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sokéves tapasztalatunk van
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HÍREK
Dunaharasztin folytatott 
megbeszéléseket Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter

A Laffert Kúriában dr. Szalay László polgármesterrel és 
Pánczél Károly országgyűlési képviselővel több, a város 
számára nagy jelentőségű beruházásról egyeztettek.
A Marso Kft. új telephelyének ünnepélyes átadójára érke-
zett ma Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Du-
naharasztiba. A bővülés újabb 50 munkahelyet és növekvő 
helyiadó-bevételt jelent a városnak. A Marso Kft. Dunaha-
rasztiból fogja ellátni egész Nyugat-Magyarországot és to-
vábbi expanziót terveznek Szerbia és Szlovákia felé.
Az ünnepélyes esemény után a Laffert Kúriában Szijjártó 
Péter, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és dr. Szalay 
László polgármester az ipari park fejlesztése és a Budapest-
Belgrád vasútépítés kapcsán felmerülő infrastrukturális 
feladatokat beszélte át. Komoly esély nyílt arra, hogy az 
egyeztetés eredményeképp központi forrásokból segítséget 
kap Dunaharaszti a Paál László utca végén a körforgalom, 
illetve a vasúti aluljáró megépítéséhez, amelyek a 
legnagyobb horderejű fejlesztések között szerepelnek a 
közeljövőben.

Földforgalmi törvény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 1-től a 
Földforgalmi törvény több lényeges pontban változott, így 
2022. január 1-től a mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
földekre vonatkozó haszonbérleti, ill. adásvételi szerződé-
seket a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell küldeni 
jóváhagyás céljából. Ha az előzetes vizsgálat eredménye-
ként a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg 
az adásvételi/haszonbérleti szerződés jóváhagyását, akkor 
megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát 
és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A döntést 
közli az eladóval/haszonbérbe adóval, az adásvételi/ha-
szonbérleti szerződés szerinti vevővel/haszonbérlővel, va-
lamint az adásvételi/haszonbérleti szerződést megküldi a 
föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegy-
zőjének. A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi/
haszonbérleti szerződést a törvényen vagy megállapodáson 
alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. 
Fent leírtakra tekintettel kérjük, hogy a mező- és erdőgaz-
dasági hasznosítású földekre vonatkozó haszonbérleti, ill. 
adásvételi szerződéseket nem a jegyző, hanem a mezőgaz-
dasági igazgatási szerv részére szíveskedjenek megküldeni.

Adásvételi szerződés: Pest Megyei Kormányhivatal Földhi-
vatali Főosztály Földügyi Osztály
1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Haszonbérleti szerződés: Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 10
2300 Ráckeve, Szent István tér 3. 
A borítékra szíveskedjenek ráírni: „földügyi igazgatási el-
járáshoz”!

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Javasoljuk, hogy kezdjék el 
a kutak engedélyeztetését

A 2020. évi 125. sz. Magyar Közlönyben megjelent tör-
vénymódosítás szerint: „A Vgtv. [a vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVII. törvény] 29. § (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módo-
sításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett fel-
szín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a víz-
jogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 
31-ig kérelmezi.”
Ez alapján felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki még nem 
indította el az eljárást, kezdje meg a mellékelt kérelem 
kitöltését és az engedéllyel rendelkező tervezők megkeresé-
sét. A kérelemhez szükséges mellékletek: helyszínrajz a te-
lekről és a kút helyéről 1:100, vagy 1:200 méretarányban 
és fénykép a kútról.
Ásott és vert kút esetén a kérelmet elég a tulajdonosnak 
pontosan kitöltenie, a mellékleteket hozzátennie és aláírnia. 
Fúrt kút esetén szükséges az engedéllyel rendelkező 
tervezők közreműködése és aláírása a kérelemhez. Kérjük 
Önöket, hogy az engedélyezési eljárás kivitelezhetősége 
érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a kérelmek 
beadását. A tervezők kapacitása is véges, így ők sem fognak 
tudni több száz, több ezer dokumentációt elkészíteni az 
utolsó hónapokban. A kérelmek beadhatóak személyesen, 
postai úton, e-mailben a kuti.erika@dunaharaszti címen, 
vagy elektronikus úton, a Dunaharaszti Polgármesteri 
Hivatal hivatali kapujára beküldve. A kérelem letölthető 
a városi honlapról. További tájékoztatással az 504-466-
os telefonszámon is tudunk szolgálni. A hiányosan, pon-
tatlanul kitöltött vagy mellékletek nélkül érkező kérel-
mek nem számítanak az engedélyezés megindításának.

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

ÁLLÁSHÍRDETÉS

Dunaharasztin az ANNA-HÁZ POSTA középiskolai 
érettségivel rendelkező ügyintézőt keres.
Előny a postai felvevői gyakorlat, de hiánya nem kizáró 
körülmény.
Fényképes önéletrajzot a posta@duna-bauber.hu 
címre várjuk.
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A munka megkezdéseként dr. Szalay László polgármes-
ter beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfonto-
sabb eseményeiről, intézkedéseiről:

- A Némedi úti parkolósáv kialakítása az utolsó sza-
kaszon, a Táncsics utcától a Toldi utcáig folyamatban 
van.
- 5 db új gyalogos átkelő kiépítése fejeződött be (Rákó-
czi iskola előtt, a Határ út-Knézich utca csomópontban, 
a Mindszenty-Arany utcák csomópontjában, a Deák F. 
u. – Eötvös u. és a Deák F. – Jókai utca csomópont-
ban), a kiemelt közvilágítás kiépítése folyamatban van. 
A gyalogátkelők felfestésére és forgalomba helyezésére 
ezek után kerülhet sor.
- A Dózsa György úti ivóvízvezeték cseréje a Földvári 
és a Klapka utcák között megtörtént. A házi bekötések 
cseréje folytatódik. A kivitelező a nyomvonal helyreál-
lítását folyamatosan végzi. Az ÉDV Zrt. megkezdte az 
új házi bekötések élőre kötését.
- A Bezerédi Sportpark építési engedélyét megkaptuk, 
a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
- Az új bölcsőde építésének közbeszerzési eljárását el-
indítottuk.
- A Területi Gondozási Központ új, Akácfa utcai épüle-
tének használatbavételi engedélyét megkaptuk.
- Az Önkormányzat által finanszírozott tüdőszűrésen 
3742-en jelentek meg a művelődési házban, örülünk, 
hogy ennyien éltek a lehetőséggel.
- A hétvégi viharkárok felmérése folyamatban van, ahol 
szükséges, a biztosító-társaságokkal felvettük a kap-
csolatot.  
A beszámoló elfogadását követően egy szóbeli és egy 
sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg a Képviselő-tes-
tület. Döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be 
a Városi Bölcsőde vizesblokkjának felújítására, és ha-
tároztak arról, hogy megadják a kért tulajdonosi hoz-
zájárulást a tankerület számára, ez szükséges ahhoz, 
hogy a Hunyadi iskola felső tagozatának épületében 
felújítási munkálatokat végezhessenek.
Ezt követően a képviselők megtárgyalták az Önkor-
mányzat 2022. évi költségvetésének első olvasatát. A 
végszavazás február 21-én lesz majd, a részletekről ak-
kor számolunk be, előtte még dr. Szalay László pol-
gármester a közmeghallgatás alkalmával ismerteti a 
tervezetet. Az azonban biztos, hogy a bevételek és a 
kiadások egyensúlyban vannak, a város működése biz-
tosított, és az idei évben is jut majd keret beruházá-
sokra és felújításokra.

A testület elfogadta a nemzetiségi önkormányzatokkal kö-
tendő együttműködési megállapodásokat, a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények közti munkamegosztási megál-
lapodást, valamint az egyes intézmények és a hivatal mo-
nitoring stratégiáit. 

