
XXXI. évfolyam - 2022. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

DUNAHARASZTI
HÍREK



ÁCS, TETŐFEDŐ 
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HÍREK
ÖNO

A múlt hónapban került sor Duna-
haraszti új Területi Gondozási Köz-
pontjának ünnepélyes átadójára. 
Köszöntőt mondott dr. Szalay Lász-
ló polgármester és Schmidt Tibor 
intézményvezető. A modern, napfé-
nyes és kényelmes épületet hamaro-
san birtokba vehetik Dunaharaszti 
szépkorú lakosai, akiket Schmidt Ti-
bor intézményvezető szavaival élve 
szinte családtagként tartanak szá-
mon munkatársai. Sok szép élményt 
és egészségben gazdag, hosszú éveket 
kívánunk az idős hölgyeknek és urak-
nak, az intézmény csapatának békés, 
vidám mindennapokat az új munka-
helyi környezetben!

ALAPKŐLETÉTEL

Elhelyezték a Bezerédi Park 
alapkövét

Dunaharaszti 2022-es egyik legjelen-
tősebb fejlesztése a Bezerédi Sport- és 
Szabadidő Park. A projekt 500 millió 
Ft-os költségvetését a Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatás 
és Dunaharaszti Város Önkormány-
zata saját forrásai biztosítják. A 
beruházás helyszínén a múlt hónap 
végén sor került az ünnepélyes alap-
kőletételre, melybe egy időkapszulát 
rejtettek az utókor számára, a Duna-
haraszti Hírek újság aktuális számá-

val, néhány pénzérmével és a Képvi-
selő-testület névsorával. Ezt Pánczél 
Károly országgyűlési képviselővel 
közösen helyezte el dr. Szalay László 
polgármester.
Az építkezés már elindult, ősszel 
birtokba is vehetik a városlakók az 
új szabadidő komplexumot, ahol a 
sportpályákon, játszótéren, szabadté-
ri kondiparkon túl zenepavilon, büfé 
és vizesblokkok is szolgálják majd a 
látogatók kényelmét! A közvilágítás-
sal is ellátott park körül rekortán fu-
tópályán sportolhatnak hamarosan a 
dunaharasztiak. Kicsik és nagyok egy-
aránt kellemesen érezhetik magukat a 
város újonnan megvalósuló szabadtéri 
sport- és szabadidő létesítményében, 
melyet néhány hónap múlva már bir-
tokba is vehetnek

ANYAJEGYSZŰRÉS
A tavaszi ingyenes anyajegyszűrés 
időpontjai: 

április 28. csütörtök 9-12 óra
április 30.  szombat 9-12 óra
május 6.    péntek  13-16 óra.

Bejelentkezni április 13-án (szerdán) 
14-16 óráig, 
április 14-én (szerdán) 10-11 óráig 
lehet a 
06-70/797-3803. telefonszámon. 

112
A központi tevékenység-irányítás mi-
att azt kéri a Dunaharaszti Rendőr-
őrs parancsnoka, hogy a 112-es szá-
mon tegyék meg bejelentéseiket. Ez 
azt is jelenti, hogy a korábbi „járőr-
mobil” szám helyett is a 112-őt kell 
hívni, ha szükséges.

BEIRATKOZÁS 
AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBA

A tanköteles korba lépő gyermekek 
általános iskolába történő beíratá-
sáról.
A Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ, mint fenntartó köteles az 
iskolai beiratkozás idejéről, az erről 
való döntés és a jogorvoslat benyúj-
tásának határidejéről közleményt 
vagy hirdetményt közzétenni a 
helyben szokásos módon. 
A hatályban lévő EMMI rendelet 7. 
§-a alapján az Általános iskola első 
évfolyamára a tanköteles tanulókat 
2022. április 21-22-én kell beíratni.
Az adott évben tanköteles korba 
lépő gyermeket a szülő köteles be-
íratni a lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfo-
lyamára. Amennyiben a választott 
iskola igazgatója a gyermek felvéte-
lét elutasító döntést hoz, a szülő a 
gyermekét a döntés véglegessé vá-
lását követő öt napon belül köteles 
beíratni a kötelező felvételt biztosí-
tó iskola első évfolyamára. 
A tanulói jogviszony felvétel útján 
keletkezik. A felvétel jelentkezés 
alapján történik. A felvételről az 
iskola igazgatója dönt. Az iskola 
igazgatója a felvételi eljárásban a 
felvételről tanulói jogviszonyt léte-
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2022. március 28-án megtartotta idei harmadik ren-
des, munkaterv szerinti ülését Dunaharaszti Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete
A munka megkezdéseként dr. Szalay László polgármes-
ter beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfonto-
sabb eseményeiről, intézkedéseiről:

1. Megkezdődött a Bezerédi Sportpark építése. Az ün-
nepélyes alapkőletétel 2022. 03.23-án megtörtént.
2. Befejeződött a Némedi úti járda, parkoló és kerék-
pársáv építése, melynek zárásaként megtörtént a Toldi 
u. – Táncsics M. u. közötti szakaszon a növényültetés, 
valamint a piktogramok és egyéb útjelek felfestése is 
elkészült.
3. Megkezdődött a Sport-szigeten a Duna parti sétány 
építése, mely a teniszpályáktól a Piknik Parkig tart 
majd.
4. Elkezdődött a 24 tantermes iskola szennyvízellátását 
biztosító szennyvízhálózat-építés II. üteme a Fecskefű 
utcától a Somogyvári utcáig, a terület tereprendezése 
is folyamatban van.
5. A parkokban a padok javítása, a játszótereken a 
játszóeszközök karbantartása megkezdődött.
6. A Laffert Kúria viharkár miatti tetőjavítása 
befejeződött.
7. A Kerekerdő Bölcsőde 2021. évi pályázati fenntartá-
si jelentését benyújtottuk.
8. A Szivárvány Óvoda homlokzati burkolatának felújí-
tása elkészült.
9. A Területi Gondozási Központ új épülete működési 
engedélyének kiadásához szükséges szakhatósági hoz-
zájárulásokat megkaptuk.
10. Megkezdődtek az óvodáskorú gyermekek évente 
szokásos fül-orr-gégészeti-, látás- és ortopédiai vizsgá-
latai az intézményekben.
11. Megbeszélés történt a gyermekorvosokkal az idei év 
munkatervét és az épület felújítását illetően.

A beszámolót azzal az egészen friss információval egé-
szítette ki a polgármester, hogy a város 267 millió fo-
rint támogatást nyert el a Dunaharaszti és Taksony 
közötti kétoldali kerékpársávok megépítésére!
Ezután egy szóbeli előterjesztést fogadott el a testület: 
döntöttek arról, hogy egy – korábban értékesített – 
földdarabot belterületbe csatolnak, így lehetővé válik a 
Gebrüder Weiss Kft. telephely-bővítő beruházása.
A rendes napirendi pontok sorában a képviselők el-
fogadták a rendőrség beszámolóját, módosították az 
SZMSZ-t, ismét szavaztak arról a HÉSZ-módosításról, 
amely lehetővé teszi a Szivárvány Óvoda bővítését. 

Döntöttek több pályázati lehetőségről: elindul a város 
a Paál László utca bővítésével, a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat új otthonának felépítésével és a Sport-
sziget turisztikai fejlesztésével is. Megszavazták azt az 
előterjesztést, amely az eMag beruházás szervizútjának 
megépítéséhez szükséges ingatlanok megszerzését cé-
lozza. Döntöttek arról, hogy megvesz az önkormányzat 
egy telekrészt a Levendula utcában és ajánlatot tesz 
az ingatlan másik felére, ugyanakkor elad két kisebb 
földdarabot a Pannónia utcában. Hozzájárultak ahhoz, 
hogy szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az Önkormány-
zat egy telkére a Levendula utcában, mivel a szomszé-
dos ingatlan szennyvíz-elvezetését csak így lehet meg-
oldani. 

A lépviselők úgy döntöttek, hogy nem emelik a bölcső-
dei gondozási díjat. Létrehozták ugyanakkor a telepü-
lés értéktárát, és megválasztották az azt gondozó bi-
zottság tagjait (elnök: Gáll Sándor, tagok: Hajdu Zsolt 
és Lehel Endre). Az alábbiak felvételét javasolták Du-
naharaszti értéktárába:

Laffert-kúria (Granárium)  
Baktay Ervin – indológus és orientalista
Las Torres Béla – olimpikon, világbajnok
Baktay Kortárs Művészeti Galéria
Dr. Pósta Sándor – olimpiai bajnok
Kis-Duna úszóláp és természetvédelmi terület
Hősök tere
Földvári kastély
Nepomuki Szent János műemlék szobra
Gyertyaúsztatás, az újratelepítők hagyománya
Német Nemzetiségi Tájház
Kerekes Anna festőművész grafikai munkássága
Tornai József Kossuth-díjas költő és irodalmi 
munkássága

