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ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
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Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése
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Közalkalmazotti nap 2021

Pedagógusok, orvosok, szociális szfé-
rában vagy kulturális életben dol-
gozók: ők azok, akik gyermekeinket 
nevelik, oktatják, a városban élőket 
gyógyítják, segítenek időseinken, vagy 
akik gondoskodnak arról, hogy külön-
böző kulturális programokkal feltöl-
tődhessünk.
Dunaharaszti Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2014-ben 
alkotta újra azt a rendeletet, amely-
ben a városért és lakóiért kiemelkedő 
munkát végző közalkalmazottaknak 
és köztisztviselőknek adható kitünte-
tő díjak adományozását rögzítik.
2020-ban a pandémia miatt elmaradt 
a Közalkalmazottak Napja, amely ha-
gyományosan minden évben megren-
dezésre kerül, és melynek keretében a 
díjazottak átvehetik a kitüntetéseket. 
Ezen a jeles ünnepen közel 300 vendég 
egy évben egyszer terített asztaloknál 
találkozik, beszélget, felhőtlenül szó-
rakozik. Vendéglátásukról a város ve-
zetése gondoskodik.
2021-ben - a jelenleg is hatályos jár-
ványügyi intézkedések betartásával 
- június 4-én, pénteken délután meg 
tudtuk tartani a  Közalkalmazottak 
Napját  a Városi Sportcsarnokban, 
amit izgalommal várt minden részt-
vevő.
Dr. Szalay László polgármester az 
alábbi kitüntető díjakat adta át:
Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa 

Kitüntető Díjban  részesült Kenes-
sey Beáta, a Hétszínvirág Óvoda in-
tézményvezetője és Wágnerné Szabó 
Andrea, a Százszorszép Óvoda ta-
gintézmény vezetője. Méltatásukat 
Csapóné Nagy Klára, a Szivárvány 
Óvoda intézményvezetője mondta el. 
A díjat olyan pedagógus kaphatja, aki 
hosszú ideje kiemelkedő színvonalú és 
eredményességű munkát végez.
Dunaharaszti Gyermekeiért Kitün-
tető Díjat  kapott Doleszák Jánosné 
bölcsődevezető, méltató sorait Durá-
nyik Tünde bölcsőde vezető helyettes 
írta, távollétében az est műsorvezetője 
olvasta fel. Az elismerés annak a köz-
alkalmazottnak vagy köztisztviselőnek 
adományozható, aki a személyes gon-
doskodást nyújtó gyerekjóléti, gyer-
mekvédelmi területeken, szervezetek-
ben kiemelkedő tevékenységet végez.
Dunaharaszti Lakosságának Egészsé-
géért- Szociális Ellátásáért Kitüntető 
Díjat  vette át dr. Kozma Magdolna 
kollegiális vezető orvos, a laudációt 
Kiss Gergely jegyzőtől hallhattuk. A 
kitüntetés annak adható, aki váro-
sunk lakosságának egészségéért, szo-
ciális ellátásáért hosszú időn át magas 
színvonalon dolgozik, vagy dolgozott.
A Dunaharaszti Területi Gondozá-
si Központ vezetője, Schmidt Tibor 
kiváló munkájáért  főmunkatársi cí-
met adományozott Váradi Andrásné-
nak és Árva Lajosnak.
A díjak átadását és a vacsorát köve-
tően Janklovics Péter színművész és a 
Divina Machina együttes szórakoztat-
ta az egybegyűlteket.

Szeretettel és köszönettel gratulálunk 
minden díjazottnak!

Árva Lajos

Doleszák Jánosné

dr. Kozma Magdolna

Váradi Andrásné

Wágnerné Szabó Andrea

Kenessey Bea
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Dr. Szalay László polgármester minden testületi ülés 
előtt beszámolót készít arról, hogy az előző ülést kö-
vető időszakban milyen munkákat végeztek el az Ön-
kormányzat intézményei, legfőképpen a Polgármesteri 
Hivatal. Mivel a Covid-19 járvány miatt a képviselő-tes-
tület 2020. október 26-án ülésezett utoljára, a beszámo-
ló ezúttal igencsak terjedelmesre sikerült, és így sem 
mondható teljesnek.
A pandémiás időszakban dr. Szalay László polgármes-
ter a képviselő-testület hatásköreit gyakorolva, egysze-
mélyben hozta meg mindazokat a döntéseket, amelyek 
Dunaharaszti fejlesztéséhez és biztonságos működésé-
hez szükségesek voltak.
 
Beruházások, karbantartások, tervezések

Az intézményi beruházásokhoz szükséges telekalakítások 
lezajlottak. 
A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola ta-
gintézményének csapadékvíz elvezetése megépült.
A Sport szigeti szökőkútnál térkő burkolatú járdát épí-
tettünk a szökőkút környezetében és ivókutat helyeztünk 
ki. A járda kétoldali parkosítását a közeljövőben elvégez-
zük. Célunk az, hogy ezt a területet megszépítve átadjuk 
a gyalogosoknak, miközben a korábbi Vasudvar területén 
kialakított parkolóba koncentráljuk az autókat. Itt a nyár 
folyamán itatást kap a makadám parkoló, így fejeződik be 
ez a beruházás. Az itt elültetett fák megeredtek, további-
akat fogunk még a területre kiültetni. 
A Máv-Alsó településrész itatott makadám útjainak 
kátyúzása megtörtént, ezen felül a Kiskertek földútjai, ill. 
a Paál László u. gréderezése is elkészült.
Megkezdődött a 24 tantermes új iskola szennyvízellátását 
biztosító csatorna építése I. ütemben a Szennyvízteleptől 
a Lehmann kapitány utcáig. A II. ütem kivitelezésére a 
következő évben kerül sor a Lehmann kapitány utcától a 
Somogyvári Gyula utcáig.
A 24 tantermes iskola ivóvíz-ellátásához szükséges háló-
zatot kiépítettük. 
A Károlyi M. utca fenntartási időszakának záró ellenőrzé-
se megtörtént, az ellenőrzés és a helyszíni szemle során a 
Magyar Államkincstár és a Pest Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. munkatársai mindent megfelelőnek találtak.
A Temető utca útépítésének fenntartási időszaki ellenőr-
zése szintén megtörtént, az ellenőrök itt is mindent rend-
ben találtak.
A Némedi út környezetének teljes megújítását célzó beru-
házásunk a nyár folyamán megkezdődhet. Kulturált par-
kolósávot, járdát és kerékpársávot alakítunk ki az északi 
oldalon, a zöldterületet teljesen megújítjuk. Csatlakozó 
beruházásként tervezzük egy új városi közpark létreho-
zását is.
További kerékpárutak tervein dolgozunk, figyeljük a pá-
lyázatokat, a szükséges anyagi források bevonása céljából.
A Paál László utca megépítése érdekében egyezségre ju-
tottunk az ingatlan-tulajdonosokkal a szükséges terület-
részek átadásáról.
Megállapodás született a beruházóval a Bethlen G. köz 
hiányzó közvilágításának kiépítésére, melyre a nyár folya-
mán kerül majd sor.

A város területén új gyalogátkelőket (zebrákat) alakíta-
nánk ki, erről testületi döntés is született, meg is tervez-
tettük ezeket, sajnos a közlekedési hatóság még nem adta 
ki az engedélyeket.
A Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében minden le-
hetséges módon és minden, számunkra elérhető csatornán 
próbáltuk a város és az érintett lakosság érdekeit képvi-
selni, sajnos, egyelőre nem sok sikerrel. Az engedélyező 
hatóság nem vette figyelembe a beadványainkban foglalt 
észrevételeinket. Nem adjuk fel, további egyeztetéseket 
kezdeményezünk minden problémás területen (zaj, rezgés, 
kisajátítások, közúti átkelők, stb.)
Az előzőtől eltérő módon folyik a BFK által menedzselt 
HÉV-felújítás előkészítése. Az egyeztetések partneri vi-
szonyban lévő felek között zajlanak, a kéréseinket, észre-
vételeinket eddig figyelembe vették.
Kitűzésre kerültek a MÁV- Alsó terület (Dunaharaszti 
6039/1-6039/75 hrsz-ú ingatlanok) telekmegosztását kö-
vetően kialakult új birtokhatárpontok.
A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületével ösz-
szefogva közigazgatási pert indítottunk a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Bányafelügyeleti Főosztály PE-06/KTF/00110-18/2021. 
számú határozata ellen. A Kereset a Duna-Dráva Cement 
Kft. részére a „Dunaharaszti IV. kavics, homok” védnevű 
bánya területen folytatott tevékenységre kiadott módosí-
tott környezetvédelmi engedély felülvizsgálatára irányul. 
Június 14-15-én megtörtént a szúnyoggyérítés első (földi) 
szakasza.

Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt ídőszakról
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A „Fogadj örökbe egy fát!” lakossági fásítási program fo-
lyamatosan zajlik, az előző évben igényt benyújtók körét 
tudjuk az idei évben kiszolgálni, ill. a Piac téren, a Sport 
szigeti parkolóban, az A-3-as csatorna mentén, valamint 
a játszótereken a meg nem eredt fák pótlásáról gondos-
kodunk. 
A város parkjaiban kihelyezésre kerültek az egynyári nö-
vények és a villanyoszlopokra feltettük a muskátlikat.
A játszóterek éves karbantartása megtörtént, a Bezeré-
di Játszótéren egy fészekhinta került kihelyezésre, ill. a 
szomszédos ingatlanokra való átláthatóság megakadályo-
zása érdekében intézkedéseket tettünk (háló felhelyezése, 
játszóház szomszéd felé néző ablakának megszüntetése).
Az Önkormányzat Energetikahatékonysági Beruházása 
elnevezésű projekt záró ellenőrzése megtörtént, az elle-
nőrzés során az ITM munkatársai mindent megfelelőnek 
találtak.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola megújuló ener-
getikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat lezárásra ke-
rült, a Szivárvány Óvoda projektje lezárás előtt áll.
A Városi Bölcsődében elromlott az egyik gázkazán. Cse-
réjét megterveztettük, az új készülék beüzemelése meg-
történt.
A Városi Könyvtár 4 db elavult tetőtéri ablakát kicse-
réltettük, azokra - mennyezeti javítást, festést követően 
– korszerű árnyékolókat szereltettünk.
A Hétszínvirág Óvoda repedt felülvilágító üvegét kicserél-
tettük. Az udvarban a Schwarzmüller Kft. által ingyene-
sen átadott kerékpártartók kerültek kihelyezésre, megfe-
lelő térburkolással.

