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valamint a Kossuth Lajos utca felől a Revital Center épületében.
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Közmeghallgatás helyett…
Tisztelt Dunaharasztiak!
A kizökkent idő továbbra is furcsa helyzeteket szül: évtizedek
óta először fordul elő, hogy nem találkozhatok Önökkel február közepén a József Attila Művelődési Ház nagytermében
abból a célból, hogy megbeszéljük Dunaharaszti költségvetését. Mindig jó érzésekkel távoztam a vita végeztével, mert
alaposan megtárgyalhattuk a város dolgait, az évek során
már vízügyi szakember vált belőlem, annyiszor került szóba
a csapadékvíz, mint első számú természeti csapás, de pl. az
út-és járdaépítés rejtelmeit is kibeszélhettük mélységeiben. A
vírushelyzet azonban nem teszi lehetővé, hogy mostanában
találkozzunk, de bízom benne, hogy még idén, a későbbiekben sort keríthetünk a közmeghallgatásra.
Nemcsak Önökkel, a Képviselő-testülettel sem volt lehetőségünk a város büdzséjét a megszokott keretek között megvitatni, az ő véleményüket írásban kértem ki, majd a törvény által
rám ruházott hatáskörömnél fogva elfogadtam a költségvetésről szóló rendeletet. Ez az év abban is eltér a korábbiaktól,
hogy a mozgásterünk jelentősen leszűkült, egyes bevételeinkkel (gépjárműadó) nem számolhatunk többé, más, jelentős
forrásaink (iparűzési adó) bizonytalanná váltak, egyrészt
amiatt, hogy egy részét az állam elvonta tőlünk és a vállalkozásoknál hagyta, a kompenzációt későbbre ígérve, másrészt
azért, mert a cégek, vállalkozások (adófizetőink) számára is
nehéz és kiszámíthatatlan gazdasági év következik. És, miközben növekedett az állam által számunkra a feladataink
elvégzésére folyósított támogatás, aközben duplájára nőtt a
tőlünk elvont „szolidaritási adó”, amit az iskolák fenntartásáért fizetünk.
Egy valami nem lett kevesebb: a munka és a feladat. Továbbra is fenn kell tartanunk öt óvodát, két bölcsődét, konyhákat
és ebédlőket, polgármesteri hivatalt, kultúrházat, könyvtárat, a Laffert Kúriát, idősek otthonát, orvosi rendelőket,
sportcsarnokot, temetőt, piacot; sok-sok játszóteret, sportpályát, parkot, közterületet, úthálózatot, járdákat, vízi-,
szennyvízközműveket, közvilágítást, helyi buszjáratokat, stb.
Fizetnünk kell közel 500 ember bérét, járulékát, hogy csak
a legfontosabbakat említsem. Azt azonban már a tervezés
elején leszögeztem: a szolgáltatások színvonalából nem engedünk. Inkább legyen idén kevesebb beruházás, de az intézményeink magas színvonala, amit az előző években elértünk,
nem csorbulhat.
Minden évben igyekszünk valamelyik intézményünket kiemelten kezelni, ha szükséges, teljesen megújítani. Az idei
év nyertesei a haraszti idős emberek lesznek. Mint ismeretes,
megvásároltunk a Területi Gondozási Központ részére egy, a
jelenlegi, szűkössé vált épületnél jóval nagyobb és korszerűbb
ingatlant az Akácfa utcában, ezt az év folyamán felújítjuk
(40 millió Ft) és ide helyezzük át az intézményt. Folytatjuk a Polgármesteri Hivatal belső megújítását, az idén az
adócsoport és a műszaki irodák (12 M) kerülnek sorra, a
Városi Rendészet már berendezkedett a rendőrség mögötti
épületünkben. Szeretnénk dolgozni a könyvtár és a kultúrház
épületén is, de ezek a munkák, akárcsak sok egyéb tervünk, a
források év közbeni beérkezésétől függenek. Járdákra és gyalogátkelőkre „élesben” 30 M-t tervezünk, forrásoktól függően
még egyszer ennyit, csapadékvíz-elvezetésre közel 100 milliót
fogunk elkölteni. Játszóterek fejlesztésére 10 M-t, térfigyelő
kamerákra 6,5 M-t szánunk, miközben továbbra is fenntart-

juk a harmadik bölcsőde felépítéséhez kellő 173 M önerőt.
És hát, persze, teljes erővel készítjük a terveket a közeljövő beruházásaihoz, amelyek, nyugodtan leírhatom ide, átformálják
majd Dunaharaszti képét. A Sport-sziget vonzáskörzetében
napközis tábort, parkot, zöldövezetet akarunk kialakítani, az
Autótechnika avíttas üzemi épületeibe szabadidő-központot
álmodtunk, ahol a fiataloké lesz a főszerep, a Bezerédi telep közepén megvásárolt telken sportpark, játszótér, futókör,
közösségi tér tervei készülnek, a Paál László utcában az állammal közösen iskolát építünk, a református egyház óvodát létesíthet, ehhez ingatlant adtunk, és idekerülhet az új
bölcsőde is. Készen vannak a Taksonyra vezető kerékpárút
tervei, már az engedélyeztetési szakban vagyunk, a Némedi
út környezetére (járda, kerékpárút, parkolósávok) már engedélyünk is van, akár neki is állhatnánk idén, ha a szükséges
365 M Ft rendelkezésre állna. Dolgozunk azon is, hogy a Paál
László utcát kivezessük az 51-es útra, és ott megépüljön egy
körforgalom.
Kemény tempót diktálok munkatársaimnak a Polgármesteri Hivatalban, hogy a tervek és az engedélyek meglegyenek,
mire beérik egy pályázat, vagy egyéb módon központi forráshoz juthatunk. A munkát persze nem könnyíti meg, hogy
a járvány megállítása érdekében sokan dolgoznak home office-ban, és a városi szintű védekezés is sok energiát emészt fel.
De ez az időszak éppen arra alkalmas, hogy szívós munkával
projektterveket készítsünk, hogy elhárítsuk az adminisztratív
akadályokat, hogy a hegyeket is arrébb görgessük, ha kell.
És közben megőrizzük az elért eredményeinket, az önként
vállalt programjainkat tovább folytatjuk. Gyermekek és felnőttek ingyenes szűrővizsgálatai, civilek, egyházak, nemzetiségek és sportegyesületek támogatása, lakossági faültetési
program, szociális támogatások megőrzése, sőt, növelése,
sok-sok kezdeményezés mindannyiunk érdekében, amik nem
állhatnak le. Túl leszünk a válságon, sőt, abban bízom, hogy
legyőzve a krízist, megerősödve jövünk ki belőle.
Addig is arra kérem Önöket, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, most az egészség a legfontosabb, a család,
a szomszédok, a barátok, a közösség, amely átsegít minket
ezen a nehéz időszakon. Jó egészséget kívánok Önöknek, és
remélem, sőt, erősen bízom abban, hogy nemsokára már
valamelyik városi rendezvényen találkozhatunk!
Dr. Szalay László polgármester
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Szeretettel irányított
összefogás

Háziorvosaink
folyamatosan oltják
a haraszti időseket és
krónikus betegeket
Ahogy a híradásokból Önök is értesülhettek, részben az Európai Unió
általi beszerzésektől, részben pedig a
magyar kormányzati beszerzésektől
függ a rendelkezésre álló koronavírus
elleni oltóanyagok fajtája és mennyisége. Minden információt a központi
hatóságoktól kapnak meg háziorvosaink, s azoknak megfelelően járnak
el, szigorúan tartva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott protokollt.
Városunkban az oltások beadása, az
alábbiak szerint történt:
Az első alkalommal a Jahn Ferenc
Kórházban lévő oltó központban vehette fel a Pfizer vakcinát háziorvosi
praxisonként hat 75 év feletti lakos.
A második alkalommal a haraszti
Orvosi Rendelőben történt az oltások beadása. Praxisonként nyolcan
kaptak Pfizer, illetve AstraZeneca
oltóanyagot. Az AstraZeneca oltást
a 60 év alatti krónikus betegek vették fel.
A harmadik oltási periódusban,
ezen múlt héten, a Jahn Ferenc Kórházban lévő oltópontba kell bemennie azoknak, akik megkaphatják az
oltást. Praxisonként nyolc, 75 év
feletti ember kap Pfizer oltóanyagot, valamint praxisonként négyen
kaphatnak az orosz Szputnyik oltóanyagból azok, akik 60 éven felettiek, de nem krónikus betegek.
A negyedik héten megérkeztek a
kínai Sinopharm vakcinák, praxisonként 30 darabot kaptak az háziorvosok, így március elejére megduplázódhat az eddig beoltottak
száma a városban.
Az orvos-szakmai szempontok alapján kialakított oltási rend a legsérülékenyebb embertársainkat védi,
természetesen mindenkire sor kerül
idővel, aki regisztrált az oltásra.

"Mindenki úgy adjon, ahogyan eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy
kényszerűségből".
Ezzel a mottóval
indult el 2012-2013-ban Lehel Endre
alpolgármester úr kezdeményezésére
az a tartós élelmiszergyűjtés - a városban élő hátrányos helyzetű családok
részére -, ami mára már hagyomán�nyá vált.
A gyűjtést minden évben a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak
közreműködésével a Laffert Kúriában
megrendezett Adventi vásárban tartottuk. Nagy örömünkre szolgált részt
venni ezeken a gyűjtéseken, és boldogan tapasztaltuk, hogy a civil szervezetek, a város képviselői és vezetői, az
itt működő intézmények munkatársai
és a város lakói fontosnak érzik ezt az
ügyet, szeretettel adakoznak.
Évről évre közel 50 családot sikerült
ezekből az adományokból támogatni.
Tudjuk, hogy az elmúlt év nem mérte
szűkmarkúan a nehézségeket. Annyi
váratlan helyzettel kellett szembenéznünk néhány hónap leforgása alatt,
hogy feldolgozni sem maradt időnk,
majd máris jöttek az újabbnál újabb
szabályok, feladatok, intézkedések.
Sok családban veszítették el a szülők
a munkahelyüket, és sokan kerültek
még az eddigieknél is kilátástalanabb
helyzetbe.
Az Önkormányzat, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ebben a nehéz
helyzetben is számos intézkedéssel támogatta és segítette azokat, akiknek
szükségük volt rá.
Amikor 2020. decemberében adakozásra kértük a város lakóit, vállalatait, civil szervezeteket, akkor tulajdonképpen arra kértünk mindenkit,
hogy ezt az embert próbáló nehéz
évet, amelyet magunk mögött hagytunk, zárjuk le úgy, hogy minél többeknek megpróbáljuk megszépíteni és
megkönnyíteni az ünnepeket. Mindezt
úgy, hogy a bevezetett korlátozások
miatt nem a megszokott módon és helyen, hanem a Szolgálat épületében,
munkanapokon fogadtuk az adományokat. Az előző évekhez hasonlóan
jelentős mennyiségű tartós élelmiszert
sikerült összegyűjteni. Elmondhatjuk,
hogy eredményesen zárult ez a gyűjtésünk is. Összesen 653 kg tartós élelmiszert: lisztet, olajat, cukrot, konzervet

