagozatos kisdiákok 
buzdításától volt hangos a nagy tor-
naterem, ahol a játékos sportvetélke-
dő feladatai jelentettek kihívást a 2-4. 
osztályok csapatainak. A 2008/2009-
es tanévben útjára indított háziver-
senyünk az alsó tagozaton töretlen 
népszerűségnek örvend a kisdiákok 
körében. Hatalmas öröm számukra, ha 
bekerülnek a 10-tagú csapatba (5 lány 
és 5 fiú), és képviselhetik osztályukat, 
miközben az osztálytársak hatalmas 
hangerővel buzdítják őket. Idén a leg-
kisebbek még kimaradtak ebből a ver-
sengésből. 
Eredmények: 
2. évfolyam: I. 2.a, II. 2.b    2.c    2.d
3. évfolyam:  I. 3.b, II. 3.a  
4.évfolyam:  I. 4.b, II. 4.a    4.c, III. 4.d
Az 5. tanórában egy rövid zenés be-
melegítést követően iskolánk diákjai és 
néhány sportos pedagógus futotta le a 
2021 m-es távot. Ki így, ki úgy, de teljesí-
tette a távot. A biztonságos sportolást a 
helyi rendőrség, a polgárőrség és néhány 
kolléga biztosította számunkra, akiknek 
ezúton is köszönjük segítségüket.
Évről évre fontos feladatunknak érez-
zük, hogy a közösségi sportolás örömét 

megtapasztalhassák diákjaink, és ezál-
tal a mozgásszegény életmód háttérbe 
kerüljön. Bízunk benne, hogy ez a nap 
is hozzájárult ahhoz, hogy felhívjuk a 
gyerekek figyelmét, hogy a testmozgás 
egyedülálló élmény, mely kihívást jelent 
testnek és léleknek egyaránt.

Autómentes 
világnap

Ökoiskolaként fontos számunkra a kör-
nyezetvédelem, szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkben egyaránt. A különböző 
világnapok jó alkalmat nyújtanak ezen 
problémák fókuszba helyezésére.
Az autómentes világnap alkalmából ke-
rékpáros kirándulást szerveztünk isko-
lánk felsős tanulói számára, népszerű-
sítve a kerékpárt, mint környezetbarát 
közlekedési eszközt. Vidéken különösen 
kívánatos lenne a bicikli szélesebb körű 
használata gyerekek és felnőttek számá-
ra egyaránt.
A 7. évfolyamos tanulók ppt-s bemu-
tatót készítettek, amelyben az osztá-
lyokat körbejárva felhívták a figyelmet 
az autók általi szennyezőgáz kibocsáj-
tásra, és egyben megbeszélték az alter-
natív közlekedési eszközök lehetőségeit. 
Ezek után szerveztük meg a kirándu-
lást a soroksári Tündérkertbe. Hetven 
vállalkozó szellemű gyerekkel és 6 pe-
dagógussal tekertük le a 7 km-es távot.  
Megérkezés után kvízjátékban vettek 
részt a gyerekek, amellyel a témában 
való jártasságukra voltunk kíváncsiak. 
Utána jöhetett a jól megérdemelt játék, 
és a gyerekek boldogan vették birtok-
ba a felújított játszóteret. Eső nélkül, 
balesetmentesen, és remélem, hogy él-
ményekben gazdagabban tértünk haza.

Mezei
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Dunaharaszti Fő útján, a főváros felé menet nap, mint nap 
találkozhatunk a feliratokkal egy impozáns ház homlokzatán: 
kovácsoltvas, biztonsági rács, kapu. Az emberiség régi szimbó-
luma. A kapu, a portál, ahol belépünk, ahol elkezdődik valami, 
ahol nyílik egy lehetőség és persze, a másik oldal, ahol bezárul. 
Örök szimbólum. Az itt működő cég kapu- és biztonságtechni-
kával foglalkozik. Kapujuk immár 20 éve nyitva áll az emberek 
előtt, belépünk.
Téglás Csaba, az Alarm & Automatic System Kft. (AAS) 
ügyvezetőjével beszélgetünk.
20 év nagy idő, hogyan kezdődött?
Alkalmazottként több éves kaputechnika és biztonság-
technika tapasztalat megszerzése után a céget 2001-ben 
alapítottuk Orova Gábor barátommal. Akkor még a saját 
otthonunkban dolgoztunk. A sok tanulás és a kitartó munka 
dinamikus fejlődést hozott. Ismert és elismert részévé 
váltunk a szakmának. Ma már, teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk a kaputechnika, a biztonságtechnika, a nyílászá-
rók  és a  klímatechnika  területén, a  lakossági és az ipari 
igényeknek is megfelelően.
Mikor költöztek ide, a mostani telephelyre?
2007 tavaszán költözhettünk be új, saját tulajdonú irodahá-
zunkba, ahol a tágas irodák és raktár mellett kényelmes par-
kolást is biztosítunk ügyfeleinknek. Közel 100m2-es bemutató 
termünkben szinte minden általunk forgalmazott berendezés 
működés közben is megtekinthető és kipróbálható. 
Jelenleg mi a cég fő profilja?
Fő profilunk a kaputechnika. Automata garázskapuk, kertka-
puk, ipari kapuk, gyorskapuk, redőnykapuk, fotocellás ajtók, 
kórházi és tisztatéri ajtók, sorompó és parkoló rendszerek tel-
jes körű kivitelezése. Emellett bőven kapunk megbízást a biz-
tonságtechnika területén is. Sok száz biztonsági rács, kamera 
és beléptető rendszer megvalósítása van a hátunk mögött.
Kik a főbb ügyfeleik? 
Nagyobb részt cégek és közintézmények, de sok a megren-
delés lakosságtól is. Az elmúlt 20 év alatt több mint 4000 
ügyfelünknek, több mint 5000 projektet valósítottunk meg, 
közel 3 milliárd Ft értékben. Ügyfeleink között nem kevés 
nemzetközileg is jól ismert cég és intézmény is megtalálható. 
Pl. Madách színháznak, Magyar Nemzeti Bank, RTL Klub, 