Nemrégiben módosult a polgármesterek juttatásait sza-
bályozó törvény, a képviselő-testület ennek megfelelően 
jóváhagyta a polgármester, valamint az alpolgármesterek 
illetményét (utóbbiak esetében tiszteletdíjait) és költség-
térítésüket. Ezután több olyan határozatot hoztak, me-
lyekkel ingatlanokhoz jut az Önkormányzat közterület (út) 
céljára, egy esetben adásvétellel, egy esetben cserével és 
egy esetben ellenérték nélküli felajánlás elfogadásával. Így 
a város tulajdonába kerül a Munkácsy utca egy leendő 
szakasza a Lehmann Kapitány utca és a Levendula utca 
között, a Dárda utca azon része, amely az Őrtorony és 
az Érme utcát köti össze, és egy parcella a Pitypang és 
a Levendula utcák között. Ezzel együtt hivatalos elneve-
zést kapott több, eddig „névtelen” belterületi útszakasz. 
Döntött ugyanakkor a testület arról is, hogy belterületbe 
csatol egy ingatlant a Déli Iparterületen, ipari-szolgáltató 
tevékenység végzése céljából. 

A képviselők módosították a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatot és a településképi rendeletet annak érdekében, 
hogy hatékonyabban tudjanak fellépni a nem kívánt, te-
lepülésképbe nem illeszkedő építkezések ellen. Elfogadták 
az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervét és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszá-
molót, majd dr. Szalay László polgármester berekesztette 
az ülést.
 

2022. február 1-jén megtartotta idei első rendes, munkaterv sze-
rinti ülését Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Közmeghallgatás!

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi rendes közmeghallgatását 2022. február 16-án, 
18 órakor tartja a József Attila Művelődési Ház nagytermében.
A közmeghallgatásra dr. Szalay László polgármester és a képviselő-testület tisztelettel meghív minden érdeklődőt. 
A rendezvényen a maszkviselés kötelező.
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Keresztény szemmel
Imahét a keresztények egységéért
Már a 18. század közepén bimbódzott a fenti gondolat, de 
markánsan a huszadik században fogalmazódott meg, hogy 
a különböző keresztény felekezetek találjanak egymásra. Az 
egységtörekvésnek volt egy sajátságos történelmi oka. Az Eu-
rópán kívüli misszió hozta felszínre, hogy a különböző egyhá-
zak a misszió révén nemcsak az Evangéliumot „exportálták”, 
hanem egymás közötti feszültségeket is. El tudom képzelni, 
hogy egy fekete afrikai nem értette, ő keresztény lett egy 
protestáns misszió szolgálata révén, a sógora is keresztény 
lett a szomszéd faluban valamelyik katolikus misszió révén, 
de azt tanították nekik, hogy egymással semmiféle közösséget 
ne vállaljanak, mert a közös hit „elválaszt”. Ahogyan egy a 
Biblia, egy a Krisztus, komolyan kell vennünk a közös hit, 
közös gyümölcseit is. Ez nem azt jelenti, hogy a felekezetek 
feloldódjanak egymásban, éppen ellenkezőleg, a sajátságos 
hagyományaik megélésével, gazdagíthatják a hit egységét. 
Ezt élhettük meg az idei ökumenikus imahéten is, itt Harasz-
tiban is. Máté evangéliuma adta az alaptémát.  „Láttuk az ő 
csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt2,2) 
Az Evangélium szerint megjelenik a csillag (pontosabban csil-
lag konstelláció), A napkeleti bölcsek ezért útnak indulnak, 

megkeresni a világ urát. Hamis csillagok kínálnak ma is ha-
mis életmegoldásokat. Vigyázat! Nem minden sztár (csillag) 
valódi Csillag! Az igazi csillag az életre hív, az élet teljességé-
hez vezet. A keresztények a világmegváltó Krisztushoz keres-
nek utat. Ez az út nem a gagyigyöngyök világa, hanem út, 
igazság, élet. Ebben van valóban élhető élet, remény a végső 
dolgokban, tartás a mindennapokban. Jó, hogy így van!

Varsányi Ferenc 

Képek és festők

GEO
Tavaly október elején a Dunaharasz-
ti Összművészeti Egyesület (DÖME) 
jó néhány tagja részt vett az ad-
riai Jadriján szervezett művészte-
lepen. Az alkotó csoport témája a 
Föld volt és ennek megfelelően sok 
érdekes alkotás született melyek 
elsősorban a tájélményből táplál-
koztak, de nem természetelvű alko-

tások, hanem inkább a táj intenzív 
élményéből keletkezett expresszív 
nyomatok. Decemberben a Laffert 
Kúriában, GEO címmel már látható 
volt az anyag, ahol a megnyitón le-
vetítették a telepen forgatott áldo-
kumentum filmet is, mely rendkívül 
szemléletesen mutatja be a bioborz 
rejtélyes történetét. A projektet a 
Magyar Kultúra napja alkalmából 
január 22-én meghívták Budaörsre, 
ahol a PostART kávézó és kiállító 
tér vendégeként február közepéig 
lesz megtekinthető. 

A kiállító művészek: Báhidszki Petra, 
Breszkovics Bernadett, Haba Erika, 
Molnár Eszter, Lehel Endre, Mikó F. 
László, Rácz Róbert, Uzsák Sándor, 
Volker Schwarz.
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2022-ben az Év fája a nagylevelű hárs

Immár kilencedik alkalommal választották meg az Év Fá-
ját Magyarországon. Az Országos Erdészeti Egyesület által 
kezdeményezett online szavazáson bárki leadhatta kedvenc 
fafajára a voksot. A beérkező 2192 szavazatból 1419 a 
nagylevelű hársra érkezett. Ez a fafaj igen hosszú életkort ér 
meg, hazánkban több száz éves famatuzsálemek is ismertek, 
emelte ki Sütöriné dr. Diószegi Magdolna, a MATE (Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) Tájépítészeti, Tele-
püléstervezési és Díszkertészeti Intézet Dísznövénytermesz-
tési és Dendrológiai Tanszékének munkatársa.
A megtisztelő cím birtokosa régóta kedvenc díszfáink egyike. 
A mályvafélék családjába tartozó nagylevelű hárs (tudomá-
nyos nevén Tilia platyphyllos) hatalmas termete, terebélyes 
koronája erőt sugározva ígér menedéket.
„A hársak ültetéséről már a középkori kolostorkerteket be-
mutató krónikákban is lehet feljegyzéseket találni, s ha-
zánkban a hársakat ültették elsőként kifejezetten díszfaként 
Mátyás király korában. A kolostorokon kívül templomker-
tekben, de udvarházakban, kastélyparkokban is előszeretet-
tel telepítettek hársakat, illetve utak menti fásítás céljaira 
is.” A fa szépsége főként szabad állásban érvényesül, a nagy-
városok páraszegény, szennyezett levegőjét, a száraz környe-
zetet nem viseli el. Előfordulását tekintve, a MATE mun-
katársától megtudtuk, a nagylevelű hárs hazája Közép- és 
Dél-Európa, Kis-Ázsia, a Kaukázus. Hazánkban főleg a kö-
zéphegységi erdőkben és a Dél-Dunántúlon honos, leginkább 
a bükkösök és gyertyános tölgyesek övében alkot előerdőt, 
az északi lejtőkön és szurdokerdőkben magas kőrissel, he-
gyi juharral él együtt, hárs-kőrises, gyertyános tölgyesekben 
fordul elő. Gyors növekedésű, közepes vízigényű faj, üde, 
mélyrétegű, humuszos talajban érzi jól magát, árnyékos fek-
vésben is jól fejlődik.
A hárs virágai illatosak, ahogy a belőlük készülő méz is. Mi-

DUNAHARASZTI HÍREK

Haraszti MagyarTáncház
A Művelődési Házban

Február11-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 Duna-
haraszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).
Dunaharaszti Néptáncműhely
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!