A testület ezt követően elfogadta a helyi önszerveződő 
közösségek részére 2021-ben nyújtott támogatások fel-
használásáról szóló beszámolót, a Pénzügyi Bizottság 
és a Városfejlesztési Bizottság beszámolóit a 2021-ben 
végzett munkájukról, a József Attila Művelődési Ház 
beszámolóját és munkatervét, a DMTK és a Kisduna 
Tv beszámolóit, a jegyző beszámolóját a peres ügyek 
állásáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámolót.

sítő vagy a kérelmet elutasító dön-
tést hoz. A kérelemnek helyt adó 
döntést az iskola igazgatója írásban 
közli a tanulóval, kiskorú tanuló 
esetén a szülővel. Az iskola igazga-
tója, a tanuló felvételének megtaga-
dásáról határozat formájában dönt. 

A döntéssel szemben az Nkt. 37. § 
(2) bekezdése alapján a szülő – a 
közléstől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított tizenöt 
napon belül – a gyermek, tanuló 
érdekében eljárást indíthat. Az az 
Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a 

fenntartó jár el, és hoz másodfokú 
döntést a tanulói jogviszony létesí-
tésével kapcsolatban benyújtott ké-
relem tekintetében.

Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ
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Az ukrajnai menekültek megsegíté-
sére tárgyi adományokat gyűjtöt-
tünk a Német Nemzetiségi Tájház 
udvarán felállított sátorban a Du-
naharaszti Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat és Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának koordinálásával. 
Paréj Józsefné Erzsikével, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével 
beszélgettünk arról, mit tapasztaltak 
az elmúlt hetekben, hogyan történt 
eddig és miként folytatódik a háború 
elől menekülő családok megsegítése 
városunkban.

Hányan vannak és hogyan ér-
keztek Dunaharasztiba az uk-
rajnai menekültek?
A városunkban jelenleg kb. 50 me-
nekültet tartunk számon. 12-15 
családról van szó, akik valamilyen 
rokoni, baráti vagy ismerősi szál 
segítségével jöttek városunkba. 
Legtöbbjük kárpátaljai magyar, 
de természetesen vannak pl. Ki-
jevből menekült orosz anyanyelvű 
édesanyák is gyermekeikkel. Mind-
egy, milyen nemzetiségről van szó, 
a háború mindenkinek szétzúzta 
az életét. Amikor az ukrán-magyar 
határon átjöttek, sokukat már vár-
ták az ismerősök, tudták, hogy hová 
fognak érkezni. Olyan családok is 
vannak azonban, akik 3-4 napig 
ugyanabban a ruhában menekültek, 
teljes bizonytalanságban éltek, csak 
egyet tudtak: nyugat felé kell mene-
külniük. A férfiakat otthon hagyták, 
nők, gyerekek, csecsemők és idős 
asszonyok menekülnek ebben az 
értelmetlen háborúban. Sokat kell 
dolgoznunk azon, hogy bizalmuk-
ba fogadjanak bennünket, többen 
félnek, következményektől tartanak, 
ezért nagy figyelmet fordítunk arra, 
hogy felépüljön egy számukra biz-
tonságot adó kapcsolat. Nekünk az 
a dolgunk, hogy biztonságos körül-
ményeket biztosítsunk számukra, 
amiben végig tudják gondolni, hogy 
mit szeretnének: itt maradnak -e ná-
lunk, vagy tovább utaznak. Ezen a 
héten új jelenséget is tapasztaltam: 
két édesanya is úgy döntött, hogy 
gyermekeikkel együtt visszamen-
nek Ukrajnába, mert nem akarnak 
a férjeik nélkül élni. Haza akarnak 
menni. Megrázó történetek, emberi 
sorsok tanúi vagyunk az elmúlt he-
tekben.

