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5 autóval 250 adag 
meleg étel megy házhoz 
a haraszti gyerekeknek

A Védelmi Intézkedések ideiglenes 
szigorítása miatt minden óvoda és is-
kola bezárt, de egy gyermek sem ma-
rad ebéd nélkül Dunaharasztin.
Egyetlen napunk volt ugyan rá, hogy 
felmérjük az igényeket és megszer-
vezzük a gyermekek étkeztetését, de 
megoldottuk a feladatot. A Városi 
Rendészet három autója, egy a Pol-
gárőrségtől, egy pedig a Területi Gon-
dozási Központtól segíti az ételek ki-
szállítását annak a 250 gyermeknek az 
otthonához, akik szülei kérvényezték 
ezt. A tálalásban és csomagolásban 
ezúttal is az óvodai dajkák segítenek.
Nyomatékosan kérjük viszont azo-
kat a szülőket, akik a közétkeztetést 
igénybe veszik a rendkívüli szünet 
és a digitális oktatás idejére, hogy 
az ebéd átvételéig (1/2 12 és 14 óra 
közötti időintervallum) feltétlenül 
tartózkodjanak az átvétel címeként 
megjelölt helyszínen (lakóhelyen, il-
letve tartózkodási helyen). Amennyi-
ben egyetlen alkalommal is előfordul, 
hogy a személyes átvétel lehetőségét 
nem tudják a rendész kollégák bizto-
sítani, a következő naptól nem tudja 
az Önkormányzat az igényelt közét-
keztetést biztosítani. A szigorításra 
a feszített időbeosztás és menetrend 
betartása miatt is szükség van, mert 
az átvétel lassulása, megakadása mi-
att a többi igénylő gyermek jóval az 
ebédidőt követően jut ételhez.
A gyors kommunikáció, az összefogás, 
egymás támogatása ebben a rendkí-
vüli időszakban különösen fontos a 
munkahelyen és a családban egyaránt 
– Önökkel közös eredményünk a gyors 
problémamegoldás, aminek következ-
tében 250 gyermek, akinek szülei se-
gítséget kértek, már március 9-én me-
leg ételt ebédelt és ez végig így lesz az 
intézménybezárások ideje alatt.

Március 12-én online egyeztetést foly-
tattam a Budapest-Belgrád vasútépítés 
legfontosabb kérdéseiről a kínai-ma-
gyar vegyesvállalat projektvezetőjével. 
A megbeszélésen részünkről jelen voltak 
azok a kollégáim is, akik a felmerült – 
jellemzően műszaki, vagy közművekkel 
kapcsolatos - kérdések szakértői. A leg-
fontosabbal kezdem, ami a leginkább ér-
dekli most a harasztiakat. 

Mi lesz az érintett ingatlanok 
sorsa? 
Erre kérdeztem rá először. Mi lesz konk-
rétan azokkal az ingatlanokkal, amelye-
ket érint a beruházás, és amelyeket a 
kormányrendelet taxatíve felsorol? A 
központi vasútállomástól észak felé hú-
zódó szakaszon a Baross utca felé épül 
majd meg a 2. vágány. A vágányoktól 
mindkét irányban 20 méteres védő-
sávokat jelölnek ki, az ebbe belekerülő 
ingatlanok érintettek a beruházásban. 
Kisajátításra csak kivételes esetben le-
het szükség, ez Dunaharasztin nem lesz 
jellemző, a konkrét mérések június-júli-
us folyamán történnek majd meg. 
Ezt követően (tehát még a nyár folya-
mán) keresik meg az érintett tulajdono-
sokat. Az tehát, hogy valamely ingatlan 
a védősávba került, még korántsem je-
lenti azt, hogy kisajátításra is sor kerül. 
Itt jegyeztem meg azt, hogy nagyon 
fontos lenne kommunikálni a lakosok-
kal (és az önkormányzattal is, persze), 
hiszen életbevágó ügyről van szó. Nos, 
ebben végre változás várható. 
Március 17-én indul a környezetvé-
delmi hatósági engedélyezési eljárás, 
amit – a kormányrendelet szerint – a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
folytat majd le. Ennek során lakos-
sági fórumot kell tartaniuk, sajnos, 
ha a pandémia elhúzódik, csak online 
formában. Erről minket is értesítenek, 
ahogy megkapjuk a hirdetményt, rög-
tön értesítjük Önöket. Kérem, vegye-
nek majd részt ezen minél többen, itt 
feltehetik majd a kérdéseiket.
Zaj. 
6,6 km zajvédő fal épül majd meg, a 
134-es szelvényszámtól (észak, külterü-
let) gyakorlatilag végig, a legtöbb he-
lyen kétoldali, lesz, ahol csak egyoldali, 
a típusa még nem dőlt el. A jogszabály 
azt írja elő, hogy ennek telepítése köte-
lező, ahol nem lehet falat telepíteni (pl. 
átkelőpontok környezetében), ott ún. 

passzív zajvédelmet kell alkalmazni, ez 
az érintett ingatlanok nyílászáró-cseréit 
jelentheti. Ez is nyáron dől majd el.
Rezgés. 
A technológia vasbeton aljzatba ágya-
zott műanyag rezgéselnyelő betéteket 
jelent, a teljes vonalon mindössze 20 
olyan ingatlan van, aminek környezeté-
ben nem lesz ilyen, ott kártalanítás lesz, 
de nálunk nem lesz szükség ilyesmire.
Máv-Alsó állomás. 
Itt kétoldali peron lesz, a jelenlegi útát-
járó Taksony felőli oldalán. A vasút 
keleti oldalán P+R parkolókat alakí-
tanak ki. Ismét felvetettem azt az igé-
nyünket, hogy szeretnénk „legalizálni” 
azt az átkelőhelyet, amit a lakosok az 
évtizedek során maguknak alakítottak 
ki a piac északi végénél. Lényeg az, 
hogy itt egy gyalogos-kerékpáros alul-
járót szeretnénk, amely összeköti a Ha-
raszty Ferenc utcát a Kinizsi utcával. 
Ez nagyon fontos számunkra, ha nem 
fér bele a projektbe, akkor megépítjük 
mi magunk, csak szeretnénk, hogy ez 
most történjék meg, amikor amúgy is 
építkezik a beruházó. A terveket össze-
hangoljuk, ebben megállapodtunk. Azt 
már eddig is tudtuk, hogy a Némedi úti 
aluljárót kiszélesítik, ez része a pro-
jektnek, itt végre normális járda és ke-
rékpárút épül majd meg. Már korábban 
is jeleztük a különböző közmű-átvezeté-
sek lényeges szempontjait, ezt most is 
megtettem, már tervezzük azt az ivó-
víz-, illetve szennyvízvezetéket, amit 
meg kell építeni és ezt szintén össze kell 
hangolni a beruházással, de ennek rész-
leteivel itt nem terhelném Önöket.
Ami a legfontosabb: az érintett ingatla-
nok sorsában a nyár első felében várha-
tó legközelebb fejlemény, de a lakossági 
fórum is kiváló alkalom lesz a kérdések 
tisztázására. Magam sem „állok le” 
persze, több találkozó szervezése van 
folyamatban, amint bármi releváns in-
formációhoz jutok, rögtön megosztom 
Önökkel.

dr. Szalay László

Budapest-Belgrád vasút
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a városban működő civil szerveze-
tek számára.
A pályázat címe: Önszerveződő 
szervezetek támogatása
A pályázat célja: A Dunaharasztin 
élő vagy dolgozó állampolgárok ön-
szerveződő közösségeinek az önkor-
mányzati feladatok megvalósítása, 
a polgárok közéletbe való bevonása, 
a település fejlesztése és szépítése, a 
környezetvédelem, a kultúra és a ha-
gyományok ápolása, a lakosság műve-
lődése, oktatása, szórakozása, sporto-
lása, egészségi állapotának megőrzése 
és javítása érdekében végzett tevé-
kenységének támogatása. A szerveze-
tek a terembérleti támogatásra vonat-
kozó igényüket is e pályázat keretében 
és előírásainak megfelelően nyújthat-
ják be! A pályázaton felosztható ma-
ximum összeg: 10.000.000,- Ft, me-
lyet Dunaharaszti város költségvetése 
biztosít.
A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bíróság által bejegyzett civil 
szervezetek, egyesületek, szövetségek, 
amelyek az Önkormányzat illetékes-
ségi területén bejegyzett székhely-
lyel rendelkeznek, vagy Dunaharaszti 
székhellyel alszervezetet működtet-
nek, továbbá
- azok a helyi közösségek, amelyek 
meghatározó szerepet töltenek be Du-
naharaszti város közéletében, illetve 
sportéletében.
A pályázóknak meg kell felelniük az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendel-
kezéseinek, különös tekintettel a be-
számolási kötelezettség teljesítésének 
követelményére.
Nem pályázhatnak vállalkozói szer-
vezetek, alapítványok, politikai pár-
tok, nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint azok, akik a korábban fel-
vett támogatással határidőben nem 
számoltak el, vagy elszámolásukat 
a Képviselő-testület nem fogadta el, 
illetve azok, akiknek köztartozásuk, 
valamint lejárt határ idejű pályázati 
kötelezettségük van, csőd- végelszá-
molási vagy felszámolási eljárás alatt 
állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hi-

ánytalanul kitöltött nyomtatványon 
lehet. A pályázati nyomtatvány le-
tölthető a www.dunaharaszti.hu hon-
lapról, valamint beszerezhető a Duna-
haraszti Polgármesteri Hivatalban a 
pályázatkezelőnél.

