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Anyajegy
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Kedd, Csütörtök: 9:00-12:00 és
15:00-20:00-ig
Szerda(műtéti nap): 8:00-14:00-ig
2330, Dunaharaszti, Kossuth L. u. 91.
Dunaharaszti- Felső HÉV állomásnál. Bejárat a HÉV parkoló felől,
valamint a Kossuth Lajos utca felől a Revital Center épületében.
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Erős szelek fújnak, de biztosan tartjuk a kormányt
Dr. Szalay László polgármester hit és család fontosságáról, a hétköznapjainkba fészkelődött járványról és arról,
hogyan készül a város vezetése 2022-re
Tisztelt Dunaharasztiak!
Egy személyes jellegű emlékkel kezdem visszatekintésem
a mögöttünk hagyott esztendőre. Nem vagyok naprakész
követője a Forma-1 eseményeinek, de azt az emlékezetes
utolsó, Abu-Dzabiban rendezett futamot magam is megnéztem. Engem is magával ragadott a várakozás izgalma,
hiszen ott dőlt el minden a világbajnoki címre hajtó két,
remek versenyző között. És amikor már veszni látszott a
verseny, az utolsó pillanatban minden megfordult, Verstappen élt a sors kínálta váratlan eséllyel, és megelőzte
riválisát, elhódítva a diadalt és a címet.
Szerencséje is volt, de a szerencse nem találta készületlenül. Biztos kézzel vezetett, türelmes volt, és végül is sikerrel járt.
Járvány rágta évek országútján
Ha majd egyszer megírják a 21. század 20-as éveinek krónikáját, a Covid-19-ként elhíresült vírus megkerülhetetlen lesz azokon a lapokon. Dunaharasztin is sok család
őrzi azok emlékét, akiket a tragikus betegség elragadott,
és sokan viselik az élők közül is a koronavírussal történt
találkozás nyomait. Lezárások, maszkviselés, elmaradt családi események, megritkult találkozások, sok-sok aggódás
szeretteinkért az egyik oldalon; aztán felszabadult nyári
hónapok, régen várt összejövetelek, egy kis lélegzetvétel a
másik oldalon.
A város vezetése, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, az intézményeink, a bölcsődék, óvodák, az idősgondozásban, a közétkeztetésben, a közművelődésben, sportcsarnokban, egyéb területeken dolgozók is nagyon nehéz
helyzetben találták magukat. A város életét továbbra is
meg kellett szervezni, fontos volt, hogy működjünk, miközben sorra estek ki közülünk is a munkatársak. De azt
gondolom, jól vizsgáztak kollégáim, hatalmas köszönettel

tartozom nekik. És Önöknek is, kedves Dunaharasztiak,
hiszen türelemmel és megértéssel voltak irántunk, és az
együttműködés útját keresték.
A járványnak még nincs vége, de megedződtünk. Meg kellett szoknunk, hogy sokszor egymást helyettesítve, megfeszülve kell dolgoznunk, meg kellett szoknunk, hogy kevesebb pénzből kell megoldanunk a város üzemeltetését,
miközben makacsul keressük a továbblépés útjait is. Tudomásul kellett vennünk, hogy elszálló energia- és építőanyagárak drágítják beruházásainkat és intézményeink működését, ezért nem tudunk elég gyorsan haladni céljaink felé.
Koncentrálni kellett hát erőforrásainkat, és azt gondolom,
ez sikerült is.
Amire mindig számíthattunk: a család és a hit
megtartó ereje. Templom és óvoda épül általuk
Meggyőződésem, hogy az erős családi kapcsolatok, a makacs, szívós hit az, amely megtart a nehéz időkben, sőt,
felemel, és továbbsegít, ha baj van. Mindig arra figyeltem,
miközben néhány munkatársammal a lezárások idején is
minden nap összeültünk, hogy a város ügyeit áttárgyaljuk, hogy otthon, a hátországban egység legyen és erő.
A család összetartása mindennél fontosabb. Ugyanezt
az igyekezetet láttam a városunkban működő egyházak
gyülekezeteiben is: amikor nem találkozhattak személyesen híveikkel, megszervezték a templomi közvetítéseket
– illesse ezért köszönet a nagyszerű KisDuna TV- t is -,
amelyek nagyon komoly nézettséget vonzottak, és biztos
vagyok benne, hogy sok embernek nyújtottak fogódzót a
legnehezebb hónapok során.
Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt esztendőben nagyon
sok mindent értünk el, alkottunk meg egyházainkkal
együtt. Óriási jelentőségű, évtizedek óta várt esemény volt
a ligeti Szent Imre templom felépülése és felszentelése. Önkormányzatunk az építkezést is jelentős összeggel támogatta, de a Némedi út északi oldalának látványos megújulása
azzal is együtt járt, hogy az Önkormányzat elvállalta a
ligeti templom kertjének megújítását, miáltal egy új közösségi térrel gazdagodott a város.
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Remek kapcsolatot ápolunk a protestáns egyházakkal is.
Segítettük mind az evangélikus, mind a református egyház
építkezéseit is, hiszen ezek egész közösségünk gyarapodását
szolgálják. Idén megkezdődött – és remekül halad – a református óvoda építése, ahol nemrég egy bensőséges ünnepségen mondott köszönetet nekünk Faragó Csaba lelkész úr
azért, hogy az ingatlant biztosítottuk számukra. Bevallom,
jól estek köszönő szavai, és jól esett látni és hallgatni a
Laffert Kúriában az adventi gyertyagyújtáskor a tisztelendő urakat, ahogy együtt imádkoznak városunkért.

Geszti Péter és a nyárvégi éjszakák: egy nagy,
közös lélegzetvétel
Most tél van és csend, hó nem annyira, halálból viszont
sajnos nem kevés, hogy Vörösmarty híres sorait idézzem,
aktualizálva persze. De milyen jó visszagondolni azokra
az augusztusi napokra, amikor a járvány visszavonult egy
kicsit, és mi Dunaharaszti történetének talán legemlékezetesebb bulijait éltük meg, Geszti Péter és Fenyő Miklós koncertjeit nem felejti el, aki akkor jelen volt, ahogy
a Gyöngyhajú lányt sem a Sportcsarnok parkolójában (in
memoriam Kóbor János…), és a városunk védjegyévé vált
Vagabond Korzó nélkül sincsen már „buliszezon”. Ezekre
óriási az igény az Önök részéről, úgyhogy igen, rajtunk
nem múlhat, idén is megtartunk minden rendezvényt, sőt,
ha lehet, továbbiakat is szervezünk.

És akkor 2022. Ha 2022, akkor Bezerédi Park
Az elmúlt években elindítottuk a Zöldharaszti Programot, ami nem áll le, sőt… Sokan megmosolyogtak, amikor azt mondtam, hogy a Némedi úti járda, kerékpársáv
és parkoló építésekor kivágott fák helyére kétszer annyit
ültetünk majd. Hát, nem így lett, mert háromszor annyit
ültettünk, közöttük sokezer cserjével. Az idén is folytatjuk
a lakosság ellátását facsemetékkel (Fogadj örökbe egy fát!),
de az igazi a Bezerédi Park lesz, ahol végre elültethetünk
szabadon növekvő, villanyvezeték és közművek által nem
fojtogatott, nagyra növő fákat is! Emellett sportpályákat,
futópályát, játszóteret, rendezvényhelyszínt építünk a Bezerédi negyedben megvásárolt telken, ott, ahol a legtöbb
gyermekes család él. Ennek a beruházásnak eldőlt a sorsa akkor, amikor a kormányzati támogatást megkaptuk,
és akkor, amikor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
város költségvetéséből biztosítja a szükséges továbbiakat.
Köszönet nekik érte!
Gyermekeink jövőjéért: oktatási tömb
a Paál László utcában
Nyugodtan mondhatom, átformálják a város képét azok
az építkezések, amelyek az Önkormányzat által biztosított telken már megindultak a református óvodával. Jövőre megkezdjük itt saját beruházásban a város harmadik bölcsődéjének felépítését, ezt 2023-ban adjuk majd át.
Szintén az általunk átadott ingatlanon építi fel az állami
beruházó Dunaharaszti új, 24 tantermes általános iskoláját és egy zeneiskolát is, különálló épületben. Mindezek
nagyon fontosak, hiszen örvendetesen sok a gyermek közösségünkben, Dunaharaszti egy fiatal, szép jövő előtt álló
város. A Bezerédi negyed és a Máv-Alsó találkozásánál egy
új oktatási tömb alakul ki ezáltal.

Miért van szüksége az eMag beruházásra
Dunaharasztinak?
Ha már a Paál László utcában járunk, ismét felidézem városunk egy régi vágyát: legyen a Némedi út mellett egy új
ütőere Dunaharasztinak, egy új út, amelyik rácsatlakozik
az 51-es főútra, és könnyít a Némedi út leterheltségén. Ezt
hozza el nekünk az eMag beruházása egy turbó körforgalom képében, és ez „csak” egy járulékos haszon, mert a cég
hoz ide 400 munkahelyet, ami nagyon lényeges, mert már
most is egyre több haraszti ember dolgozik helyben, és
nem kell Budapestre utaznia nap, mint nap. És ez a beruházás a közvetlen hasznon túl, amit a terület értékestése jelent, százmilliós nagyságrendben fizet majd be helyi adót a
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város kasszájába évente, ami nagyon-nagyon fontos, mert
ebből élünk. Ebből épül minden, ahogy az állami hozzájárulások stagnálnak, vagy lassan csökkennek, úgy nő meg a
helyi adó szerepe a város költségvetésében.
Az eMag csarnoka a város külterületén, a szennyvíztisztító
telep közelében épül majd fel, az 51–es út mellett. A cég
forgalma közvetlenül a főútvonalra közlekedik majd ki egy
szervizúton és a már említett körforgalmon át, és fontos
tudni azt is, hogy ha nem mi nyerjük meg a beruházásért
folytatott versenyt, akkor megvalósult volna mindez egy
kicsit „lejjebb”, és akkor csak a hátrányait éreznénk, azt,
ami a forgalom növekedésével jár, az előnyeit viszont élvezné egy másik önkormányzat. Az elkövetkező években
pedig megtörténik majd az 51-es főút négysávossá bővítése
is – információink szerint.
Budapest-Belgrád vasút, HÉV-felújítás,
kavicsbányászat: megelőző csapások
és utóvédharcok
Csapásokat adunk és csapásokat kapunk, mondta Virág
elvtárs a Tanúban, és most aztán mi is a közepében vagyunk, de rendesen. Az elhíresült vasútépítés a nyakunkon van, és ezen a pályán nem igazán hagytak minket
focizni. Számtalanszor leírtuk, elmondtuk a város igényeit,
amit lehetett, megtettünk, sajnos, kevés sikerrel. Egyelőre
nem tudjuk, mikor lesz nálunk az első kapavágás, hogyan
érinti a lakossági ingatlanokat az építkezés, itt tényleg
utóvédharcokat folytatunk, van ígéret arra, hogy végül is
megkapjuk a vágyott közúti aluljáró(ka)t, hogy figyelembe veszik a civilek és a város igényeit a zaj és a rezgés
csökkentésére. Komolyabb eredményt tudunk felmutatni
a HÉV-felújítás projektnél, ahol a város legértékesebb ingatlanát, az Autóker egykori telephelyét akarták „einstandolni”, végül erről letett az állami beruházó. Itt sikerült
együttműködést kialakítani, sőt, az Önkormányzat megvásárolt egy nagy ingatlanegyüttest a Fő út mellett, ahol
a beruházó kialakíthat egy P+R parkolót, ezzel is segítve
a HÉV-re felszállni kívánókat, megoldva egyben a környék
parkolási gondjait.
A város határában folyó kavicsbányászat – amint erről
már tájékoztattam Önöket – megítélésünk szerint elérte
azt a szintet, amin túl már nem tolerálhatjuk tovább. Ez
a tevékenység veszélyezteti a város ivóvízbázisát és mezőgazdaságát, ezért pereket indítottunk a kormányhivatal
által kiadott engedélyek ellen. Nem tudom, mennyi az esélyünk, hiszen az országban folyó építkezésekhez szükséges
homok és kavics kitermelése is fontos érdek, de annyit már
elértünk, hogy az egyik cég egyezkedni próbál velünk. Ha
komoly garanciákat kapunk a megfelelő rekultivációra, és
arra, hogy nem lesz több tó a bányászat eredményeként a
határban, hajlandóak vagyunk megegyezni.
2022 iránytűje, a december 20-i képviselő-testületi
ülés. Uszoda és kerékpárutak:
a jövő Dunaharasztija
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének működését mindig a konszenzus, az együttműködés jellemezte, pártállásra való tekintet nélkül (nem hiába emlegetnek minket a béke szigeteként a régióban, amire nagyon
büszke vagyok), de 2021. december 20-án délután három
óra körül különös elégedettséggel és jó érzésekkel álltam
fel az év utolsó testületi ülésének végén, hogy elinduljak
az évzáró ünnepségünkre. A testület 12 tagja egyhangú