A Felnőtt Orvosi Rendelőben 16 db beltéri ajtóra szerel-
tettünk automata küszöböt, melyek jelentősen növelik a 
váróterem és a rendelők közötti hangszigetelést.
A Csónakház korszerűsítését, emeletráépítéssel történő bő-
vítését tervezzük. Ehhez előkészítő/feltárási munkálatokat 
végeztettünk.
A Területi Gondozási Központ számára az idősek nappali 
ellátását szolgáló, Dunaharaszti Akácfa u. 2./A. sz. 2534/2 
hrsz. alatti ingatlant megvásároltuk, részlegesen felújítjuk 
és bővítjük, a felújítási munkáit megterveztettük. A köz-
beszerzési eljárást hamarosan megindítjuk.
A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja és a Beruházási Iro-
dája irodahelyiségei részlegesen felújításra kerültek. 
Az intézmények klímaberendezéseinek éves tisztítása, kar-
bantartása megkezdődött.
A Dózsa György út 24. szám alatti ingatlan – korábban 
Védőnők által használt – irodahelyiségeit szintén felújít-

tattuk, ebben nyert elhelyezést a Rendészeti Iroda.
A korábbi Autótechnika telephely rekreációs hasznosítását 
tervezzük, erre vonatkozóan a koncepcióterv elkészült, az 
engedélyezési és kiviteli tervezés folyamatban van.
A tervek szerint művészeti, vendéglátó és szabadtéri kö-
zösségi terek kerülnek kialakításra.
A Bezerédi Sportpark hasznosítási és koncepcióterve el-
készült. Az önkormányzati tulajdonban lévő 10.000 m2 
nagyságú területen közterületként és rekreációs terület-
ként funkcionáló szabadtéri sport- és szabadidőpark kerül 
kialakításra, amennyiben a szükséges források rendelkezés-
re állnak majd.
A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola – 
Fő út 268. szám alatti -Tagintézményének területén torna-
csarnok építését tervezzük. Az építési engedélyezési tervek 
készíttetése folyamatban van.
A Városi Bölcsőde 2. számú tagintézményének meglévő 
engedélyezési tervét módosítjuk, a tervezési helyszín vál-
tozása miatt. Az új helyszín a Paál L. utcában kialakított 
intézményi terület, ahol a tervezett 24 tantermes iskola is 
elhelyezésre kerül.  

A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei telepü-
léseken működő köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 
15.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett Duna-
haraszti, új 24 tantermes iskolaépítésének előkészítésével, 
a megvalósíthatósági tanulmánytervben szereplő műszaki 
tartalmat elfogadta. A Korm. határozat szerint Dunaha-
raszti esetén gyorsított tervezési konstrukcióban történik 
az előkészítés, ami azt jelenti, hogy úgynevezett jóváha-
gyási terv készül. A jóváhagyási terv elkészítésének határ-
ideje a kormányhatározat 4. pontja szerint 2021. július 31.

Közbiztonság, Városi Rendészet

A Városi Rendészet eszközállományát tovább növeltük, új 
közterületi térfigyelő kamerákat helyeztünk ki, felújítot-
tuk és korszerűsítettük a kameraszobát. Növeltük a közte-
rület-felügyelet létszámát, és ezt tovább folytatjuk majd, 
annál is inkább, mivel a városban sajnos tovább csökkent 
a rendőrség létszáma. 
Bevezettük a korlátozott parkolási övezeteket, a türelmi 
idő lejártával a bírságolás eszközéhez is nyúlhatunk, de 
erre egyelőre nem nagyon van szükség, mert az autósok 
túlnyomó többsége elfogadta az új rendszert. Célunknak, 
hogy könnyen átlátható és betartható rendszert alakítsunk 
ki anélkül, hogy a fizető parkolást bevezetnénk, eleget tet-
tünk.

Dunaharaszti - 2021. július 5



DUNAHARASZTI HÍREK

Behajtás-gátlókat helyeztünk ki a Piac téren, valamint a 
Temető utca Kegyeleti park melletti járdaszakaszán, meg-
védendő a gyalogosokat a vegyesbolthoz érkező és a járdá-
ra parkoló autóktól.
A Sport szigeten az Evezős utcára átvezető murvás szer-
vizútra sorompót helyeztünk ki, hogy visszatartsuk az itt 
száguldozókat.
A Taksonnyal határos erdő önkormányzatunk tulajdo-
nában lévő részeibe gépjárművel való bejutás, az illegá-
lis hulladéklerakás megakadályozása érdekében szintén 
sorompók kerültek telepítésre. Ezekre az intézkedésekre 
azért van szükség, mert megszaporodtak a rongálások, az 
önkormányzati vagyont pedig meg kell védeni. 

Megkezdődött a Mindszenty utca csapadékvíz elvezetésé-
nek korszerűsítése, a Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utca 
közötti szakaszon.

COVID elleni védekezés, egészségügyi és 
szociális szolgáltatások

A koronavírus 2. hulláma miatt elrendelt rendkívüli hely-
zet időszaka alatt a védekezés érdekében tett intézkedések 
az alábbiak voltak:
A COVID elleni védekezésre fordított keretből 2020. no-
vember közepétől 2021. június közepéig közel 10 millió fo-
rintot használtunk fel.
Önkormányzati szinten vettük ki a részünket a háziorvo-
sok oltási kötelezettségének teljesítését érintő adminiszt-
rációs feladatok ellátásában. Példa értékű, és büszkeségre 
okot adó összefogásnak voltunk ez alkalommal is tanúi. 
A gyermekétkeztetés az online tanulás, illetőleg a rend-
kívüli óvodai bezárás időszaka alatt is biztosított volt a 
városunkban. Azon szülő, aki nem tudta más módon meg-
oldani gyermeke napközbeni ellátását, erre az időszakra is 
igényelhette a közétkeztetést, amelyet a rendész kollégák 

minden nap házhoz szállítottak a gyermekek számára. 
Az igénylők száma volt, hogy naponta megközelítette a 
200 főt. 
Különös figyelmet szenteltek az intézményvezetők a rend-
szeres fertőtlenítés és a folyamatos tesztelések lebonyolítá-
sára, hogy ezáltal is a lehető legminimálisabbra csökkent-
sék az érintkezésekből adódó kockázatokat. 
Miután Dr. Varga Irén, az 1. gyermekorvosi körzet házi-
orvosa nyugdíjba vonult és a város méltón elbúcsúztatta 
szeretett orvosát, június 1. napjától Dr. Kiss Magdolna 
doktornő vette át a praxist. Az iskola-, illetve óvoda egész-

ségügyi körzetet (Mese Óvoda) szeptember 1. napjától fog-
ja ellátni Kiss doktornő.  
Az iskolaorvosok - az iskolavédőnők segítségével - tavasszal 
beadták a HPV oltás második, a tavalyi évről elhalasztott 
dózisát, az idei tanévben 8. osztályos fiúknak.

A Dunaharaszti 2. postai szolgáltató-hely tovább üzemel-
tetése oly módon volt lehetséges, hogy a két fő postai al-
kalmazottat önkormányzati dolgozóként foglalkoztattuk 
tovább. Ez a jogviszony 2021. március 1. napjától kelet-
kezett. Feltételként szabtuk meg a Magyar Posta számára, 
hogy pályázati kiírással és nyertes pályázó kijelölésével tör-
ténjen meg a kisposta hosszú távú, jövőbeni üzemeltetése. 
Jelenleg még nem zárult le az eljárás.  
Az óvodai körzethatárok módosítását követően lebonyo-
lódott az óvodai- és bölcsődei felvétel. Minden, augusztus 
31. napjáig 3. életévét betöltő gyermek felvételt nyert az 
óvodába. A felülvizsgálati kérelmek elbírálása során figye-
lemmel voltunk arra, hogy a felvételi korhatártól csupán 
néhány nappal később született gyermekek számára, lehe-
tőséghez mérten, szintén biztosítsunk férőhelyet. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság által minden évben 
megszervezésre kerülő óvodai szűrések (szem, ortopédia, 
fül-orr-gégészet) - az óvodák nyitását követően - azonnal 
megkezdődtek és azóta már le is zárultak. 
Az éves urológiai szűrővizsgálat szintén lezárult. Idén ta-
vasszal is 3 alkalommal várta Dr. Török Péter szakorvos 
az érintett korosztály férfi lakosságát. A tapasztalat szerint 
egyre többen látják be a prevenciós szűrések jelentőségét, 
és élnek az Önkormányzat által biztosított lehetőséggel. 
Mindezzel nagyban hozzá tudunk járulni a lakosság egész-
ségmegőrzéséhez. Amely mindannyiunk közös öröme.
Minden felnőtt háziorvosi praxis megkapta az új háziorvo-
si, ún. Ixnet programot. Ezen túl új szervert vásároltunk, 
továbbá új hálózati biztonsági mentési rendszert alakítot-
tunk ki.
A civil pályázatok elbírálásra kerültek. 
A cégbíróság jogerősen megszüntette DHRV Kft-t.
Kialakításra került a „Menza” program, amelyet a ta-
pasztalatok szerint szívesen használnak a szülők, tekintve, 
hogy ezen a felületen keresztül tudják megrendelni az „A” 
vagy „B” menüt a gyermekeik részére, és a befizetéseket is 
könnyebben tudják intézni.