A pályázathoz csatolni kell: 
- egyesület esetén a bírósági bejegy-
zésről szóló végzést,
- más szervezet esetén a létesítő okira-
tot vagy egyéb alapdokumentumot.
A pályázat benyújtásának 
módja: 
E-mailben a pályázatkezelőnél (mari-
ann@dunaharaszti.hu)
A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2021. április 16. (péntek) 
12.00 óra
Pályázatkezelő:  Papp Zoltánné
Telefon: 06-24/504-405, mobil: 06-
20/915-5970
Döntés a benyújtott pályázatok tá-
mogatásáról:  2021. április végén!
A pályázathoz szükséges további in-
formációk a pályázatkezelőnél telefo-
non igényelhetők!
Dunaharaszti Város Önkormányzata

Kisposta!
Megállapodtunk a folytatásban
Évek óta fenyegeti a bezárás réme a 
közkedvelt ligeti postahivatalt, mivel 
a Magyar Posta nem kívánja tovább 
üzemeltetni. Az itt élők és az Önkor-
mányzat azonban ragaszkodik hozzá. 
Úgy tűnik, most hosszú távú megol-
dás született.
A ligetiek számára (és minden harasz-
ti számára is) fontos segítség, hogy a 
Kispostán intézhetik a postai ügye-
ket, ezért az Önkormányzat eddig is a 
város saját költségvetéséből áldozott 
arra, hogy a Magyar Posta két szak-
képzett postaforgalmi munkatársat 
biztosítson Dunaharaszti számára.
Hosszas egyeztetés után az Önkor-
mányzat elérte, hogy a Magyar Posta 
közbeszerzési eljárásban pályázatot ír 
ki a Kisposta üzemeltetésére és nem 
egyszerűen bezárja azt. Az Önkor-
mányzat 2021. március 31-i határidő-

ben állapodott meg erről a Magyar 
Postával, vagyis ennek a hónapnak a 
végéig ki fogják írni a közbeszerzési 
pályázatot. Amíg nincs meg a nyer-
tes, a következő üzemeltető, aki a 
szükséges szigorú postaforgalmi sza-
bályoknak megfelelően működteti a 
ligeti Kispostát (a Fő úti Anna-ház 
postája is ilyen formában működik), 
addig az Önkormányzat veszi át a 2 
postai munkatársat. Így addig, amíg 
nem tudnak új munkáltatójukkal 
szerződést kötni, az Önkormányzat 
munkavállalói lesznek. A tárgyalások 
során rögzítettük, hogy a két postai 
munkatársat kötelezően át kell vennie 
a nyertes pályázónak.
A Kisposta tehát marad, a szokásos 
rendben és létszámmal üzemel és üze-
melni is fog Ligeten!
Dunaharaszti Város Önkormányzata

Az erdő nem szemétlerakó

Mostantól nincs behajtás a Csator-
na-part menti erdőbe Taksony felől. 
Kirándulóknak, kutyát sétáltatóknak, 
a természet szerelmeseinek továbbra 
is szabad a pálya. Az Önkormányzat 
sokadszorra takaríttatta ki az erdőt a 
Csatornapart mellett. A szemét leraká-
sa - amellett, hogy sok pénzét viszi el 
a városnak - elkeserít minden jóérzésű 
embert, ezért most úgy döntöttünk, 
hogy a gépjárművek behajtását sorom-
pókkal is akadályozni fogjuk. Mindez 
hosszú egyeztetést igényelt, mivel az 
erdők jó része magántulajdonban van, 
de végül sikerült megegyezni: a tulajdo-
nosok kulcsot kapnak, és rajtuk kívül 
senki nem hajthat be a területre.
Ebben az erdőben egyébként az Önkor-
mányzat is vásárolt egy jelentős terü-
letrészt néhány éve, éppen a természet 
megóvása céljából.
Nem tudunk mindenhová kamerát te-
lepíteni, kanyargó földutak tömkelegét 
ilyen módon védeni technikailag lehe-
tetlen és rendkívül drága is lenne. Több 
kamerát elhelyeztünk különböző út-
torkolatokban, de ez nem elegendő. A 
továbbiakban máshol is számítani lehet 
arra, hogy sorompókat helyez ki az Ön-
kormányzat az erdei utakra.

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti - 2021. április4



DUNAHARASZTI HÍREK

Sokévi szünet után találkozhatnak az 
olvasók ismét – egyelőre csak online 
formában – a Múzeumi Híradó című 
helytörténeti kiadvánnyal. Az első 
szám 1989-ben jelent meg dr. Hel-
méczy Mátyás tanár, helytörténész 
kiadásában a Dunaharaszti Szépí-
tészeti és Történeti Egyesület égisze 
alatt, majd ez összeforrt a később ki-
alakított Helytörténeti Emléktárral. 
A tanár úr nyugdíjba vonulása után 
a kiadvány már nem jelent meg, s 
Matyi bácsi halálával a Szépítészeti 
Egyesület is megszűnt. Megmaradt 
azonban a Helytörténeti Emléktár, 
az ott összegyűjtött tárgyi és szellemi 
emlékek – Haraszti múltja. A korona-
vírus okozta korlátozott állapotokban 
leginkább az online térben tudunk 
közönségünkkel és az érdeklődőkkel 
kapcsolatban maradni. Így született 
a döntés, hogy az idei Nemzeti ünne-
pünkre – ünnepség és műsor híján – e 
megújított kiadvánnyal tisztelgünk a 
márciusi ifjak és a szabadságharcosok 
előtt, s egyben emléket állíthatunk a 
kiadvány és a Helytörténeti Emléktár 
Pro Urbe-díjas alapítójának, dr. Hel-
méczy Mátyásnak. Két szemelvényt 
kínálunk az ünnepi számból. Jó olva-
sást kívánunk! 

Gáll Sándor

EGY ’48-AS HONVÉDTISZT 
EMLÉKÉRE

Rajkovits Károly a Bécsi Hadilevél-
tár katonai nyilvántartása szerint 
1825-ben Milánóban született, vallása 
római katolikus. Tanulmányait Eper-

jesen, a 60. gyalogezred ezred-nevelő-
intézetében végezte.
1843-ban beállt a magyarországi so-
rozású Császári és Királyi 60. – Wasa 
– sorgyalogezredhez, mint közvi-
téz. 1844-ben tizedes, 1848. április 
6-án már őrmesterként szolgált. Még 
ugyanennek az évnek a nyarán, az ez-
red a magyar kormány fönnhatósága 
alá került, s Rajkovitsot júliusban az 
ezred 3. zászlóaljával a szerb felkelés 
leverésére a Délvidékre vezényelték. 
Októberben, a Béccsel történt szakí-
tást követően, ezredével csatlakozott 
a honvédsereghez. Október 26-án 
hadnaggyá nevezték ki. Továbbra is 
a bánsági hadszíntéren szolgált, csa-
patával a szerbek ellen vitézkedtek. 
1849 január végén Damjanich tábor-
nok III. hadtestével a fő hadszíntérre 
vezényelték őket. Ekkor, 1849. január 
28-án Rajkovits Károlyt főhadnaggyá 
léptették elő. A Görgey vezette ma-
gyar fősereg kötelékében részt vett a 
március 5-i szolnoki csatában. Ápri-
lisban tovább harcolt: 2-án a hatvani, 
4-én a tápióbicskei és 6-án isaszegi 
csatában küzdött és állt helyt.
Az április 10-i, váci ütközetben ágyú-
golyó vitte el a lábát. Sebesülése 
olyan súlyos volt, hogy a sérült lábat 
amputálni kellett, így a további har-
cokban már nem tudott részt venni. 
Július 26-án a katonai érdemjel 3. 
osztályával tüntették ki, ezzel katonai 
pályafutása véget ért.
1850-től Pest város szolgálatába állt. 
Ezekben az években költözött Ha-
rasztira. 1867-től Pest város hivatali 
alkalmazottja lett. Tagja lett a Pest 
Városi Honvédegyletnek, melynek ke-
retében 1884-ben részt vett Görgey 
Artúr tábornoknak, az 1848–1849. évi 
szabadságharc egykori fővezérének és 
a Szemere-kormány hadügyminiszte-
rének rehabilitálása érdekében indí-
tott mozgalomban.  (forrás: Veritas 
évkönyv 2018)
Rajkovits Károly élete végéig Ha-
rasztin élt. Jelentősebb vagyona nem 
volt, évi 700 forint fizetése mellett öt 
gyermeket nevelt. Nyugalmazott szé-
kesfővárosi tisztviselőként halt meg 74 
éves korában, 1899-ben. Halálhíréről 
a Vasárnapi Újság is beszámolt.

Dunaharasztin lett eltemetve. Sírkö-
ve a 2000-es évek elején még fellel-
hető volt az „Öreg temetőben”, de 
a 2006-os, Kegyeleti parkká történt 
átalakításkor – sok, szintén értékes 
sírkőhöz hasonlóan – már nem volt 
meg. 2010-ben a Kegyeleti emlékmű 
kialakítása során az alapítók jelképes 
sírkövet állítottak az egykori honvéd-
tiszt emlékére, melynél minden évben 
leróhatjuk kegyeletünket. 2012. már-
cius 15-én, Rajkovits Károly, a néhai 
főhadnagy Székesfehérváron élő dédu-
nokája személyesen vett részt az ün-
nepi koszorúzáson. Városunk, tisztele-
te jeléül utcát nevezett el a váci csata 
egykori hőséről, kinek porhüvelye 
haraszti földben nyugszik, itt várva a 
feltámadást.

Molnár Ildikó helytörténeti 
kutatásainak felhasználásával

A LAFFERTEK A MAGYAR 
SZABADSÁGÉRT

Haraszti földesurának, Laffert Ferdi-
nánd Antal bárónak 1709-ben már 
háza volt Pesten. Ő és leszármazói 
is részt vettek az államigazgatásban. 
Laffert Ferdinánd báró királyi biztos 
nevéhez fűződik az úgynevezett 100-
as polgárság létrehozása is (1731). A 
100-as polgárság egyik fontos feladata 
volt, hogy megvitassa a város közössé-
gének kéréseit, és azokat a tanács elé 
terjessze. Kijelölt tagjai szerepet kap-
tak az adókivetésben és a számadások 
ellenőrzésében is.
Az 1836-os Törvényhatósági Tudósítá-
sokban olvasható, hogy „ … B. Laffert 
[felszólalt, hogy a beadványoknak egy 
nyelvűnek], ezen egy nyelvnek pedig 
az 1836-i 3. törvény után magyar-
nak kell lenni…” A későbbiekben még 
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Nem lehet megvásárolni – kérni kell és 
mindenki, aki csak kéri, ajándékba, ön-
zetlenül megkapja tőlünk a szívpárnát 
– mondja Tiszáné Gneth Gabriella, a 
Dunaharaszti Baptista Gyülekezet leké-
szének felesége, aki civil munkájában az 
Üdvhadsereg kommunikációs feladatait 
koordinálja.
A gyülekezetben a hölgyekkel azon 
gondolkodtunk, hogyan tudnánk vala-
hogyan segíteni, hogyan tudnánk tenni 
valamit a Dunaharasztin élőkért. Na-
gyon nehéz időszakot élünk meg a jár-
vány alatt, az elszigetelődés miatt még 
inkább elmagányosodhatunk – különö-
sen a betegséggel küzdők számára óri-
ási most a kihívás. A szívpárnák olyan 
ajándékok, amelyekről sosem tudjuk, 
vagy csak nagyon-nagyon ritkán, hogy 
kit fog támogatni a műtét utáni gyó-
gyulásban. Aki megkapja, átélheti azt 
az örömöt, hogy valaki gondolt rá, sze-
retettel készítette számára a párnát, pe-
dig nem is ismeri őt. Aki készíti, azzal 
az örömmel gazdagodik, hogy segíthe-
tett valakinek, akit nem ismer, de az ő 
keze nyomán lesz kevesebb a fájdalma.
A Szívpárna mozgalom 2001-ben az 
Amerikai Egyesült Államokban kez-
dődött. Janet Kramer-Mai (Erlanger 
Hospital, Tennessee) onkológiai klinikai 
nővérnél mellrákot diagnosztizáltak, és 