Dunaharaszti - 2022. január 5
szavazással mondott igent azokra a terveinkre, amelyek
már a város következő éveit határozzák majd meg. Hangsúlyozom, amíg fentebb tényekről, eldöntött beruházásokról írtam, ezek tervek, erős szándékok jelenleg, de minden
bizodalmunk megvan abban, hogy sikerrel járunk majd.
Ezek közül a legrégebben várt talán az uszoda, ami eddig
azért nem jöhetett létre, mert – amint azt mindig hangsúlyoztam – saját erőnkből nem tudjuk vállalni egy több
milliárdba kerülő beruházás költségeit. De a szükséges ingatlannal rendelkezünk, a terveket elkészíttettük – készen
állunk tehát már évek óta, „csak” a forrás hiányzott. Úgy
tűnik, most van arra állami szándék, hogy a központi költségvetés ezt biztosítsa, és a város a későbbiekben a fenntartásból kell, hogy a részét kivegye. Szükséges még egy
olyan sportegyesület belépése, amely a vízilabdára alapozva felépíti az uszodát, és hasznosítja azt. A pályázatot
kiírtuk, meghirdettük, ha sikerrel járunk, és lesz partner,
akkor lesz uszoda is.
Rajtunk nem fog múlni. Ahogy az sem, hogy megépüljön
a Dunaharasztit és Taksonyt összekötő kerékpárút sem, a
terveket is itt elkészítettük, a pályázatot beadjuk, és közösen készülünk Alsónémedivel is egy hasonlóra. És ha már
tervek: készen van a már említett Autóker telephely teljes
körű felújításának és hasznosításának terve is, sőt, már engedélyeztetési szakaszban van, ha lesz rá központi forrás,
itt egy szórakoztató- és szabadidő centrumot valósítunk
meg, olyat, amilyenre a város fiatalsága régóta vár már.
Eközben nem feledkezünk meg a Sport-szigetre tervezett
napközis táborról sem, hitem szerint ennek megvalósítása
is közel van már.
Ha türelmes vagy,
akár az utolsó körben is előzhetsz
Írásom első részében biztossá vált, megvalósuló
beruházásokról beszéltem, aztán terveket soroltam Önöknek. De minden ezzel kezdődik. Erős elhatározással, tervekkel és engedélyekkel, aztán sok-sok kilincseléssel, pályázatok írásával, az önrész biztosításával, mire célt érhetünk.
De türelmes, szívós munkával minden elérhető.
Én hiszek a kemény munkában. Hiszek az egységben, a
konszenzuson alapuló helyi politizálásban, és továbbra
is ebben a szellemben dolgozom majd. És erősen bízom
abban, hogy Önök is mellettünk állnak továbbra is, és elviselik majd a beruházások alatt jelentkező kényelmetlenségeket, ahogy ezt a Némedi út esetében is tették; hiszen
tudják, hogy amit közösen létrehozunk, annak gyümölcsét is közösen élvezzük majd. Hiszek abban, hogy a sors
kegyes lesz ahhoz, aki felkészülten áll; és ha összefutunk
valamelyik városi rendezvényen, akkor jókedvűen koccinthatunk majd, vagy csak válthatunk pár szót arról, hogy
mindent megtettünk azért, hogy Dunaharaszti tovább
gyarapodjon, épüljön-szépüljön; mindent megtettünk, és
sikerrel jártunk.
Ennek szellemében kívánok kedves mindnyájuknak
békés, boldog, sikeres új esztendőt és legfőképpen
jó egészséget!
Dr. Szalay László,
Dunaharaszti Város Polgármestere
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2021. december 20-án munkaterv szerinti, rendes ülést
tartott Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete
„Izmosra” sikeredett Dunaharaszti Város Önkormányzat
Képviselő-testületének idei utolsó ülése. A képviselők több
olyan projektet indítottak útjára, amelyek egyenként is
nagy jelentőséggel bírnak a város jövője szempontjából.
Ezek közül a város harmadik bölcsődéjének felépítése már
eldöntött tény, míg a többi nagy beruházás felé az első lépéseket tette meg a Képviselő-testület. De menjünk sorjában,
hiszen 17 napirendi pontot tárgyaltak meg a Városháza
Dísztermében.
A munka megkezdéseként dr. Szalay László polgármester
beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, intézkedéseiről:
1. A Némedi út fásítása, növénytelepítése a Toldi utca és a
Jedlik Ányos utca közötti szakaszon elkészült.
2. A Művelődési Ház új szennyvízrákötése a Táncsics Mihály utcai gyűjtővezetékre elkészült.
3. A Határ út – Kócsag utca csomópontban a csapadékvíz
átemelő rendszer átépítése megtörtént.
4. 5 db új gyalogos átkelő kiépítése van folyamatban (A
Rákóczi iskola előtt, a Határ út-Knézich utca csomópontban, a Mindszenty-Arany csomópontban, a Deák F. u. –
Eötvös u. és a Deák F. – Jókai csomópontban), a kiemelt
közvilágítás kiépítésére és a gyalogátkelők forgalomba helyezésére a jövő évben kerülhet csak sor az ELMŰ engedély birtokában.
5. A Dózsa György úti ivóvízvezeték cseréje a Földvári és
a Klapka utcák között folyamatban van, az új gerincvezeték élőre kötése megtörtént. A házi bekötések cseréje
folytatódik. A kivitelező a nyomvonal sávos helyreállítását
megkezdte.
6. A Református Óvoda szennyvíz rákötése a tervek szerint
a Csontváry utcai játszótéren keresztül elkészült.
7. 800 karácsonyi csomagot rendelt meg az Önkormányzat
az idei év adventi időszakában. Az ajándékokat 670 idős,
8. 1. életévét betöltött személy, valamint 57 gondnokolt részére adták át a Területi Gondozási Központ munkatársai.
A fennmaradó csomagokat rászoruló családoknak és segélyezett, egyedülálló személyeknek adták át a Rendészeti
Iroda munkatársai.
9. A Bezerédi Sportpark építési engedélyét megkaptuk, a
közbeszerzési eljárás megkezdődik.
A beszámoló elfogadását követően egy fontos sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg a Képviselő-testület. Hosszas előkészítés és egy zártkörű pályázati felhívás közzététele után
döntést hoztak arról, hogy értékesítenek egy 47 hektáros
területet az eMag Logistic Kft. részére az 51. sz. főútvonal
mellett, a szennyvíztisztító telep szomszédságában, ahol a
cég egy raktárbázist fog felépíteni. Az eladásból származó
közvetlen haszon mellett nagyon lényeges a létrejövő 400
munkahely, ugyanakkor Dunaharaszti érdekeit szolgálja
majd a rendkívül jelentős helyiadó-bevétel is, ami minden
évben jelentős részét képezi majd a város költségvetésének.
Mindez annak fényében is fontos, hogy ezt követően két,
a kényszer szülte rendeletmódosítást is el kellett végeznie
a testületnek. A Kormány azon rendeletének megfelelően, miszerint az önkormányzatok nem emelhetnek adót és
egyéb díjakat 2022-ben sem, a testület ismét elhalasztotta
a tervezett adó- és díjemeléseket. Ez jelentősen csökkenti