ről ismerhetjük fel? „A többnyire 20-25 méter, de kedvező 
termőhelyen akár 30-40 méter magasságot is elérő szépség 
lombkoronája kezdetben szabályosan kúpos vagy tojásdad, 
idős korában azonban terebélyessé válik. Zöldesbarnán vagy 
vörösbarnán fénylő fiatal hajtásai szőrösek. Széles, élénkzöld 
levelei szórt állásúak, csúcsuk röviden kihegyezett, a levél 
széle szabályosan és élesen fűrészes, a fogak kihegyezettek.” 
A nyári nagy melegben kellemes hűsölést biztosító árnyéká-
ban megbújva törzsét is megvizsgálhatjuk: hengeres, kér-
ge fiatalon sima, zöldesszürkés színű, később sötétszürkés 
és hosszirányban mélyen repedezetté válik. Fénylőn zöldes 
vagy vörösesbarna vesszőit közelebbről szemügyre véve 5-6 
mm-es, fénylő liláspiros rügyek láthatók.
A nagylevelű hárs finoman illatos virágai sárgásfehérek, a 
nyár elején, már június első felében nyílnak, az elsőként vi-
rágzó hazai hársunk. A virágok többnyire 3 tagú, néha 2-7 
tagú csüngő álernyőket alkotnak, a porzószálak hosszabbak, 
mint a szirmok. A fafaj kiváló méhlegelő. A hársméz inten-
zív illatú, gazdag flavonoidokban, emiatt kiválóan alkalmas 
a felső légúti betegségek, alvászavar enyhítésére, illetve gör-
csoldó hatása is van.
Érdekesség: a középkor szent fája volt a hárs, puha fája 
miatt nagyszerűen lehet faragni is, így például templomi 
szobrok készítéshez is felhasználták.
Forrás: WIKIMEDIA COMMONS, INATURALIST
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Épül a református ovi
2022. szeptemberében megnyílik a Dunaharaszti Reformá-
tus Gyülekezet 150 férőhelyes, 6 csoportos óvodája. Az 
alábbi írásomban néhány fontos kérdést szeretnék tisztázni 
az újonnan születő intézményünkkel kapcsolatban. 

Hogyan kezdődött?
A Dunaharaszti Református Gyülekezet aktív, szolgáló 
tagjai között a 1990-es évektől kezdve vannak óvónők. 
Először az ő szívükben fogalmazódott meg a református 
óvoda alapításának gondolata. Akkor még elérhetetlen 
álomnak tűnt ez, de a mag elvetődött a mi szívünkbe 
is. Rá 10 évre, a Hétszínvirág Óvoda Andrássy utcából 
való elköltözésekor felvetődött az intézmény átvételének 
lehetősége. Ezidőben közösségünk a templomépítés fel-
adataival volt megterhelve, ezért nem tettünk lépéseket 
az óvoda alapításra. 
A Bibliában azt olvassuk: “Mindennek megszabott ide-
je van, megvan az - Istentől elkészített - ideje minden 
dolognak az ég alatt.” /Prédikátor 3,1/ Ezt tapasztal-
tuk meg az óvoda alapítással kapcsolatban is, hiszen 
2018-ban a Magyarországi Református Egyház azután 
írta ki az óvodaépítésre pályázatot, hogy gyülekezetünk 
már felépítette templomát, és a környezetébe tartozó 
épületeit is korszerűsítette, s így felszabadultunk erre a 
szolgálatra. Másrészről az elmúlt évtizedekben a gyüle-
kezetünkbe járó és hitüket gyakorló óvónők száma csak 
tovább gyarapodott, s így megalapozottá vált az a re-
ménységünk, hogy az új óvodánk nemcsak a nevében 
lesz református keresztyén, hanem a szellemiségében is. 
Harmadrészt – és nem utolsó sorban - városunk növekvő 
lakossága is indokolttá tette a pályázatunk benyújtását. 
A magot, amit az Úristen a ‘90-es években a szívünkben 
vetett, így keltette ki. 

Miért éppen a temetővel szemben?
Amikor Dr. Szalay László polgármester urat tájékoz-
tattuk Egyházunk óvodaépítési szándékáról, azzal a ha-
tározott kéréssel állt elő, hogy a tervezett 4 csoportos 
helyett egy nagyobb, 6 csoportos óvodát építsünk. A 
plusz két csoport költségét az önkormányzat a temetővel 
szemben levő 5.000 m2-es telek ajándékozásával kívánta 
ellensúlyozni. Tekintettel arra, hogy a telek környezeté-
ben hamarosan városunk új általános iskolája is felépül 
és a terület intézményi besorolást fog kapni, továbbá, 
hogy a szomszédságában Haraszti egyik újépítésű la-
kónegyede található, a felajánlást köszönettel elfogad-
tuk és örömmel igyekszünk eleget tenni a még nagyobb 
igénynek. 

Miért Kisharang Óvoda?
Gyülekezetünk vezetősége (presbitériuma) gyülekeze-
tünk tagjait bevonva igyekezett az új református óvo-
dánk nevét megtalálni. 2020. március 4-én, a beérkezett 
javaslatok mérlegelve, végül a “Kiscsillag” és a “Kisha-
rang” nevek közül, az utóbbi mellett döntött. 
A harangoknak évszázadok óta szimbolikus jelentősége 
van a keresztyénség életében. A harangszó figyelmez-
tetett az időpontokra, a bajra, elsiratta a halottakat s 
ugyanakkor alkalomról alkalomra kitartóan hívogatta és 
hívogatja ma is a híveket a templomba, Jézus Krisztus 

lábai elé. Ez utóbbi jelentést szeretnénk hangsúlyozni az 
óvodánkban. 
Jézus Krisztus azt mondja: “Engedjétek hozzám a kis-
gyermekeket” /Máté evangéliuma 19,14/. Ennek a fel-
szólításnak szeretnénk eleget tenni. Azért imádkozunk, 
hogy a felépülő új intézményünk legyen olyan, mint egy 
kisharang, ami hűségesen Jézusra mutatva, hívogatja a 
gyerekeket és családjaikat a Vele való élő közösségre.

Kiket várunk az óvodába?
Óvodánkat városunkért építjük, ebből adódóan nem-
csak a reformátusokat várjuk oda, hanem minden olyan 
gyermeket és családot, aki el tudja fogadni, hogy intéz-
ményünk a református keresztyén hitvallást és értékren-
det a szeme előtt tartva igyekszik majd a mindennapi 
életét szervezni. Nem lehet kérdéses, hogy a beiratkozó 
gyerekekkel együtt fogunk imádkozni és a hittanórákon 
együtt fogunk odaülni Jézus Krisztus lábai elé, hogy - a 
hittanoktatókon és lelkipásztorokon keresztül – Ő tanít-
son bennünket.    

Mikor nyílik meg az új óvodánk?
Terveink szerint a kivitelező 2022. júniusában elkészül, 
így szeptemberben meg tudjuk nyitni az ovit.  

Hol lehet további információkat találni a leendő 
intézményünkről?   
A Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda facebook 
oldalán lehet az aktuális híreinkről értesülni. Ide vár-
juk a leendő munkatársaink és óvodásaink jelentkezését 
az alábbi email címen:  dunaharaszti.kisharang.refovi@
gmail.com

Faragó Csaba lelkipásztor
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VALENTIN-NAPRA: Szeretetösvény 
Székelyhídon. Mivel Petőfi Sándor Er-
délyben, Erdődön ismerkedett meg 
Szendrey Júliával, és ott is házasodtak 
össze - a PETŐFI EMLÉKÉV kapcsán, 
ebből kiindulva született Böjte Csaba 
ötlete -, amely a párkapcsolatokat hiva-
tott így felfrissíteni, megerősíteni. Egy 
játékos együttélési tréning, egy tudatos 
kalandtúra kilenc állomása során arra 
ösztönzik a párokat, hogy próbálják 
megfogalmazni egymás szemébe nézve 
az egymás iránti érzelmeiket - akár írás-
ban, versben, rajzban, vagy szóban. A 
Szeretetösvény biciklis vándortáborral 
is kiegészül, hiszen Koltóig le tudnak 
kerekezni a párok, hogy ihletet-inspirá-
ciót nyerjenek a híres szerelmespártól. 
Íme, Petőfi Sándor vallomása Júliának: 
„Száll a felhő, magasan, magasan, / Az 
én rózsám messze van, messze van. /
Száll a felhő nyugatra, nyugatra, /A 
napnak is arra van az utja. /Szállj, fel-
hő, szállj a rózsám fölébe, Mondd, hogy 
oly bús a szivem, miként te. / Szállj te 
is, nap, a rózsám fölébe. / Mondd, hogy 
úgy ég a szívem, miként te. (Berence, 
1846. szeptember)

Városi kultsétánk helyszíne „A Dobó 
István utca mintegy 180 méter hosz-
szú, és a Felsővárosban található. Nevét 
1986-tól viseli; a „haraszti Rózsadomb” 
kezdeténél a Szondi és a Dr. Posta Sán-
dor utcát köti össze.”- Írja Dr. Helmé-
czy Mátyás helytörténész.
450 éve, 1572. július 10-én szerednyei 
várában meghal Dobó István. 1502-
ben Szerednyén született Dobó Ist-
ván, aki várkapitányként állt a fontos 
erősség élén, és mindent megtett annak 
érdekében, hogy Egert megerősítse: 