három nagynénje varrt számára egy 
szív alakú párnát a műtét utáni idő-
szakra. A speciális súlyú és méretű pár-
na, melyet ma már a világ számos or-
szágában ajándékoznak az emlőrákkal 
műtött pácienseknek, a műtött oldalon 
a hónalj alá téve csökkenti a fájdalmat 
és feszülést, elősegíti a seb gyógyulását. 
A szívpárnák ma már azonban nem 
csak a mellműtéten átesett hölgyeket 
segítik. Bármilyen mellkas műtét ese-
tében, mint pl. a szívműtétek, tüdő- 
vagy nyirokcsomó műtétek, segítik a 
regenerálódást kicsiknél és nagyoknál, 
gyerekeknél, felnőtteknél, nőknél és 
férfiaknál. A magyarországi baptista 
gyülekezetekben kb. 4000 párnát varr-
nak meg egy évben.
Ferencsik Ágnes a Magyar Foltvarró 
Céh jószolgálati nagykövete kezde-
ményezte elsőként Magyarországon 
a programot, s az első szívpárna var-
rás, amit Gneth Gabi szervezett, 2012. 
okt.19-én történt a Budapest Wesselé-
nyi utcai Baptista Gyülekezetben. A 
szívpárna varrás előzménye volt, hogy 
néhány évig patchwork foglalkozásokat 
is tartott. A foltvarrást egy kedves ame-
rikai baptista hölgytől tanulta meg még 
a kilencvenes években Kaposváron, 
ahol férje lelkészként szolgált, s megta-
pasztalta a foltvarró klub közösségépí-
tő erejét. Ezzel a budapesti csoporttal 
kezdődött a jelenleg már az ország sok 
Baptista Gyülekezetére kiterjedt Szí-
vpárna program. Az országos Szívpár-
na Programot Mészárosné Dr. Seres Le-
ila kardiológus koordinálja a Baptisták 
az Egészségért Munkacsoportban – me-
séli Gabi.  A Szívpárna varró klubban 
több korosztály jelen van, s mindenki 
részt tud venni valamelyik munkafolya-

matban: az anyag beszerzése, mosása, 
fertőtlenítése, szabása, varrása, a töltet 
pontos kimérése, a párnák megtömése, 
kézzel bevarrása, becsomagolása, az 
ajándék kártyák elkészítése, a kiszállí-
tás mind-mind külön figyelmet igényel. 
Negyedévente tervezzük a szívpárna 
varrásokat, s ilyenkor egyetlen nap alatt 
akár 80-100 párna is el tud készülni, ha 
összegyűlik 15-20 asszony.
A varrás közben beszélgetünk, jól érez-
zük magunkat, barátságok szövődnek, s 
mindannyian átélhetjük, hogy a mun-
kánk nyomán jót tehetünk valakikért.
Olga néni, gyülekezetünk kedves idős 
tagja, aki gyönyörűen varr, el is készí-
tett néhány szívpárnát, s már be is van-
nak csomagolva, várják tulajdonosaikat.
Várjuk a jelentkezőket, akiknek szük-
sége van a szívpárnára, kérjük, keres-
senek meg bennünket! A járvány vége 
után nyitott varró alkalmakat fogunk 
szervezni a baptista gyülekezetben, sze-
retettel várjuk azokat is, akik szívesen 
részt vennének ebben a karitatív mun-
kában és szeretnék a önzetlen alkotó 
közösség örömét átélni!
harasztinok@gmail.com
01dbgy@gmail.com
https://www.facebook.com/dunaha-
raszti.baptista.gyulekezet
Dunaharaszti Baptista Gyülekezet, 
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 40.
mobil: 06 20 227 2332

Hazay

Szívpárnák a gyógyulásért

nyilvánvalóbbá vált a haladás és vál-
tozás iránti elkötelezettségük, mikor 
a házukba fogadták a forradalomban 
kiemelkedő szerepet betöltő Ellenzé-
ki Kört: „1847-ben az uri-utczai b. 
Laffert-házba nyomultunk. [ma Petőfi 
Sándor utca] Itt egyesültünk a pesti 
körrel ismét „Ellenzéki kör” czimmel, 
gr. Teleki László elnöklete alatt. S igy 
haladtunk mi, mint a folyó, gyarapod-
va, növekedve (a tagok száma akkor 
már az 1000-et jóval meghaladta) te-
vékenyen….” (Rökk István visszaemlé-
kezése)
A történelmi tudatban általában elsik-
kad az Ellenzéki Kör szerepe a már-
ciusi forradalomban a Pilvax-társaság 

mellett. Pedig a Kör megbízásából 
foglalta össze Irinyi József a híressé 
lett 12 pontban a liberális ellenzék 
programját, s a Kör tette azt magáévá 
elsőként egy Pozsonyba küldendő petí-
ció szövegeként. Az Ellenzéki Kör volt 
1848 márciusában a pesti politikai élet 
központja, együttműködve a néhány 
lépésnyire lévő Pilvax kávéházban ta-
nyázó radikális fiatal értelmiségiekkel. 
A kapcsolat szorosabbá válását jelez-
te, hogy április 16-án Radical Körre 
változtatták a nevet, s a választmány-
ba bekerült Petőfi, Vasvári és Jókai is. 
A forradalom győzelme után az egye-
sület élen járt az új fegyveres erő meg-
szervezésében is: a pesti nemzetőrség 

8 osztálya közül az egyiket, a „körosz-
tályt” az Ellenzéki Kör alkotta.
A Laffertek nem csak szívüket adták, 
de életüket is kockáztatták a szabad-
ságért: 1848. december 30-án „a báró 
Lafferte százados és Friedrich Yates 
főhadnagy vezette további szakaszok 
– ha az ezredtörténeteknek hinni le-
het – tisztjeik lelkesítő felhívásainak 
hatására mindaddig ellenálltak, amíg 
az osztály többi része be nem érkezett. 
Lafferte a viadalban 14 kardvágást ka-
pott, s félholtan maradt a csatatéren.” 
(Hermann Róbert: Perczel Mór dunán-
túli hadjárata és a móri ütközet).

Molnár Ildikó
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Keresztény szemmel
Nagyböjt – Húsvét
Ha megkérdeznénk néhány halandót, mondaná már meg, mi 
a keresztények legnagyobb ünnepe? Naná, hogy a karácsony! 
Kisjézus, pásztorok, fenyőfa, ajándékozás, halászléillat, an-
gyalhozta meglepetés…Nos ki kell ábrándítanom a kedves 
Olvasót. Olyannyira „fiatal” ünnep a karácsony, hogy a kez-
detekkor három évszázadig meg sem ünnepelték. Ráadásul 
még a születésnapot sem tudjuk. 
A legősibb ünnep a feltámadás napja, logikusan következik, 
a megelőző nagypéntek is. A halállal valamicskét tudunk mit 
kezdeni, mert közhelyesen valljuk, aki megszületett, egyszer 
meg is kell halnia. Egészen addig működik e sekély bölcse-
let, amíg hozzám nem közelít, gyerekemhez, szülőmhöz. Aki 
ismeri a gyász(közel) lélektanát, az tudja, milyen hosszú az 
út az elutasítástól, a belenyugvásig. Jézus is eljajongja a 22. 
Zsoltár híres sorait: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engem?” (Mt 24,46) Utolsó szava a kereszten mégis győzel-
mes szó: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30)
A zsidó hagyomány szerint gyorsan kellett eltemetni, mert 
hamarosan beáll a szombat, és szinte semmit nem volt sza-
bad ténykedni. Szintén a hagyománynak engedelmeskedve, 
az asszonyok szombat múltával el akarták végezni a kegye-
letes tettet, megkenni a holttestet. A szikla-barlangsírt fedő 
kő nem volt a helyén. Innen kezdve az evangéliumi tudósítá-
sok eltérőek, de egyben konzekvensek: nincs itt Jézus, mert 
feltámadt. Fussa azért az időnkből egy becsületes kérdésre: 
Mit bizonyít az üres sír? Nem többet, nem kevesebbet, Jézus 
nincs ott. A feltámadásnak nincs szemtanúja. A Feltáma-

dottal több százan találkoztak. Valószínű, nem a szemüknek 
hittek, hanem Jézusnak! Szemorvos barátom avatott be a 
szakmája titkaiba. Megtanított egy igazságra: a szemünkkel 
nézünk, az agyunkkal látunk. Csendesen teszem hozzá: meg 
a „szívünkkel” is.
Az ősi ortodox köszöntéssel kívánok áldott Ünnepeket!
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
VERS:
„Szent Képzelés, örök hit - balzsam,
Ki tétlenül is leglevőbb,
Meghajlok szent Színed előtt
S akarom, hogy hited akarjam.

S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erőd
S mert nem láttam régen előbb
Nem szabad hinni senki másba.”
(Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék - részlet)

Varsányi Ferenc

Képek - Festők
Szalay Lajos: Stációk XI.