majd az Önkormányzat bevételeit, hiszen ez immár a
második év, amikor nem igazíthatja a helyi adók mértékét
az inflációhoz, miközben az energia és az építőanyagok
árának meredek emelkedése nagymértékben drágítja meg
a beruházásokat, felújításokat, vagy az intézmények üzemeltetését.
A fentiek ismeretében fogadta el a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének koncepcióját, ez
alapozza meg a büdzsé januárban benyújtandó első olvasatát.
A képviselők döntöttek arról, hogy meghosszabbítják az
Önkormányzat folyószámlahitel-keretét, majd hozzájárultak ahhoz, hogy egyes civil szervezetek, egyházak, illetve a DMTK sportegyesület a részükre megítélt támogatások felhasználási célján és módján változtassanak.
Megkötötték az Ipartestülettel a 2022. évi műsorszolgáltatás-támogatási szerződést (KisDuna TV), és módosították a műsoridő vásárlására aláírt megállapodást, majd új
megbízási szerződéseket kötöttek a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő DV Kft.-vel különböző intézmény- és
városüzemeltetési feladatokra.
Ezt követően tértek rá a képviselők annak az előterjesztésnek a tárgyalására, amely egy városi uszodakomplexum
megvalósulásának első lépése lehet. Az Önkormányzat az
elmúlt évek során sokat tett annak érdekében, hogy megteremtse a lehetőségét egy ilyen, rendkívül jelentős beruházás létrejöttének. Eljutottunk oda, hogy rendelkezésre áll a
szükséges terület a Városi Sportcsarnok szomszédságában,
elkészültek a tervek is, épphogy „csak” a forrás hiányzik.
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen, milliárdos nagyságrendű projekt csak kormányzati finanszírozásban tud megvalósulni.
Ilyen mértékű támogatásban csak sportegyesület részesülhet, az is csak abban az esetben, ha rendelkezik olyan, a
vízilabda-, vagy az úszósport fejlesztését szolgáló koncepcióval, amelyet a Kormány támogatásra alkalmasnak ítél.
Mindezek ismeretében Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki a tulajdonában álló, a
sportcsarnok mellett található ingatlan hasznosítására
azért, hogy ott a nyertes pályázó egy uszoda- és szabadidő
komplexumot építsen fel kormányzati támogatásból és/vagy
saját forrásából, és azt üzemeltesse. Az építkezés költségei
az Önkormányzatot egyáltalán nem terhelhetik. Az ingatlan
az Önkormányzat tulajdona marad és a felépítmény is az
Önkormányzat tulajdonába kerül. Az Önkormányzat az
alap rezsi költségeket (gáz, áram, víz, csatorna) vállalja
magára a fenntartás során. Emiatt is a pályázati felhívás
fontos előírásokat tartalmaz a megújuló energiaforrások
alkalmazása terén. Súlyt helyez a Képviselő-testület a
kiírás során arra is, hogy a dunaharaszti lakosok számára
kellő mértékű használati lehetőséget és díjkedvezményeket
biztosítson a létrejövő új uszodában.
A következő fontos döntés is egy pályázattal kapcsolatos: a
képviselők döntöttek arról, hogy az Önkormányzat központi forrásra pályázik a Dunaharasztit Taksonnyal összekötő
kerékpárút megvalósítása céljából, amely igazából kétoldali
kerékpársáv lenne az 510. sz. út mentén, az út kiszélesítésével, mivel a Magyar Közút csak ezt a változatot engedélyezi.
Dunaharaszti Város Önkormányzata a terveket elkészíttet-
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te, készen áll a pályázat benyújtására, és amennyiben elnyeri a támogatást, a projektet két éven belül megvalósítja.
Uszoda és kerékpárút után egy új bölcsőde, amelynek létrejötte viszont már eldőlt, mert erre a projektre az önkormányzat már elnyert 480 millió forint támogatást 2019-ben.
Mostanra jutottunk el abba a szakaszba, hogy ki lehet írni
a közbeszerzést, ezt a testület ma megtette, és biztosította
a szükséges – időközben jelentősen megnövekedett – saját
forrást is a beruházáshoz. Sikeres közbeszerzés esetén már
jövőre elkezdődhet az építkezés a Paál László utcában kialakuló intézményi tömbben (új iskola, zeneiskola, református
óvoda, és a bölcsőde).
A képviselő-testület több, területrendezést tartalmazó döntést hozott, ezzel elősegítve egy ipari telephely bővítését és
az evangélikus egyház templomépítését, valamint a Szivár-

vány Óvoda (Egry József utca) két csoportszobával történő
lehetséges bővítését. Ez utóbbi megvalósulásához szintén
pályázatot nyújt majd be az Önkormányzat.
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy támogatja a
szigetszentmiklósi szakrendelő alapítványát, amely a legkiválóbb dolgozók anyagi megbecsülésére jött létre, elfogadták a Területi Gondozási Központ szabályzatait, majd
meghatározták a következő félév munkatervét.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. év utolsó ülésén minden döntését egyhangú
igen szavazatokkal hozta meg. Dr. Szalay László polgármester megköszönte a képviselők és a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények egész éves munkáját, majd
berekesztette az ülést.

Keresztény szemmel
Szent és profán
Elkezdtük az új esztendőt. Az első januári nap, nem a kijózanodás ünnepe,
hanem az egyházi naptár szerint Jézus
névadásának (körülmetélésének) ünnepe. Ez azt jelenti, hogy Jézus nevében
indítjuk a 2022. évet. A szent találkozik
a profánnal.
Az új esztendő második liturgikus ünnepe a Vízkereszt, amit mindig január
hatodikán ünneplünk. (?)
Vízkereszt, eredeti nevén epifánia, megjelenést jelent. Krisztus dicsősége megjelenik a világban. A napkeleti bölcsek
eljönnek hódolni a most megszületett
Világ Urának. Sok száz kilométert
utaztak, hogy átadhassák ajándékaikat, mely mindegyike szimbolikus jelentőséggel bír. Az arany a gazdagság
jele, a tömjén az ördögűző kellék, a
mirha egy drága kenet, amit csak az
elhunytak megkenésére használtak.
Szeretetben gazdag, minden ördögitől
távolságot tartó, emberileg nem hosszú
életet élő ember számára adják a beszédes ajándékaikat. Zárójeles megjegyzés.

A népnyelv háromkirályoknak mondja
a vendégeket. Az Evangélium napkeleti bölcseknek mondja őket. Az emberi
fantázia tovább álmodta a történetet,
kedves legendát költöttek. Jól van ez
így, csak a Szentírást ne tévesszük össze
az emberi fantáziával.
Az ünnep másik üzenete: Jézus, Keresztelő János általi megkeresztelése
a Jordán folyóban. „Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött
a vízből, és íme megnyílt a menny, és
látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őrá száll. És
hang hallatszott a mennyből: Ez az én
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”
(Mt 3,16-17) Akinek nincs szüksége
megtisztulásra, beáll a mindennapi
emberek sorába, hogy szolidáris legyen
minden esendő bűnössel.
Az utolsó, nagyon lényeges üzenet, a
keresztény misszió ünnepe. Amikor
Jézus átmegy a földi világból a men�nyeibe, akkor megparancsolja tanítványainak, hogy tegyenek tanítvánnyá
minden népet, megkeresztelve őket az
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ígére-

Hálaadás
2021. december 12-én Dunaharaszti új, épülő református
óvodájának hálaadó ünnepségén vett részt a város polgármestere és a képviselő testület néhány tagja.
Faragó Csaba református lelkipásztor hálaadó istentiszteletének egyik legfontosabb üzenete, a zsinórmérték: hálásnak lenni minden nap azért, hogy élhetünk, hogy egészségesek vagyunk, hogy emberi kapcsolataink vannak és
létrehozhatunk fontos dolgokat.
A Kisharang Református Óvoda 2022. szeptemberében
a tervek szerint kinyitja kapuit 150 haraszti kisgyermek,
vagyis 150 család számára.
Advent 3. vasárnapját talán nem is lehetett volna szebben
ünnepelni.

te még az, hogy velük marad a világ
végezetéig.
Az ígéret érvénye 2022-ben is!
Áldott, békés, új esztendőt kívánok!
Varsányi Ferenc
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Petőfi Sándor verseit számtalan nyelven rímbe szedték, de a teljes életmű
csak oroszul és kínaiul olvasható a
magyaron kívül. E tőlünk keletre lévő
országokban több Petőfi vers is kötelező tananyag! Most egyik hangulatos
költeményének részletét idézzük: „Téli
esték: Áldja istenét, kit istene megáldott, / Adván néki meleg hajlékot s
családot. / Milyen boldogság most a
jó meleg szoba, /S meleg szobában a
barátságos család! /Most minden kis
kunyhó egy tündérpalota, /Ha van
honnan rakni a kandallóra fát, / S
mindenik jó szó, mely máskor csak a
légbe / Röpűl tán, most beszáll a szív
közepébe…./ ...Esik a hó, mégis fekete
az útca, / Nagy vastag sötétség egészen behúzta. / Járó-kelő ember nem
is igen akad, / Egy-egy látogató megy
csak hazafelé, /Lámpája megvillan az
ablakok alatt, / S fényét a sötétség
hirtelen elnyelé, /Eltűnik a lámpa, a
bennlevők pedig /Buzgón találgatják:
vajon ki ment el itt? (Pest, 1848. január)

„Az Árpád (vezér) utca 350 méter
hosszú utca a Felsővárosban. A két világháború között került kialakításra,
mint a Hősök terét és a régi Piac (ma
Baktay) teret szegélyező út – ennek a
jellegnek megfelelően, egyoldalas beépítésű: házak csak a Hősök terével ellentétes oldalon vannak, igen szép kilátással a magas fákkal teli parkra.” Írta
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész.
Hunyjuk be a szemünket és képzeljük
el, hogy 1115 évvel visszalépünk az
időben…
1115 ÉVE HUNYT EL ÁRPÁD A
MAGYAR
TÖRZSSZÖVETSÉG
NAGYFEJEDELME
(845
körül
született – 907 július elején hunyt el).
Tőle származnak az Árpád-ház uralkodói, akik, halálát követően négy
évszázadon át dicsőségesen uralkodtak Magyarországon. Annyit biztosan
tudunk, hogy Álmos vezér gyermeke

volt. Árpád még Álmos életében a
törzsszövetség vezetője, nagyfejedelem lett. Árpád vezetése alatt végéhez
ért a honfoglalás. Árpád utolsó nagy
csatáját - Anonymus szerint - 907.
július 3-7-ig a győzedelmes Pozsonyi
csatában vívta, amikor a bajor és keleti frank csapatok le akarták rázni
adófizetési kötelezettségüket. Azonban
az egyesített seregeket legyőzték a magyarok, és ezzel kétségkívül az övéké
lett a Kárpát-medence. Elkezdődhetett
az építkezés …például, ezerhúsz éve áll
Szent Márton hegyén a Pannonhalmi
Bencés Főapátság – és könyvtára is folyamatosan gyarapodik.
OLVASTA(D)? - A hungarikumok
sorából kihagyhatatlan, az 1882-ben
Kner Izidor által alapított, európai
hírű gyomai Kner Nyomdáról sokan
tudják, hogy a 19. század végétől, és
még inkább a 20. század elejétől egészen 1944-ig a magyar könyvművészet
egyik csúcspontja volt, amelyet az
1937-es párizsi világkiállítás nagydíja
koronázott meg. A tiszta, egyszerű tipográfia, „kneres” igényű tartalommal
párosult, amely Móra Ferenc, Kodály
Zoltán barátságát is jelentette: mint a
Kner klasszikusok, vagy a Monumenta
litterarum. Mentalitásukat - minden
magyar értéket szenvedélyesen megosztani és felmutatni kívánó szeretetét
- elsősorban Kner Imre könyvművész
képviselte, és művelte professzionális színvonalon. Ma Gyomaendrődön
a Kner család egykori lakóházában
megtekinthető a Kner Nyomdaipari
Múzeum, ahol számos további érdekes dokumentummal találkozni. Gyűjteményünkben 21 példány készült e
mai könyvkötőben, felmutatva a régi
tradíció szépségét – kölcsönözhetőek
is, pl.: Pap Éva: Mielőtt lemegy a nap,
Waal de Frans: Mama utolsó ölelése,
Harc és összeomlás, Schädlich Susan:
A baktériumok és a vírusok, Durica
Katalin: Városi rókák, Czernák Eszter:
Hová bújt a sün? Presser 1-2. könyve, Kéri Judit Ágnes: Babaróka…és a
többi jobbnál jobb kiadvány. www.
dhbiblio.hu
Nyulász Péter: HELKA TRILÓGIA
(Budakeszi, Betűtészta K.- IBBY-díjat kapott ez az ifjúsági regény) „Nyulász Péter műve egyben kalandregény
és szépirodalmi mű, tele misztikus
elemekkel. A könyv szereplői talpraesettek és rendkívül bátrak. Helka
királykisasszony nagyon önfejű, nem