Mi történik azokkal az embe-
rekkel, akik úgy döntenek, hogy 
Magyarországon maradnak?
A magyar állam ún. menedékes stá-
tuszt biztosít számukra egy éven át. 
Ez azt jelenti, hogy jogosultak a mun-
kaerő közvetítők segítségére, orvosi 
ellátásra, támogatást kapnak. Már 
most is nagyon sok ukrajnai menekült 
felnőtt dolgozik, sikerült munkát ta-
lálniuk. A gyerekek óvodába kerülése, 
iskoláztatása még szervezés alatt áll, 
mi a munkatársaimmal épp most dol-
gozzuk ki, hogy milyen foglalkozáso-
kat, programokat szervezzünk a gye-
rekeknek, hogyan segítsük őket.
Miben segít a Dunaharaszti 
Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat a háború elől menekülő 
családoknak?
Az első pillanattól kezdve tudatosan 
kettéválasztottam vezetőként a mene-
kültek segítését a mindennapi felada-
tainktól. Hiszen nekünk folyamatosan 
végeznünk kell a munkánkat – itt 
fontos megjegyeznem, hogy az agg-
lomerációban, így Dunaharasztiban 
sem az egzisztenciális problémák jel-
lemzőek azoknál a családoknál, ahol 
a gyermekvédelem megjelenik, sok-
kal inkább a családokon belüli rossz 
kapcsolatok miatt kell közbelépnünk, 
hogy a gyermekeket megóvjuk. Nem 
a szegénység a legnagyobb probléma 
a mindennapi munkánkban, hanem 
az elhidegült, elmérgesedett emberi 
kapcsolatok miatt szenvedő csalá-
dokban élő gyerekek védelme. A há-
ború elől menekülő családok számára 
azonban egzisztenciális segítség is kell 
a pszichés támogatás mellett. Ruhá-
ra, ételre, főző edényekre, lakhatásra 
van szükség, újjá kell építeni az éle-
tüket. Magam is kárpátaljai magyar 
vagyok, ukránul és oroszul is beszélek, 
ezért azt mondhatom, hogy szeren-
cse a szerencsétlenségben, hogy sze-

mélyesen tudom vállalni a menekül-
tekkel való kommunikációt, munkát. 
Minden egyes befogadó családhoz én 
megyek ki személyesen és mérem fel a 
szükségleteket. A menekültek ellátá-
sán és megsegítésén kívül fontos odafi-
gyelnünk a befogadó családok jóllétére 
is, hiszen az ő életüket is alapvetően 
megváltoztatta ez a rettenetes hely-
zet. A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat tartós élelmiszer- és ruhaosztása 
teljesen elkülönül a menekültek szá-
mára gyűjtött adományoktól, ezért is 
volt nagyszerű a Német Nemzetiségi 
Tájház felajánlása, hogy ott 
történhetett az adományok fogadása. 
Vény nélkül kapható gyógyszereket, 
kötszereket, plédeket, ágyneműket, 
higiénés- és babaápolási termékeket 
kaptunk a dunaharasztiaktól, amiket 
el tudtunk osztani az itt lévő csalá-
dok számára, illetve személyesen is 
vittem a határhoz a menekülteknek 
hasonló adományt. Ahogy megnyitot-
tuk az adománysátrat, egy órán belül 
már rengetegen jöttek felajánlásokkal. 
Nagyszerű volt megtapasztalni a civil 
összefogást, az emberek jószándékát, 
segítőkészségét. Dunaharaszti jelesre 
vizsgázott emberségből!

Köszönöm minden adományozónak a 
gyors segítséget!

Hazay

Dunaharaszti jelesre vizsgázott emberségből!
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Kevés olyan település van, amelynek 
lakói közül sokan elmondhatják isko-
lájukról, „már a dédnagypapám is ide 
járt”. A Dunaharaszti Hunyadi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
ilyen. Sok család él a városban, ahol 
több generáción át mindenki ugyan-
azokon az utcákon haladt végig első 
osztályosként egyszer egy régi-ré-
gi szeptember elsején. A 115 évvel 
ezelőtt Községi Elemi Iskola néven 
egyetlen tanteremmel indult intéz-
mény neve többször változott az évek 
során és az elmúlt évtizedek alatt fo-
lyamatosan fejlődött, hiszen a falai 
között tanuló gyermekek száma is 
egyre gyarapodott.
A Laffert Kúriában megtekinthető 
Hunyadi 115 iskolatörténeti kiállí-
tás megnyitója a Hunyadi Indulóval 
kezdődött, amelyet a 4.d osztály ta-
nulóinak előadásában, Ficsórné Szán-
tó Szilvia vezényletével hallhatott a 
közönség. A dal szövegét Versánszki 
Anna, egykori német tanár írta az is-
kola fennállásának 100 éves évfordu-
lójára 2006 –ban. A rendezvényen a 
hunyadis kisdiákok adták az ünnepi 
műsort: nagy sikert aratott a Gergely 
járásos népi játék a 2. évfolyam ta-
nulói, valamint az iskola kórusának 
előadásában. A műsorszámot Baliné 
Huksz Erika és Czékmán Dóra ta-
nították be. A Sieben Schritte zum 
Tanz című nemzetiségi német táncot 
4. a osztály tanulói adták elő, amelyet 
Kovács Ágota tanított be. A műsor vé-
gén Palyaga Sára és Palyaga Máté 8. 