„A világ következő legnagyobb grafikusa valószínűleg egy ma-
gyar, akit Szalay Lajosnak hívnak” 
Pablo Picasso, 1967
Szalay Lajos grafikái már többször szerepeltek lapunk ha-
sábjain. Mostani alkotása is az 1962-ben New Yorkban meg-
jelentetett Biblia illusztrációi közül való. Ezek a hihetetlenül 
erőteljes grafikák azonban nem pusztán illusztrációk, ha-
nem inkább újra értelmezések, interpretációk. Beck András 
szerint:  „mindnyájunk égető kérdéseit, eleven sebeit, saját 
életünk borzalmait fedi fel félelmetes erővel és döbbenetes 
intenzitással. … Szalay rajzai mindenki számára érthetőek és 
élvezhetőek. Noha telve van utalásokkal, szimbólumokkal, 
formai nyelve annyira reális, annyira expresszív, hogy félre-
értésnek nincs lehetősége”. A kép A/2 méretű, de erőteljes 
grafikai megjelenése és bravúros kompozíciója monumentális 
megjelenést kölcsönöz neki. Szerkezetileg négy képelemből 
áll, melyek közül kettő jól elkülöníthető egymástól. A római 
szám egyértelműen a stáció számára utal: 11. Jézust a ke-
resztre szegezik. A második, a koponya jelképe ösztönösen 
jelen van az emberi természetben. A keresztény művészetben 
és kultúrában a koponya az örökkévalóság jelképe, az emberi 
hiúságé és arra emlékeztet minket, hogy maradjunk egyene-
sek. A középkori vallásos festményeken Ádám koponyája a 
kereszt tövében jelenik meg és a feltámadást szimbolizálja. 
Jelen esetben ez az utóbbi üzenet az erősebb. A harmadik 

és negyedik képelem, Jézus és a római katona alakja szinte 
anatómiailag egybeforr. A katona erőtől duzzadó teste Jézus 
fölé tornyosul, izmai megfeszülnek, elszánt, durva tekinteté-
ben nincs gondolat, nincs lélek, csak a parancs maradéktalan 
végrehajtása vezérli: megfeszíteni. Ebben a hatalmas testben 
a gonosz hatalom manifesztálódik. Jézus alakja és a kereszt 
csak jelzésszerűen van jelen. A keresztnek nincs kereszt for-
mája, Jézus pedig csak félalakosan jelenik meg. Nagy hang-
súlyt kap a képen a nyitott tenyér és az égbe meredő szakáll, 
illetve tekintet. A két nyitott tenyér az ártatlanság szimbólu-
maként áll szemben a katona ökölbe szorított kezével.
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek.”

Lehel

A kép illusztráció
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Honismereti barangolásunk az „1050 
méter hosszú Eötvös utcában folyta-
tódik, amely nyugat-keleti irányú és a 
Felsővárosban található; az Újharasz-
ti üdülőtelep északi záró utcájaként 
jött létre. 1930-ig a Belső Határ út 
utcanevet viselte. Mai nevét az 1930 
évi rendezéskor kapta. A HÉV-sínek-
től indul, és egy dombvonulaton vé-
gighaladva a MÁV-síneknél végződik, 
ahol gyalogos átjáró van a Kazinczy 
utcához. Az Arany János és a Deák 
Ferenc utca közötti részén található 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola.” - írta Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész.
150 éve, 1871. február 2-án Buda-
pesten, életének 58. évében elhunyt 
EÖTVÖS JÓZSEF. 1813. szeptember 
3-án arisztokrataként Budán született. 
Íróként, költőként, publicistaként, re-
formpolitikusként, az MTA-tagjaként 
egyaránt beírta nevét 19. századi tör-
ténelmünkbe. Gyermekkorában aligha 
sejthette volna bárki, hogy így lesz! A 
budai gimnáziumban senki sem akart 
egy padba ülni a fennhéjázó bárócse-
metével. Nevelője, Pruzsinszky József 
mondta is szemrehányóan neki, hogy: 
„Még magyarul sem tudsz becsülete-
sen!” Ettől fogva a kisdiák mindenki-
vel csak magyarul beszélt. Mi több: 
mesteri módon sajátította el a magyar 
nyelvet. Iskolatársai is módfelett meg-
szerették. Bámulatosan kíváncsi és jó 
tanuló volt, aki mindig többet tanult, 
mint amennyire tanították. Az egye-
tem elvégzése után ugyan egy ideig 
megpróbált hivatalnokoskodni, de 
Eötvös nem ilyen karriert akart, ha-
nem szolgálni a népet. Az irodalmat is 
ennek a feladatnak a szolgálatába állí-
totta, vele kezdődött a magyar realista 
regény. Öntudatos hazafi lett, kétszer 
volt kultuszminiszter – először az első 
független, nemzeti kormányban. „Min-

den hegy csúcsban végződik. Emelked-
jetek bátran, s kik kiindulva a hegy 
alján távol álltatok egymástól, fenn a 
tetőn találkozni fogtok.” - tanácsolja 
Eötvös József.

OLVASTA(D) MÁR?  - Enci (12 éves) 
ajánlója:  Ezt én írom A VISSZA-
FELÉ FOLYÓról (Pozsonyi Pagony, 
2020) Tehát ez a könyv tele van kalan-
dokkal és érdekes akadályokkal. Ez a 
könyv egy nagy kaland, amihez szinte 
minden fejezetnél új szereplő csatlako-
zik, majd más felé indul. Ezt a köny-
vet ajánlom azoknak, akik szeretik a 
kalandokat. Ezt bárki olvashatja (fiú, 
lány). Ráadásul ez a könyv nem csak 
érdekes, hanem vicces is. Na jó, nem 
szpojlerezek olvassátok el ti is. 

Sophie (12 éves) ajánlója: SERAPHI-
NA (Scolar, 2013) világa különleges: 
emberbőrbe bújt sárkányok, kviqut-
lok. Seraphina maga is félsárkány, aki 
a királyi udvarba szegődik. Közeledik a 
sárkányok és az emberek egyezményé-
nek 40. évfordulója, de nem minden 
sárkány szeretne békét, és Seraphina 
egy összeesküvésbe keveredik…  Izgal-
mas, fordulatos, letehetetlen történet.

KERTÉSZ IMRE: A VÉGSŐ KOCS-
MA (Budapest, Magvető K. 2014.) 
című könyvében keserűen így diag-
nosztizálja „a nyugati világot, amely 
már túl van már a jón és a rosszon, és 
csak szórakozni akar. De min? És mi 
végre? Ez az értékrend nélküli világ 
az irónia világa. De ki tud létezni e 
tágas, ám szerfelett veszélyes – mert 
szabad – világban? E szellemiség, 
amely eredetileg a legjobbat akarta, 
posztmodern elvtelenségével az értel-
miséget a nihilizmusba, a tömegeket 
meg a tanácstalanságba vitte.” A mai 
világ végső lépéseit teszi az egyéni 
szabadság kiterjesztése irányába. Fi-
lozófiája az egzisztencializmus, amely 
az emberi szabadságot választotta 
központi kategóriájává. Ebben nin-
csenek az embertől függetlenül létező 
értékek; vagyis az ember nem támasz-
kodhat semmilyen transzcendenciára. 
Ezért az ember, aki képes önmagát 
választani, önmaga lenni - a „semmi 
jegyében” választja saját magát. Ez 
a – „semmi felé” is hozzájárul -, hogy 
a szabadság mellett, a szorongás is 
jelentős teret kap, az e szerint gon-
dolkodók műveiben. Ez a sivár elár-
vultság József Attilát is – ahogyan kö-
zeledik a Költészet Napja - eszünkbe 
juttatja: „A semmi ágán ül szívem… 
Fáj a szívem, a szó kihűl. Dehát kinek 
is szólanék?” De nem lenne József At-
tila, József Attila, ha nem fogalmazná 
meg azt a gondolatot, hogy „Hiába 
fürösztöd önmagadban, csak  más-
ban  moshatod meg  arcodat”. És 
Reményik Sándorban egy ígéretes 
felismerés születik: „Egy istenarc van 
eltemetve bennem…” Kertész Imre 
oknyomozó írása leleplezi a nyugati 
világ önmagába forduló pesszimizmu-
sát, a „felelősségteljes” értelmiséget, 
és a migráció félelmetes következmé-
nyeit az európai országokban. 
KITEKINTŐ – A Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár  (MEK) Nemzeti 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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Könyvtárunk digitális tartalmakat 
ingyen szolgáltató oldala. A leggyak-
rabban letöltött kötetek között – Mik-
száth Kálmán, Petőfi Sándor, Krúdy 
Gyula és Rejtő Jenő – művei szere-
pelnek. A MEK idei tervei: olvasható 
lesz Brodarics István királyi kancel-
lár, Szentpétery Imre (1878–1950) 
által fordított és sajtó alá rendezett 
históriája a mohácsi vészről, George 
Bernard Shaw (1856–1950) Az ördög 
cimborája  (fordította Mikes Lajos) 
és Heinrich Mann (1871–1950) Ron-
da tanár úr  (fordította Kosztolányi 
Dezső) című alkotása is.  A gyűjte-
mény szabadon hozzáférhető, regiszt-
ráció sem szükséges használatához. Jó 
szívvel ajánljuk kutatáshoz, tanulás-
hoz, tájékozódáshoz vagy akár szóra-
kozáshoz.
ÍZŐRZŐK - Mindenki életében van 
egy ízemlék, amelyet egy emlékhez 
kapcsol. Felejthetetlenek az adventi 
vásáron kóstolható sváb cukrászkölte-
mények! Elárultak néhány receptet az 
ügyes háziasszonyok. Ők meséltek – 
többek között arról -, hogy a régi sváb 
ételeket a takarékosság, egyszerűség, 
de a tartalmas ízletesség is jellemzi. A 
tradicionális német paraszti konyhá-
nak alapelemei a burgonya, a rozske-
nyér, a liszt, a tésztafélék gazdagsága: 
egyik kedvence a magyarnémet gaszt-
ronómiának az ínycsiklandó knédli, 
amely liszttel, zsírral, élesztővel ké-
szült forró vízbe szaggatott gőzgom-
bóc. De ez készülhetett sülve is, hagy-
másan, káposztásan, sokféleképpen, a 
szezonnak megfelelő zöldségekkel. 

Egy hagyományos (lakodalmas) fi-
nomság a nustangli süti. Hozzáva-
lók: 50 dkg dió, 40 dkg porcukor, 20 
dkg kekszmorzsa, 4 tojás fehérje, 2 
tojás sárgája, 1 citrom reszelt héja, 
fél citrom leve. A fehérjét felverjük 
35 dkg cukorral kemény habnak. A 
diót, a morzsát és a citromhéjat, ösz-
szekeverjük, hozzáadjuk a tojások 
sárgáját. Beleöntjük a felvert fehérje 
kétharmadát, összegyúrjuk. A tésztát 
ujjnyi vastagra kisodorjuk. A visz-
szamaradt fehérjét a maradék 5 dkg 