szereti, ha megmondják neki, mit csináljon. Ezek a tulajdonságok mégis jól
jönnek neki és barátai számára, mikor
rejtélyes módon a Tihanyi-félszigeten a Soktornyú kastély népe álomba
szenderült. Helkának útra kell kelnie,
hogy meg tudja menteni családját és a
kastély népét. Hűséges társai, Ciprián
és két manó, közel a századik életévéhez végig elkísérik kalandos útján. A
regény során a kis csapat tagjai végigjárják a Balaton körüli vidéket és
megismerkednek a Balaton szépségeivel, közben számos kalamajkába keverednek, de eszükkel és bátor szívükkel
mindig kijutnak belőlük. A trilógia 2.
és 3. kötetében az Alföldre és az Északi-középhegységbe viszik őket a kalandjaik”. (Kovács Enikő, 15 éves)
Miksa és Ludovika házasságából született Ferenc József osztrák császár és
magyar király szeretett felesége Sisi. Az
Erzsébetnél tíz évvel fiatalabb Zsófia
Saroltára kevés fény vetült, annak
ellenére, hogy világszép nővére több
tulajdonságát ő is örökölte szüleitől.
Mellőzöttségének oka az lehetett, hogy
II. Lajos bajor király szinte az utolsó
percben lemondta kettejük esküvőjét.
Christian Sepp: ZSÓFIA SAROLTA:
SISSI SZENVEDÉLYES HÚGA (Eu-

rópa K. 2021) című könyvében beavatást nyerhetünk az európai uralkodói
házak, arisztokrata körök „mátkásító
projektjeire”, amelyek az utókorra is
fennmaradtak, tanulságul szolgálva
és rámutatva a szerelmi bánat miatt
pszichoszomatikus eredetű betegséget
szerzett fiatalok végtelen magányára.
Christian Sepp, a bankárból lett történész kiváló, alapos, együttérző és nem
hamis képet adott ennek a szerencsétlen hercegnőnek a sorsáról, naplók, levelek, levéltári és fotóanyagok alapján.
Több családfa és gazdag bibliográfia is
található a kutatáshoz, Kajtár Mária
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fordítása pedig remekbe szabott.
Japán évszázadnál is régebbi vonzódása az európai kultúrához a „legjobb
eredmények” átvételével és elsajátításával járt. A keleti és a nyugati gondolkodás- és ábrázolásmód kölcsönhatása, keveredése speciális életműveket
eredményezett mindenféle műfajban:
Akutagava Rjúnoszuke, Kuroszava
Akira, Mifune Tosiró, Misima Jukio,
Endó Súszaku, Ozava Szeidzsi, világszerte jól ismertek. E szintetizálók közül a legérdekesebb Murakami Haruki.
Legutóbbi regényét, A KORMÁNYZÓ
HALÁLÁT 1-2. (Geopen K. 2021) már
itthon is olvashatják az érdeklődők. A
cím magáért beszél: Mozart: Don Giovannijának első jelenetére utal, amikor a gátlástalan lovag leszúrja Donna Anna apját. Ezt a japán közegbe
helyezett gyilkossági jelenetet ábrázoló
képet találja meg a regény portréfestéssel foglalkozó főhőse, aki egy üresen
álló, nyugati stílusú, kertvárosi házba
költözik. Murakami Haruki ismét alkalmat és formát talált, hogy a maga
módján meséljen a párhuzamosan futó
és egymásba kapcsolódó sorsokról,
messzire nyúló világháborús árnyakról,
művészetről, magányról és mindenféle emberi kapcsolatról, kötődésről. A
szövegben elszórt gondolatmenetek,
elmélkedések, esztétikai és technikai
indíttatású eszmefuttatások valóságos
esszévé, művészettörténti tanulmánnyá
sűrűsödnek. Vagyis Murakami Haruki,
a nagy összegző ezúttal is elemében
van.
Róna J. László: NYOLCAK UTCÁJA: novellakoszorú a hét főbűnről
(Dharaszti, Polgári Kör, 2020). A haraszti Szerző eddig megjelent könyveivel, írásaival, minden alkalommal bizonyította novellaírásban és verselésben
való jártasságát. Stílusát tömörség és
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letisztultság jellemzi. Őszinte, egyszerű és emberi. A biblikus témához való
fordulás hálás, egyben nehéz feladat.
Akkor mégis, miről szól a könyv?... A
kevélység, a fösvénység, a bujaság, a
torkosság, a harag, a jóra való restség
és + a hazugság, ama nyolc rossz tulajdonságunkat bemutató képzeletbeli
utcasor. Merre lehetne elindulni, hogy
kikeveredjünk ebből a labirintusból?
Róna J. László szereplői valamikor a
19. század végén kezdik el bolyongásukat; az ő mindennapjaikon keresztül
jutunk el a novellák halandóinak esendőségéhez. Köszönjük e kiváló ajándékkönyvet, biztatjuk Olvasóinkat,
hogy olvassák!
Néhány időszaki kiadványt is leemeltünk a polcról, hogy felkeltsük az olvasók figyelmét például: a BARÁTSÁG
– Magyarország nemzetiségei kölcsönös
megismerését
szolgáló,
kéthavonta megjelenő folyóirat, a MAGYAR
KRÓNIKA havonta megjelenő grandiózus periodikum, az ÁLLATVILÁG
kéthavonta, a GARFIELD, A CSODACERUZA, A TÜCSÖK gyermekeknek szerkesztett; mind kölcsönözhető
havilapok.
KÖNYVAJÁNDÉK – 2021-ben 181
db értékes könyvet kaptunk a harasztiaktól – köszönjük az olvasók nevében!
ONLINE KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
ÉRETTSÉGIZŐKNEK Haraszti szívében a könyvtárban!
MINI GALÉRIA: FEHÉR PANNA
FOTÓKIÁLLÍTÁSA: „Már óvodás
koromban is sokat fotóztam anyukám segítségével. Első saját fényképezőgépemet még általános iskolásként
„örököltem” meg szüleimtől. Mindent
lefotóztam, ami elém került. Emlékeim szerint a saját árnyékomat örökítettem meg legszívesebben. Érettségi
után elvégeztem a SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium fotós
képzését. Kedvenc témáim a tájkép és a
portré fotózás. Köszönöm a megtisztelő

lehetőséget a Dunaharaszti Városi
könyvtárnak, hogy a nagyközönség is
betekintést nyerhet képeim világába!”
PROGRAMAJÁNLÓ: Január 13.JÁTÉKDÉLUTÁN 16:00-18:00. – Január
24. 18:00 Találkozás Tóth Icóval.
Január 27. HELYTÖRTÉNET KLUB
17:00-19:00. Mottónk: „A hagyomány
nem a hamu őrzése, hanem a láng
továbbadása.”(Thomas Morus)
REJTVÉNY – Milyen szórakozóhelyet (Rákóczi-ligeten) ábrázol a régi
képeslap?
Kedves Olvasók! Folyamatosan gyűjtjük Dunaharaszti helytörténeti emlékeit, és ehhez várjuk az Önök fényképeit, történeteit. Egy-egy kép láttán
messzire nyúlik az emlékezet. És mi
ezeket az emlékeket megőrizzük, megosztjuk az érdeklődőkkel. Küldjenek
online - jelen idejű, közérdeklődésre
érdemes – digitális képeket is, hiszen
ezek lesznek holnap a múltunk. A papír fotókat beszkenneljük, és azonnal
vissza is adjuk. Már több mint 200 képes levelezőlapot és közel 10 ezer fotót
őrzünk, és teszünk közkinccsé honlapunkon. Várjuk Önöket is! Köszönjük!
telefon:06-24-531-040,
www.facebook.com/dhbiblio
e-mail:dhbiblio@dhbiblio.hu
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2022. januári programajánlója
január 23. vasárnap 17:00
KONCERT A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
Közreműködik a MEDOVINA kamarazenekar
Belépődíj 1.000 Ft.-

január 16. vasárnap 17:00
BÉCSI HANGULATBAN, ÚJÉVI HANGVERSENY
Közreműködnek: Teremi Trixi Kálmán Imre-díjas színművésznő, Kiss Zoltán színművész és a Monarchia Kamarazenekar. A szünetben dr. Szalay László polgármester mond
ünnepi köszöntőt, amit pezsgős koccintás követ.
Belépődíj 2.000 Ft.-

január 21. péntek 18:00
NÁDASDY ANDRÁS Grafikus
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Belépés díjtalan

január 28. péntek 18:00
LAFFERT KAMARASZÍNHÁZ: PSYCHÉ ÉS NÁRCISZ
Weöres Sándor Psyché című műve nyomán
Előadja: Szemerédi Bernadett színművésznő
Díszlet: Kreisz Dorka (Dunaharaszti)
Az előadás a Déryné program keretében valósul meg.
A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A Laffert Kúriában a rendezvények látogatása továbbra is
a hatályos járványügyi előírások szerint lehetséges!
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10 éves a "Nádor"