Dr. Szalay László
polgármester 
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Első napirendi pontként a Képvise-
lő-testület támogatást szavazott meg 
a Jahn Ferenc kórház részére. Több 
környékbeli önkormányzattal együtt 
Dunaharaszti vállalta, hogy állja 
azon rendelőhelyiségek klimatizálá-
sának költségeit, amelyekben a ko-
ronavírus elleni oltásokat adják be a 
jelentkezőknek.
Dr. Szalay László polgármester ezt 
követően a költségvetés módosítá-
sáról szóló rendeletet terjesztette 
a képviselők elé, majd a Némedi út 
környezetének megújításához szüksé-
ges közbeszerzési eljárást zárta le a 
testület. Kiválasztották a kivitelezőt, 
így a munka hamarosan megkezdőd-
het. Mint ismeretes, a város saját 
beruházásában parkolósávok épülnek 
mindkét oldalon, az északi oldalon 
kerékpársáv és új járda létesül, és a 
zöldfelület is megújul. 
A beruházás várhatóan november 
elejére készül el.
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy támogatást nyújt a Reformá-
tus Egyház újabb beruházásához a 
Rákóczi utcában, a templom mellett 

megvásárolandó ingatlanon. Ennek 
feltételéül azt szabták, hogy a terü-
leten kialakítandó parkolóhelyeket a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
pedagógusai is használhatják majd, 
ezzel az utcában is javul majd a par-
kolási helyzet.
A képviselők elfogadták a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat módosított 
beszámolóját, meghatározták az őszi 
ülések időpontjait és döntöttek arról, 
hogy pályázatot írnak ki a Városi 
Bölcsőde vezetői pozíciójának betöl-
tésére.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 28-i ülése

DUNAHARASZTI HÍREK

2021. szeptember 4-én 
(szombaton) 
08 h-tól-12 h-ig

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
szervezésében ingyenes lakossági ve-
szélyeshulladék gyűjtésére kerül sor.

Begyűjtés helyszíne: 
Dunaharaszti Városi Sport-
csarnok parkoló 
(Napsugár u 2.)

A gyűjtés során leadható hulladékok:
gumiabroncsok, savas akkumulátorok, 
fáradt-olaj, használt étolaj, olajos fla-
konok, a háztartásokban használt fes-
tékek és hígítók, fakonzerváló szerek, 
korrózióvédő anyagok, háztartási tisz-
títószerek és vegyszerek, a különbö-
ző gyógyszerek, kozmetikumok, szá-
raz- és gombelemek, fotóvegyszerek, 
higanytartalmú hulladékok (pl. rossz 
hőmérők, fénycsövek), növényvédősze-
rek és irtószerek, valamint mindezen 
anyagok göngyölegei.

A gyűjtés során leadható elektromos 
és elektronikai berendezések:
háztartási kisgépek, információs és 
távközlési berendezések, szórakozta-
tó elektronikai cikkek, elektromos és 
elektronikai barkácsgépek, szerszá-
mok, ellenőrző-vezérlő és megfigyelő 
eszközök, rádiótelefon készülékek.
Nagyméretű ipari hűtők, hűtőládák, 
lomok (bútor, műanyag tárgyak) 
építési-bontási anyagok (szigete-
lőanyagok, palák, építési törmelék) 
átvételére nincs lehetőség.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy 
a gyűjtés háztartási mennyiségre 
vonatkozik (néhány darab, -liter 
stb.), a több éve felgyülemlett nagy 
mennyiségű veszélyeshulladékot nem 
áll módunkba a helyszínen átvenni, 
azokat a lebonyolító céggel egyeztet-
ve a telephelyre külön be lehet majd 
szállítani.
Hulladék leadására kizárólag Duna-
haraszti lakosoknak van lehetősége, 
melyet lakcímkártyával kell igazolni.

A gyűjtés rendőrségi felügyelet mel-
lett történik és a Dunaharaszti Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai el-
lenőrzik a leadott hulladék fajtáját, 
mennyiségét. 

VESZÉLYESHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ DUNAHARASZTIN
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Szemelvények egy szobrászművész 
életéből: Dedinszky Elemér

Értékes ajándékkal gazdagodott a 
helytörténeti gyűjtemény. Dedinszky 
Elemér szobrászművész maga festet-
te portréjának reprodukcióját kaptuk 
ajándékba a művész unokájától, Borsi 
Györgytől. Az érdem elsősorban dr. 
Rakonczay Györgyi háziorvosé, aki 
összeismertetett minket az egykori 
haraszti szobrászművész leszárma-
zottjával.

Régóta hajt a kíváncsiság, hogy vá-
rosunk emblematikus szobráról, a 
„halálosan sérült honvéd megrázó 
alakjáról”, illetve készítőjéről többet 
is megtudjak, főleg azután, hogy a 
gyermekkori emlékeimben élő „hősi” 
kopott grundjától a Hősi liget izgal-
mas történetéig – történelméig – el-
jutottam. 

A Hősök tere – bármilyen politikai 
rendszer uralkodott – a harasztiak lel-

kében mindig központi hely volt, ak-
kor is, ha aranyhalak úsztak a szökő-
kút körül, akkor is, ha gaz verte fel a 
régi virágdombokat a fák között vagy 
bolhapiac lepte el a parkot; a több-
ség belül, szavak nélkül is tisztelte és 
ragaszkodott a kegyeletből létreho-
zott egykori ligethez. Ugyanígy nőtt a 
szívünkbe a lövéstől megtántorodott 
katona szobra, aki emlékeztetett rá, 
hogy százötvenkét család gyászolja 
elesett fiát, férjét, apját, akiktől el-
búcsúztak 1914 őszén és akik soha-
sem tértek vissza hozzájuk. És emlé-
keztetett arra a százötven családra, 
akiknek 30 évvel később elvesztett 
hozzátartozóikra emlékezni sem volt 
szabad. Nyáron, május végén, néhány 
fa tövében – a hősi táblák helyén – kis 
virágcsokrok, ködös októberi estéken 
pedig a szobor talapzatán megjelent 
kicsiny mécseslángok jelezték, hogy 
az emlékezet nem múlik el.

A második évezredre virradóan las-
san ismét életre kelt a Hősök tere. 
Új emlékhely létesült, ismét virágok 
tarkítják a parkot, megújultak az em-
lékművek, így a talapzaton meghalni 
készülő honvéd szobra immár nem a 
megalázottságot, hanem a hőssé vá-
lás nemes pillanatát jelképezi. Alko-
tója, Dedinszky Elemér szobrász- és 
festőművész. Életét, munkásságát 
többen, többfelé kutattuk, de nem 
jutottunk előbbre. Ezen a holtponton 
lendített át a Borsi Györggyel történt 
találkozás, ami nyomán sok értékes 
információhoz jutottunk.

Dedinszky Elemér Árva megyében, Al-
sólehotán született 1884. június 23-án. 
(Milyen érdekes meglepetései vannak 
az életnek, mert e sorokat 2021. jú-
nius 23-án, éppen Dedinszky 137-dik 
születésnapján írom.) Szülei, Dedinsz-
ky Emánuel tanár és Schmidt Anna, 
korán meghaltak, így mint gyermek, 
anyai nagybátyjához, Schmidt Mik-
lós faszobrász és műbútorkészítőhöz 
került Dunaharasztira, aki nevelte és 
tanította, majd később munkaadója 
is volt. A derék szobrász nevelt fiában 
tehetséges és ígéretes művészt látott, 
ezért a legjobb iskolákban taníttatta, 
majd Németországba küldte a Mün-
cheni Képzőművészeti Akadémiára.

Az I. világháborúban katonaként a 
szerb fronton szolgált. A harccal, hő-

siességgel, a halállal személyesen is 
találkozott; megtanulta tisztelni baj-
társait és őrizni azok emlékét, akik 
életüket adták a hazáért. A háború 
után több település hősi emlékmű-
vén ő formálta meg a magyar honvéd 
alakját. 
Az 1920-as években országos emlék-
mű-állítási mozgalom indult a világ-
háború hősi halottainak tiszteletére. 
A Trianonban megcsonkított ország 
szinte valamennyi településén szü-
letett emlékmű. Dedinszky Elemér 
szobrai több helyen is megtalálhatók: 

Abaújszántón közadakozásból ál-
lítottak fel egy Dedinszky alkotta 
szobrot a templomkert végében, az 
útelágazás tengelyében, 1925-ben. 
A szobor puskás, hátizsákos kato-
nát ábrázol, aki büszke fejtartással 
néz jobb oldalra. A talapzaton 120 
hősi halott neve van feltüntetve. Ez 
az emlékmű nem szerepel a hivata-
los forrásokban, de a családi emléke-
zet szerint e szobornak Dedinszky az 
alkotója. Ezt támasztja alá a többi 
általa készített hősi emlékmű szob-
rainak hasonló stílus- és formavilága, 
valamint feleségének a településhez 
– ahol tanítónő volt – való kötődése, 
valamint az, hogy a szobor alkotója-
ként nincs más művész megjelölve. 

Szikszón a Kálvin téren, a reformá-
tus templom mellett áll a dunaha-
raszti szobrász munkája, a katona-
alakot ábrázoló emlékmű, amely a 
világháborúban elesett szikszóiaknak 
állít emléket.1926-ban állították, az 
avatáson Horthy Miklós kormányzó 
is jelen volt: „Az emlékmű avatásá-

EGY ÖNARCKÉP MARGÓJÁRA

Hidasnémeti hősi emléműjénél (1933) a szobrász 
unokája, Borsi György és családja 

Dunaharaszti - 2021. július8



DUNAHARASZTI HÍREK

ra a kormányzó gyalog érkezett meg 
fél tizenkettőkor. Az ünnepségen 
Horthy Miklós kormányzó avatóbe-
szédében a következőket mondta: 
„– Egymás után emelkednek a közsé-
gek legszebb díszei, a hősi emlékmű-
vek. Egymás után rója le a magyar 
falu tartozását hősi fiainak emléke 
iránt, a maradandóságot kívánva 
biztosítani mulandó nemzedékünk 
hálájának és kegyeletének.” A gúla 
alakú alapépítmény oldalain a hábo-
rúban odaveszettek nevei olvashatók. 