élelmet, lőport, hadianyagot halmozott 
fel, és a katonai létszámot is elegendő 
mennyiségűre duzzasztotta. Ez a stra-
tégia bevált, és mert nem bízta a vélet-
lenre a hadiszerencsét, az így megerő-
sített Eger öt hétig állt ellen a török 
seregnek, csúfos vereséget mérve rájuk. 
A kapitány azután Erdélybe került vaj-
daként. Fájdalom, hogy a nagyúrról az 
a rágalom terjedt el, hogy összeesküvést 
szőtt a császár ellen, pedig bizonyíté-
kok sem kerültek elő ellene; várfogság-
ba vetették. Ám hiába nyitották meg 
börtöne ajtaját, a tönkretett, egykori 
egri hős hamarosan meghalt. Dobó sír-
kövének fedőlapja ma Egerben látható, 
sírját pár éve véletlenül találták meg a 
dobóruszkai altemplomban.
EGY KIS TÖRTÉNELEM + GASZT-
RONÓMIA – A török uralom Pest 
(-Pilis-Solt-Kiskun vár)megyében Buda 
visszafoglalásával ért véget.  Az isz-
lám hódoltság és a kuruc harcok után 
betelepített németajkúak a Német-
Római Birodalom és Ausztria különböző 
területeiről érkeztek hazánkba, elsők 
között valóban a Svábföldről, Baden és 
Württemberg tartományából. Jobbára 
csak sváboknak nevezik a betelepülő-
ket, holott bajor, hesseni és frank szár-
mazásúak is voltak közöttük. Kegyelmi 
időszak volt ez: a 150 év lemaradást, 
amelyet a mérhetetlen török pusztítás 
okozott, így sikerült kiegyenlíteni, mert 
e „harmadik honfoglalók” fejlett polgá-
rosult kultúrát, gazdaságot, szemléletet 
hoztak magukkal. A Harasztin ma is 
élő németajkúak ősei a báró Lafferttel 
történt szerződés alapján telepedtek 
meg itt, ugyanis a földbirtokos osztotta 
fel a területet jobbágytelkekre. Tanú-
ként, 1716-ból maradt fenn a katolikus 
templom előtt álló barokk Nepomuki 
Szent János szobor; amelyet Laffert 
Ferdinánd báró, a barokk templom 
(mára sajnos nem maradt fenn) patró-
nusa állíttatott.
A németajkúak étkezési kultúrája sajá-
tosan magyarországi német konyha. A 
mártások fontos szerepet töltenek be az 
ételkészítésben, a legkedveltebbek egyi-
ke a paradicsommártás. Nem maradha-
tott ki egy lakodalom menüsorából, vagy 
a vasárnapi ebéden a főtt húsok mellől 
sem, mert nagyon ízletes -különben is a 
háziasszonyok mindig befőztek paradi-
csomot. Így készül: 4 evőkanál olajat/
zsírt lábasban kissé megforrósítunk, és 
2 púpozott evőkanál finomlisztet zsem-
leszínűre pirítunk. 4-5 evőkanál paradi-

csom-pürét, vagy még egyszer ennyi -le-
vet hozzáadunk, fölöntjük ízlés szerint 
vízzel, megsózzuk, megcukrozzuk, és 
zellerzöldet hozzáadva, finom sűrűre 
főzzük. Könyvtárunkban találnak még 
„echte swäb” recepteket!

OLVASTA(D) – Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy kisfiú, aki cso-
dálatos udvarházakról, tornyokról, vá-
rosokról álmodott. Képzelete telis-tele 
volt ezekkel az épületekkel. És ez a 
varázslat majdan, a kitartó tanulásnak 
és munkájának köszönhetően valóra is 
vált! A hajdani székely kisfiú, akit Kós 
Károlynak hívtak, felnőttként világhí-
res építész lett. A meseíró-, terapeuta 
Boldizsár Ildikó: A FIÚ, AKI VARJÚ-
VÁRRÓL ÁLMODOTT, azzal kezdi 
a történetet, hogy „Minden gyerek ál-
mokkal a szívében születik, olyanokkal, 
amelyeket későbbi életük során megva-
lósíthat... (5+ )
Lassan itt a tavasz, mivel az igazi jó 
idő még várat magára, ezért inkább a 
szoba melegéből tervezzük a kerti te-
endőket. A felelősen élő embernek újra 
kell gondolnia személyes életmódját, 
és a fenntarthatóság irányába kell vál-
toztatnia, egy tudatosabb életmódra, 
a fogyasztásorientált, erőforrás-pazarló 
életmód alternatívájaként. Tényiroda-
lom széles választékát kínáljuk olyan 
témákban, mint a környezettudatos-
ság, minimalizmus, műanyagmentes 
életmód, városi kertészkedés, lassítás, 
vegán táplálkozás, újrahasznosítás 
vagy a digitális absztinencia. Segít-
séget kapunk ötletekhez és kivite-
lezéshez is például Wolfgang Seitz: 
NÖVÉNYTÁMASZOK, PERGOLÁK, 
RÓZSAÍVEK című könyvéből, amely a 
Csináld magad sorozatban jelent meg. 
Segítsünk a természetnek, hiszen vitán 
felül áll, hogy a kert kialakítására a fel-
használható anyagok közül a legszebb 
maga az élő növényvilág! Természet 
anyánk valóban zseniális építőmester, 
csak kissé lassan dolgozik, mert éve-

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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kig tart, mire az árnyékot adó fák zárt 
tetőzetet alkotnak. A forrósodó klíma 
miatt érdemes futónövényeket bevonni 
az árnyékolásba, ráadásul nagyszerű 
porfogók, ugyanakkor meghitté, ba-
rátságosabbá, sőt ha virágoznak, ak-
kor színpompássá is teszik a kertünket 
– vertikális irányban! Mindenféle zöld 
fal jó védelmet nyújt az eső, szél, hideg 
és a hőség ellen, és nem kevés oxigént 
termel. A leggyorsabban az egynyári 
fajtákkal érünk célba, de vannak hosz-
szú életűek is. Ebből alakulnak ki a tu-
datosan fejlesztett lugasok és pergolák, 
vagy a káprázatos rózsaívek, amelyeket 
„zöld szobafalnak” lehet használni. Jó 
tanácsokat kaphatnak Seitz-től a terve-
zéshez, hogy a felfelé törekvő növények 
stabil támasztékát kiválaszthassák és 
elkészíthessék. Már 15-20 perc szabad-
ban töltött idő is növeli a szerotonin 
szintet, amitől boldogabbnak, nyugod-
tabbnak és fókuszáltabbnak érezzük 
majd magunkat!

Egy kerttervezéssel foglalkozó könyv-
ben kötelező történeti visszapillantást 
is bemutatni – mondja a világhíres 
John Brookes „A KERTTERVEZÉS 
ISKOLÁJA című albumában. Így is 
tesz, sőt egész – szebbnél-szebb fotók-
kal illusztrált – írásán is következetesen 
végére jár a különféle éghajlati, földraj-
zi kertépítészeteknek, stílusoknak, vagy 
az új irányzatoknak. A legrosszabb 
adottságú, sötét, elhanyagolt telekből 
is képes kertkompozíciót kialakítani, 
ahogy a teret manipulálva „becsapja” 
a tekintetet, és meghitt, a szabadban 
való kikapcsolódásra csábítja a házia-
kat, megtalálva a (színben, textúrában, 
nagyságban, igényben) megfelelő nö-
vényeket, amelyek kedvük szerint fej-
lődhetnek. Ügyel arra is, hogy odaillő 
szaniterekkel, kerítésekkel, lépcsőkkel, 
falakkal, díszítőelemekkel „öltöztesse 
fel” a teret, nem hagyva figyelmen kívül 
a műszaki létesítményeket sem. 
Amanda Bassetti: KARON KÖTÉS 
című műve arról szól, hogy néhány 
gombolyag fonalból milyen pazar és 

divatos holmit, lakásdíszítő kiegészítőt 
készíthetünk magunknak, vagy aján-
dékba másoknak is, ezzel örömet sze-
rezve. A könyv arra ösztönöz, hogy 
próbáljuk ki a technikákat, nézzük át 
a fázisfotókat és az útmutatókat lépés-
ről lépésre, hogy megismerjük a karon 
kötés fogásait és mintáit. Súlyos és 
szúrós kötőtűk nélkül alkothatunk kre-
atívan, mert a lehetőségek tárháza vég-
telen – gyönyörű kézimunkák látványa 
támasztja alá ezt az ígéretet.