Nemrég ünnepelte 10 éves születésnapját a Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület, hétköznapi
nevén a „Nádorosok”. Ebből az alkalomból a tavalyi év végén beszélgettünk
Szécsi Gyulával és Szabó Józseffel az
egyesület vezetőivel
VS: Hogyan is kezdődött?
Szabó J.: Talán egy pohár vörösborral, mert borban az igazság…de
viccet félretéve, a fészekrakás során
mikor ideköltöztünk nagyon jó, aktív
szomszédi kapcsolatok alakultak ki az
utcabéliek között. Ez 2002 körül volt,
amikor az önkormányzat 60 telek parcellázásával biztosított lehetőséget
egy új lakóövezet létrejöttének. Az
építkezés során, ahogy régen volt szokás, kalákába verődtünk, segítettünk
egymásnak és a munka után, először
csak a magunk szórakoztatására csináltunk utcabált, már csak azért is,
mert nem fértünk be egyik lakásba
sem.
VS: Hogyan vált egyesületté ez a kaláka?
Szécsi Gy.: Ezt éveken keresztül
csináltuk. Egyre többen lettünk, jöttek máshonnan is. Kezdtük kinőni
magunkat, és arra gondoltunk, hogy
ha egyesületté szerveződünk, mindez
szervezett formában is működhet. Pályázati lehetőségek, a civil 1% és más
lehetőségek nagyobb teret tudnak biztosítani a tevékenységünknek. 15 fővel
2010-ben megalakultunk, és a polgármester úr engedélyével szerepelhetett
nevünkben Dunaharaszti neve is.
VS: Mi volt az az első, mondhatni
közéleti szerepet betöltő rendezvény,

ami már egyesületi színekben szerveződött?
Szabó J.: Az még mindig utcabál
volt, de a magnót felváltotta az élő
zene, szerveztünk mellé vetélkedőket,
bikás rodeót, hőlégballonos panoráma
kilátást a város felett, kb. 80 méterre, és sok más ötlet tette színesebbé
a rendezvényt. Az egyesületté válás alkalmából, már nem csak a saját szórakoztatásunkra szerveztük a
programokat, hiszen célokat tűztünk

ki magunk elé.
VS: Mik voltak ezek a célok?
Szécsi Gy.: Sport, kultúra, gyermekeknek szóló programok szervezése,
környezetvédelem. Ezeken a területeken szerettünk volna bekapcsolódni a
város vérkeringésébe, ami azt hiszem
sikerült is. A kulturális élet területén
elsőként a felújított Laffert Kúriában
tartottunk őszi-tavaszi családi napokat, ahol mindenféle színes gyerekprogramot szerveztünk, kiállításokat
rendeztünk, beszélgetéseket, sokszor
neves előadókkal, olimpikonokkal.
4 éven keresztül szerveztünk nyáron
színjátszó táborokat nagy sikerrel
Szurdi Miklós és Xantus Barbara vezetésével. Elsö évben a tájházban majd a
Laffert kúriában. A tábor ideje alatt a
gyerekeknek lehetőségük volt bepillantani a Vígszínház és Madách Színház
kulisszái mögé is egy kirándulás keretén belül. Megismerték a forgószínpadot, zsinórpadlást stb… De egyik
alkalommal a Korda filmstúdióban is
jártunk, Etyeken.
Az első sportos programok a Dunához
kötődtek. Több nyáron át tartottunk
Szigetszentmártonban vízi tábort. Ez
egy igazi sátor tábor volt a régi idők
hagyományaival, (evezős, úszós, játékos, bográcsos, tábortüzes) nomád
körülmények között, ahol nem voltak a mai korra jellemző elektronikai
kütyük. Szigetszentmárton mint egy
nagy szerelem megmardt az egyesület
minden tagjának, imádunk oda lejárni
nosztalgiázni. Sajnos covid járvány felbukkanása óta nem tudtunk lemenni.
Aztán 2014-ben mertünk nagyot ál-
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modni, a labdarúgó világbajnokság
ideje alatt a lakóövezet egyik üres telkén 300 köbméter homok leterítésével
egy strandfoci pályát varázsoltunk az
Nádor utcába. Ez kibővült egy nagy
sátorral, ahol a vb ideje alatt lehetett
nézni a meccseket, miközben amatőr
csapatok részvételével kispályás focibajnokság is zajlott. Egy alkalommal ellátogatott hozzánk a magyar
női strandröplabda válogatott is. Ez
egyébként nagyban növelte a rendezvény esztétikai értékét.
VS: Úgy emlékszem nagyon sokan
megfordultak abban az időben ezen a
helyen!
Szabó J.: Igen. A sátorban a mec�csnézések mellett akkoriban futott a
Tea Egyesület által szervezett kocsma kvíz, melynek két alkalommal is
a házigazdái voltunk. Másfél hónapon
keresztül szinte egy Közösségi ház
működött az utcában, sőt a gyermekjóléti szolgálat által szervezett nyári
tábrozóinak is helyet biztosítottunk
több alkalommal. Aztán az üres telek beépülésével kiszorultunk a Nádor
utcából. 2015-ben már a piactéren
csináltuk meg a streetball fesztivált
az országos kosárlabda szövetség köz-

reműködésével, melynek óriási sikere
volt. Ehhez kapcsolódott, kicsit stílusában is, egy grafiti verseny, ahol 10
alkotó vett részt. Volt BMX bemutató, lehetett quadozni, este koncert
zárta a bulit.
VS: Mikor kerültek kapcsolatba a futással, hiszen mára már profi szinten
szervezitek a városi futóversenyeket?
Szécsi Gy.: 2015 körül találkoztunk
a Fut a Haraszti Egyesülettel, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
2016 óta szervezzük a Városnapok
egyik legnagyobb eseményét a városi
futóversenyt, mely chip-es időméréssel, futókapuval, érmekkel, rajtcsomagokkal mára már eléggé rangos
versennyé nőtte ki magát, hiszen idén
már a Magyar Futószövetség végezte
a mérést és nagyon meg voltak elégedve a verseny szervezésével és hangulatával.
VS: Úgy tudom a futóverseny nevezési
díjait jótékony célra használják fel?
Szabó J.: Igen. A legnépszerűbb táv
nevezési díja általában alapítványokhoz kerülnek, vagy olyan intézményeket támogatunk vele, mint például a
Bárka Közösség. A 2021-es bevételből
fákat ültettünk a műszaki osztály és
a jegyző úr közreműködésével. Így
került sor, az év végén a millennium
parkban működő játszótéren a faültetésre, egyébként pont itt van a városi
futóverseny egyik frissítő állomása is.
VS: Van-e még más sport is, amivel
szorosabb kapcsolatba került az egyesület?
Szécsi Gy.: 2016-ben felvettük a
DMTK asztalitenisz szakosztályával
is a kapcsolatot, és azóta minden évben az ő szakmai irányításukkal rendezzük meg az év végi Nádor Asztalitenisz Kupát, mely az idén is nagyon
magas színvonalú volt a Dunaharaszti
Sportcsarnokban.
VS: Azt is hallottam hogy óvodába is
szokott járni az egyesületi mikulás?
Szabó J.: Ez így van. Nem feledkezhetünk meg a legkisebbekről sem.
Nagy örömmel látogatja meg immáron 3. éve december 06.-án a télapó
a Mese óvoda gyermekeit. Közel 300
mosolygós és jó gyereknek küldünk
mikulás csomagot nagy szeretettel. És
ha lehetőségeink ezt megengedik szeretnénk ezt a hagyományt megtartani, mert minden évben nagyon várnak
minket a gyerekek.
VS: Más civil egyesületekkel is tartják
a kapcsolatot?
Szécsi Gy.: Igen több civil egyesülettel kimondottan jó kapcsolatot ápo-

lunk. Nagyon fontosnak tartottuk,
és tartjuk ma is, hogy Dunaharaszti
civil élete akkor tud erős lenni, ha a
közös kapcsolódási pontokon egymást
segítve együtt jelenünk meg a város
különböző rendezvényein. Erre jó példa a számtalan családi rendezvény,
Luca napi vásár, a kocsmakvíz játékok, a színjátszó tábor, a városnapok
és a családsegítő által szervezett nyári
táboroknál nyújtott segítségünk is.

VS: Így 10 évesen, ennyi programmal
magasra tették a mércét önmaguk
számára is. Hogyan tovább?
Szécsi Gy.: Továbbra is készen állunk minden olyan feladatra, ami a
város életének a jobbítására szolgál.
Nyitottak vagyunk minden irányba…..
és most jut eszembe, hogy 2018-ban
állítottunk a Kegyeleti Park sarkán
egy vörösfenyőből készült irányfát,
mely több település Dunaharasztitól
való távolságát és irányát mutatja.
Ez a jópofa építmény, akár válasz is
a kérdésre: Hogyan tovább? Minden
irányba. Persze ez nagy kihívás, de
az egyesület aktív tagjai között egyre
több fiatal van, akik az első utcabálon
még csak gyerekként voltak jelen, de
mára már igen hasznos, kreatív tagjai
a közösségnek. Az ő lendületük lehet
a jövő garanciája.
Jó munkát és sok sikert!
Volker S.

14 Dunaharaszti - 2022. január

DUNAHARASZTI HÍREK

Környezetbarát híradó
Egyesületünk életében a 2021-es év
utolsó hónapja különösen sok, változatos programban bővelkedett.
Rajzversenyt hirdettünk városunk nevelési-oktatási intézményibe járó gyerekek számára. Ennek aktuális témája
az itthon telelő madarakhoz kapcsolódott. A pályázatra 72 alkotás érkezett, a 2 tagú zsűri (Solymos Antónia,
Kovács Ilona) igen nehéz helyzetben
volt, mert szebbnél szebb alkotások
érkeztek. Nyerteseket négy kategóriában hirdettünk:
1.-2. évfolyam:
1. hely: Ficsor Johanna
2. hely: Orova Bálint
3. hely: Baranyi Gábor
3.-4. évfolyam:
1. hely: Csomor Kincső
2. hely: Szolnoki Noel Gergő
3. hely: Ficsor Szonja
5.-6. évfolyam:
1. hely: Kiss Viktória
2. hely: Madar Nóra
3. hely: Rabina Frida
7.-8. évfolyam:
1. hely: megosztva – Sárosi Réka és
Bereczky Blanka
2. hely megosztva: Szabó Kata Kála
és Péter Nóra
Különdíjas lett Rácz Brigitta.
Az ünnepélyes díjátadóra a Laffert
Kúriában került sor december 3-án. A
helyezetteket értékes, a természethez
kapcsolódó könyvekkel, írószerekkel