és édességet gyűjtöttünk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eljött és segítségünkre volt
ennek a szép kezdeményezésnek a
folytatásában. Köszönjük a Lokálpatrióták Dunaharaszti Közhasznú
Egyesületének és Andrásik Sándor
képviselő Úrnak, valamint köszönjük
a civil szervezeteknek és minden adományozónak.
Továbbá köszönetet mondunk Fényes
István képviselőnek, hogy informatikai eszközök felajánlásával támogatta több középiskolás fiatal online
oktatásban való sikeres részvételét.
Köszönjük a Kisduna Étterem dolgozóinak és Győri Attilának, hogy az
ünnepek alatt 100 adag ebédet vittek
ki családoknak. Mindeközben Szolgálatunk munkatársai is azon dolgoztak,
hogy a meglévő erőforrásainkat mozgósítva minél több adományt tudjanak a családok számára biztosítani.
2020 évben 9669 kg élelmiszert osztottunk ki a már évek óta sikeresen zajló
élelmiszermentő program keretében
kedd esténként.5 alkalommal sikerült
tartós élelmiszerosztást szerveznünk
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
jóvoltából. Ezeken az alkalmakon
összesen 4303 kg tartós élelmiszert,
tisztítószert, fertőtlenítőt osztottunk
ki alkalmanként körülbelül 115 család
számára.
A nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy 2020-ban is nagy mennyiségű adománnyal sikerült támogatni
a dunaharaszti családokat, ezzel megkönnyítve a mindennapi nehézségeikkel való küzdelmet. Reméljük, hogy
2021-es évünk békésebb, könnyebb
lesz, élelmiszerosztásainkat pedig a
2020-as évben tapasztalt bőkezűség
jellemzi majd.
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Fogászati szűrés
az óvodákban

Dunaharasztin már az óvodások
fogaira is ügyelünk!
A tudatos szájhigiéné egészségünk
egyik fontos záloga. Bizony, meg kell
szoknunk, hogy fogainkat rendszeresen ellenőriztetnünk kell. Ha már az
óvodások rendszeresen látogatják a
fogorvosi rendelőt, a gyerekek megismerkedhetnek azzal tapasztalattal,

amit a fogászati vizsgálat jelent, s mivel a játszótársakkal együtt, közösen
élik át a vizsgálatot, csökkenhetnek
az esetleges félelmek.
Városunk fogorvosainak különösen
kedves területe a gyermekfogászat,
céljuk, hogy a gyerekek ne féljenek
a vizsgálattól, a kezelésektől, így a
szűrővizsgálaton túl türelmesen és játékosan beszélgetnek is a kicsikkel a
fogak egészségének fontosságáról.
Nagy szükség van erre, hiszen egy ros�sz fog akár olyan gócokat is eredményezhet, amelyek komoly egészségügyi
problémát okozhatnak. Már az óvodások figyelmét is fel kell hívni, hogy a
fogak egészségét a helyes és rendszeres
fogmosással és az egészséges táplálkozással könnyebb megőrizni.
A fogorvosok és az Önkormányzat
egyeztetése során most lehetőség nyílt

TÜDŐSZŰRÉS
2021. február 12-től
2021. március 31-ig
A Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban
2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 2.
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 8.00 – 18.00 óráig
Kedden: 8.00 – 18.00 óráig
Szerdán: 8.00 – 18.00 óráig
Csütörtökön: 8.00 – 18.00 óráig
Pénteken: 8.00 – 18.00 óráig
TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve

arra, hogy a szűrővizsgálatok körét
kibővítsük, így Dunaharasztin terveink szerint tavasztól, illetve, ahogy
azt a központi kormányzati intézkedések a vészhelyzet lezárásával lehetővé
teszik, már nem csak az iskolásokat,
gimnazistákat, hanem az óvodásokat
is szűrni fogják a fogorvosok. Ha kiderül, hogy a gyermek fogát kezelni kell,
várják a rendelőben a kis pácienseket,
hogy a TB támogatott, ingyenes kezelést megkaphassák a gyerekek.
A Fognyűvő Manócskáknak ebben a
városban nincs helyük!

munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1.700,- Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által országosan elrendelt összeg. Amennyiben a tüdőszűrés eredményére szükség van, abban az esetben egy
felbélyegzett válaszborítékot is hozzon magával a vizsgálatra! A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14 - 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes,
de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges!
A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja,
a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TAJ kártyáját, illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Dunaharaszti Város Önkormányzata

Március 15.
Nemzeti ünnepünket, március 15-én,
a korona vírus okozta helyzet miatt
nem tudjuk a szokásos keretek között,
méltó módon megtartani. De mindenkinek joga van ezen a napon egy szál
virágot vagy koszorút elhelyezni Petőfi szobránál és néma főhajtással emlékezni a nemzet nagyjaira.
Mi is ezt tesszük.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
„Óh, mily kies tavasz, ó mily kedves napok, Midőn az ég boltján új fényes nap
ragyog…Jer tavasz, jer hozzánk a szabadságharcba, új erőt lehelvén a küzdő
magyarba…”(Lévay József) Honismereti
sétánk márciusban a felsővárosi Báthori utcához érkezik. „A rövid, 270 méteres utca 1910 körül alakult ki, előbb
a „Bőrgyár köz” nevet viselte, majd
az 1930. évi utcanévrendezéskor kapta
mai nevét. Összekötő út a Baross tér
(MÁV állomás) és a Baktay tér (városközpont) között. Az utca ápolt családi
házak sora – a Móra Ferenc utca sarkán
álló, ma felújított lakóházként funkcionáló – szép, ipari műemlékjellegű - régi
malomépülettel.” - Írja Dr. Helmécyzy
Mátyás helytörténész.

BÁTHORI (Báthory) ISTVÁN erdélyi fejedelem, lengyel király 435 éve
hunyt el (Somlyó, 1533. szeptember 27.
– Grodnó, 1586. december 22.) Az ifjú
I. Ferdinánd (Habsburg) udvarában,
majd Itáliában humanista műveltséget
szerzett; egész életében szenvedélyes
könyvgyűjtő és olvasó maradt. Hazatérve, Váradnak a kapitányaként óvta
hazája nyugalmát. 1571-ben az erdélyi rendek – a nagybirtokos, hihetetlen
népszerűségnek örvendő, energikus,
és összefogást szorgalmazó, erényei és
erősségei folytán magasan a kortársai

fölött álló - Báthorit választották fejedelmükké, majd 1576-ben a lengyelek
királyukká koronázták. Krakkó többet számított egy puszta koronánál;
általa került nyugvópontra az Erdélyi
Fejedelemség és a Habsburg-hatalom
fél évszázados viszálya. Az új lengyel
királynak a legfontosabb dolga Rettegett Iván cár megregulázása lett. Báthorinak nemcsak Lengyelország orosz
határain sikerült győztes békét teremtenie - 1584-ben megegyezett I. Rudolffal
(Habsburg) a Magyar Királyság és Erdély közötti területi viszályok rendezéséről – álma egy erős közép-európai
államszövetség volt. Vilniusban egyetemet, Kolozsváron jezsuita kollégiumot
alapított, amely a mai Szegedi Tudományegyetem jogelődje lett. A 16. század legnagyobb látókörű magyar politikusa halálakor erős Lengyelországot és
erős Erdélyt hagyott hátra. A krakkói
székesegyházban helyezték örök nyugalomra: márványszarkofágja magyarnak,
lengyelnek nemzeti emlékhely. „A magyar nemesség századokon át kormányzott és szolgált. Szolgálta a közösségét,
a megyéjét, az egyházat, vagy az országot. Szolgálta ingyen, „honoris causa”.
Senki sem önzetlen, és sohase volt. De
megtanulták a közösség szemszögéből
nézni a dolgokat, és annak érdekével
egyeztetni a saját érdekeiket.” -Írta a híres író, történész, művész, Bánffy Miklós erdélyi arisztokrata és országgyűlési
képviselő.
„Tedd fel a kérdést magadnak: Vajon
számít az emberi kreativitás? Hát,
lássuk csak. A legtöbb ember nem
sokat foglalkozik költészettel, nem
igaz? Élik az életüket, és nem igazán
hatják meg őket a versek, egészen
addig, amíg meg nem hal az apjuk,
amíg el nem mennek egy temetésre,
amíg el nem veszítik a gyermeküket.
Valaki összetöri a szíved, mert már
nem szeret, és egyszeriben, bármit
megtennél azért, hogy adj valami
értelmet az életnek. Átélte már más
is ezt a kínt? Hogy mászott ki ebből a veremből? Vagy pont fordítva
- szárnyalsz. Találkozol Vele, és a szíved majd’ kiugrik. Annyira szereted,
hogy nem is látsz tisztán. Forog veled a világ. Érezte már más is ugyanezt? Mi történik velem? És ekkor
a művészet már nem luxus, hanem
létszükséglet. Kell a könyv nekünk.”
(Ez a könyv szeretete Ethan Hawke

szerint, aki Magyarországon ismert
amerikai színész, de hazájában népszerű íróként is).