a osztályos tanulók előadásában J.S. 
Bach Ave Maria és Christopher Nor-
ton: Intercity Stomp című darabokat 
hallhatták a jelenlévők.
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért fe-
lelős államtitkár beszédében a német 
nemzetiségi nevelés hagyományait és 
a hamarosan Dunaharasztin épülő 
24 tantermes új iskola szükségességét 
emelte ki. Karl József alpolgármes-
ter – aki egykor maga is „hunyadis” 
diák volt - köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy Dunaharaszti Város Önkor-
mányzata a közelmúltban több éven 
át volt az intézmény fenntartója és 
jelenleg is segíti és támogatja az isko-
lát, mert fontos, hogy a dunaharaszti 
gyerekek a lehető legjobb körülmé-
nyek között tanulhassanak. Karlné 
Purczeld Erika igazgatóasszony ünne-
pi beszédében ismertette a kiállításon 
megtekinthető múltidéző tárgyakat is: 
régi ellenőrző könyvek, fényképek, cí-
merek, iskolaköpenyek, úttörő- és kis-
dobos nyakkendők, korabeli tornad-
resszek, régi iskolai naplók… megannyi 
érdekes, nosztalgikus tárgy az elmúlt 
115 évből. Az iskola egykori igazga-
tóinak, kollégáinak az iskolaigazgató 
asszony átadta az emlékplaketteket, 
amelyeket Nyári A. Ildikó művész-ta-
nár, iparművész, a Hunyadi iskola pe-
dagógusa tervezett.
Sok sikert kívánunk a következő 115 
évre minden hunyadis pedagógusnak 
és diáknak!
A Hunyadi 115 iskolatörténeti kiál-
lítás április 16-ig megtekinthető a 
Laffert Kúriában, majd egy kis szünet 
után július elejétől újra megnyílik a 
látogatók számára! 

Hazay

115 éves a „Hunyadi” 

Iskolatörténeti kiállítás a Laffert Kúriában
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„Megsérült föld”- 
stratégia
A fenti kifejezés egy több ezer éve al-
kalmazott háborús stratégiát takar. 
Célja olyan növények és épületek meg-
semmisítése, amelyek élelmiszert vagy 
menedéket, búvóhelyet biztosítanak az 
ellenség katonáinak.
Az asszírok és a rómaiak sóval hintet-
ték be és szántották fel a termőföldeket, 
felgyújtották a termést, csatornákat 
romboltak le, hogy ellehetetlenítsék az 
ellenállást.
Az olajfa csak 30 évesen fordul termőre, 
ezért a görög háborúkban az olajfa lige-
tek kiirtása a háborúk megszokott cse-
lekményei közé tartozott. Nem véletlen, 
hogy a béke jele épp az olajfa ága lett. 
A „megsérült föld” taktikáját alkal-
mazták az amerikaiak i a vietnámi há-
borúban, amikor több millió hektáron 
növényirtó szerekkel kopaszították le a 
dzsungel fáit, így könnyen felderíthették 
a korábban a fák védelmében mozgó 
vietnámi csapatokat. Irak, az Öbölhá-
ború idején több millió liter kőolajat 
engedett a Perzsa-öbölbe. A sűrű, mér-
gező anyag 10 cm vastagon borította a 
tenger felszínét, súlyos csapást mérve az 
ottani élővilágra. 
A háborúk nyomában halál, szenvedés, 
rettegés járt és jár, mióta világ a világ, 
amihez hozzájárult a környezeti károk 
okozása is. A helyzet azonban változni 
látszik, s erre példa mindaz, ami most 
Ukrajnában történik.  Itt már a hadá-
szati cselekmények környezeti hatásai 
jóval totálisabbá váltak, hiszen iparo-
sodott régókban, városokban folynak a 
küzdelmek hatékonyabb fegyverekkel. 
Vegyük sorba röviden mibe is kerül 
nekünk embereknek, hogy mások te-
rületére, javaira, vagy csak hatalomra 
vágyunk.                                 
A hadiipar békeidőben is jelentős szeny-
nyező globális szinten.  Ennek a roppant 
méretű infrastruktúrának az üzemelte-
tése nagyon energiaigényes, gondoljunk 
arra, hogy csak a járművek üzemelte-
tése mennyi káros anyag kibocsátással 
jár. Az egyre több és minőségibb fegy-
verek gyártásához sok és sokféle ritka-
fémet használnak, melyek bányászata 
eleve terheli a környezetet. A kiterme-