és (a Laffert Kúria nevében)
csokoládéval jutalmaztuk.
A Laffert Kúria adott otthont
városunk
ünnepélyes,
első
adventi
gyertyagyújtásának
is.
Itt egyesületünk is képviseltette
magát. Standunknál sült gesztenyét
és kalácsot csemegézhettek az ott
megfordulók, illetve forralt borral és teával melegíthette fel magát a szokásos adventi bögréből.
Az adventi vásárban befolyt adományokból a város iskoláinak, óvodáinak „Zöld sarok” programját
bővíttetjük könyvekkel és más,
környezetvédelemhez
kapcsolódó
eszközökkel. Egyesületünk 152.200 Ftot gyűjtött, a Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is az általunk
javasolt célra gyűjtöttek adományt,
amely az idén 23.250 Ft volt. Az adományokból már elkezdtük felmérni az
oktatási intézmények igényeit az általuk létrehozott „Zöld sarkok” bővítésére, és ezek folyamatos beszerzése
folyik. Az átadásokra az év hátralévő
részében, illetve januárban kerül sor.
A Városi könyvtárban minden hónap
második csütörtökén megtartott játszóházunkban fenyőfa díszeket készítettünk az érdeklődő gyerekekkel és
szüleikkel.
Részt vettünk a Dunaharaszti Alkotó Egyesület által megrendezett Luca

napi játszóházban, ahol szintén karácsonyfadíszeket készítettünk az érdeklődőkkel.
Decemberben sikerült egy szív formájú, műanyagkupak-gyűjtő pontot
kialakítani a Kőnigfrankstahl Acélkereskedelmi Kft segítségével - a
Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Iskola Alsó tagozatának
bejáratánál (Fő utca 69). Ezzel kön�nyebben tudunk a későbbiekben jótékony célok megvalósulásához segítséget nyújtani a kupakok gyűjtésével.
Advent utolsó vasárnapján rendeztük
meg az „Adventi családi futóversenyt”.
Az ünnep előtt még egy lehetőség
a testmozgásra és a jótékonyságra,
hiszen a nevezési díj 1 tábla Milka
csokoládé, amit a rászoruló gyerekek
kapnak meg januárban, hogy az ünnepek elmúltával is örömöt csaljunk
az arcukra.
Adventi
családi
futóverseny
eredményei:
Gyermek lány kategória:
1. hely Szalay Fanni
2. hely Szalay Nóra
3. hely Botos Maja
Gyermek fiú kategória:
1. hely Kiss Dávia
2. hely Botos Gergely
3. hely Domokos Péter
Felnőtt női kategória:
1. hely Szalay-Ticz Ágnes
2. hely Lelik Orsolya
3. hely Bazsó Erzsébet
Felnőtt férfi kategória:
1. hely Botos Szilárd
2. hely Szabó László
3. hely Esze Tamás
Programjainkon a következő évben is
szeretettel várjuk Dunaharaszti gyermekeit és felnőtt lakosainkat!
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Polgárőrség
Dunaharasztiban
1988-89 telén egy tragikus esemény miatt szerveződött
meg Dunaharasztiban a polgárőrség. Egy tizennégy éves
kislányt megerőszakoltak, ami sokkolta a községet és
óriási felháborodást váltott ki. A település férfi közössége,
édesapák kezdtek azonnal egyeztetni és szervezkedni, majd
elhatározták, hogy szervezett formában fogják óvni, védeni
a város biztonságát és nyugalmát. A Dunaharaszti Polgárőrség 2021-ben elnyerte a Pest megye legkiválóbb
Polgárőrsége díjat az évtizedek óta tartó következetes
és hűséges munka elismerése képpen. Fényes Istvánnal,
a Polgárőrség vezetőjével beszélgettünk, aki a társadalmi
munkája mellett több ciklus óta képviselő és a Városfejlesztési Bizottság elnöke.
A rendszerváltozás előtt nem léteztek polgárőrségek Magyarországon. Hogyan lehetett létrehozni
egy ilyen szervezetet?
Nem is polgárőrséget alakítottunk a kezdetekkor, hanem
egy önvédelmi csoportot, amit egy végtelenül tragikus esemény váltott ki belőlünk. Egy kislányt megerőszakoltak,
a kerítésen átdobtak, úgy találták meg a téli hidegben,
szerencsére élve… nem tudom elmondani, hogy milyen sokkoló volt ez számunkra. Pávics Jancsi barátommal elhatároztuk, hogy megalakítunk egy önvédelmi csoportot. Ez
is lett a nevünk, Dunaharaszti Önvédelmi Csoport. Bementünk a Polgármesteri Hivatalba Luttenberger Gusztáv
polgármesterhez és bejelentettük, hogy megalakulunk. Saját kocsikkal és saját benzinnel járőröztünk sokáig. Olyan
sikeres volt a mozgósításunk és olyan erős volt a tenni akarás, elhivatottság, hogy 180 ember csatlakozott hozzánk,
a mai napig megvan a névlista. Kocsinként 3 ember járt,
beosztás szerint indította a járműveket Pávics Jancsi, az
ő házánál volt a „főhadiszállásunk”, idővel CB rádiókat is
vettünk. Később a képviselő-testület megszavazta támogatásként a benzinjegyet, 600 Ft-ot kaptunk 1 éjszakára,
ez akkor 1990-ben elegendő volt. Este 10-től reggel 6-ig be
voltunk osztva, folyamatosan járőröztünk már a kezdetekkor is.
Volt valamilyen példa vagy előzmény az országban,
hogy hogyan működik egy ilyen csoport?
Nem volt példánk. Minket kerestek más települések, hogy
hogyan kell ezt csinálni, mert mi az elsők között hoztuk
létre Dunaharasztiban ezt az önkéntes alapon működő
csoportot. Amikor megalakult az Országos Polgárőr Szövetség 1990-ben, akkor engem is behívtak, mint a Dunaharaszti Önvédelmi Csoport vezetőjét. Megtisztelő volt
Kopácsi Sándor elnök úrral, ’56-os hőssel, altábornaggyal
és Markos Györggyel, az ismert művésszel az országos elnökségben együtt dolgozni. Akkoriban kezdtek megalakulni a polgárőrségek és akkor már kaptak komoly szakmai
segítséget a települések közösségei ahhoz, hogy meg tudják
alakítani a saját szervezetüket. Rengeteg munka volt, de
megérte. 2003-ban alakult meg a Dunaharaszti Városi Polgárőr Egyesület, ami a mai napig működik.
Mit csinál egy polgárőr? Mi a feladata és miben
különbözik a rendőr munkájától?
Alapvetően a közbiztonság fenntartása a feladatunk. A
polgárőrség a kezdetektől szorosan együttműködött a rendőrséggel, épp úgy, mint most. Ismertük Harasztit, mint

a tenyerünket, a balhés srácokat is ismertük, most is tudjuk, hol kell jobban figyelni. Betöréseket akadályoztunk
meg konkrétan is, komoly bűnözők elkapásában vettünk
részt, nemzetközileg körözött személyeket, akár gyilkossággal vádolt embereket is segítettünk kézre keríteni. Vannak
technikáink, módszereink, de csupán a látható és rendszeres jelenlétünk is visszatartó erővel bír. Mi a rendőrséget
segítjük, összedolgozunk, információkat adunk és kapunk,
a rendőrségnek vagyunk a füle és a szeme, ugyanakkor
nagyon szigorú szabályok szerint dolgozunk. És persze ott
vannak azok az örömteli, békés, kellemes feladataink is,
amikor valamilyen városi rendezvényt biztosítunk vagy pl.
a zebra szolgálatot teljesítjük a szeptemberi iskolakezdéskor. Ezeket a feladatokat évtizedek óta, gyakorlatilag 32
éve folyamatosan csináljuk. Forgalmat irányítunk, iskolásoknak, óvodásoknak és szüleiknek segítünk, Szüreti bált,
Városnapokat, Vagabond Korzót, különböző fesztiválokat,
rendezvényeket biztosítunk, éjszakai őrzést, szolgálatot
vállalunk, vagy a piacon vigyázunk a biztonságra. Mindezt önkéntesen tesszük a városért és az itt lakókért, mert
szeretjük Dunaharasztit, fontos számunkra, hogy élhető,
békés és nyugodt település legyen. A városi rendezvényekről
ismernek minket a legjobban a harasztiak és a sok pozitív
visszajelzésből tudjuk, hogy számítanak ránk.
Milyen segítségre lenne szüksége a Polgárőrségnek
ahhoz, hogy még hatékonyabb legyen?
Rövid megszakítással ugyan, de gyakorlatilag több mint
harminc éve vezetem ezt a civil szervezetet. Sok minden
változott, de az nem, hogy a legfontosabb feladatunk
mindig is az önkéntesek toborzása volt. Most is így van.
Emberre lenne szükségünk, még több önkéntesre. Ha csak
havi 1-2 alkalommal néhány órás szolgálatot tud vállalni
valaki, már az is nagy segítség. Anyagi támogatást kapunk
a város költségvetéséből, hogy tudjuk finanszírozni a benzint, egyéb költségeinket, technikai eszközöket. Soha nem
volt olyan kérésem, amit ne szavazott volna meg a Képviselő-testület, elismerik a munkánkat. A polgármester úr is
mindenben támogat bennünket. Aki kedvet kapott a csatlakozáshoz, kérem, jelentkezzen nálunk! Hölgyek is vannak
a polgárőrök közösségében, őket is várjuk!
További információ, elérhetőségek:
DUNAHARASZTI VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
Cím: 2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 16.
Telefon: +36 70 479 4184
E-mail: dhpolgaror@gmail.com
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Közélet
Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:
9.00 – 18.00
KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben,
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők

D.HARASZTI MENTÉSI PONT 24 655 443
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004
SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet

HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelőben
látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304
Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal
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TÜDŐSZŰRÉS
Tüdőgyógyintézet Törökbálint Mobil
Tüdőszűrő Szolgálata
Dunaharaszti Város Önkormányzata

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy
DUNAHARASZTI városban
2022. január 5-től - 2022. január 26-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 8.00 – 17.50 óráig
Kedden:8.00 – 17.50 óráig
Szerdán:8.00 – 17.50 óráig
Csütörtökön:8.00 – 17.50 óráig
Pénteken:8.00 – 17.50 óráig
A tüdőszűrés helye:
Dunaharaszti József Attila Művelődési
Ház, Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 2.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT
VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-

2021. novemberében
elhunytak neve és életkora
Bartok Lászlóné		
élt 79 évet
Bende Ilona		
élt 80 évet
Bujtás Csaba Imre
élt 55 évet
Ditrich Gyula Sándorné élt 77 évet
Dömötör György
élt 78 évet
Egri István András
élt 75 évet
Hegedűs Béláné
élt 88 évet
(augusztusban hunyt el)
Hirják Gyuláné		
élt 88 évet
Jászayné Balogh Gabriella
élt 75 évet
Kaltenecker Józsefné
élt 82 éve
Kosaras Tibor		
élt 61 évet
Máté Vincéné		
élt 89 évet
Paládi Béla		
élt 79 évet
Pataki Ferencné		
élt 74 évet
Pintér Gyula		
élt 68 évet
Ponáczné Gálfi Katalin élt 66 évet
Rofrics Imre Ervin
élt 69 évet
Simon Ferenc		
élt 79 évet
Szabó József		
élt 71 évet
Szántó László		
élt 65 évet
Tacsi Antalné		
élt 89 évet
Tilly Gyula Károly
élt 89 évet
Tollár Szilveszter Róbert élt 50 évet
Tóth-Szuszogó József élt 68 évet
(októberben hunyt el)
Tököli Antal		
élt 64 évet
Tököli Antalné		
élt 66 évet
Varga Pál		
élt 85 évet

nak évente egy alkalommal továbbra
is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a
vizsgálat díja 1.700,- Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által
országosan elrendelt összeg. Amennyiben a tüdőszűrés eredményére szükség
van, abban az esetben egy felbélyegzett
válaszborítékot is hozzon magával a
vizsgálatra! A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14 - 18
év közötti gyermekek szűrése ingyenes,
de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges! A törvény által kötelezetteknél, illetve a 18 évesnél idősebb
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TAJ kártyáját,
illetve
ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Kedvesek!

2021. novemberében
születettek névsora
Kassay Gyöngyvér

11. 02.