cukorral tovább verjük, hogy kemény 
habot kapjunk, majd ezt rákenjük a 
tésztára. Végül ujjnyi vastag csíkokra 
vágva előmelegített sütőben alacsony 
hőmérsékleten szárítjuk, amíg a köny-
nyű hab fehérmárvány-kemény nem 
lesz (nem szabad megpirítani). Vigyá-
zat, nagyon finom, nem lehet betelni 
vele! Ha kíváncsiak további finomsá-
gokra, keressék fel (egyelőre e-mailen) 
könyvtárunkat: Helytörténeti Gyűj-
teményünkben kitűnő ételreceptekre 
bukkanhatnak, amelyek segítenek fel-
fedezni korábbi nemzedékek gasztro-
nómiáját, a ma emberének is finom 
ízeket és korszerű, gazdaságos kony-
hát kínálva. 
Kedves Olvasók! Folyamatosan gyűjt-
jük Dunaharaszti helytörténeti emlé-
keit, és ehhez várjuk az Önök fényké-
peit, történeteit. Egy-egy kép láttán 
messzire nyúlik az emlékezet. És mi 
ezeket az emlékeket megőrizzük, meg-
osztjuk az érdeklődőkkel. Küldjenek 
online - jelen idejű, közérdeklődésre 
érdemes – digitális képeket is, hiszen 
ezek lesznek holnap a múltunk. A pa-
pír fotókat beszkenneljük, és azonnal 
vissza is adjuk. Már több mint 200 
képes levelezőlapot és közel 10 ezer 
fotót őrzünk, és teszünk közkinccsé 
honlapunkon. Várjuk Önöket is! Kö-
szönjük! honlap: www.dhbiblio.hu ; 
e-mail: dhbiblio@dhbiblio.hu ;  tele-
fon: 06-24-531-040 ; facebook: www.
facebook.com/dhbiblio
A MÁRCIUSI REJTVÉNY MEG-
FEJTÉSE - egyik nyertesünk kiegé-
szítésével: „A látott kép a Dunaha-
raszti Szent István Plébániatemplom 
romos tornya. – A jelzett napon egy 
közepes erősségű földrengés rázta meg 
a környéket. – Ekkor sérült a torony 
is. Csak egy megjegyzés: Lajtos József 
valamikor ezután autóval ment Kis-
kunlacháza felé (ott volt jóval előbb 
plébános – ekkor Pesterzsébeten volt) 
az akkor 51-esnek nevezett úton. 
Megálltak a romos templomnál, meg-
tekintették. Fölvillant benne, hogy 
itt szeretne tevékenykedni. – 1957-től 
plébános lett itt 1994-ig, nyugdíjba 
vonulásáig.  - Egy prédikációjában 
mesélte 1990 körül.” -  Köszönjük, 
kedves Megfejtő! Valóban, Lajtos 
Józsefnek köszönhető a Szent István 
Plébániatemplom romhalmazból való 
újjáépítése.
REJTVÉNY - Áprilisban is ke-
resünk ügyes rejtvényfejtőket: mit 
ábrázol a régi, (második világhábo-
rú előtti) felvétel? Az első tíz helyes 
válaszadó értékes könyvnyereményt 

kap. Továbbra is kíváncsian várjuk az 
érdekes részleteket, kérjük, hogy írják 
meg, és majd közzé tesszük városi új-
ságunkban. (honlap: dokumentumke-
reső>HK)
KÉRJÜK, HOGY RENDELKEZ-
ZEN (2020-as) adója 1%-áról a Du-
naharaszti Városi Könyvtár (2330 
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.) 
javára! Adószámunk:16794601-2-13. 
2019-es felajánlásuk 226.489,-Ft volt; 
amelynek a segítségével számítógép-
parkunkat korszerűsítjük; köszönjük!
Kedves Olvasónk! Hozza vissza, hogy 
más is olvashassa! (Ha a járványügyi 
rendelkezések változnak, akkor módo-
sulhat ez a kérés.) Szeretnénk, hogy 
gyűjteményünk népszerű könyvei 
minél több olvasóhoz eljuthassanak. 
Ennek érdekében kérjük, hogy az 
Önöknél lévő, már elolvasott doku-
mentumokat juttassák vissza könyv-
tárunkba hétfőtől-péntekig (csütörtök 
kivételével) 8.00 és 18.00 óra között. 
A visszahozott könyvek helyett köl-
csönözenek újakat! Kizárólagosan 
előre egyeztetve kérjük lebonyolítani 
a könyvek cseréjét, így elkerülhetik, 
hogy sorban álljanak az utcán, mert 
a 484/2020. (XI.10) Kormányrendele-
tet még nem vonták vissza. Késedel-
mi díjat a bezárás időtartama alatt 
továbbra sem számolunk fel. Kérjük, 
hogy kísérjék figyelemmel tájékozta-
tásainkat honlapunkon, a hírlevelünk-
ben, a médiákban, vagy hívjanak tele-
fonon, írjanak e-mailt! 

Üdvözlettel: Dunaharaszti Városi 
Könyvtár munkatársai
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Lovasoktatással 
a kultúráért
A Szilágyi Lovasclub 2021-től a Test-
nevelési Egyetem Lovaskultúra oktató 
szakának gyakorlati helyszínét hiva-
tott biztosítani. Szilágyi Anikó lovas-
kultúra oktató vezetésével az elmúlt 
négy tanévben megvalósult az isko-
lai rendszerbe illesztett lovaskultúra 
oktatás, melynek keretében a Kőrösi 
Csoma Sándor Ált. Isk. diákjai vesz-
nek részt heti foglalkozásokon. Szeret-
nénk ezúton is megköszönni Weinber 
Róbertné Edina igazgatónőnek és 
csapatának, valamint a gyerekeknek, 
hogy hozzájárultak ennek a program-
nak a sikeréhez.
A lovaglás képességeket fejleszt, javít-
ja a koncentrációt, a mozgáskoordiná-
ciót, a problémamegoldó képességet; 
figyelemre, fegyelemre, alázatra tanít. 
A lovaskultúra oktatás azért is fontos, 
mert olyan gyerekek számára teszi 
elérhetővé ezt a sportot, akik anyagi 
hátterük miatt ezen élmény hiányá-
ban nőnének fel. A helyi tankerülettel 
kidolgozott együttműködés révén vár-
juk azon iskolák, gyerekek és szülők 
támogatását, ahol még ez a lehetőség 
nincs a tantervben.
A Szilágyi Lovasclub ismételten meg-
kapta az 5 patkós minősítést 
A fent említett minősítés garancia 
arra, hogy rendezett környezetben, 

jól képzett lovakkal sportolhatnak 
a jelentkezők. A minőségi edzést 
szakképzett oktatók, illetve szakág-
specifikus edzők biztosítják. A Szil-
ágyi Lovasudvar 4 éves kortól várja 
a lovagolni vágyó érdeklődőket, le-
gyen szó interaktív pónisétáról, kom-
petencia-fejlesztő foglalkozásokról, 
hobbilovaglásról vagy versenyszintű 
sportolásról. 
A Lovasclub minősített edzőket fog-
lalkoztat, akik az utánpótlás generá-

ciót a lovassportok két legnépszerűbb 
szakágában képzik, díjlovaglásban 
Gyurik Petra, díjugratásban pedig 
Szilágyi Sándor Márk vezetésével. A 
lovassport iránti elhivatottságuk az 
edzői mivoltuk mellett a folyamatos 
képzésekben és a versenyeken való 
részvételben teljesedik ki.
Habár az elmúlt időszak nagyon kor-
látozott versenyzési lehetőséget adott, 
a tavaly nyári, Budapesten megrende-
zett Világkupa fordulón Szilágyi Sán-
dor Márk az U25 döntőben 4. helyen 
végzett Valentin nevű lovával egy na-
gyon erős nemzetközi mezőnyben.
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Süntanoda
Ki ne szeretné a süniket, ahogy apró lábaikkal igyekeznek a 
kerten át, már gyermekkorban kedves kis állatokként lopták 
be magukat a szívünkbe egy-egy mese szereplőjeként. 
Magyarországon a keleti sün (Erinaceus roumanicus) ho-
nos. Védett állatok eszmei értékük 25000 Ft. Cserjés, fás 
vidéken, erdőben, lakott területen, kertekben megfigyel-
hetőek, éjszaka aktívak, napnyugta után indulnak por-
tyázásra. A mesében megjelenített hátán almát cipelő 
sünivel ellentétben nem esznek gyümölcsöt, sajnos ez a 
sztereotípia félrevezető, talált sünik esetében a legnagyobb 
segítő szándék ellenére rosszat teszünk, ha almával vagy 
más gyümölccsel, esetleg tejjel szeretnénk táplálni őket. 
Rovarokat, csigákat, lárvákat, földigilisztát esznek. Tüs-
kéikkel védik, hőszigetelik magukat melyekből 5-7000 is 
megtalálható a testükön. Téli álmot alszanak a hidegebb 
idő beköszöntével hibernálódnak, anyagcseréjük lelassul, 
ún. letargikus szakaszba kerülnek. A lehullott falevelek, 
bokrok, cserjék alatt vészelik át a telet. 
Figyelni kell rájuk védeni kell őket, mert fontos munkát 
végeznek a természetben, kertjeinkben, gyérítve a kárté-
kony rovarpopulációkat.

Legnagyobb veszélyt mi magunk emberek jelentjük rájuk 
nézve. Kerti munkálatok során a fűkaszálás, az avarégetés 
vagy az elhanyagolt drótkerítések, súlyos sérüléseket, ha-

Állati dolgok

Április 22. 
a Földanya Világnapja

1968-ban, amikor az ember a Holdon 
járt, készült egy szokatlan, ámde döb-
benetesen szép felvétel a földkelté-
ről. Azok az űrhajósok, akik először 
látták, de a bolygót később elhagyó 
asztronauták is arról beszélnek, hogy 
e páratlan látvány, a Föld az űrben, 
megrázó élmény. Azon túl, hogy meg-
tapasztalhatták azt, amit korábban 
csak elképzeltek, a látvány ráébresz-
tette őket arra, hogy a kietlen, hideg 
és sötét világűrben milyen káprázato-
san szép és mennyire apró Földünk, 
az élhető bolygó.
Nagyjából ebben az időben James Lo-
velock a NASA kutatója épp a marsi 
élet lehetőségeit kutatta, s eközben 
lassan megszületett elméjében a Gaia 
elmélet. Az ógörögök nevezték el így 
a Föld istennőjét. Lovelock elmélete 
szerint a Föld szuperélőlényként visel-
kedik. Geológiai és fizikai folyamatai 
lehetővé tették az élőlények kialakulá-

sát, majd az élőlények jelentősen visz-
szahatva a bolygón lejátszódó termé-
szeti folyamatokra úgy stabilizálják a 
körülményeket, hogy az élet fennma-
radhasson. 
Talán a fenti események is hozzájá-
rultak, hogy 1970 április 22-én Dan-
is Hayes amerikai egyetemi hallgató 
mozgalmat indított a Föld védelmé-
ben. 20 millió amerikai állt mögé. Ez 
a nap, 1990-ben lett hivatalosan is vi-
lágszerte a Földanya Világnapja.
20 ezer évvel ezelőtt még nem tudtuk 
megmagyarázni, mi miért történik a 
természetben. Mítoszok segítettek 
abban, hogy megtaláljuk helyünket 
a világegyetemben. Isteneink a ter-
mészetet személyesítették meg. Szent 
köveink, hegyeink, fáink és állataink 
voltak. Minden porcikánkkal tisztel-
tük és féltük a természetet, éreztük a 
részei vagyunk. Aztán letelepedtünk, 
s ahogy a tudósok leutóbb felfedezték 
kialakult a földművelő agy. Módsze-
reresen feltérképeztük a természet 
jelenségeit, hasznunkra fordítottuk, 
tudásunk egyre nőtt. Isteneink is las-
san emberszabásúvá váltak. Naponta 
100 műhold pásztázza Földanya min-
den zugát, és halmoz fel mérhetetlen 
mennyiségű adatot.
S mégis itt vagyunk, szükséges egy 
Föld napja, hogy emlékeztessen ben-
nünket arra, ami nagyon fontos. Ta-
lán nem baj, hogy idén a járvány 