lés legtöbbször a természetes élőhelyek 
pusztulását okozza, szennyezi a levegőt, 
a talajt, a folyókat.   A katonai telepek, 
a gyakorlóterepek értékes mezőgazdasá-
gi vagy természeti területet foglalnak el. 
Hihetetlen, de a szárazföldek közel 4%-t 
a hadi infrastruktúra foglalja le. Elavu-
lásuk után a fegyverek megsemmisítése 
és ártalmatlanítása is veszélyes hulladék 
keletkezésével jár.
A harci járműveket sem tervezik ener-
giatakarékosra, egy tankba akár 1000 li-
ter üzemanyag is kerülhet, mellyel akár 
400 kilométert haladhat akadálytala-
nul, és nincs bennük katalizátor!
A tartósan megszállt, vitatott területe-
ken is veszélyben van az embert eltar-
tó természet. Kelet-Ukrajna megszállt 
régióiban, a Donyec – medencében 
(Donbasz térsége) ketyeg az ökológiai 
bomba. Már a megszállás előtt is több 
mint 4000 potenciálisan veszélyes hely-
színt jelölt itt meg az ukrajnai környe-
zetvédelmi hatóság.  250 éve folyik itt 
kőszénbányászat. A technológia elavult, 
a bányák mélyre lenyúlnak. A háborús 
helyzet miatt egyre több helyen leállt a 
bányákból a víz kiszivattyúzása. így az 
elárasztott bányajáratokból a nehézfé-
mekkel telített víz a Donyec -folyóba, 
onnan a Fekete-tengerbe kerül. Szapo-
rodnak az illegálisan nyitott bányák, 
a vegyi hulladéklerakók felszámolása, 
karbantartása szünetel, a roppant mé-
retű meddőhányók földcsuszamlással 
fenyegetnek. Ebben a nehézipari ré-
gióban atomerőművek, nukleáris hul-
ladéklerakók, vegyi üzemek, öntödék, 
üzemanyagtárolók sorakoznak. Sérülé-
sük, gondatlan kezelésük katasztrófá-
hoz vezethet, mérgezve az ott élő vagy 
állomásozó embereket s az élővilágot. A 
környezet állapotát mérő, figyelő állo-
mások leálltak, annak állapotáról nin-
csenek adatok. 
A harcok során egy épület robbanása-
kor a szállópor azbeszt, nehézfémek, 
fémrészecskéket szóródnak szét a tala-
jon. De a lövedékek maguk is tele van-
nak ólommal, higannyal, szegényített 
uránnal. Ezek az anyagok a talajba, 
vízbe, onnan a táplálékláncba, így az 
élelmiszerekbe is bekerülnek! A városok 
ostroma során találat érhet vegyi üze-
meket, veszélyes hulladéktárolókat, és 
egyéb ipari létesítményeket. 
A háborús események nyomán Ukrajná-
ban 18 természetvédelmi terület pusz-
tult el, több ezer hektárnyi erdő leégett. 
A természetvédelem intézményei sem 
tudják folytatni a munkájukat, emiatt 
tömegessé vált az illegális fakitermelés 
és hulladéklerakás. Az orvvadászat gát-