Tom Phillips: A VILÁG HÜLYÉI című 
könyve lehetett volna ennél sokkal-sok-
kal vastagabb! Ez a fanyar humorú írás 
alapvetően tudományos oldalról közelíti 
meg a hülyeség, mint az emberiség ál-
landó kísérőjének tényezőjét: megma-
gyarázza, hogy milyen agyi folyamatok 
játszódnak le bennünk, amikor téve-
dünk, bakizunk, rosszul döntünk. A leg-

érdekesebb részek azok, melyek konkrét 
hülyeségekről szólnak; pl. a kommunista 
diktátor Mao-Ce Tung 70-es évekbeli 
nagy ötlete, miszerint a verebek kárte-
vők, ezért ki kell őket irtani. Így minden 
kínai (egymilliárd) csapjon akkora zajt, 
hogy a veréb ne tudjon pihenni, és akkor 
majd lehullik a levegőből. Így is lett. A 
verebek természetes eledelének számító 
összes növénypusztító rovar úgy elpusz-
tította a termést, hogy körülbelül negy-
venmillió kínai halt éhen emiatt! Készül-
jünk fel, hogy ezek a sztorik elkeserítők 
ránk nézve. - Az ajánlott művek mind 
kölcsönözhetők; ismerjék meg a nyilvá-
nos könyvtári böngészés élményét, vár-
juk szeretettel az érdeklődőket!
ONLINE KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
ÉRETTSÉGIZŐKNEK – a város szí-
vében a Dunaharaszti Városi Könyv-
tárban.
FEBRUÁRI PROGRAM: Mini Ga-
léria – „Hobbi vagy nemes időtöltés? 
Jó levegőre vágytunk, ezért költöztünk 
45 éve Dunaharasztira. Nyugdíjasként 
a kertészkedés mellett hobbimmá vált 
a gobelinkészítés. Örömöt szerez egy 
szép kép elkészítése és ezt szeretném 
másoknak is megmutatni. Köszönöm a 
könyvtárnak, hogy ezt lehetővé tették! 
Tisztelettel: Ölvedy Jenőné Nusi”
Február 10.16:00-18:00 Játékdélután. 
- Február 24. 17:00-19:00 Helytörté-
neti Klub.

REJTVÉNY: mit ábrázol a régi képes-
lap? A januári rejtvény-megfejtés: Rákó-
czi-ligeti Nyári színház, amelyet a Ker-
tegyesületi Otthon Casino tartott fenn.
A 2020-ban befizetett adó 1%-a, ame-
lyet a Dunaharaszti Városi Könyvtár-
nak ajánlottak fel: 167.470 Ft. 
Köszönjük szépen! 
Rendelkező nyilatkozat az adó egy szá-
zalékáról: Dunaharaszti Városi Könyv-
tár, 2330 Dunaharaszti, Dózsa György 
út 12/b. Adószámunk: 16794601-2-13 

Dunaharaszti - 2022. február 9
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Recept
Kocsonya
A kocsonya egy hagyományos, minden 
európai nép konyhájában fellelhető 
hideg étel, amely sajátos „kocsonyás” 
állagát a megdermedt, zselatint tart
almazó levének köszönheti.
A házisertés kevésbé nemes, zsíros, 
porcos, csontos részeit (fej, farok, 
bőrke, köröm)  zöldségekkel,  fűsze-
rekkel abálják, azaz enyhén sós vízben 
95  °C-on főzik. A zselatin alapjául 
szolgáló kollagén eközben kioldódik 
a szaruképletekből. Elkészülte után 
hűlni hagyják, ülepítik vagy leszűrik, 
a húsokat tányérokba adagolják, 
zsírtalanított levét rámerik. Egyes 
tájegységeken ekkor adják hozzá a 
finomra pürésített főtt fejtett babot. 
Hideg helyre teszik, így kihűlés után 
zselésedik, megszilárdul. Hidegen fo-
gyasztható. Borjúból, halból is ké-
szülhet.
Az első, kocsonyával kapcsolatos ma-
gyar írásos emlék 1544-ből való. A mis-
kolci közmondások közül országosan 
ismertté vált a „Pislog, mint a miskolci 
kocsonyában a béka”. A történet még 
a hűtőgép feltalálása előtti időből való, 
amikor a pincében tárolták a hűtést 
igénylő ételeket, vendégek tértek be 
Miskolc főutcáján a Három Rózsa ven-
déglőbe (maga az épület ma is látható, 
homlokzatán a három rózsa dombor-
művével). A vendégek kocsonyát ren-
deltek, a vendéglősné meg lement érte 
a pincébe, a sötétben nem vette észre, 
hogy a hűlő kocsonyába beleugrott, és 
a zselésedő anyagba ragadt egy béka, 
és így tette le az ételt az asztalra a 
vendégek elé. A humoros történet ha-
mar elterjedt, és vele a szólás is.
A 2000-es évek óta egy újra felfedezett 
szokás hódít teret számos magyar te-
rületen: a bab hozzáadása a kocsonyá-
hoz a dermedés fázisa előtt. 
Íme egy könnyen elkészíthető recept:

- A füstölt tarját, a megtisztított kör-
möket és a sertésbőrt egy nagy fazékba 
tesszük és annyi vízzel öntjük fel, hogy 
bőven ellepje.
- Miután felforrt, lehabozzuk, beletesz-
szük a gerezdekre szedett fokhagymát, 
a fekete borsot, a vöröshagymát és íz-
lés szerint sózzuk.
- A kocsonyát addig főzzük, ameddig 
a körömnél a húsos-bőrös rész szinte 
már leválik a csontról (kb. 2-3 óra). A 
tarját 1 óra után kivesszük.
- Amikor a kocsonya készre főtt, pihen-
tetjük 10 percet az asztalon, először 
kanállal leszedjük a zsírt, majd papír-
törlőt tépünk és rátesszük a kocsonya 
lé tetejére. Pár másodpercig hagyjuk 

rajta, ennyi idő elég arra, hogy a pa-
pírtörlő magába szívja a zsírréteget. A 
papírtörlőt ezután óvatosan levesszük 
a kocsonya tetejéről. Szükség szerint ez 
a lépés megismételhető.
- Tálba tesszük a tarját, tojást, répát 
és a savanyú uborkát, majd felöntjük 
a szűrt kocsonyalével. A kiadagolt ko-
csonyát hideg helyen hagyjuk kihűlni, 
megdermedni.

Hozzávalók:
80 dkg füstölt tarja,
3 db sertésköröm
50 dkg sertésbőr
1 fej fokhagyma
20 szem fekete bors
1 fej vörös hagyma
sárgarépa
tojás
savanyú uborka
só
víz
Jó étvágyat!