EZT OLVASTA(D) MÁR? - KEPES
ANDRÁS: A BOLDOG HÜLYE ÉS
AZ OKOS DEPRESSZIÓS (Open
Book Invest Kft, 2021.) Kepes András a
nagy visszatérő, aki mindig talál olyan
témát, amely valószínűleg sok embert
érdekelhet! ,,Régóta foglalkoztat a kérdés, vajon miért gondolják az emberek,
hogy a tudatlanság a boldogság, és aki
igyekszik felelősen szemlélve megérteni
a világot, csak pesszimista lehet. Holott
valamennyien szeretnénk egyszerre boldogok, okosak, sikeresek és optimisták
lenni, és ilyesmit kívánunk a gyerekeinknek is. Úgy döntöttem, saját (kísérleti
terepemre), az életemre támaszkodva, a
kultúrtörténet és a tudomány segítségével a végére járok, lehetséges-e ez egyáltalán.” Az író önironikus könyvében
azt kutatja, lehetünk-e boldogok egy
átalakuló és ellentmondásos világban.
Csak a leegyszerűsítő magyarázatokban
hiszünk, vagy képesek vagyunk - akár a
kétellyel is megbarátkozva - kritikusan
szemlélni önmagunkat és a jövőnket?
CAO WENXUAN: BRONZ ÉS NAPRAFORGÓ (Ventus Libro Kiadó,
2020.) 12+ éveseknek A pekingi Cao
Wenxuan az első kínai szerző, aki elnyerte a Hans Christian Andersen díjat, melyet sokan kis Nobel-díjnak is
hívnak. Az író nagy szegénységben nőtt
fel, sok kínai család sorsát örökítette
meg regényeiben, melyek főleg az ötvenes-hatvanas években játszódnak. A
legismertebb ifjúsági regénye a Bronz
és Napraforgó, mely egy fiatal lány,
Napraforgó történetét mondja el, akit
művész apjával együtt vidéki földműves
munkára kényszerítenek és kitelepítik
őket. Ez sok-sok millió kínai sorsa volt
a hatvanas-hetvenes években. Összebarátkozik Bronzzal, a parasztfiúval, aki
meggyőzi a családját arról, hogy fogad-
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ják be Napraforgót miután meghal az
apja és vigyáz rá, amíg ő viszont írni és
olvasni tanítja. A fordulatos cselekmény
mellett hangsúlyos a lírai hangvétel is,
rámutatva arra, hogy milyen fontos az
összefogás, amely átsegíthet minket a
nehézségeken! Jó olvasást mindenkinek!
KITEKINTŐ - újabb online tartalomszolgáltatását indítja el a nemzeti könyvtár: több ezer digitalizált
hangfelvétel válik meghallgathatóvá
a Hangtár elnevezésű, az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár gramofonlemez-gyűjteményének 1902 és az 1950-es
évek vége között keletkezett anyagából;
a böngészni vágyók tíz kategória közül
válogathatnak. Elérhetősége: https://
hangtar.oszk.hu/. „Ne engedd, hogy
legyőzzön a rossz, inkább te győzd le
a rosszat jóval”! Igaz ez a járvány napjaira is. Ne engedjük, hogy üres időszak
legyen számunkra, hanem engedjük,
hogy alakítson és neveljen bennünket.
MI A HONISMERET? - A honismeret
fogalom lényege a kifejezés értelmében
rejlik. A hon szavunk a haza régies szinonimája (gondoljunk csak a honvéd
vagy az otthon szavunkra). Ebből következik, hogy a honismeret azt a célt
szolgálja, hogy minél otthonosabban
érezzük magunkat szülőhelyünkön, lakhelyünkön – vagyis honunk egy szegletén – kisebb nagyobb darabján, végső
soron az egész hazában. Különösen fontos ez nálunk magyaroknál, ahol az ország és a nemzet nem esik egybe. „Honismeret nélkül nincs hazaszeretet!”
Több lelkes lokálpatrióta kezdeményezésére létrehozzuk a Honismereti Klubot. Nem helytörténeti klubot, mert
a magyarországi német nemzetiségről
szóló kutatásaink túlmutathatnak Dunaharasztin. CÉLUNK: szeretnénk föllelni e múlt értékeit. PRIORITÁSOK:
a harasztiak, a németajkúak emlékei.
Várjuk az érdeklődőket és a lehetőséget
a könyvtár-nyitásra!
AJÁNLJUK HONLAPUNKON SKARUPKA István téli tárlatát és a bővülő
helytörténeti tartalmakat, mert szeretnénk bárki számára – időtől és tértől
függetlenül - hozzáférhetővé tenni a
kulturális örökséget. Kedves Olvasók!
Folyamatosan gyűjtjük Dunaharaszti
helytörténeti emlékeit, és ehhez várjuk
az Önök fényképeit, történeteit. Egyegy kép láttán messzire nyúlik az emlékezet. És mi ezeket az emlékeket megőrizzük, megosztjuk az érdeklődőkkel.
Küldjenek online - jelen idejű, közérdeklődésre érdemes – digitális képeket
is, hiszen ezek lesznek holnap a múltunk. A papír fotókat beszkenneljük, és

azonnal vissza is adjuk. Már több mint
200 képes levelezőlapot és közel 10 ezer
fotót őrzünk, és teszünk közkinccsé honlapunkon. Köszönjük! honlap:www.dhbiblio.hu telefon:06-24-531-040 www.

facebook.com/dhbiblio
REJTVÉNYÜNK a mellékelt kép kapcsán: 65 éve, 1956. január 12-én történt.
Kérjük, hogy írják meg azt a szomorú
eseményt és az épületet, amelyet megörökített a korabeli fényképész ezen a
haraszti-felvételen. Az első tíz – helyes
– választ adó értékes nyereményt kap
(e-mail:dhbiblio@dhbiblio.hu ).
Februári rejtvény helyes megfejtése,
amellyel kapcsolatban íme az egyik
nyertes emlékező „szösszenete”: „A képen a Dózsa György úton ma is meglévő, valamikori l. számú, ma Napsugár
Óvoda látható. Ez az az óvoda, ahova
én is járhattam 1957-től 4 éven keresztül a hivatását akkor kezdő Jutka néni
csoportjába, akkor amikor még nem

volt „divat” a váltóruha - hisz csak egy
mackónadrágunk volt, ami, ha sáros
lett, este Anyu kimosta és reggelre a
sparhelt felett megszáradt - és, ha valaki az oviban bepisilt, megszégyenülve,
plédbe burkolva, a padon ülve várhatta
meg, míg megszáradt a ruhája. Később,
a 70-es években itt dolgozott Anyu dadusként. Hajnalban salakozták a kályhát, rostálták a szenet, hogy meleg
legyen, mire jönnek a gyerekek. Édesanya az udvari több üléses pottyantós
vécéből gereblyével szedte ki a gyerekek
által bedobált játékokat. Ez az óvoda,
ahová a kislányom is járhatott 1984-től
4 éven keresztül Kati néni csoportjába,
s közben 2 évig képesítés nélküli óvónőként én is dolgozhattam, mikor már a
valamikori óvónénim már vezető volt...
nyugodjon békében! Szeretettel emlékszem Rá!” Eltelt hatvan esztendő és
milyen sokat változott a haraszti (ovis)
világ! Az egykori ovisok emlékeznek-e
egymásra? Kérjük írjon nekünk, ha felismeri a képen saját magát, vagy ovis
évfolyamtársát!
Kedves Olvasónk! Szeretnénk, hogy
gyűjteményünk népszerű könyvei minél több olvasóhoz eljuthassanak. Ennek érdekében kérjük, hogy az Önöknél
lévő, már elolvasott dokumentumokat
lehetőleg juttassák vissza könyvtárunkba hétfőtől-péntekig 8.00 és 18.00 óra
között (csütörtök kivételével). A könyvtári csereponton a könyvtár zárva tartása mellett - ajtón keresztül - történik
a kölcsönzés. Kizárólag előzetesen megrendelt könyveket lehet elvinni, késedelmi díjat a bezárás időtartama alatt
továbbra sem számolunk fel.
Köszönjük a munkánk iránt megnyilvánuló kitüntető figyelmet; kérdéseiket,
kéréseiket szeretettel fogadjuk!
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Keresztény szemmel
A Nagyböjtről kicsit másképpen
Húshagyó kedden véget értek a farsangi mulatságok, a karneválok. Idén nem értek véget, mert el se kezdődtek. Nem
volt őrület Rióban, Velencében, de még Mohácson sem.
Másnap, Hamvazószerdán elkezdődött a negyvennapos
Nagyböjt, amely Nagyszombatig a feltámadás előestéjéig
tart. Ha valaki utánaszámol, akkor nem stimmel a számítás, mert ez az időszak negyvenhat napra jön ki. Egyet ne
felejtsünk, a vasárnapokat le kell vonni, mert a böjtnek
nincs vasárnapja, ti. a vasárnap a feltámadás napja.
Mire tanít bennünket a böjti időszak? A mit nem szabad,
katalógusát tanuljuk? Nem gondolnám. Jézus negyvennapos pusztai böjtje egészen másról beszél. Jézus aszkézisének pozitív vonatkozásai vannak. Mai táplálkozási tanácsadók egyre-másra beszélnek a méregtelenítésről. Emésztési
problémák esetén a legkíméletesebb orvosi megközelítés:
egy kis főtt krumpli, esetleg néhány szem keksz. Alkalmas
eszközök az egészséges (egészségért való) önfegyelmezésre, elcsendesülésre, koncentrációra. Egy kedves barátom a
számítógépes játékoktól és a televíziójától vonult böjtre,
helyette beszélgetnek, olvasnak…ja igen nemcsak kenyérrel
él az ember!
A másik ördögi kísértés, feszegesd a határaidat, Jézus
ugorjon le a templom párkányáról, mert Isten úgyis vigyáz

Képek - Festők
Barcsay Jenő: Munkáslány
Festő, grafikus. Egy túlnyomóan román nemzetiségű erdélyi faluban született, eredetileg zenésznek készült.
Közben akvarelleket készített és már
meglévő gipszmunkákat másolt. Egy
jómódú erdélyi úr vállalkozott arra,
hogy fedezze tanulmányait a budapesti
főiskolán. Így került Barcsay 1919-ben
Magyarországra. A főiskolán Vaszary,
majd Rudnay növendéke volt.
Festészetének korai szakaszát a
fény-árnyék hatásokra épülő komor
ábrázolásmód jellemzi. Párizsi és itáliai tapasztalatai azután teljesen alakították látásmódját, s ettől kezdve
expresszionista stílusban festett. 1929től fokozatosan fejlődött ki teljesen
egyéni, senki máséval össze nem téveszthető stílusa. A konstruktív képalkotás egyfajta sajátos magyar változatát alakította ki, szigorú szerkezeti
elemekkel, amelyeket élénk koloritok
tesznek hangsúlyossá. Műveiben egyaránt megjelennek a nonfiguratív formák és a figurális ábrázolások. A festészet mellett grafikái és mozaikjai is
igen jelentősek. Művészetpedagógiai
munkássága ugyancsak kiemelkedő.

rá…Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Nem kell átrohangálnunk a piroson, mert Isten úgyis megvéd. Tartsd az
életvédő szabályokat, most különösen!
A harmadik nagy kísértés, ha a Sátánt imádod, mindent
neked ad. Csakhogy a gonoszságon kívül semmije sincsen.
Nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy jól, értelmesen eligazodjunk a világban, használva mindazt, ami a hasznunkra van.
Egy régi adoma szerint a bölcs rabbit megkérdezték, ki
a gazdag ember? Azt válaszolta, a gazdag ember az, aki
megelégszik, a földi javaival. És ki a leggazdagabb ember?
A válasz: akinek a felesége is ezt gondolja!
Áldott böjtök kívánok!