lástalanul folyik. Az áldatlan állapotok 
arra utalnak, hogy a környezet károsí-
tása már nem csak járulékos elem lehet 
egy háborúban, hanem az erőszak egyik 
eszközévé vált.
A jogászok már megalkották a geno-
cídium (népirtás) fogalma nyomán az 
ökocídium kifejezést, amely jelenti a 
növények és állatok tömeges pusztítá-
sát, továbbá a levegő vagy a vízkészlet 
szennyezését. Ha egyszer véget ér ez a 
borzalom, a felelősök számonkérésekor, 
mint büntetési tétel, ez is szerepelni fog.
A háború megváltoztatta a mezőgazda-
sági munkálatok megszokott menetét 
is. A tavaszi vetések elmaradnak, pedig 
Ukrajna a világ egyik jelentős búza ex-
portőre, főleg észak-afrikai országokat 
láttak el eddig gabonával. Termés híján 
emelkedik a búza ára, zavarok kelet-
keznek az ellátásban, ami társadalmi 
zavargásokhoz vezethet. Az eredmény 
lehet egy újabb háború. S a fent leírt 
események valahol máshol, de újra kez-
dődhetnek. 
A világ másik felén, Közép-Ameriká-
ban egy kis ország, Costa Rica nem-
rég lett a Boldog Bolygó Index vizs-
gálatakor több mint 150 ország közül 
az első. Úgy döntöttek ebben a pár 
évtizede még nagyon szegény ország-
ban, hogy nem költenek fegyverekre. 
A hadikiadásokra szánt pénzt termé-
szetvédelemre és oktatásra költötték. 
Nem gazdagok, de boldogok! Így is 
lehet ezt csinálni.

Vásárhelyi

Forrás:
https://telex.hu/kulfold/2022/03/12/
orosz-ukran-haboru-kornyezetszeny-
nyezes-kornyezeti-hatasok-mer-
gezo-anyagok-nuklearis-veszely-mari-
upol-szakadar-koztarsasagok 
https://klimapolitikaiintezet.hu/
cikk/haboru-klimavaltozas

Dunaharaszti - 2022. április 7



Előfordult már Önnel, hogy úgy 
érezte, az addigi nyugodt és kiegyen-
súlyozott élete egyszer csak teljesen 
a feje tetejére fordult s sorra jöttek 
azok az életesemények, impulzusok, 
amelyek igen nagy kihívást jelentet-
tek? Ilyen lehet például munkahely 
vagy valamely szerettünk elveszté-
se, párkapcsolati problémák vagy 
szakítás/válás, egy komolyabb be-
tegség, egzisztenciális zuhanás stb. 
Különböző krízisek mindenki életé-
ben előfordulnak, igaz, változó gya-
korisággal, hiszen ebben is teljesen 
egyéniek vagyunk. Ezek a helyzetek 
sokszor olyan akadályokat gördíte-
nek elénk, amelyekről első ránézésre 
úgy gondoljuk, hogy nem is tudunk 
velük megbirkózni, s azt keressük, 
hogy miért éppen velünk történt ez. 
Alapvetően az emberek 3 féle mó-
don reagálnak a nehéz, fájdalmas és 
veszteségekkel járó életesemények-
re: (1) Túlélik, vagyis a krízis után 
nem tudja felvenni az életük azt a 
ritmust, ami előtte volt. (2)  Feldol-
gozzák a traumákat és visszatérnek 
ahhoz az élethez, amit a krízis előtt 
éltek. (3) Feldolgozzák a traumát, 
visszatérnek az életükbe, de plusz-
ban erőt merítenek ebből a fájdal-
mas időszakból. Ezt az utóbbit ne-
vezzük poszttraumás növekedésnek, 
amelyhez alapvetően szükséges a 
jelentés tulajdonítás (minden okkal 
történik elv elfogadása, pár lépés tá-
volságból szemlélve az eseményeket 
megtaláljuk a saját miértjeinket, se-
gítségkérés), illetve az előnykovácso-
lás (vonjuk le a következtetést, hogy 
számunkra mi a tanítása a történ-
teknek).  Amennyiben úgy tekintünk 
a nehéz helyzetekre, mint megol-
dandó feladatokra, amelyek minket 
és a fejlődésünket szolgálják, akkor 
nem a könnyebbik utat választjuk, 
de egészen biztosan a felemelkedést.  
Minden krízishelyzet magában hor-
dozza a változás lehetőségét, hiszen 
mi magunk dönthetjük el szabad 
akarattal, hogy egy helyzetben ben-
ne rekedünk és panaszkodva, saj-
nálva magunkat nem mászunk ki a 