miatt nem tudjuk látványos közös-
ségi akciókkal ünnepelni ezt a na-
pot. Mindenki felköszöntheti Gaiat 
a maga módján. Ültethetünk fát, 
bokrot, virágot, bármit ami növény 
és széndioxidot reggelizik és vacsorál. 
Lehet kirándulni biciklivel, gyalog, 
vagy megnézni egy jó természetfil-
met. Esetleg azt is megtehetjük, hogy 
nem csinálunk semmit, de azt nagyon 
tudatosan tesszük. Nem használjuk a 
kocsit, nem vásárolunk, nem eszünk 
húst, nem használunk annyi vizet s 
villanyt. Akárhogy is, hagyjuk, hogy 
elfészkelődjön bennünk ez a földanya 
gondolat. Hazánkban és itt Dunaha-
raszt környékén is van még igazi ter-
mészet. Lássuk meg és örüljünk neki! 
Tegyünk meg mindent azért, hogy ez 
így is maradjon! 

Vásárhelyi
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lált okozhatnak. Nem ritka, hogy egyes példányok kutya-
támadás áldozatai lesznek vagy autóbalesetet szenvednek, 
főleg esős időt követően az aszfaltos útra kimászott földi-
giliszta után kutatva. 
A Tüskevár Vad- és Egzotikus Állatvédő Alapítványnál kez-
detben a sünik képezték a mentések alapját és a mai napig 
rengeteg  sérült, beteg, elárvult kis  tüskés kerül alapítvá-
nyunkhoz. Nagyon szívós, ellenálló kis jószágok, kilátástalan 
helyzetekből is képesek felgyógyulni, együtt élni fogyatékos-
sággal, harcolni a létért. Sajnos az Ő esetükben sem lehet 
minden csatát megnyerni, néha-néha elveszítjük a harcot.
Gyógykezelésük minden esetben kihívás, éber állapotban 

mindent megtesznek, hogy összegömbölyödve tüskéikkel 
megvédjék magukat. 
Vizsgálatuk, sokszor kezelésük is altatásban történik, ren-
geteg a sebesült (kutyatámadás szenvedett, fűkasza sér-
tett) vagy elárvult kis állat. A diagnózis felállítása megfe-
lelő szakmai felkészültséget igényel csakúgy, mint a kezelés 
kiírása.
Sokszor nem elégséges tartásuk a gyógykezelés befejezésé-
ig, évszaktól függően az átteleltetést is vállalni kell.
Kérjük, ha értékesnek tartja munkánkat, segítse alapítvá-
nyunk működését adója 1%-nak felajánlásával. 
Adószámunk: 19097147-1-13

Az autizmus 
világnapja
Április 2. 

2007-ben jelölte ki az ENSZ április 
másodikát az autizmus világnapjá-
nak. Ezen a napon kiemelt figyelmet 
kap az autizmus, az autista emberek. 
De miért is fontos ez? A kutatások 

szerint legalább minden századik em-
ber érintett az autizmus valamilyen 
formájában. Azt is fontos tudni, hogy 
ez az állapot eltérő fejlődést jelent, te-
hát az autista emberek megfelelő se-

gítség, támogatás mellet a társadalom 
hasznos tagjai lehetnek.
Dunaharasztiban a Mozaik Közhasz-
nú Egyesület az Autizmussal Élő 
Emberekért szervezi az autista gyer-
meket nevelő családok közösségét. Az 
egyesület havonta szervez szülőtalál-
kozókat, évente szülőképzést és kon-
ferenciát, valamint nyaranta tábort is 
kínál. Képeink ezeken az eseményeken 
készültek. Mindezek mellett egyéni 
tanácsadást is kaphatnak, akiknek 
erre van szükségük.
A szervezet hosszú távú tervei között 
szerepel egy olyan autizmus központ 
létrehozása, mely komplexen látja 
el a családokat, vagyis nem csak az 
autista gyermek, hanem a testvérek, 
szülők igényeire is fókuszál. Jelenleg 
az igények felmérése zajlik, az ezzel 
kapcsolatos kérdőív elérhető az egye-
sület Facebook oldalán.
Az egyesület munkáját támogatja 
Dunaharaszti Város Önkormányzata, 
a TESCO , a Gebrüder Weiss és a 
MOL Alapítvány. Külön köszönet il-
leti azokat a magánszemélyeket, akik 
tudásukkal, munkájukkal járulnak 
hozzá a programok sikeréhez.
Ha autizmussal kapcsolatban segítség-
re, információra van szüksége ezeken 
az elérhetőségeken érhet el minket:

e-mail: mozaikegy@gmail.com
telefon: +36 70 424 8688
Facebook: Mozaik Közhasznú Egye-
sület az Autizmussal Élő Emberekért
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint konzorciumvezető 
és a Skyward Tunnel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett a Kis-, 
közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatá-
sa pályázati felhívásra 2018.05.15. napon 2018-1.1.2-KFI-
2018-00075 azonosító számon pályázatot nyújtottak be 
„Alacsony energiaigényű, függőleges szélcsatorna kifejlesz-
tése” címmel. Támogató 2018.11.30. napján kelt döntése 
alapján Kedvezményezettek a Pályázatban részletezett 
projektjavaslat megvalósítására vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból.
A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alap-
ból összesen 370 461 363 Ft (azaz háromszázhetvenmil-
lió-négyszázhatvanegyezer-háromszázhatvanhárom forint) 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott, az alábbi Ked-
vezményezettenkénti bontásban:
JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére: 251 750 105 Ft (azaz 
kétszázötvenegymillió-hétszázötvenezer-százöt forint.)
Skyward Tunnel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság részére: 118 711 258 Ft (azaz száztizeny-
nyolcmillió-hétszáztizenegyezer-kétszázötvennyolc forint.)
A projekt összköltsége: 657 732 075 Ft (azaz hatszázötven-
hétmillióhétszázharminckétezer-hetvenöt forint), amelyből 
a Kedvezményezettek 287 270 712 Ft-ot (azaz kétszáz-
nyolcvanhétmillió-kétszázhetvenezer-hétszáztizenkettő fo-
rintot) saját forrásból biztosítanak.
A projekt időtartama: 2019.01.01.-2021.02.28.
A projekt helyszínei: 2330 Dunaharaszti, Temető utca 1.
1211 Budapest, Szérű raktár u. 53.
A projekt tárgyának nyilvánosságra hozható tartami ösz-
szefoglalója:
A projekt célja egy új, alacsony energiaigényű, függőleges 
szélcsatorna kifejlesztése volt. Az eszköz célja, hogy a szél-
térben nagyobb légellenállásból fakadó erő legyen elérhető, 
mint a gravitációs erő, így lehetővé váljon az ember lebegé-
se, illetve az ebből fakadó sport- és művészeti manőverek 
végrehajtása.
A megfelelő felhajtóerőhöz minimum 195 Km/h szélsebes-
ség elérésére van szükség.
A világon kevesen foglalkoznak függőleges szélcsatornák 
gyártásával, pedig a piac egyre szélesedik.
2010-ben világszerte huszonöt szélcsatorna volt, 2016-ban 
már több hetvenegy szélcsatorna működött.
A projekt célja egy innovatív megoldásokat alkalmazó 
szélcsatorna tervezése és létrehozása, amellyel 30%-kal ke-
vesebb energia felhasználásával lehet fenntartani a kívánt 
szélsebességet. Ezáltal a világpiacon egyedülálló termék 
hozható létre.

A szélcsatornák felhasználási területe széles, és jelentős 
kiaknázatlan lehetőségek rejlenek benne. A szabadesést 
szimuláló szélcsatornák egyre népszerűbbek mind ka-
tonai és a polgári oktatás, a sportolás, mind pedig a 
szórakozás területén. A katonai oktatás során a légide-
szantosok képzésében van jelentős szerepe a függőleges 
szélcsatornáknak, ahol a katonák biztonságosan tudják 
gyakorolni a szabadesést. A polgári ejtőernyős képzés-
ben hasonló oktatási szerepet tölthet be. A közokta-
tásban fizikai kísérletek is szemléltethetők szórakoztató 
formában egy szélcsatornában, a gravitáció, a tömeg és 
a sebesség, illetve légellenállás és súrlódás, azaz aerodi-
namika témaköreiben. Így az óvodáktól kezdve egészen 
a műszaki felsőoktatási intézményekig bezárólag külön-
böző oktatási célú bemutatókat lehetséges kialakítani.
A szélcsatorna sport funkciót is betölt, amelynek népsze-
rűsége ugrásszerűen nőtt az extrém sportolók körében, 
mely leginkább annak köszönhető, hogy az ára töredéke 
az ejtőernyős ugrásoknak. E sportágnak különböző ran-
gos világversenyei vannak, amelyeken Baleja Zinának és 
Feith Máténak köszönhetően Magyarország a világ élvo-
nalába tartozik. Nem elhanyagolhatók a szélcsatornák 
rehabilitációban, rekreációban betölthető szerepe.
Mozgáskorlátozottak, valamint vakok és gyengén látók 
is használhatják az eszközt, amellyel növelhetik énhaté-
konyság-érzésüket, a lebegés során felszabaduló hormo-
nok pedig antidepresszáns hatással bírnak.
A lebegés intenzív élményének köszönhetően szórako-
zásnak is kiváló eszköz a szélcsatorna, amely funkció a 
fenntarthatóság alappillérét jelenti.
A projekt során egy új, négy légcsatornás szélcsatorna 
rendszer kiépítése valósult meg, ahol a feláramló levegőt 
visszavezették a széltér alá úgy, hogy az minél inkább 
megtartsa impulzusát. Ez a széltér fölé tervezett ké-
ményrendszerrel vált megvalósíthatóvá, mely a kiáramló 
levegőt négy részre osztva vezeti vissza, így a szélturbi-
náknak kevesebb energiára van szüksége a légáram erős-
ségének fenntartásához, ezáltal a szélcsatorna rendszere 
költséghatékonyabb. Emellett az energiatakarékosság 
jegyében a rendszerben keletkezett hulladékenergia egy 
része is felhasználásra került: a súrlódásból fakadó hő-
termelést ipari víz felmelegítésére került felhasználás-
ra. Ezt a rotorok köré tervezett csővezetékrendszerrel 
érték el. Továbbá vizsgálatok készültek a szél mozgási 
energiájának felhasználására vonatkozóan is. A világon 
jelenleg nem létezik olyan szélcsatorna rendszer, amely 
leszálló ággal operálna a levegő impulzusának megtartá-
sában. E mellet a széltér szellőztető rendszere is egyedi 
megoldásokat tartalmaz, valamint egyedi tervezésű és 
optimalizált szélfordító pengék és széllapátok is növel-
ték a projekt innovációs értékét.
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Szeretettel köszöntjük 