Onga községben 1927-re készült el az 
emlékmű a falu közterén. A szobor 
– Dedinszky Elemér alkotása – egy 
gyermekétől búcsúzó katonát ábrázol. 
A talapzat oldalán olvashatjuk az I. 
világháborúban hősi halált halt onga-
iak névsorát. 

Budajenőn szintén közadakozásból ál-
lították fel 1927-ben városunk egykori 
szobrászművésznek alkotását.

Ugyanebben az évben avatta fel József 
főherceg Dunaharasztin, a mai Duna-le-
járó helyén felállított hősi emlékművet, 
Dedinszky pályagyőztes szobrát. A szo-
bor tíz éven át állt ezen a helyen, majd 
1937-ben, a Hősök ligete kialakítása-
kor került egy nagyobb, impozánsabb 
talapzatra, jelenlegi helyére. A méltóbb 
helyre költöztetést és az avatóünnepsé-
get Dedinszky már nem élhette meg. 
Érdekes történet a hidasnémeti szobor 
felállítása. Az első szoborállítási kísérlet 
során a falu vezetősége és lakossága is 
Dedinszky Elemér dunaharaszti szob-
rászművész ajánlatát fogadta el: egy 
háromalakos, családját védelmező kato-
nát ábrázoló, 4 méter magas szoborcso-
portot. A művész zsűriztetni kívánta al-
kotását, de azt a bírálók elutasították, 
így sajnos az emlékmű állítása meghi-
úsult. Később, 1930-ban határozták el, 
hogy az eredeti tervekkel ellentétben, 
egyalakos Árpád vezér szobrot emelnek 
a hősi halottak tiszteletére. Az alkotás 
elkészítésére ismét Dedinszky Elemért 
kérték fel. A szobor 1932-ben lett fel-
avatva. Vélhetően ez volt Dedinszky 
1934-ben bekövetkezett halála előtt az 
utolsó nagyobb alkotása.

A családi visszaemlékezések szerint 
Dedinszky Elemér „középmagasságú, 
inkább sovány alakú, fekete hajú, dús, 
nyírott bajuszú, markáns arcvonású, 
de szelíd, kékszemű, szép ember volt. 
Csodálatosan mosolygó kék szeme, … 
mély tekintete árulta el …  sugárzó 

művészi lelkét, ami vonzóvá és szere-
tetre méltóvá tette.” 

Művészeti pályáját a Székes Fővá-
rosi Községi Iparrajziskolában kezd-
te. Ennek elvégzése után, 1899-1903 
között az Országos Magyar Királyi 
Iparművészeti Iskolának, (a mai Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem  jog-
elődjének) a tanulója, 1904-től pedig 
a Müncheni Képzőművészeti Akadé-
mia (Akademie der Bildenden Künste 
München) hallgatója.

A szobrászat mellett más művészeti 
tevékenység is öregbítette Dedinszky 
Elemér hírnevét.
Már 1903-ban díjat nyert a Magyar 
Iparművészeti Iskola pályázatán 
Alakrajz című grafikájával. Rajzai il-
lusztrációként megjelentek a Magyar 
Szemle 1904-es számában. Az első vi-
lágháború idején hadi témájú festmé-
nyeket és képeslapokat készített, részt 
vett az 1916. évi lembergi hadikiállí-
táson.   A Margitszigeten 1917-ben 
rendezett Hadikiállításon  Jámbor 
Lajossal közösen festett képe a dísz-
teremben került kiállításra. A kiállí-
tás második idényében további képei 
is kiállításra kerültek. 

A  Hadtörténeti Múzeum  1922-ben 
a margitszigeti Hadikiállítás anyagá-
ból díszes kivitelű levelezőlapon adta 
ki Jámbor Lajossal közösen festett há-
rom képét is, melyeket az erről értesítő 
Rendeleti Közlöny a művészi értékűek 
közé sorolta.
1930-ban a Műcsarnok tavaszi tárla-
tán kiállították a Mária mennybeme-
netele című szoborcsoportját, amelyet 
a Katolikus Szemle kritikusa „lélekből 
fakadt, bájos, finom műnek” nevezett. 

Dedinszky Elemér házasságából há-
rom gyermek született. Felesége, csik-
szentgyörgyi rákosi Boross Erzsébet 
1901-ben szerezte tanítói oklevelét, 
ezt követően Abaújszántón, majd Du-
naharasztin tanított. 
Szintén a családi visszaemlékezések-
ben olvasható, hogy Dedinszky ter-
mékenyebb művész lehetett volna, de 
tehetségét kénytelen volt elaprózni 
a különböző bútordíszítések készíté-
sével. De, amit alkotott, az szép és 
kifejező volt: a szobrászat mellett a 
festészetnek is hódolt, csendéleteket, 
portrékat festett.
Végezetül emberségének bemutatá-
sára szóljon egy szinte romantikus 
regénybe illő történet: Az I. világhá-
borúban, a harcok során egy bajtársa 
halálos sebet kapott. Dedinszky halá-
láig mellette volt. A harcostárs őt kér-
te meg, hogy egyedül élő édesanyjára 
legyen gondja. A művészember eleget 
tett a kérésnek. Felvette a kapcsolatot 
az egyedül maradt asszonnyal, saját 
otthonába vitte, ahol a „jó Jóvi néni” 
élete végéig családtagként élt velük, 
mint nagymama-helyettes.
Cikkünket a családi visszaemlékezés 
záró gondolatával zárjuk: „Szeretet-
tel őrizzük emlékét, mert ő maga is a 
szelídség és a szeretet megtestesítője 
volt!”

Gáll

Dunaharaszti hősi emlékmű avatás (1927)

Dedinszky aláírása a szikszói emlékművön
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Dunaharaszti új házi gyermekorvo-
sa, dr. Kiss Magdolna

Június elején vette át dr. Varga Irén 
Mária gyermekorvosi körzetét dr. Kiss 
Magdolna gyermekorvos, aki lassan egy 
éve itt él Dunaharasztiban. Vele beszél-
gettünk.
Hogyan lett gyermekorvos?
Amióta az eszemet tudom, gyermekor-
vos szerettem volna lenni. A gyermekek 
egészséges fejlődését támogatni, segíteni 
számomra a legszebb kihívás és feladat. 
Több mint 20 éve vagyok gyerekorvos, 
és sokszor átélhettem, amikor már a sa-
ját csemetéikkel jöttek hozzám egyko-
ri pácienseim. Ez nagyon jó érzés, sok 
energiát ad. Debrecenben végeztem az 
orvosi egyetemet és a nyíregyházi kór-
házban kezdtem el dolgozni 1993-ban. 
1998-ban szakvizsgáztam, és 2000 janu-
árjában kezdtem a házi gyermekorvos-
lást egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
kisvárosban. 2018-ban jöttem Pest me-
gyébe. A szabolcsi 18 év alatt sokszor 
megtapasztaltam, mennyivel könnyebb 
azokkal a családokkal dolgoznom, akik 
egykor gyerekként az én pácienseim 
voltak.  Bensőségesebb volt a viszony 
közöttünk, bármilyen problémával meg 
tudtak keresni és nagyon őszinték vol-
tak hozzám szülőként. Szeretném, hogy 
itt, Dunaharasztiban is hasonló élmé-
nyeim legyenek, ezért mindent meg is 
teszek majd.
Mit tapasztal most a gyerekek 
egészségével kapcsolatban? 
A járványhelyzet alatt nem voltak 
gyakoriak a szokásos közösségi fertőzé-
sek, de ahogy újra elindultak az isko-
lák, óvodák, így megjelentek – pedig 
az időjárás már nem indokolja ezt. A 
nátha vírusokkal most küzdenek a gye-
rekek, de ez nem is baj, hiszen az im-
munrendszerüknek meg kell edződnie. 
Nem várható el, hogy soha semmilyen 
betegsége ne legyen egy gyermeknek. A 
születésünkkor az immunrendszerünk 
még steril, találkoznia kell bizonyos 

kórokozókkal, hogy felkészülve várja a 
különböző fertőzéseket és legyőzze őket. 
Az „immunrendszer erősítő tabletta” 
pl. hamis biztonságot ad, hiszen, min-
den embernél egyedi módon kell ránéz-
nünk arra, hogyan tudjuk erősíteni az 
egészséget: mi hiányzik a szervezetből? 
Milyen ásványi anyagra vagy vitamin-
ra van szükség? Mennyit tud pihenni, 
aludni, játszani a gyermek? Ez mind 
befolyásolja az immunrendszer működé-
sét. A náthák, egyszerűbb akut betegsé-
gek hozzátartoznak az immunrendszer 
fejlődéséhez, ezektől nem kell megijedni. 
Ha nincs nagyon magas, 39 fok fölötti 
láz, ha nem fullad, vagy zihál a köhögés 
miatt, ha képes két lázas állapot között 
játszani, akkor alapvetően csak pihenni 
kell a gyermeknek és vitaminokat szed-
ni. A gyerekbetegségek zöme az otthoni 
pihenéstől, a szülők, nagyszülők gondos-
kodásától és ápolásától enyhül. 
Mit emelne ki a hivatásában, ami 
ön szerint különösen fontos?
Azt gondolom, hogy a jó kapcsolat 
kulcskérdés a szülők és a gyerekorvos 
között. Nem csak beteg gyermekekkel 
fordulnak hozzám, hanem az egészséges 
tanácsadásra is eljönnek a szülők, ahol 
pl. gyermekneveléssel kapcsolatos vagy 
pszichés problémákkal is fordulhatnak 
hozzánk a családok. Mi gyerekorvosok 
az első napoktól kísérjük végig a gyer-
meket 18 éves koráig, tehát folyamato-
kat látunk. Tapasztalom, hogy a gyer-
mek lelki egészsége nagyon erősen hat a 
testi egészségére. Sokszor kiderül, hogy 
egy hasfájás, egy köhögés, egy fejfájás 
mögött nem szervi okok vannak, hanem 
valamilyen zavar van a kisgyermek éle-
tében, ami stresszel jár. A gyermekorvos 
ismeri a családot, a gyereket, így rövid 
idő alatt rájöhet arra, hogy ha kizárta 
a testi okokat, akkor el kell kezdeni a 
pszichés támogatást, aminek következ-
tében megszűnnek a testi problémák. 
A szociális és pszichés fejlődés erősen 
befolyásolja a testi egészséget. A szülők-
nek van, hogy kissé szigorúan felhívom 