Művészeti anatómia c. szakkönyvét
számos nyelvre lefordították és tankönyvként használták. A szentendrei
festészet ikonikus alakja.
A „Munkáslány” keresztbefont karokkal álló, térdig ábrázolt leányalak. Formái nem a látvány változatos
domborzatára tapadnak, hanem síkká
váltak. Az alakot vastag, fekete körvonal keretezi, s ez jelzi a belső rajzot
is. Cselekvéstelenségéből, mozdulatlanságából, távolbatűnő, vagy a jövőt
kutató tekintetéből erő és biztonság
sugárzik. A három dimenzióban kiterjedt test plasztikáját egyetlen síkban
erős frontalitással ábrázolja a mester.
A ruha világító fehér színformájának
kontrasztjaként sötét szerkezetet hangsúlyozó kontúr határolja a figurát. Az
erőteljes vonal élesen törik meg a vállaknál, a kar, könyök kapcsolódásának
szögét szinte geometriailag is mérni lehetne. Minden motívum lényegretörően egyszerű. Az arc vonásait épp csak
jelzi. A Munkáslány túl nő a hétköznapiságon, nyugalom, öntudat, jövőbe
sugárzó belső erő árad egész lényéből.
Barcsay Jenő itt már minőségileg új
festői kifejezőeszközökkel komponál. A
térábrázolásban szakít a hagyományos
dimenziókkal, a szerkezetnek primér
szerepet ad. Környezetjelzés helyett
egy aranymetszésben megtört zöld-ko-

Varsányi Ferenc

baldkék háttér elé állítja alakját, majd
a kék kiegészítő színeként égő narancsot lobbant fel az arcon, a kezeken.
A kiegészítő színeknek ezt a szokatlanul merész ábrázolását az önmagába
visszafutó körvonal fekete abroncsa
fokozza.
1928 - Olaj, vászon, 97x70 cm
Magyar Nemzeti Galéria
Forrás: Petényi Katalin:
Barcsay Jenő, Corvina Kiadó.
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1 millió forinttal támogatja a LEDVANCE
a Magyar Mentőmotor Alapítványt
SAJTÓKŐZLEMÉNY
Ünnepélyes adományátadás a Sonepar Dunaharaszti központjában
Dunaharaszti: 2021. február 9. – Sikerrel zárult a LEDVANCE nemzetközi Sales Race 2020 kampány keretében
meghirdetett és a Sonepar Magyarország Kft. együttműködésével szervezett és lebonyolított 2020. évi értékesítési versenye. A két cég által közösen kitűzött és teljesült
vállalások eredményeként, a Sonepar vásárlói és dolgozói
kimagasló teljesítményének köszönhetően 1 000 000 forintos adománnyal működhet tovább a Magyar Mentőmotor
Alapítvány.
2020 őszén is megrendezésre került a LEDVANCE - Sonepar hagyományosnak mondható nemzetközi értékesítési versenye, melyet további hazai ösztönző programokkal
egészített ki a szervező cég. A LEDVANCE Kft. szervezésében és a Sonepar Magyarország Kft. együttműködésével
megvalósult kampány több elemből és feltételből állt. Az
egyik feltétel szerint amennyiben a Sonepar szeptember és
november között eléri a célként kitűzött forgalmat, akkor
a LEDVANCE 1 millió forinttal támogatja a Sonepar által kiválasztott alapítványt. A kampány során a nemes cél
kommunikálásra került a Sonepar dolgozói felé, és a Partnerek is tudták, hogy a kampány időszakában vásárlásaikkal Magyar Mentőmotor Alapítványt támogatják. A nettó
számlázott forgalmi cél elérését követően a LEDVANCE
Kft. egyszeri nagy értékű, 1 000 000 Ft-os támogatással
segíti a Sonepar Magyarország Kft. által kiválasztott alapítvány működését.
„Azért választottuk a Magyar Mentőmotor Alapítványt,
mert amellett, hogy országos szinten támogatják a mentőmotorosok munkáját, a COVID helyzet is plusz terheket ró
rájuk. Minden segítő alapítvány nemes célokat szolgál, ám
az egészségügyben tevékenykedők számára különösen nagy
kihívást jelent ez a lassan egy éve tartó időszak” – mondta Ágner János, a Sonepar Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatója.
„A 2020. évi szeptember és november közötti eladási statisztikák teljes mértékben igazolták a kampány sikerét: a
Sonepar 14 százalékos növekedést ért el az előző év azonos időszakához képest az OSRAM LED fényforrások,
valamint a LEDVANCE LED lámpatestek forgalmában.
A nemzetközi kampány keretében immáron második alkalommal adományoz cégünk egy alapítványnak. Örülök,
hogy ismét sikerült a kijelölt célt elérni, mely egy igazi
csapatmunka eredményeként valósult meg. Mindkét cég
elkötelezett a támogatás mellett, jó érzéssel tölt el, hogy
az adomány idén is jó helyre kerül” – értékelt Szegszárdi
Zoltán, a LEDVANCE Kft. cégvezetője.
Az egyszeri, adományátadására február elején került sor,
így a LEDVANCE Kft. 1 millió forinttal járult hozzá a
Magyar Mentőmotor Alapítvány (székhelye: 2131 Göd,
Wigner Jenő u. 8.; adószáma: 18019807-1-13) magas színvonalú működéséhez.
„Örömünkre szolgál a nemes felajánlás; az Alapítvány deklarált célja, hogy segítse a hazai életmentést, legfőképpen a

LEDVANCE Kft.
támogató

MAGYAR MENTŐMOTOR ALAPÍTVÁNY
kedvezményezett

1 000 000 Ft
értékű adomány

A SONEPAR MAGYARORSZÁG Kft.
közreműködésével

magas időfaktorú esetek ellátását a mentőmotorok és speciális mentési eszközök biztosításával és a mentőmotorosok állandó, magas színvonalú szakmai és vezetéstechnikai
képzésével. 2020 óta a COVID elleni küzdelem emellett további speciális feladatokat is adott a mentőmotorosoknak,
úgy mint a mintavételezésbe vagy mintaszállításba való bekapcsolódás. Ezért óriási segítség számunkra, hogy plusz
terheinek mellé plusz támogatást, megerősítő visszajelzést
is kapunk” – emelte ki Varsányi Zoltán, az Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Forrás: LEDVANCE
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Lélegezz! De hogyan?
Elfogad egy jó tanácsot?
Tavasz van, és egyre több futót látok
a városban, futnak este, reggel, hétköznap és hétvégén. Látok aktív futókat,
akik nem ma kezdték, alkalmanként
futót, vagy kis túlsúllyal küzdőt nagy
elszántsággal. Sokféle ember, valószínűleg más és más motivációval. Egy közös
bennük: ROSSZUL LÉLEGEZNEK!
Szakmai ártalom, de mindig felkapom
a fejem és hallgatom, ahogy a levegőt
veszik, és legszívesebben odaszólnék:
CSUKD BE A SZÁD! Hát most megteszem: kedves futó, ha elfogad egy
javaslatot, csukja be a száját, és orron keresztül lélegezzen! Hogy miért?
Rengeteg oka van, csak párat sorolnék
fel: az orrunkat teremtették arra, hogy
megszűrje a levegőt, kiszűrje belőle a
port és egyéb apró kórokozókat, a torok nem erre való. Az orr melegíti és
párásítja a levegőt, a torok megfázik
és kiszárad a szájlégzéstől. Az orrlégzés lefelezi a belélegzett levegő men�nyiségét, így a test oxigén felvétele és
oxigénhasznosulása hatékonyabb. A
szájon keresztüli légzés, amellett, hogy
hidegen tartja tüdőt és szabad utat enged a levegőben felgyülemlett mindenféle anyagnak, kórokozónak, érzelmileg

feszültté teszi az embert, és kialakul a
túllégzés.
Biokémiai értelemben a vérben lévő oxigén akkor hasznosul megfelelően, ha a
szén-dioxid szint elér egy bizonyos értéket, ekkor egészségesek vagyunk. Ez a
Buteyko légzés alaptézise. Akkor működik jól a testünk, ha az oxigén 2 %, a
szén-dioxid aránya 6.5 % a vérben, ez
az alapja az oxigénmolekulák megfelelő hasznosulásának. Ha nő a vérben a
szén-dioxid koncentráció, miközben alig
csökken az oxigénszint, még jobb lesz a
sejtek az oxigénleadás, ennek következtében pedig növekszik energiaszintünk.
Mozgással is lehet gyűjteni a szén-dioxidot, ezt teszi mindenki, aki mozog, aki
sportol, mert mozgás alatt az izom oxigént fogyaszt és szén-dioxidot bocsájt ki.
De csak akkor, ha az orromon keresztül
lélegzem! Ha a számon keresztül teszem
ezt, a szén-dioxid kimosódik a vérből,
nem kap elég oxigént a test, ez késztet még több belégzésre, és még több
kilégzésre, légszomj keletkezik, aminek
következtében túllégzés alakul ki.
Ha megfogadva tanácsomat orron keresztül lélegzik és megpróbálja átállítani légzését ennek megfelelően a futás
és más sport is gyorsabban hozza az
elvárt eredményt és a sikereket. Erre

versenysport ágak építenek, mármint
a légzéstréningre, hiszen a Bohr-hatás
következtében megfelelően tudják teljesítményüket növelni a gyakorlók.
Oh, tudom, mit felelnek erre! Úgy nem
tudok futni, nem kapok levegőt. Dehogynem, csak meg kell szokni! Sportolókat legalább két hétig tart megtanítani orrlégzésre. A tévedés az, hogy
mindenki a mozgáshoz köti a légzést.
De a titok, hogy a légzéshez kell kötni
a mozgást. A légzés legyen fix. Addig
fokozza teljesítményét, amennyit a légzése elbír. Ha mozgás közben nem kap
elég levegőt, vegyen vissza a tempóból. Így edzve a légzőszerveket, növeli
a légzőkapacitást, ennek következtében
tudja növelni a fizikai teljesítményt, és
nem mellékesen a mozgással nem energiát használ, hanem energiát gyűjt. A
tevékenysége, bármilyen sport is legyen
az, nem lesz fárasztó. Jó gyakorlást!
Molnár Erika, légzéstréner
www.gyogyitolegzes.hu

Közlekedés az agglomerációban
Sajtóközlemény
Bizonyára az Önök régiójából, településeiről is sokan ingáznak, akár naponta – munkába, iskolába – Budapestre.
Tízből három ember választja a tömegközlekedést, amikor az agglomerációból a fővárosba utazik. A fennmaradó kétharmaduk pedig autóba ül,
s nem tudja elkerülni a dugókat. Ám
van egy jó hírünk! Ebből a csapdahelyzetből javasol kiutat a – társadalmi
egyeztetésen lévő – Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, amely
átfogó hálózatfejlesztési koncepciót ad,
s a dugóban álldogálás helyett szabaddá tesz évente 150 milliárd forintnyi
munkaórát. Továbbá a rozsdás, ipari
vágányok alatt hatalmas kihasználatlan területeket szabadíthat fel és állíthat a város fejlődésének szolgálatába a
Stratégia: minőségi terek, például új P
+ R & B + R parkolók, minőségi parkok, megszépülő, korszerű vasútállomások létrehozásával. Valamint azzal,

hogy sűrűbben járnak majd a vonatok
az Önök települései és a főváros között.
A Budapestet és térségét, így az Önök
kerületét, települését érintő, átfogó
hálózatfejlesztési koncepció részleteit
a https://budapestvasut2040.hu/ oldal mutatja be. A Stratégiát bemutató
kisfilm pedig az alábbi oldalon érhető
el:
https://www.youtube.com/watch?v=RWJTinNx00Y&feature=emb_
logo
Mint ismeretes, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát február
4-én mutatta be Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Vitézy Dávid,
a kormányzati Budapest Fejlesztési
Központ vezérigazgatója és Homolya
Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója. A Stratégiáról A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia az utóbbi
100 év legnagyobb vasútfejlesztéseit
átfogó, a fővárost és agglomerációját
érintő elővárosi kötöttpályás közleke-

dés – a MÁV elővárosi vasútvonalai
és a hévvonalak – a fejlesztéséről szóló
dokumentum. Egy megújult, kibővült
hálózaton színvonalas vasúti szolgáltatás jön létre, amely természetes, környezet- és klímabarát választást kínál
a városba irányuló és a városon belüli
utazás során egyaránt.
A Stratégia legfőbb célkitűzése az
elővárosi kötöttpályás közlekedés versenyképessé tétele. A jövőben nem
csak a mainál gyorsabban és kényelmesebben, hanem egységes bérlettel
lehet majd utazni. A vonatok a mainál
jóval sűrűbben járnának, a legforgalmasabb, fonódó szakaszokon néhány
percenként követnék egymást. A megújult vonalakon legalább 3 metróvonal
és számtalan úti cél lenne elérhető átszállás nélkül.
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A GERBER Család
Polgárok, iparosok, dinasztiák