a 95 éves          és a 90 éves                

Gáldi Jánost Kárász Imrénét 
Ilonka nénit

2021. február hónapban el-
hunytak neve és életkora

Bakó Irén Annamária élt 62 évet
Budai József  élt 75 évet
Cziba Sándorné  élt 56 évet
Holes Gábor  élt 55 évet
Kaltenecker Ferenc élt 81 évet
Kazai Károly  élt 90 évet
Dr. Kovács Györgyné élt 79 évet
Kristóf László  élt 75 évet
Kroh Antalné  élt 91 évet
Lábl Gyula  élt 63 évet
Mike Ernőné  élt 82 évet
Miklós Csaba István élt 73 évet
Panyik Zoltánné  élt 74 évet
Racsmány Menyhért élt 81 évet
Rednás Sándorné élt 78 évet
Róka Józsefné  élt 83 évet
Saskői Tibor  élt 73 évet
Sismanoglu Mehmet Semih  
    élt 56 évet
Szentgyörgyi Csaba Béla  
    élt 72 évet
Szmola Zoltán Tivadar élt 88 évet
Tari Ferencné  élt 83 évet
Tarnai Istvánné  élt 90 évet
Tölli Lajosné  élt 66 évet
Varga Katalin Margit élt 74 évet

Illés Endre 2020. 10.13-án hunyt el, 
élt 68 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. februárban  
születettek névsora
Tarr Levente  02. 05.
Vörös Dominik  02. 05.
Farkas-Tóth Márton Bendegúz 
    02. 07.
Horváth Benedek Zalán 02. 07.
Szivák Petra  02. 07.
Király Dante Dominik 02. 08.
Lázár Bátor  02. 08.
Mihalik Adél  02. 09.
Rötzer Máté Tamás 02. 09.
Ladó Leila  02. 10.
Makkai Kira Rebeka 02. 10.
Oláh Róza  02. 10.
Brecska Bianka  02. 11.
Kispéter Zoé  02. 12.
Zombori Lilla  02. 13.
Féliksz Lilien  02. 15.
Tamása Lilien Hanna 02. 16.
Szabó Katalea Anna 02. 17.
Gál Balázs  02. 22.
Szoták Áron Zsombor 02. 23.
Ézsiás Mirkó  02. 25.
Szander Eszter  02. 27.

Közélet
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A keresztény kultúra egyik legnagyobb 
ünnepe a húsvét, melyre nagyon sok 
néphagyomány és nem kevés gaszt-
ronómiai szokás épült az elmúlt évek 
során. A magyar népszokásokat jól is-
merjük, nézzük meg hogy, Európa más 
országaiban hogyan és milyen módon 
keverednek ezek a folklór elemek ma-
gával a húsvét ünnepével.

Németország. Nagypénteken Német-
országban letakarják a kereszteket. 
Húsvét vasárnapján - a szigorú böjt utá-
ni első nagy családi ebéden - a családfő 
étkezésének a piros tojások és a bárány 
alakú torta a főszereplői. A gyerekek a 
kertben kutatnak az elrejtett tojások 
után, és nem ritka a húsvéti máglyá-
ból feltörő tűz ropogása sem, amelyen 
a karácsonyfát égetik el, elbúcsúztatva 
ezzel a telet, köszöntve a tavaszt. Né-
met hiedelem szerint, ha húsvét regge-
lén átnézünk egy tojáson, megláthatjuk 
benne a táncoló bárányt. A tojásfestés-
ben a szorbok, a lengyel és a cseh ha-
tárhoz közel élő szláv kisebbség tagjai 
a mesterek. Ez a művészeti ág abban 
számít érdekesnek, hogy részben finom 
hímzéssel is díszítik a tojásokat. A tojás 
a húsvéti kútnak  (Osterbrunnen)   a 
központi díszítőelemeként is funkcio-
nál, amelyet főként Németország déli és 
dél-keleti részeiben fedezhetünk fel. A 
falvak lakosai közösen díszítik fel festett 
tojásokkal és virágokkal a kutakat.  A 

helyiek szerint a kútból merített  víz 
egész évben meg fogja védeni a család 
tagjait a betegségektől és szerencsét-
lenségektől.   A hagyomány szerint a 
vizet nagyszombat éjszakáján húsvét 
vasárnapjának pirkadatáig meríthették 
a lányok a kútból szigorú némaságban, 
nehogy a víz áldó és gyógyító hatása 
a csend megtörésével elszálljon. Német-
országban a  legjellegzetesebb húsvéti 
étel   az Osterlamm, vagyis a bárány 
alakú sütemény. Húsvéti főételként a 
báránysült a legelterjedtebb, de tájegy-
ségenként nagy eltéréseket találhatunk.   
 
Lengyelországban Nagyszombaton 
megterítik a Húsvéti Asztalt: son-
kával, sóval, vodkával és kaláccsal. 
Miután a pap megáldotta az ételt és 
az italt, délután már el is fogyaszt-
hatták, ugyanis ezzel a böjt véget 
ért. Húsvét reggelén a falu férfi la-
kosai azon szórakoznak, ahogyan az 
asszonyokat és a lányokat meglo-
csolják úgy, mint nálunk és közben 
boldogságot, szépséget és szerencsét 
kívánnak és felosztják egymás közt 
a tányérjukra kerülő tojásokat is. 

Svájcban az a szokás, hogy Húsvét-
kor új ruhába öltöznek az emberek. 
Ez egy jelképe annak, ahogy a ter-
mészet is ujjá éled. A gyerekek aztán 
az új ruhájukban  meglátogatják a 
Szülőket, Nagyszülőket és a Kereszt-
szülőket, majd meglehetősen új pén-
zérmét kapnak ajándékba. Aki régi, 
kopottas ruhácskáját húzza magára, 
azt elnevezik „Osterkälbli“-nek [hús-
véti borjú(cs)ka]. Ezenkívül szokás 
még a kutat feldíszíteni, hogy a vi-
zet, mint az Isten ajándékát dicsérjék. 

Oroszországban az ortodoxok 
Nagyszombat éjszakáján gyújtják 
meg a húsvéti gyertyát. Éjfélkor, ami-
kor elhangzik: Krisztus feltámadott, 
mozsárágyúval és tűzijátékkal ün-
nepelnek. A húsvéti piros tojásokat 
egymáshoz ütik húsvéti köszöntés-
képpen, így az összetört tojáshéj ál-
tal Isten áldását kapják. Itt is a piros 
szín Krisztus vérét jelképezi. Ezután 
visszavonulnak az emberek egy 3 órás 
liturgiára a templomba. Húsvét va-
sárnapján pedig piknikezni mennek 
a családi sírhoz. Minden család visz 
magával egy kuglófot, a „Kulitsch“ 
- ot, vizet, narancsot, kekszet vala-
mint mogyorót. A sír mellett egy kis 

asztalon vagy pedig magán a síron 
az elhunytak részére kiporciózzák az 
ételt, italt és a festett húsvéti tojást. 

Csehországban Nagypénteken, aki 
bátor beleugrik a közeli tóba vagy fo-
lyóba és kavicsot hoz fel a szájában a 
vízből, majd a követ bal kezükkel a 
hátuk mögé dobják, és arra gondol-
nak, hogy egész évben elkerüli őket 
a fogfájás. Egy másik húsvéti hagyo-
mány a pálcázás (virgáccsal verés), 
miszerint a fiúk gyengéden megütö-
getik a lányokat saját készítésű fűz-
favesszővel. Mindig, amikor eggyel 
eltalálják, akkor tojást kell ajándékba 
adni. Ez a zöld ággal való ütögetés 
más területen is hagyománnyá vált. 
Böhmben minden gyerek a szüleiket, 
családtagjaikat virgáccsal verik ki az 
ágyból. Az Érchegységben ez a szokás 
tojás veregetésként ismeretes.

Finnország. Az északi országban 
csendesen ünneplik a húsvétot, a 
nagyhetet is csendes hétnek nevezik. 
Nagypénteken gyászruhába öltöznek, 
tilos a tűzgyújtás, nem találkoznak 
barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel. 
Szigorúan betartják a böjtöt, csak 
naplemente után étkeznek.

Ausztrália. Bár a nyúl ma már be-
épült a keresztény húsvét ünnepébe, az 
ausztrálok nem igazán találják nemze-
tükhöz illőnek. Ausztráliában ugyanis 
a nyulak hatalmas gazdasági problé-
mát jelentenek, és a legtöbb államban 
hivatalosan nem is tarthatók. Csak a 
bűvészek és az oktatási intézmények 
tarthatnak nyulat, de nekik is komoly 
tortúra, amíg megszerzik az ehhez szük-
séges engedélyeket. A hagyományoknak 
azonban meg kell felelni (nem hiába öl-
tözik Ausztráliában karácsonykor, nyár 
derekán, a legnagyobb hőségben az 
egész ország Mikulás-kosztümbe). Így 
aztán az erszényes nyúl, ez az őshonos 
ausztrál állat vette át a házinyúl szere-
pét a húsvét szimbolikájában. A hosszú 
füle mindenesetre megvan hozzá!