Fővárosi Vízművek, CBA, GLS, Metro áruházak, Törley 
Pezsgő, Zwack Unicum, OBI áruház, Kuka Robotics, Volvo, 
BMW, Lexus, valamint számos hotel, és kórház országszerte. 
Volt alkalmunk dolgozni Ausztriában, Szlovákiában, Románi-
ában és egy alkalommal még Svédországban is.
Mik a közeli és távoli terveik?
Az automata ajtókkal, kapukkal ékesített vállalkozás és 
közintézmény, melyet korszerű biztonságtechnika véd, vagy 
egy komfortos otthon ma már nem ritkaság. Meggyőződésük, 
hogy az általunk felszerelt berendezések értékesek és haszno-
sak ügyfeleink számára, és valódi segítséget nyújtanak a min-
dennapjaikban. Ezzel hozzájárulunk, hogy a vállalkozásaik 
jobban prosperáljanak, a közintézményeink jobban működje-
nek, és az otthonok még komfortosabbak váljanak. Kiemelten 
fontosnak tartjuk, és kitartóan dolgozunk azért, hogy munka-
társainknak olyan légkört és munkakörnyezetet teremtsünk, 
ahol a munkájukban kiteljesedhetnek, sikereket érhetnek el, 
amiért megbecsülést és tisztességes fizetést adunk, és remé-
nyeink szerint el tudják képzelni, hogy egyszer majd, tőlünk 
mennek nyugdíjba. Hiszünk benne, hogy ügyfeleink elége-
dettsége és munkatársaink biztos jövője, a mi jövőnk is.
Megfogalmazhatunk-e valamiféle cégfilozófiát
Igen. Munkánk végzése során a legfontosabb szempont a mi-
nőség, mert jól tudjuk, hogy a legjobb reklám az elégedett 
ügyfél. A küldetésünk, hogy minőségi kaputechnika, bizton-
ságtechnika és klímatechnika rendszerekkel olyan kényelmet 
és biztonságot nyújtsunk ügyfeleinknek, amitől az életük job-
bá válik. Olyan műszaki megoldásokat és értékeket hozunk 
létre ügyfeleink vállalkozásaiban, melyek nagymértékben se-
gítik azok működését, felvirágzását. Automata kapuinkkal se-
gítünk ügyfeleinknek, hogy elérhessék a komfortos otthonról 
szőtt álmaikat. Hiszünk benne, hogy munkánkkal hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy Magyarország még jobb hely legyen.
Így legyen!

V. Schwarz
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
www.garazskapu-budapest.hu
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Ha ősz akkor kezdődik az ételosztás! Csapatunk felkészül-
ten várja a következő már hagyományosnak számító étel-
osztásokat, amiket az aktuális vírushelyzet függvényében 
tudunk megtartani! Helyszín a már megszokott Liget fala-
tozó parkolója a Némedi út 52 szám alatt! Helyben történő 
fogyasztásra nem lesz lehetőség! Mindenkinek elvitelre tu-
dunk ételt adni a Családsegítő által kiadott kupon ellené-
ben! Az első időpont 2021.Nov 6. 12:00-17:00 ig! További 
időpontok folyamatosan a facebook oldalunkon! 

Mindenkinek jó egészséget kíván az Önösz Egyesület!
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Az új Polo 
Digitális és zseniális

Az új Polo modellek motorizáltságától függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,2-5,6 I/100 km, CO₂-kibocsátása: 118 - 127 g/km. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett  
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint vezetői  
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

P229_VW_POLO_kereskedoi_180x130_PorscheM5.indd   1 2021. 08. 03.   22:58
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Az új Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-8,8 l/100 
km, CO2-kibocsátása: 138-200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári 
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A neve-
zett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások  
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható 
gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5 
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100 
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Felkészült, mint te
Az új Tiguan Allspace
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