A Gerber családot nem kell bemutatni, hiszen a dinasztia lassan már
másfél évszázada indította el vállalkozását Dunaharasztin. Az első haraszti
üzletet 1885-ben alapította Anton Léber, a Torontál megyei Nagyszentmiklósról származó németajkú fodrász.
(Hajdanán a mezőváros ikertelepülés
volt, egyik részét az itt lakó szerbekről Szerbnagyszentmiklósnak, a másik, németek által lakott részét pedig
Németnagyszentmiklósnak nevezték.
Innen indult útjára egykor az „ópapa”, s meg sem állt Pestig, ahol fodrászüzletet nyitott. A terményeiket
fővárosba szállító haraszti parasztok
bejártak a szintén németül beszélő
borbélyhoz, és csábították magukhoz,
mert a faluban akkor éppen nem volt
fodrász. A derék erdélyi német, Anton
Léber meghányta-vette az ajánlatot,
és kiköltözött a haraszti sváb faluba.
Üzlethelyiséget bérelt az akkori községháza épületében, a Fő út 45. szám
alatt. Szép reményekkel fogott a vállalkozásba, de azt még ő sem tudhatta, hogy érdemes utódai a huszonegyedik évszázadban is folytatják az
akkor megkezdett munkát.
Az alapító borbélymester 1903-ban
hunyta le örökre a szemét. A vállalkozást tizenhét éves fia folytatta: kiváltotta az iparlevelet és anyai

családnevét használva, Gerber Antal
néven vezette tovább a fodrászüzletet. 1911-ben megvette a műhellyel
majdnem szomszédos ingatlant a Fő
út 37-es szám alatt, ahol azóta is lakik a család és működik a fodrászat.
Első Gerber Antal még a klasszikus
fodrász-borbély mesterséget űzte, felcser is volt, fogat húzott, köpölyözött.
Az I. világháborúban behívták katonai szolgálatra, de otthon a munka

akkor sem állt le. Felesége, Tagscherer
Teréz vette át az üzletvezetést: megtanult hajat vágni, borotválni, és irányította az alkalmi beugró segítőket.
A háborúból való hazatérte után,
mint helyi iparos, a falu közéletében
is aktív szerepet vállalt. Tagja volt a
képviselő testületnek, valamint részt
vett az ipartestület székházának felépítésében. Jó kapcsolatban voltak
Havasi András bíróval is, akivel a városvezetés és az ipartestületi közösség
mellett, szomszédként is gyakran ös�szejöttek kártyázni, beszélgetni.
A fodrászat nem csak munkahely volt,
hanem igazi közösségi hely is. Az ide
járó vendégek sokszor itt maradtak,
folyt a szó a termésről, a gazdálkodásról, a faluban történtekről. Egyes
törzsvendégek sok esetben csak azért
tértek be, hogy ott beszéljenek barátaikkal. Télen, a kályha mellett sakkoztak is.
– A fodrászüzletben mindig pezsgett
az élet. Szívesen emlékszem vissza
gyerek- és fiatal koromra, a jó hangulatú délutánokra. Télen, a fűrészporos
kályha kellemesen duruzsolt, tetején
melegedett a víz a borotváláshoz, körülötte a vendégek diskuráltak. Sokszor már vártak egymásra, mert itt
volt a találkozóhelyük.
Akkoriban a parasztemberek nem fizettek alkalmanként a munkáért. Heti
két borotválás, havi egy hajvágás és
egy igazítás volt a megállapodás szerinti szolgáltatás. Ezért évente egy
alkalommal – általában terménnyel,
áruval – fizettek. Sokszor, a nagyobb
mezőgazdasági munkák idején este
jött haza a gazda, akkor házhoz ment
a borbély borotválni. De az is előfordult, hogy kiment a munkák helyszínére és a cséplőgép mellett borotválta
a „vendéget”. De olyan is előfordult,
hogy apám az elfoglalt iparos kollégához is házhoz ment. Van is egy fénykép, amikor a papa Rötzer Lénárd
vendéglőst borotválja a későbbi Sport
vendéglő udvarán. Ilyen volt akkoriban egy fodrász élete. Így volt ez
nagyapám és apám korában is. Szép
idők voltak. – emlékezett vissza (III.)
Gerber Antal egy korábbi beszélgetés
során.
(II.) Gerber Antal édesapjánál tanulta ki a szakmát, és 1928-ban szerzett
fodrász segédlevelet. Azután együtt
dolgoztak egészen a negyvenes évekig. Ekkor az édesapa nyugdíjba vonult és átadta az üzletet fiának, aki
évtizedeken át vezette a fodrászatot.
Hasonlóképpen nemcsak a fodrászat-
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ban volt elismert szakember, de az
ipartestületben – akkori nevén KIOSZ – is megbecsült tag volt, hos�szú éveken át a vezetőségben is részt
vett. Az iparoséletben ugyan volt egy
három éves szünet, mert az ötvenes
évek elején: a kommunista hatalom
szövetkezetbe kényszerítette az iparosokat, így több fodrász egy közös
műhelyben dolgozott. A valamikori
Stumpf-vendéglő – a későbbi népszerű
Sipos bolt, ma fehérnemű kereskedés
– államosított épületében volt a szövetkezeti üzlet, ahol együtt dolgozott
a Gerber, a Baranyai, a Weidinger,
a Hevényi fodrászat és még mások
is. De a szövetkezet nem volt hosszú
életű, a vendégek jobban szerették a
kisebb fodrászatokat, így a mesterek
visszatérhettek saját üzleteikbe.
Közben a család bővítette feladatkörét. 1949-től elvállalták a fodrászattal
szemben kialakított benzinkút üzemeltetését. Kezdetben a nagypapa (I.
Gerber Antal) és menye, Boris néni
látták el az új szolgáltatást. Ezalatt a családi tradíció újabb fodrász
belépésével folytatódott: Toncsi bácsi két fia közül a fiatalabb, – omen
est nomen (nevében a sorsa) – Antal
választotta ezt a szakmát. 1962-ben
szerzett férfi-női fodrász szakképzettséget, így a női fodrászatot is
beindították. Toncsi bácsi 1973-as
nyugdíjba vonulásakor, ifjabb (III.)
Gerber Antal – Tonya – vette át az
üzletet. Átépítették az öreg házat,
megújultak a fodrászműhelyek. Weinhardt Rozália – aki 1965-ben lett Tonya a felesége és férje mellett tanulta
ki a fodrászmesterséget – mindenben
társa volt, szakmai tudásával, emberségével nagymértékben hozzájárult
az üzlet fellendítéséhez, és ahhoz,
hogy a női fodrászat lett a nyolcvanéves családi vállalkozás az erőssége.
Egyre több alkalmazott dolgozott
náluk és tanulókkal is foglalkoztak.
A Gerber fodrászat sok pályakezdőt
indított el szakmai életútján ezekben
az évtizedekben.
1977-ben megszűnt a haraszti benzinkút. Toncsi bácsi nyugdíjasként még
néhány évig, dolgozott a Szigetszentmiklós-gyártelepi
töltőállomáson,
majd végleg visszavonult.
Eközben gyarapodott a család. Tonyának és Rozikának is felnőtt két fia,
akik közül az idősebbik – természetesen ismét csak Antal – lépett 1987ben a fodrászok közé. 2003-ban az
önálló iparengedélyt is kiváltotta, így
édesapja, aki Rozika halála óta kicsit

visszavonultabb életet élt, 2006-ban
úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, és
az üzletvezetést fiára bízza. Azóta immár negyedik Gerber Antal viszi tovább a dinasztiát. Tonya még át-átjár
az üzletbe, beszélget a vendégekkel –
akik igénylik is a jelenlétét –, ha kell,
be is segít egy kicsit.
– A terheket vigyék tovább a fiatalok.
Ez az élet rendje. – mondja.
A dinasztiából a fiatalabb fiú, Ferenc – (IV.) Gerber Antal öccse, nem
fodrász, de választott mesterségével
és közéleti tevékenységével szintén
folytatja a családi tradíciót a szolgáltató szektorban: vas- és műszaki
kereskedést nyitott. Az évek során
nagy
szakértelemmel
fejlesztette
vállalkozását, mára már több bolt – a
haraszti mellett Vecsésen és Szigetszentmiklósón – gyarapítja a sikeres
vállalkozást. Munkája mellett, szintén
a család hagyományai szerint, a közéletben is jeleskedik. Egyike annak az
öt vállalkozónak, akik megalapították
a Heimatland Harast Alapítványt és

létrehozták a Dunaharaszti Sváb Tájházat. 2010-től tagja Dunaharaszti
Város Képviselő Testületének, és elnöke a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Itt tart most e szorgalmas család sikertörténete.
Vajon hogyan alakul tovább a dinasztia sorsa? Lesz-e Tonya hat unokájából (közülük öten lányok) valaki, aki
folytatja a fodrászmesterséget? Vagy
talán majd az ő gyerekeik? Ki tudja?
De biztató, hogy Anton Léber utódai,
híven őrzik és óvják a rájuk testált
hagyományokat, és a Gerber család
továbbra is végzi feladatát, hiszen a
harasztiak szolgálatában eltöltött 136
év kötelez.
Befejező gondolatként ismét (III.)
Gerber Antalt – Tonyát – idézzük:
„Sose lettünk gazdagok, de a becsületes munkából tisztességesen tudtunk
élni, és ez a tudat mindig elégedetté és
boldoggá tett. A klasszikus iparosság
lényege, hogy a vendégek elégedetten
távozzanak üzletünkből. Úgy érzem,
ezt sikerült elérnie a családnak.”
Mi, harasztiak is így érezzük.
Gáll
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Miniatűr meseország
– avagy „Ami késik, az már elindult.”
Sokan álmodoztunk gyerekkorunkban egy mesebeli vasút
terepasztalról, ahol a szerelvények kanyarognak, a váltót
kezeljük, hangosan kommentáljuk a történéseket: az első
vágányról szerelvény indul, kérjük, a vágány mellett vigyázzanak! A vonatozás, a villamosozás, buszozás, hévezés
a legtöbb kisgyermek számára kaland, élmény, olyan világ,
amiben az egyenruhás bakterek, mozdonyvezetők, forgalmisták, sofőrök mesebeli hősök, és mi gyerekként szeretnénk
részei lenni a birodalmuknak. Hájas Róbert Sándor Dunaharasztiban egy ilyen miniatűr meseországot álmodott meg,
erről mesél nekünk.
DH: Hogyan hívhatlak, hogy nevezed magadat? Terepasztalos?
HR: Azt hiszem, azt mondanám magamról, hogy „közlekedés barát”. Ez egy jó megnevezés. Közlekedés mérnök és
jogi szakmérnök vagyok, egy családi vállalkozásunk van,
amit feleségemmel együtt alapítottunk, idén 10 éves. Minden vonz, ami közlekedéssel kapcsolatos, de első sorban a
vasúti forgalom érdekel. Talán nem véletlen, hogy a saját
családi vállalkozásunkban, a HRS Traffic Kft-ben vasúti
eszközöket gyártunk. Speciális biztosító berendezési alkatrészeket állítunk elő, pl. a Ferencvárosi Pályaudvar nagy
panoráma táblájához is mi készítettük az izzó pótló fényforrásokat, ahol a vonatok mozgását követik a dolgozók,
irányítják a vonatforgalmat. A Keleti Pályaudvarhoz is és
a Szolnoki Állomásra is mi készítjük el ezeket az alkatré-