erre a figyelmét, mert a gyerek szem-
pontjai számomra a legfontosabbak. 
Időt kell fordítanunk a gyerekekre, nem 
tudjuk az üzletekben megvásárolni a 
rájuk fordított minőségi időt, inkább 
legyen egy új edzőcipővel kevesebb, de 
esténként egy felolvasott vagy fejből el-
mondott mesével több. Az utóbbi 10-15 
évben lehet érzékelni, hogy a családok 
bizony változtak. A vidéki és a nagy-
városi családok is máshogyan élnek. A 
nagyvárosokban könnyebben elszigete-
lődnek az emberek, több a magányos 
ember és gyakoribb, hogy a gyerekekre 
is kevesebb a figyelem. A kisebb váro-
sokban vagy falvakban több személyes 
kapcsolódás alakul ki az emberek, ba-
rátok, családtagok között. A családban 
tanuljuk meg hogy hogyan bánunk egy-
mással, hogyan osztjuk be az időnket, 
hogyan segítjük egymást, hogyan élünk 
együtt – ezeket a mintákat otthon sajá-
títjuk el. Dunaharasztiban még csak két 
hete dolgozom, de már most meglepően 
sok kedvességet és bizalmat tapasztal-
tam a családok és a kollégák irányából, 
amit köszönök szépen.

Hazay

A gyermek lelki egészsége erősen hat a testi egészségére
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Titok?
Most, amikor uborkaszezon van a nyári időben, engedjenek 
meg nekem egy nem habkönnyű témát felvetnem. Június 
közepén néhány magyar közszereplő felvetette, hogy fel kel-
lene függeszteni az egyházi, gyónási titoktartási rendet. Az 
indoklás az volt, hogy aki a gyóntatófülkében, protestáns 
megfogalmazás szerint a lelkipásztori beszélgetésben felfedi 
a bűneit, arra a világi hatóságoknak is rá kellene látnia. 
Az átláthatóság valóban egy komoly társadalmi igény. Le-
gyen átlátható a közszereplők vagyoni helyzete, a vállalatok 
működési helyzete és így tovább. Mégis vannak szakmák, 
hivatások, szervezetek, amelyek szigorúan őrzik a titkaikat. 
Orvosi, ügyvédi, állambiztonsági szervek tagjai nyilván fel-
esküdtek a titkaik őrzésére. Ez ellen a rendszer ellen lá-
zadni nyilvánvaló dőreség. De az egyház legyen kivétel, így 
a fentiek érvelése. A katolikus egyházban a gyónás, szent-
ség, a protestánsoknál nem szentség, de szent dolog. Mert a 
gyónó nem egyszerűen a papjával, lelkészével „beszéli meg 
a gondját”, hanem Isten előtt próbálja letenni a terhét. 
Ehhez semmi köze semmiféle világi hatalomnak. Normális 
demokráciában gyóntató pap, lelkész nem hallgatható ki. 
Ezt a tapasztalatot erősíti bennem, hogy amikor évekig bör-
tön-lelkészi minőségben szolgáltam is, több szolgálati he-
lyen, egyszer sem próbáltak az elítéltek manipulálni. Tud-
tuk a szabályokat, info lelkésznek be, semmi ki. Sajátságos 
bizalmi viszony volt ez. A határok lecövekelve, a lelkésztől 
semmi nem megy ki, a nyomozóhatóság meg teszi a dolgát. 
A kedves Olvasó talán nem is sejti, milyen különös teher 
a gyóntatón, akár börtönben, akár a civil életben, többet 
tudni a gyónóról, mint a saját családja, vagy házastársa. 

Akinek lelki terhe van, menjen nyugodtan gyónni, akármi-
lyen formában. Feloldozást kaphat, a normális éltre. Nem 
a papja bocsátja meg a bűneit, hanem maga a mindenség 
Istene. A titok emberileg titok marad!

Varsányi Ferenc

Keresztény szemmel

Képek - Festők
Jótékonysági árverés

Ebben a sorozatunkban általában 
a magyar festészet nagy alakjait 
mutatjuk be, egy-egy kiemelkedő 
festményük bemutatásával. Ettől a 
szokásunktól most kicsit eltérünk, 
melynek oka a Dunaharaszti Bárka 
közösség 30. születésnapja. Ebből az 
alkalomból az évek óta városunkban 
működő P’art művésztelepen készült 
alkotásokból szervezünk egy jóté-
konysági árverést. Az itt befolyó ösz-
szeget a Bárka közösségnek ajánljuk 
fel. Az árverés az interneten kerül 
megrendezésre, pontosabban a Bár-
ka közösség facebook oldalán, július 
második felében, 15. és 31. között. 
A részletekről ott tájékozódhatnak 
majd az érdeklődök. Addig is kedv-
csinálónak, bemutatunk néhány, a 
művésztelepen készült alkotást, me-
lyek már biztos szereplői lesznek az 
aukciónak.

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

 Július 23.  
pénteken, este 1/2 7 - 1/2 10-ig! 
A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
naprakész információk a facebook oldalon.
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok, 
tanítással!
Játszik Rigó Marci és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar 
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

Magyar Tánc oktatás gyerekenek
Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves 
korú gyermekeket folyamatos csatlakozással a Csillag-
szeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).

Csillagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhely

+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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Nyári programok a Laffert Kúriában

Július 20-án – keddi napon – ismét bevonulunk a dísz-
terembe, ahol vendégünk a Harasztin méltán népszerű Oc-
tovoice énekegyüttes, Geiger György vezetésével.
Belépődíj: 1000 Ft

Augusztus 8-án zenei kirándulást teszünk a szomszéd 
és a balkáni népek, illetve itt élő nemzetiségek kultúrájá-
ban a tököli KOLO együttes előadásában. Halász László, 
a zenekar vezetőke többek között ezt mondta: „A KOLO 
Együttes elsődleges célja a magyarországi délszláv népek, 
a horvátok, a szerbek és a szlovének népzenei hagyomá-
nyainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Az 
együttes emellett természetesen foglalkozik az anyaország, 
a volt Jugoszlávia népeinek és más déli népek, így a bolgá-
rok és görögök népzenéjével is.” Természetesen nem marad 
el a népszerű körtánc, a KOLO bemutatása és kipróbálása.
Belépődíj 1000 Ft
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Petőfi Sándor versével készülünk hó-
napról-hónapra a Petőfi-bicentenárium-
ra : „Téged keresnek szemeim, /Csak 
tégedet, szerelmem! / S mindenkit 
látnak szemeim, / Épen csak tégedet 
nem! /Ne látnám többé a napot, eget, 
/ Csak láthatnálak, lelkem, tégedet! /
Oh istenem, te nélküled milyen rideg 
az élet! /Inkább lennék fáradt madár, 
/Mely sivatagba téved, /Hol nincs szá-
mára hűs lomb, hűs patak, /Csak forró 
föveny, forró sugarak.” (Debrecen, 1848. 
október 23.) Várjuk Olvasóink kedvenc 
Petőfi-verseit!
Júliusi honismereti sétánk célja a „780 
méter hosszú Vásárhelyi Pál utca, 
amely az 1970-es évek elején került ki-
alakításra, Martos Flóra névvel. A Vá-
sárhelyi Pál nevet 1991-ben kapta. A 
Király utcából ágazik ki, jobb oldalán a 
Harasztin szokásostól eltérően 5-8 mé-
ter széles parkosított terület került ki-
alakításra, egyike a legszebb utcáknak 
Dunaharasztin. A kiágazó utcák: jobb 
oldalon az Égerfa és a Fűzfa utcák, bal 
oldalon a Vásárhelyi köz.” - írja Dr. Hel-
méczy Mátyás történész.

175 éve hunyt el VÁSÁRHELYI PÁL 
mérnök, akadémikus (Szepesolaszi 1795 
- 1846. Buda) A hazai vízimérnöki tu-
domány egyik legkiemelkedőbb alakja, 
nevéhez fűződik – egyebek mellett – a 
Vaskapu- és a Tisza-szabályozás tervé-
nek kidolgozása. Egészen a 19. század 
elejéig vakmerő vállalkozásnak számí-
tott hajóval átkelni az Al-Dunán. Az 
első lépést a szabályozás felé az 1829. 
évi drinápolyi békeszerződés jelentet-
te, amely jogi értelemben is megnyi-
totta a nemzetközi hajózás számára a 
folyót. A Duna torkolatvidéke ekkor 
a cári Oroszország birtokában volt. A 