Forrás: Wikipédia
Fotó: Volker Schwarz

Dunaharaszti - 2022. február 11
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Mára már talán közhelyesen hang-
zik, hogy az idő a legnagyobb kin-
csünk, de hogyha mélyebben bele 
gondolunk, akkor ez valóban így 
van. Olyan sok mindent meg tudunk 
vásárolni, de a legfontosabbak nem 
megvehetők, mint például az egész-
ségünk, a szeretet, a tisztelet és az 
idő is ide tartozik.
El tudjuk képzelni azt a világot, 
ahol teljes mértékben mi magunk 
osztjuk be az időnket és mindenre 
olyan mértékben tudunk időt szánni, 
ahogyan valóban szeretnénk? Ehe-
lyett az ideális kép helyett inkább 
jellemző a hétköznapok felfokozott 
tempója, a feladatok sokszínűsége, 
a szinte végeláthatatlan szerepek és 
azok kihívásai, amiket napról napra 
teljesítünk. Ez egy olyan képet tár 
elénk, mintha folyna ki kezünkből 
az idő. Azt mondják az időt lehet 
tágítani. Önök jártak már úgy, hogy 
valahová késve indultak el, de még-
is oda értek időben, vagy volt olyan 
hétvégéjük, hogy már péntek estétől 
voltak programjaik, számukra fon-
tos emberekkel találkoztak s olyan 
nagyon töltődtek, hogy azt érezték, 

hogy ez a hétvége soha nem ér végét, 
hiszen annyi minden belefér? S volt 
már olyan, amikor azt érezték, hogy 
egy szempillantás alatt eltelt egy 
hónap vagy egy év? Abban, hogy 
hogyan éljük meg az idő múlását 
nagymértékben szerepet játszik az, 
hogy mennyire tudunk a jelenben 
lenni, a múlton való rágódás vagy a 
jövőn való aggódás helyett. Az iga-
zán értékes dolgok mindig a jelenben 
történnek s minden pillanat egyszeri 
és megismételhetetlen, ezért fontos 
megtanulnunk nekünk mi segít a je-
lenben lenni.
Az érzéseink is a jelenben tudnak 
tartani. A végletesen negatív ér-
zelmek, mint például a félelem, az 
aggódás teljesen megváltoztatják az 
időérzékünket, sokkal inkább las-
sabban telik az idő, hogyha ezek-
kel vagyunk telítődve, de ugyanez 
mondható el a túláradó boldogság 
érzésnél is.
Annak érdekében, hogy az időhaté-
konyságunk jobb legyen, tekintsük 
át, hogy nekünk melyek az időrabló 
tényezőink s tegyünk ellenük, vál-
toztassunk rajta. Például szokjunk 

le a panaszkodásról vagy töltsünk 
kevesebb időt az online térben. Eb-
ben segítség lehet a korlátok beveze-
tése, például napi 1 óra social média 
használat vagy amennyiben sze-
retjük a sorozatokat, akkor csupán 
1-2 részt nézzünk meg a teljes évad 
helyett. Továbbá egyszerre ne vé-
gezzünk több dolgot párhuzamosan 
vagy ne halogassunk dolgokat. Ha-
logatás helyett vezessük be a 2-5-10 
perces szabályt. Ez azt jelenti, ami-
kor olyan feladat jön az életünkbe, 
amely 2 perc alatt elvégezhető, ak-
kor végezzük el, hiszen egy feladat-
listába beírni is ennyi idő s akkor 
miért ne lennénk túl rajta. Hogyha 
5 percünk van csupán, akkor nyu-
godtan kezdjünk bele egy nagyobb 
dologba is, hiszen ez pontosan elég 
arra, hogy képet kapjunk az adott 
feladatról és kedvet kapjunk hoz-
zá. Amikor nincsen kedvünk egy 
feladathoz, de tudjuk, hogy el kell 
végeznünk, akkor minden nap csak 
10 percet szánjunk rá, hiszen ez nem 
hosszú idő, ennyit tudunk koncent-
rálni még akkor is hogyha „nem 
szeretjük” feladatunk van. Több 10 
perc alatt bármilyen feladat elvé-
gezhető. Gondoljunk csal bele, hogy 
egy napban mennyi 2-5 és 10 perc 
van, mennyi lehetőség arra, hogy a 
halogatáson úrrá legyünk.
Év eleje remek lehetőség ránézni, 
hogy az elmúlt évben mennyi időt 
szántunk a családra, magunkra, az 
egészségre, az önfejlesztésre, pihe-
nésre, énidőre. Amennyiben nem 
olyan a kép, mint amilyennek látni 
szeretnénk, akkor a lehetőség mindig 
adott a változtatásra, csak akarnunk 
kell. Felismerni azokat a dolgokat, 
amelyeken változtatni szeretnénk, 
az első lépés ahhoz, hogy elindul-
junk a változás útján a vágyott éle-
tünk felé.

Szécsi Emese 

Énidő

Szabadidő

Munka

Család

Pihenés

Rekreáció

Mozgás

Önfejlesztés

Élet(ünk) és az idő(nk)
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Pályázat
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola 110 év címmel, az iskola 
fennállásának 110. évfordulója alkalmá-
ból városi képzőművészeti (rajz, festé-
szet, fotó) és irodalmi pályázatot hirdet.
Örömmel fogadunk minden az 
iskolatörténethez, általában az 
iskolához, az oktatáshoz, az iskola 
épületéhez kapcsolódó pályaművet.
Korcsoportok, korosztályok: 7-10 év, 
11-14 év, 15-18 év és felnőtt korosz-
tály.
A jeligés pályaművek mellé kérjük, 
mellékeljék az alábbi adatokat egy le-
zárt borítékban:
- az alkotó nevét
- melyik korcsoportba tartozik
- az alkotó iskolájának nevét (ha még 
tanuló) elérhetőségét
- az alkotás témáját/címét
A képzőművészeti alkotásokat maxi-
mum A3-as méretben, a fotópályáza-
tokat nyomtatott és digitális formá-
tumban kérjük benyújtani.
Az irodalmi pályázatban műfaji és 
formai megkötés nincs. Örömmel fo-
gadjuk a legkülönbözőbb műfajokat – 
visszaemlékezést, riportot, mesét, no-
vellát, esszét stb. – akár verses, akár 
prózai formában.

A benyújtott pályaműveket szakmai 
zsűri bírálja el. 
A legértékesebb munkákat egy kiállí-
tás formájában szeretnénk bemutatni.

A pályamunkákat a Dunaharaszti 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
címére (2330 Dunaharaszti, Rákóczi 
Ferenc u. 28.) vagy az iskolai könyv-
tár e-mail-címére (l.sziladi.gizella@
frakoczi.edu.hu) lehet elküldeni.

Beküldési határidő: 2022. május 15.
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Téli programok
Laffert Kúria, a művészet otthona

Idei első eseményünkön, a hagyományos újévi koncerten a 
Monarchia kvintett igazi bécsi hangulatot teremtett, Teremi 
Trixi és Kiss Zoltán színművészek pedig a már hungarikum-
nak számító magyar operettek jeleneteivel vidították fel a 
közönséget. Karl József alpolgármester rövid köszöntő után 
dr. Szalay László polgármester társaságában, a korábbi évek 
szokásai szerint pezsgővel köszöntötte a vendégeket.
Két rendezvénnyel is ünnepeltük a Magyar Kultúra Nap-
ját. Nádasdy András szigetszentmiklósi képzőművész ret-
rospektív kiállításának különlegessége, hogy azzal egyidő-
ben, a kávéházi galériában  láthatók a művész 1989-ben 
elhunyt édesapjának, id. Nádasdy János festőművésznek a 
képei is. A kiállítások február 28-ig látogathatók.
Szintén a Magyar Kultúra Napja tiszteletére adott nagysi-
kerű hangversenyt a MEDOVINA kvartett. Az előadásban 
a magyar zeneirodalom négy évszázadából válogatott mű-
vek mellett versrészletek is elhangzottak.

A február a farsang jegyében zajlik a Laffert Kúriában. 
Hatodikán, 11 órakor matinéra várjuk a kisebbeket és a 
családokat: Camille Saint-Saëns Az állatok farsangja című 
művét adja elő a Bizják Dóra – Zentai Károly zongoramű-
vész páros. Az előadás alatt Szőke Péter Jakab festőmű-
vész tart akciófestészetet: az állatokról a helyszínen készült 
portrék a koncert során elnyerhetők.
Február 18-án új sorozatba kezdünk Bor és kultúra címmel. 
Az első alkalommal Somló-hegy szépségeivel és boraival is-
merkedhetnek a jelenlévők. A somlói borokat  Cartwright 
Éva, a Somlói Borok Boltja tulajdonosa mutatja be. Iro-
dalmi élményről az est házigazdája, dr. Szalay László pol-
gármester gondoskodik, bordalokkal közreműködik a Four 
Fathers Énekegyüttes, az esztétikai  látványosságot Teszár 
Ákos Somló-hegyi fotói biztosítják. Az est borkóstolóval 
ér véget és természetesen az érdeklődők vásárolhatnak a 
Somlói Borok Boltja kínálatából.