Rigó Balázs		

11. 02.

Ambrus Anabella

11. 03.

Lucz Emma		

11. 03.

Hegyi Zara		

11. 04.

Veres Liza		

11. 05.

Szijártó Anna		

11. 09.

Szijártó Emma		

11. 09.

Szombat Klaudia

11. 09.

Gorzó Patrik		

11. 10.

Várnai Dániel		

11. 11.

Boldoczki Benedek

11. 15.

Győri Dávid		

11. 15.

Sztojka Mirán		

11. 22.

Puskás Kinga		

11. 26.

Selimovic Bence

11. 29.

Szabó Márk		

11. 29.
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Mozgásfejlesztés
Képességfejlesztés
Pszichológiai tanácsadás
Logopédia
Felmérések
Felzárkóztatás
Terápiák
Szabadidős foglalkozások
részletes info:

www.bagolyzug.hu

Dunaharaszti,

Erzsébet u. 23-25.
www.facebook.com/Bagolyzug
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Megszépült
a Némedi út környezete
segített a Coca-Cola és a Zwack is

A közös munka jó példája annak a remek kapcsolatnak, amit az Önkormányzat a városunkban működő
cégekkel ápol.
A képen a Polgármesteri Hivatal és a Coca-Cola képviselői
láthatóak.
Júliusban indult a munka, szakaszosan haladtunk a 2021es év egyik legnagyobb beruházásával, a Némedi út környezetének felújításával. Megújítottuk a csapadékvíz-elvezető
hálózatot, új parkolókat, széles, kerékpározásra is alkalmas
járdát építettünk, a zöldsávban 125 fát és 10.000 cserjét,
gömbkőriseket, levendulákat, mirtuszloncokat ültettünk.
Vállaltuk és megépítettük az új Szent Imre Templom mindenki számára nyitott kertjét.
Az építkezés költségeihez két nagy helyi, világszinten ismert cég, a Coca Cola és a Zwack Unicum is hozzájárult,
amit ezúton is köszönünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a
társadalmi kapcsolatokat, a helyi vállalkozásokkal való jó
viszonyt. Ahogy a Zwack Unicum kiemelte, az egyik legelérhetőbb megoldás, amit bárki meg tud tenni a környezetéért, az a faültetés, ezért arra biztatnak mindenkit, hogy
támogassák a fenntarthatóság nevében az ilyen típusú kezdeményezéseket. A két cég által a Némedi út mellett ültetett fák évente 2-2 tonna CO2-ot szűrnek ki a levegőből.

természetesen visszajuttatjuk Önökhöz a felajánlott tárgyi
emlékeket, ezért kérem, hogy névvel és elérhetőséggel lássák el a felajánlásra szánt tárgyakat. A fotókat feliratozva
( dátum; esemény neve; a fotón látható személy(ek) neve,
osztály)
Várunk továbbá olyan művészi alkotásokat, melyek a művészeti kiállítás részei lehetnek. (pl. kézimunkák, rajzok,
festmények, irodalmi alkotások, gyűjtemények, fotók)
A felajánlásokat személyesen az iskola székhely épületének
(Földvári L. u. 15.) portáján lehet leadni,
e-mailben pedig a hunyadi115@hunyadi-dh.hu postafiókra
kérjük megküldeni.
A felajánlások és a művészeti alkotások leadási határideje:
2022. február 28.
További felvilágosítás a +36704912411- es telefonszámon
kérhető.
Köszönöm együttműködését és a támogatását jubileumi
hét megrendezéséhez!
Karlné Purczeld Erika

Polgárőrök az iskolában

Felhívás: „HUNYADI 115”
Tisztelt Pedagógusok, Szülők!
Kedves Tanítványaink!
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola a 20221/2022. tanévben ünnepli fennállásának
115. évfordulóját. Erre az alkalomra intézményünk 2022ben ünnepi programsorozattal készül. Az ünnepi hétnek
része lesz egy iskolatörténeti kiállítás a Laffert Kúriában,
művészeti kiállítás rendezése volt hunyadis pedagógusok,
diákok, szülők alkotásaiból a Hunyadi művészei címmel,
valamint évkönyv kiadása is terveink között szerepel.
Az iskolatörténeti kiállításhoz és az évkönyvhöz várunk
Önöktől fotókat, a legemlékezetesebb iskolai élményekről,
eseményekről szóló leveleket, visszaemlékezéseket, az iskolai élethez kapcsolódó tárgyakat (pl. iskolaköpeny, úttörő/kisdobos élethez kapcsolódó tárgyak, érmek, kupák,
oklevelek, füzetek, ellenőrzők stb). A kiállítást követően

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a „Polgárőrök a
parlagfűmentes településekért" program keretében az általános iskolák tanulóinak ismeretterjesztő, oktató programot indított el a 2018-as évben.
Az idei tanévben november 25-én a II. Rákóczi Ferenc
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általános Iskola is lehetőséget kapott a programban való
részvételre.
Eredetileg 4 osztály jelentkezett, de végül 2 felsős osztályban valósulhatott meg az előadás.
Az előadó nem csak a parlagfű veszélyeire hívta fel a figyelmet, hanem egy szolgálati segítő kutya (Lumen) közreműködésével egy kis "kutyaismerettel" is bővíthették
tudásukat a tanulók. Egy meghirdetett rajzpályázat is
kapcsolódott az ismeretterjesztéshez, amelyre 3 osztály tanulói adták be műveiket.
A legsikerültebb rajzokat ajándékokkal jutalmazták, ezek
között volt:
póló, tornazsák, toll, fülhallgató, labda, jegyzetfüzet, karkötő és pendrive is.
A résztvevő osztályok, illetve az iskola kapott még a programhoz kapcsolódó szóróanyagot és oktatási segédfüzetet is.
Köszönjük az Országos Polgárőr Szövetségnek és külön
köszönjük az előadást tartó Tonigold Nikolettának e lehetőséget.

Doni emléktúra

VAGABOND GERILLA
A 2020-as helyzet kényszerű, de frappáns szüleménye volt
a Vagabond Gerilla Akció, Dunaharasztiban.
Nem is gondoltuk volna / Na, jó! Titkon reméltük /, hogy
idén már-már hagyomány ízű ,szilveszteri feeling-keltés generálódik a Vagabond Korzó Egyesület, a CockLers és a
kíváncsiskodók, segítők vagy az épp erre-arra járók jóvoltából.
Hé ! 2022 ! Vigyázz ! Jövünk !
a Vagabond Korzó Egyesület
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Vitézi Rend Hagyományőrző Törzskapitánysága más egyesületek bevonásával (2021.01. 29-30) együtt részt vett 21.
Doni Hősök emléktúrán Csepel menetszázad néven.
Ráckeve, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tököl, Szigethalom, Taksony, Dunaharaszti településeket érintve a világháborús emlékműveknél katonai tiszteletadással emlékeztünk a hősökre.
2022.02. 5-6-án ismét elindul a Doni Hősök emléktúra. Előre láthatólag az indulás 2022.02. 04.-én Dunaharasztiról
lesz és a végcél Ráckeve 2022.02.05. A szervezők minden
kedves érdeklődőt szeretettel várnak A túra nyílt bárki
részt vehet rajta. Külön köszönet a Vitéz Mikecz Kálmán
Huszárbandériumnak az érintett önkormányzatoknak és
nem utolsó sorban a Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesületnek. A túrával kapcsolatban a szervezők a változtatás jogát fent tartják.
Máté József

Ü
YE S L E T
EG

ZIGET
MS
O

Haraszti MagyarTáncház

A Művelődési Házban

Január 14-én

18.30 órakor

A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
Naprakész információk a facebook oldalon.
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok,
tanítással!
Játszik Vizeli Bálint és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

Magyar Tánc oktatás gyerekenek

Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves
korú gyermekeket folyamatos csatlakozással a Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban
(Erzsébet u.21.).
Dunaharaszti Néptáncműhely
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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Tartalmas téli egytálételek
Télen kell a kalória, és jólesik a meleg is, amíg a finom
egytálétel készül. Oldalunkon néhány klasszikusan téli.
tartalmas étel receptjét osztjuk olvasóink között, remélve,
hogy néhányan kedvet is kapnak majd Önök közül az alábbi
ételek elkészítéséhez. Jó étvágyat….
SÓLET FÜSTÖLT LIBAMELLEL

Határtalanul szavalóverseny
December 8-án ismét egy fantasztikus szavalóversenyen
vettünk részt, ahol Dunaharaszti általános iskolásainak
felsősei közül a legjobbak mérhették össze verselési tudásukat, előadói képességüket.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nagy
múltú rendezvényének, a Határtalanul szavalóversenynek
a témáját idén Kosztolányi Dezső halálának 85. évfordulója adta, de nem volt megkötés, bármilyen XX-XXI. századi
határon innen és túl élő költő művével indulhattak a versmondók. A diákok két korcsoportban mérkőzhettek meg
egymással. A Laffert Kúria gyönyörű dísztermének karácsonyias hangulatát csak fokozták az igen komoly, színvonalas versek és a tanulók magasfokú felkészültsége. A
rendezvényt olyan kiváló művészetkedvelő és művelő zsűritagok értékelték, mint Galó Anita, Janák Farkas és Lehel
Endre. Maguk is kiemelték a gyerekek minőségi előadásmódját, a kiváló versválasztásokat, így nem voltak könnyű
helyzetben a rangsorolásnál. Ezt igazolják a helyezések is,
hiszen a 7-8. osztályosok korcsoportjában két második helyezett is lett.
A résztvevők nagy izgalommal várták a díjazást, s habár
csak az első három helyezettet értékelték szóban, senki
sem távozott üres kézzel, dicséret nélkül.
Büszkék vagyunk diákjainkra, akik a nehéz, vírus miatti
változó körülmények ellenére is komoly munkával, felkészülten és lelkesen versenyeztek. Gratulálunk nekik!
A következő eredmények születtek:
5-6. évfolyam
Negyedi Boglárka I. hely
(Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Láng Viktor II. hely
(Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
Kerekes Lilla Katalin III. hely
(Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
7-8. évfolyam
Bedő Katica I. hely
(Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
Lőrincz András II. hely
(Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola)
Marosi Hella II. hely
(Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Bárkányi Patrik III. hely (
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)