birodalom engedélyezte ugyan a közle-
kedést, de vesztegzárakkal és vámokkal 
negatívan befolyásolta a kereskedelmet, 
amelyben Magyarország is érdekelt 
volt. Vásárhelyi Pál Széchenyi István-
nal hosszabb nyugat-európai utat tet-
tek, hogy tanulmányozzák a víz alatti 
sziklák eltávolításának módjait, megis-
merjék és beszerezzék a szükséges kot-
rógépeket, amely az Al-Duna szabályo-
zásához szükségesek voltak. Hazatérve 
a mérnök belátta, hogy a rendelkezésre 
álló csekély anyagi eszközzel nem lehet 
megbízható al-dunai hajóutat kiépíte-
ni a sziklaszorosban; 1834-1837-ig csak 
részlegesen sikerült megszelídíteni a fo-
lyamot. A Vaskapu-szoros szabályozása 
Vásárhelyi korszerűsített tervei alapján 
csak 1889-96 között, a Millenniumra 
valósult meg. Vásárhelyi Pál az 1840-es 
években elkészítette az akkori Magyar-
ország vízrajzi térképét, és bekapcsoló-
dott a hazai folyók szabályozásával fog-
lalkozó törvénytervezet kidolgozásába. 
Nevét a vízügyi mérnökök kitüntetése a 
Vásárhelyi Pál-díj viseli, de számtalan 
településen – mint Dunaharasztin - ut-
cák, vagy máshol parkok., iskolák is.
OLVASTA(D)? Erin Entrada Kelly: 
HELLÓ, NAGYVILÁG! Vannak, aki-
ket barátoknak szánt a sors (Könyv-
molyképző Kiadó, 2021.) A gyerekek-
nek szóló könyvben arról kapunk hírt, 
hogy mindannyiunkban ott rejtőzik a 
hős! Virgil visszahúzódó, Valencia siket, 
Kaori érzékeny a paranormális jelekre, 
Gen kishúg, Chet pedig a legmenőbb 
kosaras akar lenni, és eléggé önző. Kü-
lönféle célok vezetik a fiatalokat; vajon 
a barátság segít-e egyesíteni az erőiket, 
amikor nagy a baj? 12+
Marcus Franken-Mónika Götze: KÖR-
NYEZETTUDATOS OTTHON - 200 
nagyszerű ötlet a fenntarthatóbb élet-
hez (Gingko Kiadó,2021) Valójában 
már semmit sem kellene vásárolnunk 
– tömve vannak a szekrényeink. Szab-
junk gátat a vásárlási láznak, és legyen 
vége az eldobható cikkek korának! A 
szerzők azt tanácsolják, hogy gondol-

juk újra: új tárgyak helyett új értékeket 
támogassunk! A fenntartható életvitel 
az egyénektől függ, jobb életet élhet az, 
aki környzettudatosan próbál élni, mint 
az, akinek minden mindegy. Könyvünk 
helyiségről-helyiségre vezeti végig az 
olvasót az otthonában, egészen a ker-
tig. Már nem trend a kaviccsal burkolt 
kert, inkább a gazdag élővilágú, virágos 
pázsit, amely 3000 féle növényfajnak, 
10-30 lepke- és méhfajnak biztosít élő-
helyet. A szerzőpáros kivitelezhető öt-
letekkel megmutatja, hogy mivel érde-
mes kezdeni az életmódváltoztatást. Az 
otthonon túli világról pedig azt írják: 
aki könyvtárba jár, az jól teszi, ugyanez 
vonatkozik az újságolvasókra is, mert a 
kölcsönözhető kiadványok 100 százalék-
ban újrahasznosított anyagból készül-
nek….
Rita Falk: TÉLIKRUMPLIGOMBÓC 
(Budapest, Művelt Nép, 2016) Egy új 
„nyomozó-típust” ismerhetünk meg 
Franz Eberhofer személyében! Az in-
kább humoros, mint krimi történet az 
elejétől a végéig szórakoztató, kikapcso-
lódásra kitűnően alkalmas olvasmány! 
Franz  Eberhofert, a testestül-lelkestül 
bajor rendőrt fegyelmi okokból helyez-
ték át a nyüzsgő nagyvárosból csendes 
kis szülőfalujába, az ugyancsak jelleg-
zetesen bajor Niederkaltenkirchenbe. 
Élete itt néha túlságosan is nyugodt 
mederben folydogál, esti járőrözései 
általában Wolfi kocsmájának pultjánál 
érnek véget, napközben pedig kedvenc 
tartózkodási helye süket nagymamájá-
nak konyhája, ahol ínycsiklandó étele-
ket ehet reggeltől estig. Apja, a kiöre-
gedett 68-as lázadó közben vadkendert 
termeszt a hátsó kertben és folyamato-
san Beatlest hallgat, amivel kishíján az 
őrületbe kergeti a kemény rockot előny-
ben részesítő fiát. A békés hétközna-

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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pokba azonban időnként zavaró esemé-
nyek tolakodnak be. Itt van mindjárt a 
Neuhofer család, amelynek tagjai a leg-
különösebb módokat választják az el-
halálozásra. Annyira különös módokat, 
hogy Franz nyomozói szimata feléled és 
elhatározza, hogy utánanéz egy kicsit a 
morbid haláleseteknek. Igen ám, de a 
polgármester a „dilidoki” segítségével 
állandóan a „kispadra” szeretné ültetni 
hősünket, hogy holmi piszlicsáré ügyek-
kel foglalkozzon inkább! De őt már nem 
lehet kivonni a forgalomból, szembe 
megy mindenféle felsőbb akarattal! 
A sorozat többi része is megtalálható 
könyvtárunkban, ahová sok szeretet-
tel várjuk régi és új olvasóinkat is! A 
babakocsival, kerekesszékkel, közössé-
gi közlekedéssel is megközelíthető, ke-
rékpártárolóval, parkolóval rendelkező 
DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYV-
TÁR, Dózsa Gy. út 12/b. 70 ÉVE szol-
gálja Dunaharaszti és a környék könyv-
barátait, mára hetvenezer darabszámot 
meghaladó gyűjteményünk van, ame-
lyet az olvasók igényeire figyelve heti 
rendszerezettséggel gyarapítunk.
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HA-
RASZTI SZÍVÉBEN - jelentkezzetek 
nálunk! Kérésünk, hogy: írjatok online 
könyvajánlót gyűjteményünk egyik 
könyvéről. Megjelentetjük a médiák-
ban.

JÚLIUSI REJTVÉNYÜNK: mit áb-
rázol a régi fénykép? A helyes megfej-
téseket kérjük küldjék el a dhbiblio@
dhbiblio.hu-ra vagy dobják be a posta-
ládánkba. 10 nyertest sorsolunk ki, akik 
értékes könyvajándékot kapnak. A júni-
usi megfejtés: „A fényképen a mostani 
Baktay-, régebben Piac téren, a Hősök 

tere határán épült SZOLGÁLTATÓ-
HÁZ látható. A városközpont építésekor 
elbontották.” Köszönjük és gratulálunk! 

KEDVES OLVASÓK! Folyamatosan 
gyűjtjük Dunaharaszti helytörténeti 
emlékeit, és ehhez várjuk az Önök fény-
képeit, történeteit. Egy-egy kép láttán 
messzire nyúlik az emlékezet. És mi 
ezeket az emlékeket megőrizzük, meg-
osztjuk az érdeklődőkkel. Küldjenek 
online - jelen idejű, közérdeklődésre ér-
demes – digitális képeket is, hiszen ezek 
lesznek holnap a múltunk. A papír fo-
tókat beszkenneljük, és azonnal vissza 
is adjuk. Már több mint 200 képes leve-
lezőlapot és közel 10 ezer fotót őrzünk, 
és teszünk közkinccsé honlapunkon. 
Várjuk Önöket is! Köszönjük! honlap: 
www.dhbiblio.hu, e-mail: dhbiblio@dh-
biblio.hu, telefon:06-24-531-040, face-
book: www.facebook.com/dhbiblio 
DUNAHARASZTI DÍSZPOLGÁRAI 
A MÚLTBÓL - gróf Apponyi Albert 
(90/1921 számú határozat). Appo-
nyi Albert gróf országos ünnepléséhez 
1921-ben a képviselőtestület úgy kívánt 
hozzájárulni, hogy: „Nagy lelkesedéssel 
és egyhangú határozattal – kimond-
ta az ünneplésére rendezett fogadáson 
küldöttségileg részt vesz, s egyidejűleg a 
község Díszpolgárává megválasztotta.” 
(Táborosi Zoltánné gyűjtése.)
HARASZTI ÍZŐRZŐKTŐL – „A le-
veshúshoz mindig dukált valamilyen 
(idényjellegű) mártás, pl. a Kapfr-Soss, 
azaz kaporszósz: világos rántást készí-
tünk, amelybe belehintünk egy csokor, 
zsenge, apróra vágott kaprot. Állandó-
an keverjük (különben csomósodik), s 
lassan felengedjük-forraljuk vízzel vagy 
húslével, tejjel, esetleg tejszínnel ízlés 
szerint; sózzuk. A kapor magától meg-

terem minden kiskertben. A változatos, 
tavaszi-nyári saláták illatos zöldfűszere, 
a kovászos uborkát nem is említve!”

PROGRAM ELŐZETES – Tóth Fe-
renc Lóránttal, a VERSVÁNDORként 
ismert pedagógus-előadóművésszel 
szeptember 2-án, csütörtökön 18:00-tól 
a „Lélek vagyok, élni szeretnék” – című 
előadással mi is útra kelünk Radnóti 
Miklós nyomában – Boritól Abdáig. 
KITEKINTŐ – a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum DIA oldala, avagy belépő a vir-
tuális Digitális Irodalmi Akadémiába. 
Többek között a DIA-tagok arckép-
csarnokát felkeresve művészi portrékon 
találkozhatunk a legnagyobbakkal, kor-
társakkal is. Műveik is olvashatók, vagy 
hallhatók a DIA-n, akár Áprily, vagy 
Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa…
és sokan mások írásai.

KÖSZÖNET a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítványnak – a közelmúltban, 
Ausztriában elhunyt szerző - Robert 
Hammerstiel: Ikonok és patkányok: 
bánáti gyermekévek 1939-1949. című 
ajándékkönyvért! Nemcsak a németaj-
kúaknak ajánljuk.
VAN MIT MESÉLNI?! – Honismereti 
klub indul a könyvtárban, amint meg-
engedik a járványügyi jogszabályok.

KÉRJÜK, HOGY HOZZÁK VISSZA 
A KIKÖLCSÖNZÖTT DOKUMEN-
TUMOKAT! JÚLIUS 1-AUGUSZTUS 
23-IG NYÁRI NYITVATARTÁSSAL 
MŰKÖDÜNK: hétfő-szerda-péntek: 
10-12:00 13-18:00-ig. Kedd, csütörtök, 
szombat: zárva. 