Február 20-án farsangi hangversenyre kerül sor bérletes soro-
zatunk keretében. A vasárnap 17 órakor kezdődő műsor ven-
dégei Csereklyei Andrea és Varga Donát énekművészek. A vi-
dám, prózai betétekről Ficzere Béla színművész gondoskodik. 
Megnyugtatjuk a közönséget, hogy akik a Tesla című mu-
sicalre is készülnek, a hangversenyről kényelmesen átérnek 
a Sportcsarnokba.

Programjainkra szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Egyperces
(Nem kitalált történet, valóságos eseménnyel való 
hasonlóság nem a véletlen műve.)

A cukrászmester személyesen hozta el a kastélyba az „Év 
szaloncukrát” A díjat nyert édesség tölteléke az „Egy falat 
mennyország” nevű sütemény alapja, korábban Róma püs-
pökének asztalára készült.
Az esemény sajtónyilvánosságot kapott. A cukrászmester 
tévékamerák előtt helyezte fel a kastély karácsonyfájára a 
jelképes ajándékot, egy szem díjnyertes szaloncukrot, hogy 
az ádvent idején hirdesse a helyi iparosoknak szerzett szak-
mai elismerést.  A maradékot a jelenlévők megkóstolták. 
Karácsony előtt színjátékot szerveztek a Kastélyban. A ka-
rácsonyfa a nézők mellett, közel a színtérhez bent maradt a 
díszteremben. 
A színdarab hétköznapi történet volt. A főszereplő a te-
tőpont tragikus pillanatában, fájdalmas lelki vívódásai 
közepette váratlanul odalépett a fenyőfához, a rajta lévő 
egyetlen szem szaloncukrot – a díjnyertes példányt – kicso-
magolta és bekapta. Néhány rágómozdulat után a töltelék, 
az Egy falat mennyország lecsúszott a főhős torkán.
Miután az áldozatot magához vette, a színész hamar visz-
szatalált a szerepéhez, és vaskos káromkodással folytatta a 
darabot.
Minden hiába.

Gáll

Dunaharaszti - 2022. február 15
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2021. decemberben  elhuny-
tak neve és életkora

Bagdi Mihályné  élt78 évet
Balogh Józsefné élt 80 évet
Bányai Barnabás Pálné élt 82 évet
Budai Bálintné  élt 81 évet
Csapó László György élt 76 évet
Gerstenbrein Jánosné élt 90 évet
Golcs Ferdinándné élt 87 évet
Havasi Antal élt 102 évet
Herbák Ferencné élt 86 évet
Humicskó Zsuzsanna élt 52 évet
Kaltenecker József élt 65 évet
Kovács Mária  élt 82 évet
Láncos Jánosné élt 67 évet
Mészáros Béláné élt 95 évet
Mónus Gyula  élt 66 évet
Radovics Károlyné élt 81 évet
Seres Sándor  élt 78 évet
Szabó Istvánné  élt 83 évet 

(2021 októberében hunyt el)
Szegedi István  élt 88 évet
Szigetvári József élt 75 évet
Tar Ferenc  élt 64 évet
Tari Lajos  élt 87 évet
Tombi Károly  élt 63 évet
Tömösy Zsófia  élt 45 évet 

(2021 szeptemberében 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. decemberben
születettek névsora

Bakonyi Zente  12. 02.
Kiss Lotti  12. 02.
Krausz Ezra  12. 02.
László Veronika  12. 02.
Berecz Lujza  12. 03.
Oltványi Márk  12. 05.
Márta Barna  12. 06.
Gőz-Reinhardt Karina 12. 07.
Sipos Zoé  12. 08.
Szabó Natasa  12. 18.
Kámán Laura  12. 09.
Mazzarella Dávid 12. 09.
Tombi Máté  12. 09.
Debreczeni Panna 12. 12.
Horváth Dániel  12. 13.
Borsos Blanka  12. 17.
Szinai Alíz  12. 17.
Tóth Dániel Zoltán 12. 17.
Ambrus Patrik  12. 22.
Kadó Janka  12. 22.
Kovács Zalán  12. 22.
Csőke Noel  12. 23.
Trubin Hanna Lilla 12. 24.
Bartus Rajmund  12. 25.
Matisa Márk Attila 12. 27.
Oláh Nóra  12. 27.
Nemeshegyi Leó 12. 28.
Mannheim Kitti  12. 30.
Veres Martin Olivér 12. 30.

Közélet

Szeretettel várjuk ingyenes tartósélelem-osztásra a Szent István 
Plébánia (Dunaharaszti, Fő út 71.) melletti karitászházba 
2022. február 12-én, szombaton 15 órára. 

Szent Erzsébet Karitász

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
mindazoknak, akik id. Tar Ferencet 2022. janu-
ár 13-án utolsó útjára kísérték a dunaharaszti 
temetőben. Váratlan, gyors betegség következ-
tében életének 65. évében, 2021. december 27-
én hunyt el Haraszti egyik kiváló polgára, aki 
szakmai tudásával egész életében segítette a he-
lyi lakosokat, és évtizedek óta szívén viselte a 
város fejlődését: támogatta az első helyi újságot, 
büszkeséggel telve vett részt a Petőfi szobor ava-
tásán, segítette a DMTK Labdarúgó Szakosz-
tályának műszaki fejlesztését, hogy csak párat 
említsünk. Fájó szívvel búcsúztak tőle családja, 
barátai, üzlettársai, szomszédai és ismerősei.
Pihenj Te drága szív, mely megszűntél dobog-
ni, szerető jóságod nem fogjuk feledni.
Tar család
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Búcsúzunk
Somogyi György, Munkácsy 
díjas festőművész ez év január 
4-én békében, örökre elaludt. A 
SOMOGYIGYURI, ahogy mindenki 
ismerte, tanított a Rákóczi iskolában 
és a Baktay Ervin Gimnáziumban is 
és az ő közreműködésével jött létre az 
országban egyedülálló Baktay kortárs 
képzőművészeti gyűjtemény, mely a 
mai napig látható a Gimnázium falain. 
Novotny Tihamér művészettörténész, a 
temetésén elmondott búcsúsztatójával 
emlékezünk a kiváló festőre, 
pedagógusra és emberre

szerk.
 
Tisztem szerint egy rövid szakmai 
ismertetőt, egy tömör összefoglalót 
szeretnék nyújtani – nyugodtan 
kimondhatom a szót – egy zseniális 
– barátunk nem kevésbé – zseniális – 
munkásságáról. A páratlan pálya, bár 
megszakadt, mégsem állítható, hogy 
hiányos lenne, mert ami megvalósult 
belőle, nem okoz bennünk csalódást, 
nem kelt bennünk hiányérzetet. 
Legfeljebb azon gondolkodhatunk 
el, mi lett volna akkor, ha az a 
tolószékben eltöltött hosszú 15 év 
nem következik be? Most mégis arra 
kényszerülünk, hogy beismerjük: 
halála nagy veszteség számunkra. 
Somogyi György (1946) karcagi 
születésű volt, ám szülei révén, akik az 
egykori Csepel Autógyárban találtak 
maguknak munkát, gyerekkorától 
kezdve Szigetszentmiklóson élt. 
Édesapja tizenhárom éves korában 
elvitte őt a gyár képzőművész 
szakkörébe, ahol megismerkedett Kocsis 
László (1926–1972) festőművésszel, 
aki a tanítója és felfedezője, később 
atyai jó barátja, választott mestere 
és személyes példaképe lett. Többek 
között az ő nyitva hagyott, befejezetlen 
életműve irányította figyelmét a saját 
környezetére. Arra a Dél-Pest megyei 
településre és környékére, amely a 
Dunával határolt Csepel-szigeten 
helyezkedik el. Ez a tájék – a maga 
harasztos pusztáival, egykor volt 
léckerítéses, sövényes falusi kertjeivel, 
a szabálytalanul szabályos buckák és 
zsombékok, az emberképű fűzesek és 
a csalitos rétek-ligetek paradicsomi 
látványával, a szél fésülte, légörvény 
kócoltatta, eső hajlongatta fűszálak 
és nádasok képével, a bennük 
megbújó, puhára bélelt fészkek szívet 
dobogtató látványával, az ártér 