Fo r r á s : h t t p s : / / k o r k e p . s k / c i k -
k e k/ ku l t u ra/2014/04/17/5 - eu ro -
p a i - o r s z a g - h u s v e t i - s z o k a s a i / 
KÖRKÉP.SK
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Az év embere
A Nógrád Megyei Hírlap és a Nool.
hu  szerkesztősége az idén is átadta 
az Év Embere Nógrád megyében ki-
tüntető címet, amelyet olvasók szava-
zatai alapján Dóbiás Zalán, a balas-
sagyarmati Bosco Szent János szalézi 
templom esperes plébánosa nyerte el.
Dóbiás Zalán elmondta: nagyon hálás 
az egyházközség összefogásáért, azért, 
hogy érdemesnek tartják őt az Év 
Embere elismerésre. – „Még a középis-
kolás évek végén döntöttem el, hogy a 
Jóisten szolgálatába állok. Azt mond-
tam, ha meghív egy közös útra, akkor 
igennel felelek neki… Attól nagyobb 
eredmény pedig számomra nem kell 
ezen a pályán, amikor az látom, hogy 
a beszédeim hatására az emberek az 
Úr felé fordulnak.” – tette hozzá az 
atya. Elárulta: bár a vírushelyzet az 
egyházi életet is felforgatta, azonban 
mégis bizakodva tekint a jövőbe. „A 
tavalyi évet a közösségben a toleran-
cia, az összefogás és a megértés jel-
lemezte, amelyek elengedhetetlenek e 
nehéz időkben. A legfontosabb, hogy 
merjenek bízni a Jóistenben! A siker 
csak közösségben érhető el!” Dóbiás 

Zalán 2005-2008-ig volt dunaharasz-
ti-taksonyi káplán. Az ökumenikus 
találkozók lelkes foci- kézművestalál-
kozók szervezője Bozorády András, 
Faragó Csaba, Háló Gyula lelkészek-
kel együtt, a dunaharaszti karitásztá-
borok fő motorja, ötletelője, a 2004-es 
Váci Egyházmegyei Találkozó lelkes 
menedzsere. Isten áldja további szol-
gálatát!
Szeretettel adja közre: a Dunaharaszti 
Szent Erzsébet Karitász

„Jöjjetek énhozzám  mindnyájan, 
akik megfáradtatok és én megnyug-
vást adok Nektek.”
Fájdalomtól megtört szívvel, de a 
Mindenható akaratában megnyugod-
va tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy Dr. Kovács 
Györgyné Kati, a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola nyugalmazott 
igazgató-helyettese, matematika-fizi-
ka szakos tanára, életének 79. évében, 
türelemmel viselt hosszú betegség 
után 2021. február 19-én elhunyt. Fe-
lejthetetlen halottunk hamvait szűk 
családi körben a dunaharaszti teme-
tőben helyeztük örök nyugalomra.
Békesség legyen Veled, legyen könnyű 
Neked a föld, a Jóisten áldása kísérjen 
égi utadon. Mi őrizzük arcod, hangod, 
mozdulataid, mert csak az hal meg iga-
zán, akit elfelejtenek.

 Dr. Kovács György és családja

Búcsú Ambrus Györgyné 
Edit nénitől
Ambrus Györgyné köztiszteltben álló 
kisgyermeknevelőként és intézmény-
vezetőként dolgozott a Dunaharaszti 
Városi Bölcsődében, több évtizeden 
át. Sokan vagyunk úgy, hogy hiszünk 
a sors elrendelésében, hiszünk abban, 
amit egy belső hang súg, hogy mire 
leszünk elhivatottak az életünkben. 
Számodra ez a kisgyermeknevelői pá-
lyát jelentette. A kisgyermeknevelő 
annyi ember ahány gyermeket nevel, 
életre készít, és indít: az életét osztja 
szét, s talán a többi embernél ezért 
gazdagabb. Nehéz a szó, amikor el-
vesztünk valakit, aki ezer szállal kö-
tődött életünkhöz, munkánkhoz, aki-
nek mosolya, vidámsága, humánuma 
lényünk része volt. Köszönjük azokat 
az éveket, amelyet a Dunaharaszti 
Városi Bölcsődének, a gyerekeknek, 
a szülőknek, és nekünk a kisgyermek-
nevelő társaidnak ajánlottál.

Iskolakezdés

DUNAHARASZTI HÍREK

A tanköteles korba lépő gyermekek ál-
talános iskolába történő beíratásáról.
A Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont, mint fenntartó köteles az isko-
lai beiratkozás idejéről, az erről való 
döntés és a jogorvoslat benyújtásának 
határidejéről közleményt vagy hirdet-
ményt közzétenni a helyben szokásos 
módon. 
A hatályban lévő EMMI rendelet 7. 
§-a alapján az Általános iskola első 
évfolyamára a tanköteles tanulókat 
2021. április 15-16-án kell beíratni.
Az adott évben tanköteles korba lépő 
gyermeket a szülő köteles beíratni 
a lakóhelye szerint illetékes vagy a 
választott iskola első évfolyamára. 
Amennyiben a választott iskola igaz-

gatója a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét a 
döntés véglegessé válását követő öt 
napon belül köteles beíratni a köte-
lező felvételt biztosító iskola első év-
folyamára. 
A tanulói jogviszony felvétel útján ke-
letkezik. A felvétel jelentkezés alapján 
történik. A felvételről az iskola igazga-
tója dönt. Az iskola igazgatója a fel-
vételi eljárásban a felvételről tanulói 
jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 
elutasító döntést hoz. A kérelemnek 
helyt adó döntést az iskola igazgatója 
írásban közli a tanulóval, kiskorú ta-
nuló esetén a szülővel. Az iskola igaz-
gatója, a tanuló felvételének megtaga-
dásáról határozat formájában dönt. A 
döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) 
bekezdése alapján a szülő – a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomásá-
ra jutásától számított tizenöt napon 
belül – a gyermek, tanuló érdekében 
eljárást indíthat. Az az Nkt. 37. § (3) 
bekezdése alapján a fenntartó jár el, 
és hoz másodfokú döntést a tanulói 
jogviszony létesítésével kapcsolatban 
benyújtott kérelem tekintetében.

Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ
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Húsvéti sonka
kezdő háziasszonyoknak

A sonkát előző este beáztatjuk. Más-
nap tiszta vízben feltesszük a főni. 
Hozzáadjuk a félbe vágott vöröshagy-
mát, a fokhagymát, a fűszereket, a 
bort, és forrástól számított 2-2,5 órát 
lefedve főzzük csendesen (ahány kg a 
sonka, annyi óra a főzés idő). Álta-
lában a kisüzemi sonkáknak elég ez 

az idő, de hústűvel ellenőrizzük, hogy 
megpuhult-e kellőképpen a hús.
Ha puhának találjuk, félretesszük és 
hagyjuk a saját levében teljesen kihűl-
ni, majd kiemeljük, megtörölgetjük, és 
alufóliába csomagolva a hűtőbe tesz-
szük - legalább fél nap időt hagyjunk 
a teljes dermedéshez, kifagyáshoz. A 
kötöző anyagot szeletelés előtt lefejt-
jük róla.
A sonkaléből annyi levet veszünk ki, 
amennyiben a főzni való tojások meg-
főnek. Vigyázzunk, a tojások ne hide-
gen a hűtőből kerüljenek bele, mert 
elrepedhetnek.
A maradék sonkalevet leszűrve a hű-
tőben üvegben tárolhatjuk további 
felhasználásig, bableveshez, káposzta-
ételhez is kiváló.
Körethez javasoljuk a főtt burgonyát, 
tojást, zöldségféléket (pl.: jégterek, 
paradicsom, uborkafélék)

HOZZÁVALÓK
2 kg sonka
2 fej vöröshagyma
5 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál bors
2 db babérlevél
2 dl száraz fehérbor

TELEFONVERS 
PÁLYÁZAT
A József Attila Művelődési Ház on-
line versmondó pályázatot hirdet!
Telefonon  rögzített és beküldendő 
versek két kategóriában:
HÚSSVÉTI LOCSOLÓVERS 
óvodások és alsós diákok részére.
KÖLTÉSZET NAPJÁRA felső ta-
gozatosok és középiskolások számára.
Részletek a Művelődési Ház és a 
Laffert Kúria honlapján és közösségi 
oldalain.

További információ Galó Anita 
közművelődési csoportvezetőnél a 
(70) 458 6115-ös telefonon.
www.dhmuvhaz.hu    
www.facebook.com/dhmuvhaz/
www.laffertkuria.hu   
www.facebook.com/laffertkuria  
www.instagram.com/laffert_kuria/
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másKÉPp
A járvány miatti otthonlét, a tavalyi 
karantén időszakhoz hasonlóan, el-
hozta újra egy egészen újfajta „mű-
vészet” felemelkedését, amit angolul 
art recreationnek neveznek, ami nem 
más, mint klasszikus festmények pa-
rafrázisa, kizárólag hétköznapi, otthon 
is megtalálható eszközök segítségével. 
A kreativitáson túl ez a tevékenység, 
úgy gondolom egyfajta terápia is a 
benne résztvevők számára, ami segít 
kiszakadni nekik a mostanában igen-
csak lehangoló valóságból. Az Face-
book népe bizonyára már látta, hogy 
ennek a műfajnak lelkes képviselői, az 
Uzsák család ismét jelentkezett né-
hány alkotással. Most lapunk olvasói-
nak is bemutatjuk két friss akciójukat, 
melyekben szatirikus módon dolgoz-
zák fel Francis Luis Mora: Metrózók 
és Diego Velázquez: A gazdák ebédje 
című festményeket. 

szerk.

A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása, 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása, 113-130 g/km  

A ŠKODA OCTAVIA Perfect kizárólag limuzin karosszériával elérhető, indulóára 6 998 250 Ft (motorizáltság, 1.0 TSI 110LE). 
A feltüntetett 6 799 OOO Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett OCTAVIA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz fi nanszírozással érvényes. A további részletekről 
érdeklődjön márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az akció érvényessége 2020.12.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzltett, 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 a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

       ILYEN EGY
TÖKÉLETES AJÁNLAT
OCTAVIA PERFECT
AKÁR 6 699 000 FT-TÓL
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Az új Tiguan 
Az unalom nem opció

Az új Tiguan modellek motorizáltságától függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-7 I/100 km, CO₂-kibocsátása: 143-170 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.

www.porschem5.hu

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.

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

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.

A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.

km.
km.
km.

PRÓBÁLD KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

BÁRMERRE IS TARTASZ

ŠKODA
SUV-MODELLEK

skoda_suv_180x130_porsche_m5.indd   1 2020. 07. 29.   17:24:45
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e-Crafter

Felvillanyozó jövőkép
A legnagyobb Volkswagen haszonjárművet teljesen elektromos hajtásrendszerrel is megrendelheti.  
Az e-Crafter 100 kW/136 LE teljesítményű villanymotorjával akár 173 km hatótávra képes, így ideális 
választás a nagyvárosok áruszállítási feladataira. Próbálja ki, és ismerje meg a jövőt! A részletekről 
érdeklődjön a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedésekben.

• Raktérkapacitás: 10,7 m3  
• Raktérmagasság: 1861 mm  
•  45 perc alatt akár 80%-os  

töltés gyorstöltővel

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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