Köszönjük a megértésüket! 
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Szeretettel
köszöntjük 
a 90 éves 

Hickel Lászlóné 
Manci nénit          

2021. májusban  elhunytak 
neve és életkora

Antoni Lászlóné  élt 82 évet
Badacsonyi Kálmán Józsefné  

élt 80 évet
Bakai Pálné  élt 73 évet
Csiszár Lászlóné élt 80 évet
Csóka Istvánné  élt 66 évet
Dági Krisztián  élt 41 évet
Farkas László  élt 62 évet
Fehérvári Endréné élt 74 évet
Fekete József  élt 66 évet
Gálos Géza  élt 80 évet
Gyulayné Koltai Olga  élt 59 évet
Horváth Sándor Árpád élt 89 évet
Imre Gyuláné  élt 82 évet
Kálazi László József élt 54 évet
Kozma Imréné  élt 73 évet
Laczkovics Béla  élt 71 évet
Longhy Gábor István élt 35 évet
Macsicska István élt 86 évet
Nimts Lászlóné  élt 97 évet
Pintérné Gáspár Dorottya  

élt 79 évet
Sápiné Leéb Magdolna élt 63 évet
Szabó Sándor  élt 61 évet
Tajti Ferenc  élt 68 évet
Takács Istvánné  élt 84 évet
Takács Lászlóné élt 90 évet
Tóth István  élt 81 évet
Uzelmanné Kazi Mária élt 55 évet
Weinber Pálné  élt 76 évet

Hamburger Dezső Ferenc  
    élt 80 évet 

(márciusban hunyt el)
Rózsa Gyula Zoltán élt 73 évet 

(áprilisban hunyt el)
Marton Jánosné             élt 71 évet

(áprilisban hunyt el)

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. májusban születettek 
névsora

Farkas Zétény  05. 02.
Ládonyi Zsófi  05. 02.
Vasali Szófia  05. 05.
Biró Vince  05. 09.
Sándor Lia  05. 10.
Horváth Bence  05. 12.
Sólyom Olivér  05. 12.
Rékási Bálint  05. 14.
Kiss Lilien  05. 15.
Stéhl Zétény  05. 17.
Jénai Léna  05. 20.
Steingruber Szofia Bella 05. 21.
Tóth Adél  05. 21.
Leéb Dorián  05. 22.
Matola Milán  05. 23.
Vizsnyai Marcell 05. 25.
Farkas Benett Róbert 05. 26.
Varsányi Alex  05. 26.
Bálint András György 05. 27.
Énekes Szofia  05. 28.
Szűcs Noé  05. 30.
Cserép Norina Zoé 05. 31.

Áprilisból kimaradt:
Balogh Zenke  04. 25.

Közélet
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Asztalitenisz
III. helyezett a DMTK asztalitenisz 
szakosztályának NB III-as csapata a 
Közép-Magyarország csoportban!

2021. június 13-ával lezárult az NB 
III-as csapatbajnokság a Közép-Ma-
gyarország csoportban, ahol a pandé-
miás körülményeknek köszönhetően – 
vagy annak ellenére – a Dunaharaszti 
MTK eddigi legnagyobb sikerét elér-
ve, a dobogó 3. fokára állhat.
Bár a csoportban az első helyet ve-
retlenül megszerző Budaörsi Sport 
Club otthonában, az utolsó forduló-
ban 15:3-ra kikaptunk, az előtte lévő 
két idegenbeli fordulót sikerült meg-
nyernünk, és ezzel bebiztosítani a 3. 
helyünket a tabellán.

A hivatalos táblázat egy picit furán 
alakult, miután az egyik dobogóesé-
lyes, a szentendrei Eurokapu SE a 7. 
forduló után nem tudta tovább vál-
lalni a játékot. A korábbi meccseit 
azonban nem törölték, így amelyik 
csapat később játszott volna ellenük, 
annak két győzelmet könyveltek el. 
Amelyik korábban került össze velük, 
és alul maradt, annak maradt a vere-
ség. Mindenesetre ez alig változtatta 
meg a végső eredményt, mert hiába 
győztünk Gödön az őszi fordulóban, 
a hazai vereség után egyértelmű volt, 
hogy előttünk végeznek a tabellán. 
Ha itthon is legyőzzük őket, akkor 
most lenne miért háborogni.
Illik még megemlíteni, hogy a TOP 
Fitness Szabadidő SE-ben év köz-
ben beállt személyi változások is 

hatással lehettek a végső sorrendre. 
Ősszel még ha kín keservesen is, de 
kihozta a dabasi együttes a döntetlent 
ellenünk, utána azonban leszálló ágba 
került, elveszítve a rajtnál még reáli-
san tűnő dobogós vágyát és esélyét.
A haraszti csapat viszont a Budaörsi 
SE és a Gödi SE mögött a szezon ele-
jén még nem várt dobogós helyezéssel 
zárta a 2020/21. évi bajnokságot. 
Gratulálva a budaörsi és a gödi csa-
patnak ünnepeljük most a haraszti 
játékosokat, akik közül Szép Gábor 
érte el a legjobb eredményt, a 78,5 
%-os teljesítményével az eredmé-
nyességi lista 9. helyét szerezte meg. 
Polgár László a lista 14. helyezettje 
71,8 %-kal, míg Virágh Attila és Par-
ti István egymást követi a 28-29. he-
lyen 52,3, illetve 51,4%-kal a 60 fős 
mezőnyben. (Aki 16 mérkőzésnél ke-
vesebbet játszott, az nem kerülhet fel 

erre a listára.) Virágh Attila teljesít-
ménye azért is említésre méltó, mert 
inkább a tavaszi szezonban kapott 
nagyobb szerepet, és több meglepe-
tés győzelemmel is segítette a csapa-
tot. Kis Tamás a tanulmányai miatt 
viszonylag keveset játszott és edzett, 
ráadásul nem mindig a legkönnyebb 
mérkőzések jutottak neki. Így is 50%-
os teljesítményével a 35. helyen, tehát 
a középmezőnyben foglal helyet.
A többiek, akik még besegítettek, 
nem játszottak 16 mérkőzésnél töb-
bet, így ők nem is szerepelnek ezen 
a 60-as listán. Azonban Török Anna 
50%-os, Méhes Gábor 27%-os, a fiatal 
Kovács Marcell 20%-os teljesítménye 
is nagyban hozzájárult ehhez a szép 
eredményhez.

Török

Kis-Tamás Kovács-Marcell Méhes-Gábor Parti-István

Szép-GáborParti-István Török-Anna Virágh-Attila

Lovaglás
Díjugratás

Szabó Larissza (12 éves) a DH TÓPARK Sporte-
gyesület egyik díjugrató sportolója június 18, 19, és 
20.án Kecskeméten megrendezett,  AIRVENT Orszá-
gos Minősítő versenyén 3x dobogós helyezést ért el. 
Larissza pénteki napon 110 cm nyitott kategóriában 2.he-
lyezett, majd ezt követő nap szombat 110 cm IFI verseny-
számában 3.helyezett lett., de a harmadik nap vasárnap 
zárt a legjobb eredménnyel mely 110 cm nyitott verse-
nyén, a felnőttek között, a dobogó legtetejére ált első 
helyezésével. 
Az egyesület ezúton is köszöni Dunaharaszti Város Ön-
kormányzatának a támogatást.
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Taekwondo
Dunaharaszti WT Taekwondo 
Egyesület fantasztikus 
idényzárása

Egyesületünk életében nagyszerű 
dolgok történtek a pandémiát köve-
tő időszakban.
Februárban név és arculatváltáson 
esett át csapatunk. Haraszti kis 
Ninjáiból ’’komoly’’ harcosok lettek. 
Új egyesületi emblémánk és nevünk 
lett. Dunaharaszti WT Taekwondo 
Egyesület.
Februárban gyűjtést szerveztünk, 
hogy a gyerekek kapjanak egy egye-
sületi melegítőt. Nagy örömünkre 
szolgáltak olyan vállalkozók, akik 
támogatták kezdeményezésünket. 
Ez úton is szeretnénk megköszönni a 
Karl Cukrászdának, Kiss Dezsőnek, 
Koenigfrankstalnak, Dominox kft.-
nek, KPZ Ügyvédi Irodának, Grün-
hoff Zöldség és Gyümölcsösnek.
Nagyban hozzájárultak, hogy csapa-
tunk ne csak érzelmi összetartásban 
legyen egységes, ha nem külsőleg is.
Egyesületünk edzőtáborral fejezte 

be tanévünk második felét. Békés 
Megyében, a szanazugi Ifjúsági Tá-
borban töltöttünk közel egy hetet. 
Dunaharaszti kis taekwondósai fes-
tői környezetben a szanazugi erdő 
közepén edzhettek a fehér és feke-
te körös összefolyásánál. Csatlako-
zott rendezvényünkhöz a Budapest 
Honvéd és a Békéscsabai Lakótelepi 
Se. sportolói. Edzőtáborunkat meg-
hívott vendégek színesítették. Rácz 
Dénes kick-box és K-1 legenda tar-
tott bemutató edzést, a Békéscsa-
bai Rendőrkapitányságtól Szilágyi 
Ilona tartott bűnmegelőző előadást 
a social media helyes használatáról, 
veszélyeiről. Rendőrtisztként fontos-
nak tartom, hogy tanítványainknak 
a taekwondón kívül is helyes utat 
mutassunk.
Bemutatóinkat a Békés MRFK ’’Kö-
rös’’ MEKTA speciális rendőrei zár-
ták egy fegyverzettechnikai bemu-
tatóval. Nagyon élvezték a srácok, 
hogy kézbe foghatták azokat a fegy-
vereket, amivel a megyei komman-
dósok nap, mint nap dolgoznak.
Munkánk szakmai részét a Magyar 
Taekwondo Szövetség színesítette, 
mivel a hétre megkaptuk az elekto-

mos védőfelszereléseket. Úgy gyako-
rolhattak tanítványaink, ahogyan a 
hamarosan kezdődő olimpián lát-
hatjuk küzdeni Salim Omárt, aki 
hazánknak vívott ki kvótát.
Táborunkat a júniusi melegben egy 
remekül sikerült övvizsgával zártuk, 
ami után fáradtan, de nagy mosoly-
lyal és teli élményekkel térhettünk 
haza Dunaharasztira. Szeptember-
ben várjuk egyesületünkhöz a spor-
tolni vágyó gyerekeket.
Felkészítők, egyesületi vezetők: 
Szedoglavits Alajosné Andrásik Mó-
nika I. dan segédedző, Szedoglavits 
Alajos IV. dan vezetőedző, elnök.
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Az „Év valamije”
 