szeket. Bakterlámpákat is készítünk, amiben annak idején
petróleum égett – ma már természetesen ledes izzó. Egyegy ilyen izzópótló LED, ami a kezelő pultokban világít,
mindössze 7 mm, tehát elég kicsi. Szeretem a miniatűr
dolgokat, ez összefügg a terepasztal iránti rajongásommal,
hiszen ott is miniatűr tárgyakból hosszú évek alatt épül fel
egy varázslatos világ. Engem a technika működése érdekel,
a terepasztalaim építésénél is erre figyeltem mindig: meg
tudjam mutatni azt a technikát, ami valójában működik: a
váltókat, sorompókat, szemaforokat, jelzőlámpákat…minden működjön úgy, mint a valóságban. Ez a modellezés
lényege számomra.
DH: Mikor kezdődött a vonatok iránti érdeklődésed?
HR: Óvodás koromban indult az egész, Szigetszentmiklóson laktunk, a nagymamámék pedig Szigethalmon. Mindig
hévvel mentünk át hozzájuk. A hév illatát nagyon szerettem – a bakelit és az amper szag keveredése nagyon von-
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zott engem. Mamáékhoz menni jó volt, a hévvel mentünk
oda, pozitív élményekkel volt teli az utazás – Szigetszentmiklós-Gyártelep akkor még állomás volt, tehervonatok
mozogtak, s mindez engem nagyon érdekelt. A nagymamám megszervezte nekem a forgalmisták segítségével,
hogy megnézhessem a fogalmi irodát, a berendezést, ami
nagyon-nagyon érdekes volt. Egy VES komoly vasúti biztosító berendezés állt ott gyerekkoromban, és évtizedekkel
később egy szentendrei raktárban találkoztam ugyanezzel
a berendezéssel. Elképesztő érzés volt, szerettem volna
megvenni.
DH: Már gyerekként is voltak terepasztalaid?
HR: Költséges hobbi a terepasztalozás. Egy-egy picike tereptárgy, egy fa, egy sín, egy figura, épületelem stb. súlyos
összegekbe kerül – ez régen is így volt és ma is így van - mivel édesanyám egyedül nevelt, nem tudtuk megengedni magunknak, hogy nekem ez a hobbim legyen, így rendszeresen
jártunk a Közlekedési Múzeumba. Később tudtam terepasztalt építeni, amikor már elő tudtam teremteni rá a pénzt.
DH: Mi változott a vasút modellezésben a gyerekkorodhoz képest?
HR: Régen az analóg rendszerek működtek, volt egy
transzformátor, amit kézzel kapcsoltunk. Ma már minden
digitális, számítógéppel vezérelt. Komoly informatika és
elektronika működik a vasút modellezésben, terepasztal
építésben. A Vissmann Modellgyártó Kft-nél voltam épp
a múlt hétvégén egy kedves barátommal Bátonyterenyén,
akik a híres Vissmann modelleket gyártják az 1980-as
évektől, szintén családi vállalkozásban. Ez egy nagyon híres vasútmodellgyártó család, mozgó figurákat gyártanak,
felső vezeték rendszereket stb., s egy gyönyörű gyárat hoztak létre, munkahelyeket teremtettek. Mathias Vissmann
jön hozzám a hétvégén, megmutatom neki a terepasztalaimat és bízom benne, hogy hosszan tartó baráti, üzleti
kapcsolat alakul ki közöttünk.
DH: Sok vasút modell bolt van, ahol be tudod szerezni a
vágyott tereptárgyakat?
HR: Egyáltalán nem, hiszen nagyon kevesen vagyunk az
országban, akik ezzel foglalkoznak. Azt mondhatom, hogy
az én nagy terepasztalom az ország első tízében benne van.
Ráadásul én csak a kuriózumot, a különlegest, a funkciómodellt keresem, ahol vagy gőzöl a gőzös, vagy áramszedőt
emel, vagy a munkagép a sín alá ver, látom, hogy dolgozik,
vagy kuplungot emel…ezeket keresem. Ezek nagyon drága
modellek és főleg interneten szerzem be őket. A terepasztaloknak lehet német vagy osztrák a tematikája, ország
specifikus pl. a jelzők használata.
DH: Kik láthatják a barátokon és a családon kívül ezeket
a csodákat?
HR: Tegnap itt járt két kisfiú, akik gyerek vasutasok,
édesapjuk a hévnél dolgozik. Játszottak, egyikük volt a
forgalmista, másikuk a mozdonyvezető. Nagyon élvezték,
hiszen a digitálisan vezérelt terepasztalon minden egyes
szerelvényről meg tudom mondani, hogy éppen mit csináljon: csak járjon a motor, vagy tolató mozgást végezzen,
vagy éppen pöfékeljen… Sokszor jönnek óvodások is, le
vannak nyűgözve. A járvány miatt sajnos most nincs erre
lehetőség, de természetesen, ahogy újra jöhetnek, szeretettel várjuk őket, akár csak a városi iskolák osztályait.
DH: Milyen terveid vannak még?
HR: A villamos a legnagyobb tervem. Szeretnék egy villamost a kertbe. Már le is foglalóztam a villamos szerelvényt, de komoly engedélyeket kell beszereznem, hiszen
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ide szállítani egy villamost nem olyan egyszerű. Egy közlekedési tárgyi emlékeket megmentő alapítványtól vettem,
amikor leselejtezték a távvezérelt villamosokat (UV típus),
ezek olyanok, mint ami az 1956-os emlék napokon szokott
közlekedni. A kisebb terepasztalaimat is talán majd ott
fogom elhelyezni a villamosban – majd, ha megérkezik,
kialakítjuk a helyét, sárga keramit-kőből kirakott peront
építünk, phoenix sínek közé pedig ívesen macskakövet telepítünk, tehát a lakókörnyezetbe illesztjük, a kertet rendezzük ehhez. Még nem tudom, hogy mikor valósul meg,
de a folyamat már elindult. A vasutasoknak van egy mondása: ami késik, az már elindult. Tehát egy napon meg fog
érkezni a felújított, gyönyörű villamos a kertbe és akkor leszek nyugodt. Bizoyára erről a lakosok is értesülni fognak,
hiszen útvonal-engedéyes szállítással tud majd ide érkezni
a jármű, igazi látványosság lesz, amiről a városi média bizonyára értesülni fog.
DH: Egészen biztos, hírt adunk róla!
Hazay
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Közélet
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 KÖZHASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelőben
látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szeretettel
köszöntjük
a

90 éves
Lenkó

Károlynét
2021. január hónapban elhunytak neve és életkora

Kedvesek!

Balogh József		

Apró Emma 		

01. 04.

Zsigmond Anna		

01. 04.

Haraszti Julianna

01. 05.

Zsohár Ádám 		

01. 07.

Bátri-Barna Bella

01. 08.

Papp Balázs Ádám

01. 08.

Farkas Gergő 		

01. 09.

Solti Dorka 		

01. 09.

Solti Marcell 		

01. 09.

Jancsó Kende 		

01. 11.

Meszéna Lukács

01. 11.

Markovics Zétény

01. 14.

Peredi Anna 		

01. 15.

Boros-Gurzó Boróka

01. 16.

Katona Emese Anna

01. 17.

élt 68 évet

(decemberben hunyt el)
Balogh Józsefné

élt 63 évet

Bartha Béláné		

élt 63 évet

Busa Jánosné		

élt 70 évet

(decemberben hunyt el)
Claus Hans Martin

élt 86 évet

Fehér Béláné		

élt 80 évet

Gazsi Istvánné		

élt 85 évet

Guzs Géza		

élt 81 évet

Havasi Józsefné

élt 85 évet

Herbszt Béláné		

élt 80 évet

Huri Sándorné		

élt 89 évet

Kaltenecker Ferencné

élt 89 évet

Karner Jenő Lajosné

élt 91 évet

Kovács Jánosné

élt 69 évet

Krasnyánszki Lászlóné élt 76 évet
Kubinyi Béláné		

élt 102 évet

Naszvadi Jánosné

élt 86 évet

Somogyi Ferenc

élt 60 évet

Szabó László		

élt 83 évet

Szerencsés Lászlóné

élt 94 évet

Szilvágyi Ferencné

élt 84 évet

Takács Gyula		

élt 72 évet

Tilly Nándor		

élt 64 évet

2021. januárban
születettek névsora

Hegedűs Dániel Milán 01. 18.
Szepesi Lajos 		

01. 21.

Nagy László 		

01. 22.

Ledneczki Lilien

01. 24.

Gellai Attila 		

01. 26.

Mester Dominik

01. 26.

Jávor Dominik 		

01. 27.

Valloton Gilbert Henrik 01. 30.
László Zsolt Bendegúz 01. 31.

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

Kedves Érdeklődők! A karitásztábor 2021-ben augusztus
9-13-ig tart majd. Jelentkezni majd a későbbiekben lehet.
				

Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász
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ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!

A Délután telefonos lelkisegély szolgálat önkénteseket keres, akik vállalják az ingyenes,
kötelező képzést,
és a havi 8 óra otthonról végezhető, – nem fizetett – esti elfoglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és motivációs
levéllel legkésőbb 2021. március 15-ig:
info@delutan.hu
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Verebek Világnapja
március 20.

Az Indiai Természettudományos Társaság kezdeményezte, hogy a verebek,
ezek az apró jól ismert, ámde gyakran ignorált teremtmények, kapjanak
egy világnapot, azaz figyeljünk rájuk,
mert fontosak nekünk.
A háziverebek azóta ugrándoznak és
csiripelnek házaink közelében, mióta magot, takarmányt tárolunk. Nem
tágítanak, településeinkről, itt maradnak télen és nyáron. Lankadatlanul figyelnek bennünket, számukra furcsa, de
hasznos lények vagyunk, kertjeinkben,
földjeinken szállásra, élelemre lelnek.