1. Előző nap beáztatjuk a babot. Másnap a zsíron megdinszteljük a hagymákat. Fűszerpaprikával megszórjuk, és
feleresztjük egy kevés vízzel. Rátesszük a kockákra vágott
libamellet, és pár percig együtt pároljuk.
2. Hozzáadjuk a felkockázott pulykahúst és megpirítjuk.
Ezután hozzáadjuk a babot és felengedjük annyi vízzel,
ami bőven ellepi.
3. Ízlés szerint sóval, borssal, oregánóval, bazsalikommal és
majoránnával fűszerezzük, majd addig főzzük, amíg a bab
és a hús megpuhul. Főtt tojással tálaljuk.
Hozzávalók: 50 dkg fejtett bab, 2 ek kacsazsír, 2 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, fűszerpaprika, 20 dkg füstölt libamell, 50 dkg pulyka felsőcombfilé, só, bors, oregano, bazsalikom, 1 ek majoránna, 3 l víz, 6 db tojás.
SONKÁS-GOMBÁS SÜLT PULISZKA
1. Lábosban 5 dl vízhez keverjük a kukoricalisztet, és
állandó kevergetés mellett megfőzzük. Sózzuk, borsozzuk, és sűrű kását készítünk belőle. Míg forró, hozzákeverjük a vajat és 10 dkg reszelt sajtot. Félretesszük és
kihűtjük.
2. Az apróra vágott hagymát az olajon néhány percig pirítjuk, hozzáadjuk először a felaprított gombát, majd a
felkockázott sonkát. Megsózzuk, megborsozzuk és 3-5 perc
alatt összesütjük. Hozzáöntjük a tejszínt, megszórjuk vágott petrezselyemmel és összeforraljuk.
3. Kiolajozott tepsibe helyezzük a kukoricagombócokat és
meglocsoljuk a gombás-sonkás tejszínes raguval.
4. Az elkészült puliszkát megszórjuk a maradék reszelt sajttal, és előmelegített sütőben 200 fokon 10-15 perc
alatt összesütjük.
Hozzávalók: 20 dkg kukoricaliszt, só, bors, 5 dkg vaj, 20
dkg sajt, 2 fej vöröshagyma, olaj, 25 dkg gomba, 15 dkg
főtt-füstölt sonka, 2 dl tejszín, petrezselyem.
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JÉGPÁLYA NYITVA TARTÁS!
2021. december 10-től 2022. február 13-ig
Nyitvatartási idő

hétfő – péntek: 		
08:00 – 14:00 iskolák számára fenntartott időszak
14:00 – 15:00 jégpálya karbantartás
15:00 – 20:00 bárki által látogatható időszak
20:00 – 21:00 jégpálya karbantartás
szombat – vasárnap:
08:00 – 14:00 bárki által látogatható időszak
14:00 – 15:00 jégpálya karbantartás
15:00 – 20:00 bárki által látogatható időszak
20:00 – 21:00 jégpálya karbantartás
Ünnepi nyitvatartás
2021. december 24., péntek: ZÁRVA
2021. december 25., szombat: ZÁRVA
2021. december 31., péntek:
08:00 – 14:00 bárki által látogatható időszak
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14:00 – 15:00 jégpálya karbantartás
15:00 – 20:00 ZÁRVA
2022. január 01., szombat:
08:00 – 14:00 ZÁRVA
15:00 – 20:00 bárki által látogatható időszak
20:00 – 21:00 jégpálya karbantartás
Tanítási szünetben és ünnepnapokon a hétvégi nyitvatartás van érvényben.
A korcsolya kölcsönzése: 800 Ft/pár/alkalom
A jégpálya használata helyi lakosok számára ingyenes,
mely a lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe.
A jégpálya nyitvatartási ideje alatt büfével várjuk Önöket
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet jelenleg hatályos állapota szerint a szabadtéri
rendezvényen az ott foglalkoztatottakon kívül, ha ötszáz
főnél kevesebben vannak jelen, azon koronavírus ellen nem
védett személy is részt vehet.
MASZK VISELÉSE – jégpálya területén történő munkavégzés kivételével – NEM KÖTELEZŐ!

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2022. január 06.-tól 19.-ig. terjedő időszakban, az adott ingatlanra
vonatkozó hulladékgyűjtési napon, munkatársaink külön járattal gyűjtik össze a hulladéktárolók mellé kihelyezett fenyőket. Amennyiben a kihelyezett fenyő nagysága meghaladja a 2 métert, akkor a hatékonyabb
és balesetmentes szállítás érdekében kérjük azokat kettévágni.
Boldog Új Esztendőt Kívánva!

DTkH Nonprofit Kft.

22 Dunaharaszti - 2022. január

DUNAHARASZTI HÍREK

Sport
Új, önálló sportegyesületté alakult
át a Dunaharasztin 2015 óta, a
Harmónia Budo SE kereteiben működő Taekwondo és Hapkido szakosztály. Az új sportegyesület neve DH
Mudo Sportegyesület lett.
Az új egyesület tevékenységi köre is
kibővült. A célok közt az európai és
távol-keleti küzdősportok és harcművészetek gyakorlása szerepel, kiegészítve a teljesítmény túrázással, valamint a terepfutással.
A harcművészeti vonalat Demény Ferenc elnök vezeti. Az olimpiai WT Taekwondo és a KHF Hapkido oktatása
mellett, a tervek közt Japán és Koreai
kard stílusok gyakorlása szerepel. Egy
későbbi hosszú távú terv, az Európai
Történelmi Harcművészetek (HEMA)
Dunaharaszti meghonosítása.
A sportegyesület másik ágát, a teljesítménytúrázást, Tacsi Marietta
elnökségi tag vezeti. Ő a későbbiekben a terepfutással tervezi bővíteni a
Sportegyesületet.
Októberben és novemberben a DH
Mudo Sportegyesület első eredményei
is megszülettek.
Október 10-én a Tradícionális Hapkido
Szövetség által Hódmezővásárhelyen
rendezett II. Nyílt Korea Hapkido Magyar Bajnokságon értek el szép eredményeket a dunaharaszti sportolók.
Geyerhosz Natália: Küzdelemben 65
kg-os összevont kategóriában 2. hely

Motocross
Krasznyánszky Nátán 3 éve szeretett
bele a motocrossba.
Már kicsinek is látszott rajta, hogy
nagy mozgásigényű gyerek.
Első sport iránti szeretete 3 évesen
a fociban mutatkozott meg nagypapa (Halász János) nagy örömére, aki
szintén tagja volt a DMTK csapatnak, azóta Nátán is a foci szerelmese
olyannyira, hogy a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola tanulója.
4 évesen a Youtube-on nézegette a
cross videókat és egy nap előállt,
hogy szeretné kipróbálni magát ebben a sportban is, ekkor elvittük a
CL4 motoros iskolába Czúni Lacihoz.
Már az első alkalom lázba hozta, egy
év elteltével megkapta az első KTM
motorját, majd 2021-ben úgy döntött

Gutti Daniella: Rúgástechnikában 12
éves korosztályban 3. hely, Lazasági bemutató 12 éves korosztályban 5. hely
Rosenbecher Renáta: Rúgástechnikában 12 éves korosztályban 2. hely, Lazasági bemutató 12 éves korosztályban 3. hely
Virág Bence: Fegyveres formagyakorlatban (kard) +18 éves korosztályban
1. hely, Hosszúsági esés +18 éves korosztályban 1. hely
November 27-én pedig a Dunaharaszti
városi sportcsarnokban megrendezett
WT Taekwondo Országos bajnokságon értek el helyezéseket az egyesület
sportolói.
Agócs Kristóf: 2. hely Kadett B fiú
gyorsrúgó versenyszámban
Geyerhossz Natália: 2. hely Kadett B
lány +55 Kg Küzdelemben és 3. hely
Kadett B lány gyorsrúgó versenyszámban
megmérettetné magát versenyeken.
Az első versenyre 2021. áprilisában
került sor Esztergomban, ahol 22 versenyzőből 8. helyezést ért el itt megérintette a verseny szele azóta nincs
megállás!
Edzője, Czúni László szerint, igazi versenyző válhat belőle. Motoros
technikája nagyon szép.
Eddigi eredményei:
Magyarország Nyílt Nemzeti Bajnokság futamai:
Piliscsév: 9. helyezés
Nemesbikk: 3. helyezés
Kiskunlacháza: 2. helyezés
Bugyi: 2. helyezés
Összetett helyezés 3.
MAMS Krosszfiúk Motocross Kupasorozat futamai:
Dunavecse: 2. helyezés
Zomba: 1. helyezés
Veszprémvarsány: 1. helyezés

Rosenbecher Renáta: 1. hely Kadett
lány gyorsrúgó versenyszámban
Az egyesület túrázói sem tétlenkedtek, az októberi és novemberi hos�szabb, szintesebb túráik:
Október 9-én Tacsi Marietta a DH
Mudo Sportegyesület túrázóinak képviseletében, részt vett a Pálos 70 túra
sorozat keretében rendezett, 75 kmes Boldog Benedek jubileumi túrán.
Ezen a túrán férfiaknak is becsületére
váló 80km-t tett meg, 2234 m szintemelkedéssel, 18,5 óra alatt.
November 27-én a Tanúhegyek nyomában nevű teljesítmény túrán vett
részt Tacsi Marietta és Fogarasi Anikó, mely 900 méter szintemelkedéssel
20 km hosszú volt.
Demény Ferenc

Hódmezővásárhely: 1. helyezés
Meghívásos verseny Kaposvár:
1. helyezés
Összetett helyezés 1.
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ÚJ ŠKODA FABIA GO,
LIMITÁLT DARABSZÁMBAN.

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT
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 ŠKODA FABIA GO modell (motorizáltság: 1.0 MPI 80LE) akciós induló alapára: 4 555 000 Ft. Ez a kedvezményes vételár kizárólag Porsche Bónusz 300 finanszírozással és Porsche Casco Bónusz biztosítással együtt érvényes. Országos szinten 50 darabban korlátozott
mennyiség erejéig érhető el. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. További részletekért érdeklődjön kereskedésünkben. Az akció meghosszabbításának joga fenntartva. A kép illusztráció, feláras többletfelszereltséget ábrázol.

www.porschem5.hu

A FABIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,4 – 7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99 – 173 g/km

skoda_fabia-Porsche_M5-180x130.indd 1
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Az új Multivan Fun modell
Innovatív asszisztensekkel és LED fényszórókkal

Már 12 999 000 Ft-tól

Az új Multivan Fun modell mindent tud a szórakoztató családi autózásról. A rugalmasan alakítható belső tér a kényelmes utazásról, míg
a 10” kijelző és a bluetooth kapcsolat a folyamatos konnektivitásról gondoskodik. A LED fényszórók, a centrál légzsák, a kikerülő és kanyarodási,
valamint a sávtartó asszisztens pedig a biztonságos célbaérést garantálja. Ráadásul már 12 999 000 Ft-tól elérhető kereskedéseinkben.
Az új Multivan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,5-8,4 l/100 km, kombinált CO₂-kibocsátása: 171-191 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 a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek)
is befolyásolják. A fentiekben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen megjelenő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.

Porsche M5

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

1000+
új termékkel várjuk
Dunaharaszti expressz üzletünkben!

Kibővült speciális táplálkozás, nemzetközi konyha és finest választékkal várjuk.

FROM

Nemzetközi
konyha

Organic
Speciális
táplálkozás

Válassza a gyors és egyszerű vásárlást!