árkaiban és ingoványaiban nyíló 
virágok, a tócsaterítőkön úszkáló 
sziromminták színkombinációival, a 
természet anyaghalmazainak víziószerű 
variációival – megszülte Somogyi 
fantáziájának leginkább felülnézeti, 
mikroszkopikus jellegű, senki máséval 
össze nem téveszthető formajegyekben 
tobzódó stílusát és világképét. Azaz: 
a sziget és a szigetség; a fészek és a 
fészekség egyszerre lokális és univerzális 
természetű vizuális metaforáját. Vagy 
másképp fogalmazva: festészeti „insula-
filozófiáját”. 
Somogyi tehát, a pointillizmus 
aprólékos technikáját, Paul Klee 
területépítő finom színszövet felületeit, 
valamint a francia lírai absztrakció 
és informel festészet, illetve az 
amerikai absztrakt expresszionizmus 
szemléletét és módszereit egyaránt 
ötvöző „bioromantikus” képeinek – 
kis túlzással élve – madártávlatból 
szemlélt rétegeit, úgy növesztette, 
rakta, hordta, fűzte, sűrítette össze 
apró színszálkáiból, lapocskáiból és 
amorf vagy látszólag indoklás nélküli 
mértani pöttyeiből: ahogy a sáslevelek 
és nádszálak keresztezik egymást 
a nedvdús réteken és vízpartokon; 
ahogy a hegyesen ágaskodó fűcsomók 
kuszálódnak egy-egy zsombékban; 
ahogy itt-ott kikandikál hajzatukból 
egy-egy váratlan „tárgy”, egy-egy 
idegen „szempár”; ahogy a patak 
lerakja a homokos, kavicsos parton 
ágbogas hordalékait, uszadékait; 
ahogy a vadvizek madarai építgetik 
a különféle növényi rostok, állati 
tollpihék és prémpamacsok 
„talált tárgyaiból” és töredékeiből 
szövevényes fészkeiket. 
Somogyi György festészetét egy 
szemkápráztatóan gyönyörű, 
ugyanakkor a mélytudat rétegeit, a 
természet jelenségeit és a kozmosz 
dimenzióit orfikus rendbe fogó, 
nagyszerű emberi teljesítményként 
kell értékelnünk. Akárhogy is nézzük 
a dolgot, művészete, festőfilozófiája, 
mintha Kocsis László félben maradt 
életművét végezte volna be. Mert 
„Gyuri” megfejtette az egykori 
kiváló pedagógus barátnak az 
alkotói magatartás iránt támasztott, 
megalkuvás nélküli szándékait és 
elvárásait. Megértette a művészeti, 
természeti és társadalmi közeg, 
környezet és eszköztár logikus és 
kérlelhetetlen kielemzésének a 
fontossághát, s meg az alkotáslélektan 
legfelsőbb parancsát, mely szerint, 
„aki önmagát nem tartja fontosnak, 

hamarosan belepusztul”. S ezt a 
kiemelkedő teljesítményt különösen 
akkor tudjuk értékelni, ha tudomásul 
vesszük, hogy Somogyi György 
szervezetét 2006-ban,
közvetlenül a hatvanadik születésnapja 
után, egy kezelhetetlennek tűnő 
betegség támadta meg. Akkor úgy 
tűnt, hogy egy súlyos agyvérzés miatt 
végleg búcsúznia kell a festészettől. 
A sors azonban adott számára némi 
haladékot – bár testi fogyatékával 
kénytelen volt együtt élni –, még 10-
11 évig alkotni tudott. Mondhatni 
nagyon is friss, élettel teli, sallangok 
nélküli, tiszta, egyszerű minőségben, 
hogy aztán majdhogynem teljesen 
süketen és vakon, ecset nélkül, üres 
kézzel, befelé nézve lássa lehullani 
hajdanvolt üstököscsillagát. 
Itt hagyott életműve mégis teljességgel 
és hiánytalanul (ránk) ragyog. Ezen 
belül, alul, kívül, felül minden más, 
csak szűkszavú lexikális adat.
Isten veled, Somogyi György! Te 
elrepültél, mi meg itt tartjuk a 
kezünkben fekete esernyődet, és 
felfelé nézve némán kémleljük a 
szigetszentmiklósi borongós eget…
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Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8100, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Az új  Multivan nem csak a legmodernebb innováció bizonyítéka, de az újragondolt részletek tökéletes összjátéka is. Az újrastrukturált beltér 
teljesen egyedi, maximálisan személyre  szabható ülésrendet tesz lehetővé, a multifunkciós asztal pedig teret ad a kreativitásnak. A hatalmas 
üveg panoráma tető új perspektívát kínál az utazáshoz, az alternatív hajtásváltozatok, mint amilyen a plug-in hibrid meghajtás nem csak Önre, 
de a környezetre is gondol. Innovatív funkciók és prémium vezetési élmény, időtálló dizájnba csomagolva.

Az új Multivan plug-in hibrid modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 1,6-2,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 37-48 g/km,
kombinált elektromos fogyasztása: 14,5-14,6 kWh/100km. Tisztán elektromos hatótávolsága: 50 km, energiahatékonysági besorolása: 
A+++. 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 megjelenő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.

Az új Multivan. Üdvözlünk egy új világban.

Humicskó Zsuzsanna
(1969 – 2021)
„Írtam nagy szomorúságomban 
egy verset:
A tábla előtt...
A tábla előtt vágyok állni,
A gyerekeknek magyarázni,
…
Mindenkihez odamennék,
Akinek kell, segítenék,
...
Tanáriban mindig várna, 
a sok drága kollegina,
elmesélnénk, milyen volt a magyaróra,
mit mondott ma Szandi, Flóra….”
 
Humicskó Zsuzsika tanító néni 2020. 
07. 13-án írt hosszú verséből valók 
a részletek, mely az online oktatás 
gyötrelmeit követően, a visszatérésre 
kétségbeesetten készülve születtek.
Humicskó Zsuzsanna 1994-től 2020-ig 
volt a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanítója, aki elsőtől negyedik 
osztályig tanította, óvta, kényeztette, 
terelgette kis tanítványait.
Aki ismerte, mind tudta, hogy Zsu-
zsika egy nagyon érzékeny és mélyen 
érző, rád figyelő, mindig mosolygó, 
jó humorú, különleges ember. Az 

osztályainak nem csak a tananyagot 
tanította, minden kis és nagy ese-
mény eszköz és kínálkozó lehetőség 
volt számára, hogy bemutassa, elját-
szassa, hogyan kell szépen viselkedni, 
egymással udvariasnak lenni, ha kéré-
sed van, szépen kérni, és minden jót 
észrevenni, értékelni, megköszönni. 
Mindezt jókedvű játékossággal, a tré-
fálkozásból ki nem fogyva tette. Ha 
őt láttad az iskolában, egy dolog ju-
tott eszedbe: lubickol a szerepében, és 
imád lubickolni.
Az ő óráira belépve sosem azt érezte 
az ember, hogy zavar, hanem hogy, de 
jó, hogy te is köztünk vagy.
Érték nagy csalódások az Élettől és a 
környezetétől, de ő sosem panaszkodott, 
inkább magát emésztette, próbálta 
érteni az érthetetlent, a bántást, az 
intrikát. Jó volt és minden percében 
élvezte, hogy milyen jó jónak lenni, és 
összetörte a tehetetlenség, ha igazság-
talanság érte.
Tanítványai rajongtak érte, bizony 
nagy kihívás volt osztályfőnöknek 
lenni utána. Nemrég egy fiatalember-
rel beszélgetve kiderült, hogy a Rá-
kócziban tanítok. Felkapta a fejét, és 
azt kérdezte, hogy Zsuzsika néni még 
ott van-e. Őt őrzi magában a legjobb 
emlékként.

Ahogy nekünk, kollégáknak is nem 
múló részünkké vált az ő kivételes 
egyénisége.
Nem tudtunk rajta segíteni, és nem 
vigasz, hogy vele lehettünk – amikor 
még velünk lehetne.

G. M.
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ÚJ ŠKODA FABIA GO,
LIMITÁLT DARABSZÁMBAN.

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 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.

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

PORSCHE M5 
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT

skoda_fabia-Porsche_M5-180x130.indd   1 2021. 11. 08.   11:36:56

Nem mindennapi.  
Egyéniség.
Az új Taigo.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Az új Taigo modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124-139 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 vonat-
koznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfe-
lelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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