A zöld sarok bővítésére
Köszönet a Dunaharaszti Kör
nyezetbarátok Egyesületnek!
A Dunaharaszti Hétszínvirág óvoda
Madárbarát, Zöld szíves és Zöld óvoda
is, ezért az ott folyó munkánk alapját
a környezeti nevelés határozza meg.
Feladatunk a környezetünk és a körülöttünk élő élőlények óvása, e szemlélet átadása a hozzánk járó gyermekeknek és rajtuk keresztül családjuknak
is. A környezeti nevelés és az értékek

DUNAHARASZTI HÍREK
A történelem során a kapcsolat verebek és emberek között gyakran nem
volt idillinek mondható. A világ sok
táján még ma is előszeretettel fogyasztják az énekesmadarak húsát
Málta lakói, az olaszok, de a franciák
is igazi csemegének tartják, s ez általános jelenség volt a múltban is. Tömeges, véres és kegyetlen irtásukra is
van példa együttélésünk során. Nagy
Frigyes porosz uralkodó 1744-ben
nagy buzgalommal meg akarta védeni
Brandenburg cseresznye termését, egy
szemet sem óhajtott hagyni a madaraknak. Ezért aztán úgy döntött az
ő bölcsességében, hogy a verebeket
ki kell írtani. Minden beszolgáltatott
verébfej után 6 fillér járt. A lelkes parasztok és polgárok boldogan tettek
eleget uruk óhajának. Szép nagy summával apasztották a királyi kincstárat,
a fejért pénzt kaptak, a testet ízletes
fogásként felszolgálták. Bőséges lett a
cseresznyetermés. Mindenki roppant
elégedett volt. A második évben azonban elmaradt a szüret. Verebek híján a
kártevők gyomrában végezte a zamatos gyümölcs. A bölcs uralkodó ekkor
visszavonta rendeletét.
200 év múltán egy magát ismét bölcsnek hitt vezető, Mao Ce-tung, túl falánknak találta a verebeket. Több rizs
marad az embereknek, ha nincs veréb
állapította meg, s szavára falvakban,
városokban lelkesen indult a nép, lábossal falanállal, dobbal, hogy addig
kényszerítse röpülni e kis állatokat,
míg kimerülten, a stressztől aléltan a
földre hullottak. Fészkeiket leverték,
tojásaikat eltaposták. Közel 1 milliárd veréb pusztult el pár hónap alatt.
A rizs rekordtermést hozott! A következő évben azonban több millió tonnával lett kevesebb a termés, ezt a jó
vezérnek bevallani nem merték, ezért
a kötelező részt az államnak beszolgáltatták. A legtöbb történész szerint

30 millió ember halt éhen a vidéki
falvakban. Kína kérésére Oroszország
és Kanada 200 ezer verebet küldött,
hogy lassan helyre álljon a rend.
Akárki láthatja tehát, hogy a veréb
és társai értékes lakótársak! Tavasszal
tömegével tömik fiókáikat rovarokkal,
szép nagy szőrös hernyókal. Alapos
munkát végeznek. Fenntartják a természet rendjét, akár a többi lelkes
földlakó élőlény rajtunk kívül, csak
mi nem hagyjuk könnyen meggyőzni
magunkat.
Aztán most meg megint baj van! Földjeinken számtalan féle és nagy men�nyiségű vegyszert használunk, szántóinkat összevonjuk gigaparcellákba.
Sok és jó minőségű növényt termesztünk. Sokasodunk, tele a pocakunk.
Csak éppen az agrárterületekről, a
településeinkről egy európai felmérés
szerint, eltűnt a madarak egyharmada! Számuk folyamatosan apad. Ez a
modern világ túl steril! A vegyszerek
miatt alig van rovar az óriási táblákon termelt monokultúrás szántóföldeken, és a golfgyepnek beültetett
udvarokban sincs elegendő mag. A
verebek éheznek. Nem tudnak felnevelni még egy fészeknyi fiókát sem egy
nyár alatt. Épületeink jól szigeteltek,
eresz, szellőzőnyílás alig akad, üvegacél paloták nőnek ki a földből, nincs
elegendő fészkelési lehetőség sem.
A madarak számának csökkenése jó
mutatója a környezeti terhelésnek.
Ami neki árt, az árt nekünk is! A
Magyar Madártani Egyesület honlapján sokat olvashatunk arról, hogyan
segíthetjük tollas barátainkat. Számtalan ötletet találhatunk cikkeikben,
figyeljünk és tegyük madárbaráttá
kertjeinket, hogy a helyzet ne romolhasson tovább! Ki ne szeretné a madarakat hallgatni?
Vásárhelyi

átadása a gyermekek számára, minden esetben játékosan, a napi tevékenységbe ágyazva történik. A nap
során az óvodapedagógusok többféle
szemléltető eszközzel dolgoznak (képek, könyvek, játékok, kiadványok,
stb), illetve minden csoportszobában
található egy zöld sarok is. Számos
csoportban gondoznak kisállatot a
gyerekek felnőtt irányítással. Az udvarunkon 2017-ben került átadásra a
madár tanösvény, melynek részeként
telepített madárvédelmi eszközök és
az ismertető táblák, játékok segítenek
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nekünk a szemléltetésben. Rendszeresen ellátogatunk az óvoda előkertjében található mesterséges tóhoz is,
ahol a vízi világot ismerhetik meg a
gyerekek közelebbről. Óvodánk örökbefogadott fája a buszfordulóban lévő
fehér nyár, amit évszakonként látogatunk és megfigyeljük változásait. A
város környezeti adottságait kihasználva a nagyobb csoportok a Kis-Dunánál víz vizsgálatot végeznek. A téli
madáretetés is olyan lehetőség számunkra, amit a gyerekekkel közösen
végezhetünk és emellett a hozzánk
érkező madarakat is csodálhatjuk.
Természetesen ezek a madarak a mi

segítségünk nélkül is átvészelnék a telet, de az etetőknél kialakuló madár
tömeg látványa, megfigyelése, lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekekkel
megszerettessük a természetet és annak óvására biztassuk őket. Ebben a
folyamatban az etetőbe látogató madarak is jól járnak hiszen élelemhez
jutnak, mi pedig csendben gyönyörködhetünk a látványukban. A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
2020 decemberében egy pályázatot
hirdetett a városi óvodák részére. A
mi óvodánk pályázott és a felajánlott
pénzösszegből bővítettük a zöld sarok
szemléltető eszközeit. Az MME web-

shopjából élethű plüss madarakat választottunk. A gyermekek érzékenyítésében fontos szerepet játszik, hogy
testközelből láthatják a madarakat,
megfoghatják őket, hallhatják valós
hangjukat. Ezekkel az eszközökkel az
óvodapedagógus dramatizálás közben
könnyebben átadja a madáretetés
fontosságát és lényegét. Az Egyesület
madarakról szóló kiadványokat és egy
madáretetőt is adományozott az óvoda részére, ezzel még több alkalmat
adva a szemléltetésére és a megfigyelésre. Köszönjük ezt a lehetőséget és
hogy támogatták munkánkat.
Kelemen-Szebeny Olga

Állati dolgok
Kicsi Dencsik

A rendelőben nálunk Ők csak Kicsi Dencsik
Magyarországon – elsőként Európában - 1901-ben a denevéreket (Chiroptera) védett állatokká nyilvánították, minden
fajuk veszélyeztetett. Napjainkban több fajuk fokozottan
védetté vált, eszmei értékük 25000-500000 Ft között változik.
A megfelelő ismeretek hiányában és a közhiedelmek miatt
az emberek többsége fél, viszolyog tőlük, pedig - mint annyi
más élőlény is - az ember szolgálatában állnak, élhetővé
teszik bolygónkat, szerves részei a természet fenntartható
egyensúlyának.
Hazánkban 28 denevérfaj honos, mind rovarevő, nálunk nincsenek vérszívó fajok. Életterük fajok szerint változatos, előfordulnak barlangokban, pincékben, panelépületek réseiben,
öreg házak, templomok padlástereiben, illetve faodvakkban.
A denevérek kolóniákban élnek és a hideg téli időszak beköszöntével a táplálékhiány miatt telelő helyet keresnek maguknak. Tavasztól az esti szürkületkor vadászatra indulnak,
legnagyobb arányban szúnyogokkal – és egyéb kétszárnyú-

akkal - táplálkoznak. Egy aprócska denevér egyetlen éjszaka
alatt 800-900 szúnyogot is elfogyaszt, ezzel védve minket és
kedvenceinket e kártékony rovarok nyugtalanító csípésétől,
kutyáink esetében az utóbbi években rohamosan terjedő
szív- és bőrférgesség fertőződésének veszélyétől.
Apró és gyors szárnycsapásaikkal repülve ultrahang sugarakat bocsájtanak ki, amelyek visszhangjait füleikkel érzékelik, így tapogatva le környezetüket.
Az emberek életterének növelésével, a környezeti adottságok
megváltoztatásával beszűkítjük az életterüket, kiszorítjuk
őket természetes környezetükből, nem törődve a természetben elfoglalt pótolhatatlan szerepükkel. A Kis-Duna menti
települések térségében kiemelt szerepük van a szúnyogpopuláció gyérítésében.
A Tüskevár Vad- és Egzotikus Állatvédő Alapítvány minden évben több különböző fajhoz tartozó egyed megmentésével igyekszik visszaadni a természetnek egy apró kis életet, amely talán csak egy kis csepp a tengerben, mégis az
élhető jövő részét képezi.
Érkeznek hozzánk elárvult, talált, sokszor egészen fiatal denevérek, amelyek „szoptatása”, táplálása éjt-nappallá tevő
kihívás heteken át, majd a szilárd táplálékra átszoktatás
elteltével, a röpképesség tanítását követően repatriálhatóak.
Sokszor találkozunk szárnytörött, sérült példányokkal, amelyeknél a műtéti megoldás sokszor nem kerülhető el a teljes
gyógyulás reményében.
Kérjük, ha értékesnek tartja munkánkat, segítse alapítványunk működését adója 1%-nak felajánlásával. Adószámunk: 19097147-1-13
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Kedves vendégeink! Maradjunk kapcsolatban a koronavírus által egymástól elszigetelt napokban is. Időszakosan
megjelenő virtuális kiadványainkkal igyekszünk egyfajta
kulturális szórakozási lehetőséget az intézmény honlapján
és a közösségi oldalakon. Ezzel kívánjuk jelezni, hogy vagyunk, dolgozunk, tervezzük a jövőt és nagyon várjuk a
személyes találkozást! Addig is vigyázzanak magukra és
egymásra, és keressék online kiadványainkat!