Valamit Tenni kell! Így gondolhatták 
és gondolják ma is sokan a termé-
szetvédelemmel foglalkozók közül, s 
így is cselekedtek. 1979-ben a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) meghírdette az Év 
madara programját. Azóta lankadat-
lan buzgalommal folyik a munka, sőt! 
A természetvédő, s ezt tudni kell, az 
olyan, hogy nem áll meg!  Körbenéz 
s még többet akar! Azt akarja, hogy 
szívünk ne csupán a madarakért, 
de hüllőkért, kétéltűekért, fákért, s 
csak félve mondom ki, de rovarokért, 
gombékért sőt ásványokért és ősma-
radványokért is dobogjon! Bizony, s 
ezért közel egy évtizede a felsorolt 
kategóriákban is hírdetnek eredmé-
nyeket. Melyik madár, melyik vadvi-
rág, hal legyen a kiválasztott, arról 
a megelőző évben ősszel mi laikusok 
is szavazhatunk online, a megfelelő 
honlapokon, például a MME honlap-
ján. Csak egy kicsi guglizás, s már is 
megtaláljuk a megfelelő helyet, ahol 
győzelemre juttathatjuk kedvencein-
ket. Van, ahol szakmai grémium dön-
ti el ki/mi légyen a kiválasztott, me-
lyik élőlényre is kell odafigyelnünk. 
Ilyenek a kétéltűek, a hüllők és az 
emlősök.

Az idén az emlősök kategóriájában a 
hermelin a kiválasztott. Rejtett életmó-
dú, apró nyestféléről van szó, aki bun-
dáját télen a tartós hóborításra várva 
gyönyörű hófehérre változtatja, csupán 
a farok vége marad sötét színű, a mi-
hez tartást végett. A prémjéből készült 
hermelin palástot királyok, vagy nagy-
hatalmú emberek viselhették csupán. 
Egyébként egy ilyen palástot, bundát 
ma nehézkes lenne készíteni, mivel a 
tél, mint évszak visszavonulóban van, 
a tartós hóborítottság egyre nagyobb 
területen a múlté. A természet pedig 
nem tréfál! Alkalmazkodik. A herme-
linek nyári bundájának színe, egyre 
nagyobb területen, szerte a világban, s 
így hazánkban is marad télire is barna,  

kicsit tömöttebb, feljavított változat-
ban. Ezt néhány megfigyelés igazolja 
csupán, állatkert is alig akad, ahol lát-
ni lehetne hermelint, a természetben 
pedig a fehér holló kategóriájához kö-
zeli a láthatóság mértéke. 
Nem így van a zöld varangy, az év 
kétéltűje esetében! Kezembe fogtam 
többször is, nem nyálkás, nem csúszós, 
nem akart gonoszul a szemembe pisil-
ni, ugyanis nem szokása, s mivel nem 
kóstoltam ezért rosszul sem lettem 
tőle. Viszont elbűvölt gyönyörű színe-
ivel, kerekded testével, szelíd zöld te-
kintetében semmi fenyegetőt nem lát-
tam. Együtt élt velünk a kertünkben, 
mi nem bántuk, a kutya, macska sem, 
de a meztelen csigák rossz néven ve-
hették, mert eltűntek. Ennek bizony 
mi örültünk! Kedves, hasznos állatok, 
úgy olvastam, gondozóikat felismerik, 
hívásukra előjönnek, Kuruttyolásuk 
megnyugtató, kifejezetten kellemes! 
Vigyázzunk rájuk!
Egy kis segítség a böngészéshez: 
http://fna.hu/hir/vadonelok2021

Vásárhelyi

A tanév elején érdeklődéssel olvastam a „X. Tündérolva-
sók” elnevezésű országos szövegértési verseny felhívását. 
Izgalmasnak tűnt három kortárs regény feldolgozása. Mi-
vel nevezhettek középiskolai csapatok és általános iskolá-
sok is egy kategóriában, komolyan elgondolkodtam, hogy 
bírnák-e a tempót a tanítványaim. 
Helyettem ők döntöttek: beneveztünk egy 5.a osztályos és 
egy 6.a osztályos csapattal. Komoly munkánk volt benne, 
de lelkesen oldottuk meg a feladatokat. 
Érdemes volt a gyerekekre hallgatnom. Az ország minden 
tájáról benevezett 105 csapatból a 6.a osztályos Fantázia 
Fanok - Dudás Bettina, Németh Zsófia, Marosi Hella Rita 
- 20., az. 5.a osztályos Félvér tábor – Gyarmati Hanna, 
Karika Eszter Csenge, Papp Marcell – 22. helyezést ért el.
Büszke vagyok a tanítványaimra! Köszönöm a szülők anya-
gi és mentális támogatását, valamint a Rákóczi-liget Gyer-
mekei Alapítványnak a könyvek megvételéhez nyújtott 
segítségét! Licsájer-Kozma Edit

Rákóczis „Tündérolvasók” sikere
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AZ ÚJ, ELEKTROMOS  
 ENYAQ iV. ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
06 1 421 8220
www.porschem5.hu

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 a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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Szakosztályunk sikerként könyveli el, 
hogy az elmúlt év nehézségei után is-
mét szinte teljes létszámmal dolgozhat, 
hogy edzőteremben tarthatjuk edzése-
inket, hogy együtt lehet a csapat, hogy 
versenyezhetünk és táborozhatunk. 
Megtanultuk, hogy a személyes, élő 
kapcsolat mind a mindennapi életünk-
ben, mind a sportban mennyire fontos. 

Kezdő, haladó, versenyzői és felnőtt 
csoportjaink újra közösen fejlődhet-
nek és tanulhatnak. A járvány miatti 
versenymentes év során sok sportoló 
korcsoportot váltott, fontos lehetősé-
gektől estek el, de a hosszú kihagyást 
követően az idei tavaszi szezonban 
már ismét volt néhány lehetőség a 
megmérettetésre.

2021-es eseményeink és eredmé-
nyeink

- Edzőmeccsek KSI csapatával – Du-
naharaszti – 2021. január 9.
- Hayashi Magyar WKF Karate Liga 
2. forduló – Budapest - 2021.jnauár 

16.-17. -  2 ezüst és 2 bronzérem.
- Hayashi Magyar WKF Karate Liga 
3. forduló – Zalaszentgrót – 2021. 
február 6.-7. - 1 arany, 1 ezüst és 1 
bronzérem.
- Hayashi Magyar WKF Karate Liga 
4. forduló – Szarvas – 2021. február 
27.-28. - 1 arany, 1 ezüst és 3 bron-
zérem. 
- WKF Felnőtt Magyar Bajnokság 
– Budapest – 2021. március 20. - 1 
ezüst és 1 bornzérem.
- Tigris Kupa – Mogyoród – 2021. áp-
rilis 24. - 1 aranyérem.
- Edzőmeccsek a KSI, UTE, CSEPEL 
KSE és KAKUSEI csapatával – Du-
naharaszti – 2021- május 15.   
- Shito OB . Budapest – 2021. május 
1. - 1 ezüstérem 
- WKF Karate Magyar Bajnokság 
12-21 éves korosztályoknak Budapest 
– 2021. május 29. - 1 arany, 3 bron-
zérem.
- Karate1 Youth League Limassol – 
Ciprus – 2021. június 2.-4. - 1 bron-
zérem.
- Övvizsga – Budapest – 2021. június 

5. - 11 fő sikeres vizsgát tett.
- Övvizsga – Szigethalom – 2021. jú-
nius 12. - 35 fő sikeres vizsgát tett.
- Nyári napközis tábor – 2021. június 
21.-25. - 32 fő résztvevő

Szakosztályunk nagyon büszke arra, 
hogy minden versenyen rangos helyen 
szerepel az összesített ponttáblákon 
és hogy karatékáink az elmúlt időszak 
viszontagságai és az üres lelátók elle-
nére is óriási szívvel, nyerni akarással 
álltak mindig tatamira. 

Valkai Márta

DMTK karate szakosztályának 2021. évi sikerei

DMTK Flashmob a karate napközis táborban

Kovács Konrád
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Ismerje meg építőipari célú járműveinket!
A strapabírás, a gazdaságos üzemeltetés és a páratlan megbízhatóság csak az alap. 
De a Volkswagen haszonjárművei ennél sokkal többet kínálnak, például feladatra szabott, 
igény szerinti modell- és felépítményváltozatokat, illetve 4Motion összkerékhajtást, 
hogy a munkaterületet bármilyen körülmények közt könnyen megközelíthesse. 
Kérjen egyedi ajánlatot honlapunkon vagy márkakereskedésünkben!

Kiváló ajánlatokkal 
és kedvező finanszírozással 
várjuk kereskedésünkben!

Minden területen profik.
Főleg a munkaterületen!Főleg a munkaterületen!

Kiváló ajánlatokkal 
és kedvező finanszírozással 
várjuk kereskedésünkben!

Kiváló ajánlatokkal 
és kedvező finanszírozással 
várjuk kereskedésünkben!
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www.dunaharaszti.hu

Megszépül a Némedi út környezete!
2021. július - november

A  v a s ú t i  a l u l j á r ó t ó l  v é g i g  a z  ú t
m i n d k é t  o l d a l á n  a  P i r a m i s  á r u h á z i g !

széles
járdák

kerékpár
sáv

új
parkolók

A járdákat
szélesítjük,
növényeket
ültetünk.

 zöldterület

Az új templom
körül zöld, virágos
területet hozunk
létre.

fatelepítés
köszünjük

türelmüket!

Az elöregedett,
veszélyes fákat
kivesszük, újakat
ültetünk.

Forgalom
elterelésre,
torlódásokra kell
számítanunk!

Biztonságos,
kényelmes
kerékpársávot
alakítunk ki.

Kulturált
parkolósávokat
építünk.