Szalon

Nemzeti Tehetség Program pályázaton nyert a
Hunyadi iskola
Az alábbiakban a Tervezünk és játszunk! projektet mutatjuk be, de elérhetővé tesszük a hunyadis diákok többi
sikerét is.
Iskolánk, a 2019-ben megnyert Nemzeti Tehetség Program pályázat keretében, tehetséggondozó műhelyt szervezett ötödik és hatodik évfolyamos tehetségígéreteknek a
2019/2020-as tanév második félévében. A projekt „Tervezünk és játszunk!” névvel indult, ahol a tanulók táblajátékokat ismerhették, és ismertek meg. A szakkör keretein
belül nem csak a stratégiák megismerése, a játék öröme
volt a cél, hanem a tanulók maguk is terveztek és a 3D
nyomtató segítségével játékokat nyomtattak. A tervezés és
alkotás nagymértékben fejlesztette a résztvevők kreativitását, fantáziáját.
A matematikai-logikai foglalkozásokat Anita néni és Erika
néni vezette, míg az informatikai tevékenységek során István bácsi mentorálta a gyerekeket.
A pályázat keretein belül a játékokból csak egy-egy példányt kapott az iskola, így a csoportos játékélményhez
már a saját készítésű eszközöket használtuk. A gyerekek
kedvencei közé a Kalaha, a Quarto, a Blokus és természetesen a jól ismert sakk játékok tartoztak. Ezek a játékok
segítették az előnyadós, a vonalnyerős és a lerakosgatós
táblajátékok stratégiáinak megismerését. A társasjátékok
mellett szerepet kapott a robotika is. A részt vevő tanulók megtanultak MICROBIT-et programozni, 3D tervezni, szkennelni, nyomtatni, sőt robotharcot is szerveztünk
számukra.
A tervezett programok közül valamennyi szabadidős foglalkozást le kellett mondanunk a tavaszi pandémia miatt,
valamint a digitális oktatás alkalmával a szakkört szünetelt. A 2020/2021-es tanévben azonban a tanórán kívüli
foglalkozásokat be tudtuk fejezni az időközben már hatodik-hetedik évfolyamossá „cseperedett” tanulóinkkal.
A pályázat keretein belül szerzett és készített eszközök
gazdagítják iskolánk lehetőségeit. A kötött tanulási idő
mellett a tanulóknak lehetőségük lesz a későbbiekben a
társaik által készített eszközöket használni, a stratégiákat
társaiktól megtanulni, a játék örömét felfedezni.

Irodalom, művészet, jelenlét - időszakosan
megjelenő virtuális magazin.

Műterem Portréfilmek kiállításokról,

művészekről.

Katalógus Kiállítások online katalógusai.
Laffert Online A karanténidőszak prog-

ramjai videofilmen.

Várjuk önöket weboldalunkon!

www.laffertkuria.hu
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Lassan főzött marha ragu angol módra
ezt az ételt ha tűzálló edényben keverjük össze és nagyon
alacsony (100 fok körül) a sütőbe rakjuk. Ez egy igazi téli
recept ami felmelegti a lelket egy hosszú, hideg nap után.

Itt Angliában nagyon népszerű az úgynevezett lassú főzők
használata. Nagyon praktikusak, mivel a hozzávalókat csak
bele kell dobni, összekeverni és 5 vagy 8 óráig főzni hagyni.
Általában két vagy három opció van egy lassú főzőlapon: alacsony (én ezt az opciót használom mert nagyon puha lesz tőle
a hús, általában 8 óráig hagyjuk az ételt főni ) magas (ilyenkor kicsit gyorsabban fő az étel, csak 4-5 óráig kell hagyni)
és melegen tartó opció. Persze vannak már szuper modern
változatok, ahol másodperc pontossága lehet beállítani mindent, de ezek elég drágák. Ezzel először 7 évvel ezelőtt találkoztam, mikor Angliába költöztem és azóta az egyik kedvenc
konyha gépem. Persze ennek hiányában is el lehet készíteni

Hozzávalók
900g marha tarja
2 evőkanál liszt
480ml marha alaplé (forró)
80ml vörösbor
3 evőkanál paradicsompüré
2 evőkanál balzsamecettel vagy worcestershire szósz
3 evőkanál szója szósz
Só, bors
2 vöröshagyma ( aprózott )
2 poréhagyma ( karikázott)
4 répa ( karikázott)
3 fehérrépa ( karikázott)
2 babér levél
A marhahúst összekeverjük a liszttel.
A folyekony alapanyagokat bele rakjuk a főzőbe és összekeverjük .
Hozzáadjuk a fűszereket és a zöldséget és megint keverünk rajta egyet majd végül a marhahúst is bele keverjük. 8 óráig főzzük
Krumplipürével vagy angol gombóccal tálaljuk
Schwarz Lilla
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Sakk - matt
A 2019/20. évi sakk csapatbajnokságok a járványhelyzet miatt rendhagyó módon fejeződtek be. A Magyar
Sakkszövetség úgy döntött, hogy a
tavaszi fordulókból az NB. II-ben az
utolsó két forduló minden mérkőzését
6-6-os eredménnyel döntetlennek nyilvánítja. Az NB. I/B-ben és az NB.
I-ben az utolsó két fordulót augusztus
30-ára és szeptember 13-ára tűzte ki
lejátszásra.
Az NB. I-es csapatunk a bajnokság
elején a riválisokkal szemben két mérkőzést elvesztett. Viszont az erős csapatok ellen a vártnál jobb eredményt
ért el és így a hetedik helyen végzett.
Ez ugyan elmaradt az előző évi ötödik
helyezéstől, de az utolsó két fordulóban elért eredménnyel, a Szeged elleni
győzelemmel és a Szombathely elleni döntetlennel biztosítottuk az NB.
I-ben való bennmaradást.
NB. I. végeredménye
1. Tungsram Aquaprofit NSK I. 73
pont 2. HVSE-Infraplan I. 61 pont 3.
ASE Paks 61 pont …..
7. Dunaharaszti MTK 49,5 pont
A csapat legjobb pontszerzői: Grigoriants Sergey, Kökény Norbert, Popovics Ádám és Papp Petra
Az NB. II-es csapatunk számára a két
elmaradt mérkőzés miatt az esély is
elveszett a bajnoki cím megszerzésére,
mivel csapatunk az utolsó két fordulóban két gyengébb csapattal játszott
volna és az első helyen álló MTK két
erősebbel.
NB. II. végeredménye
Budapest MTK		
79,5 pont
Dunaharaszti MTK II. 78 pont
Honvéd ASE		
73 pont
A csapat legjobb pontszerzői: Nguyen
Van Thanh, Fodré Sándor, Szőllősi
László és Baski Barnabás
Pest megyei csapatbajnokságok
A Pest Megyei Sakkszövetség az I.
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osztályú csapatbajnokságot két csoportba, Északi és Délibe osztotta be.
A csapatok létszáma 10 fő, az I/A.
Osztályban pedig 5 fő. Mind a három csoportban indítottunk csapatot,
hogy biztosítsuk az NB-s csapatoknak
az utánpótlást. Az I. osztályban az
utolsó forduló nem került lejátszásra és így zárták le a bajnokságot. Az
I/A. osztályban a pandémia kezdetére
viszont befejeződött a bajnokság.
Pest megye Északi csoport
Csapatunk minden mérkőzését megnyerve magabiztos játékkal végzett
az első helyen. Az első helyhez több
kiemelkedő egyéni teljesítmény is párosult.
Pest megyei Északi csoport végeredménye
Dunaharaszti MTK
41 pont
Veresegyház		
32,5 pont
Dunakeszi 		
28,5 pont
A csapat legjobb pontszerzői Fodré
Sándor, Schubert Gyula, Baski Barnabás és Botos József voltak, akik
minden mérkőzésüket megnyerték.
Pest megye Déli csoport
Csapatunk a középmezőnyben végzett az erőviszonyoknak megfelelően.
A csoportból kiemelkedett a Szigetszentmiklós és a Szentendre csapata.
Pest megyei Déli csoport végeredménye:
Szigetszentmiklós
40,5 pont
Szentendre		
34,5 pont
Érd			32,5 pont
Dunaharaszti MTK
21,5 pont
A csapat legjobb pontszerzője: Firnigel János
Pest megyei I/A. csoport
Csapatunk végig nagy harcban állt a
Galgavidékkel a bajnoki cím elhódításáért. A végén a két csapat holtversenyben végzett az első helyen. Galgavidék egymás elleni eredménnyel
nyerte el a bajnoki címet.
Pest megyei I/A. csoport végeredménye:
Galgavidék		
30 pont
Dunaharaszti MTK
30 pont
Szentendre		
27 pont
A csapat legjobb pontszerzői: Firnigel

János, Ruska Zoltán, Murányi Géza
és Várhegyi Ábel Ifjúsági sakkozóink
sikeresen szerepeltek az egyéni versenyeken.

Szeptember 27-én játszották le a tavaszra tervezett budapesti Országos
Óvodás Bajnokságot, amit Farkas
Róza, szakosztályunk versenyzője biztos játékkal nyert meg.
Végeredmény:
Farkas Róza 		
6 pont
Sós Ninett		
5 pont
Guba Dorottya		
5 pont
Az utolsó, megrendezésre került korcsoportos U14-es, egyéni, meghívásos bajnokság október 24. és 30.
között került megrendezésre a Magyar
Sakkszövetségben, ahová a korcsoport
10 legjobb versenyzőjét hívták meg.
Baski Barnabás képviselte a szakosztályt, az igen erős mezőnyben a tőle
várható jó eredményével az ötödik helyen végzett.
Végeredmény:
Borhy Marcell		
7,5 pont
Persányi Barnabás
6 pont
Lakatos Tamás		
5,5 pont
Karácsoniy Gellért
5,5 pont
Baski Barnabás		
5 pont
A Magyar Sakkszövetség a járványügyi helyzetre való tekintettel az
őszi-tavaszi rendszerről áttér a tavaszi-őszi lebonyolítási rendszerre,
amelyben várhatóan a csapatbajnoki
küzdelmek április-május hónapban
kezdődhetnek.
Schubert/Markos
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ŠKODA SCALA MAGASABB
FELSZERELTSÉGGEL
ALACSONYABB ÁRON.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út +36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu www.porschem5.hu
A ŠKODA SCALA Perfect modell indulóára 6 185 450 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 110LE). A feltüntetett 5 686 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent
megnevezett SCALA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedéseinkben,
vagy látogasson el a skoda.hu oldalra! A nevezett értékek nem az 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 befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5-8 l/100km, CO2-kibocsátása: 85–181 g/km

ŠKODA

SUV-MODELLEK
BÁRMERRE IS TARTASZ

PRÓBÁLD KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 1 421 8220

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 a vezetői szokások és egyéb nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

www.porschem5.hu
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A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
km.
km.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
km.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
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Mobil munkavégzés
Minden értelemben

THMref 2,5%
Az új Caddy Cargo. És minden könnyebben megy.
Az ajánlat 2021.02.01-től 2021.06.30-ig érvényes. A Porsche Finance Zrt. változó kamatozású, forint alapú, zártvégű
pénzügyi lízing konstrukciójának ajánlata tájékoztató jellegű, a Lízingbeadó részéről kötelezettségvállalást nem
jelent, ügylet és ügyfélminősítés függvényében változhat. Az ajánlatban szereplő THM a referencia THM-nek
megfelelő, az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével került meghatározásra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbe vevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő
valamennyi THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembe vételre. A THM-ek számításakor a szerződéskötési költség (HBNY díj) 7 000 Ft figyelembevételre került. A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 a
finanszírozás közvetítőjeként a Porsche Finance Zrt. képviseletében jár el. A Caddy Cargo legmagasabb kombinált
üzemanyag-fogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-151 g/km. A nevezett értékek a WLTP szerint
mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem 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 is
befolyásolják. A kép illusztráció, többletfelszereltséget is ábrázolhat. Részletes tájékoztatásért forduljon márkakereskedéseinkhez.

Porsche M5

1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8133, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