gödörből vagy pedig áttranszformál-
juk a helyzetünket és a változást, 
fejlődést választjuk.  A változás szó 
gyakran rettegéssel tölti el az em-
bereket, hiszen a komfortzónából 
kilépni bizonytalan, veszélyeket rejt 
s emiatt jellemző az, hogy inkább 
maradnak egy biztos rossz és nehéz 
helyzetben, mint egy bizonytalan, 
de felemelő útra lépjenek rá. Hogy-
ha sikerült magunkban rendezni a 
gondolatokat, és fel tudjuk venni azt 
a szemüveget, amelyen keresztül ki-
zárólag előre tekintünk, illetve a fej-
lődési lehetőséget látjuk meg, akkor 
egy olyan utazás indul számunkra, 
amely nagyon sok pozitív változást 
hoz. Már csupán a problémához való 
hozzáállással előre tudjuk vinni a 
dolgokat, s olyan energiákat tudunk 
mozgósítani, amelyek felemelnek, 
táplálnak, a megoldás felé visznek 
és változást hoznak a krízisre adott 
válaszaink, cselekedeteink által. 
Ezekben a helyzetekben segítenek 
előre mozdulni a következők: írjuk le 
minden nap, miért vagyunk hálásak, 
készítsünk cselekvési tervet, keres-
sünk valakit, aki hasonló helyzetben 
van, s tőle vagy segítőtől kérjünk 
tanácsot, rajzoljunk egy zseblámpát 
s a fénycsóvába írjuk bele, mire sze-
retnénk fókuszálni, a lámpára pedig 
írjuk rá, hogy milyen zavaró ténye-
zők jöhetnek az utunkon, így előre 
fel tudunk rá készülni. Ezekben a 
nehéz időszakokban érdemes a las-
sú sietést választani, ami azt jelenti, 
hogy gondoljuk át az adott helyze-
tet a hirtelen cselekvések helyett. 
Gondolkodjunk el, hogy volt-e már 
a múltban hasonlóan nehéz helyzet, 
s azt hogyan oldottuk meg, illetve 
vajon ebben a helyzetben is segíthet 
ez?  Amikor azon kapjuk magunkat, 
hogy negatív dolgokon agyalunk, 

akkor tereljük el a figyelmünket pél-
dául sporttal, relaxációval, játékos 
feladatokkal, társas kapcsolódások-
kal, stb. 
Ne felejtsük el, hogy saját életünk 
megváltoztatásához leginkább saját 
magunkra van szükségünk. Ilyen 
helyzetekben mindennél fontosabb, 
hogy higgyünk magunkban és csele-
kedjünk, vagyis ne csak azt gondol-
juk, hogy bármire képesek vagyunk, 
hanem tűzzünk ki célokat és valósít-
suk is meg azokat! 

Szécsi Emese

PÉLDÁSAN 
HELYTÁLLT

Szűcs törzsőrmester először a kötést 
szorította, majd főkapitánya kezét.
Ahogy már több internetes fórumon 
olvashattuk, a dunaharaszti tiszt-
helyettes egy közlekedési baleset 
sérültjét részesítette elsősegélyben. 
A helyzetfelismerésből és reagáló-
képességből kiválóra vizsgázott tör-
zsőrmester combtő magasságában 
elkötötte a sérült artériát, ezzel meg-
akadályozta, hogy a 74 éves sofőr el-
vérezzen.
Pest megye rendőrfőkapitánya nem 
hagyta szó nélkül a tettet. Az általa 
irányított egység minden tagja szá-
mára példaként állította Szűcs Péter 
törzsőrmestert, akinek a kézszorítás 
és az elismerő szavak mellé „Példás 
helytállásért” emlékplakett is járt.

Mélységből a magasságba! 
avagy a krízisekben rejlő lehetőségek
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RESURRECTIO
Resurrectio címmel rendezi meg 25 éves jubileuma alkal-
mából húsvéti, egyben éves kiállításának ünnepi program-
ját a Magyar Kárpitművészeti Egyesület a Laffert Kúria 
földszinti és emeleti kiállítótermeiben 2022. április 23. és 
2022. július 1. között. Az egyéni műveket felvonultató kár-
pitművészeti kiállítás 34 meghívott kárpitművész közel 60 
alkotását mutatja be. A kiállítási program a mai magyar 
kárpitművészet legjavából merítve zömmel nagyméretű, 
reprezentatív műveket sorakoztat fel, törekedve a műfaj 
minél változatosabb bemutatására, a kísérletező egyéni 
utak és sajátos látásmódok eleven sokszínűségének feltá-
rására. A kiállítás tematikája – Resurrectio – a feltáma-
dás, a vigasztalódás, az újra felemelkedés gondolatkörét 
mutatja be a kárpitművészet nyelvén megjelenítve.
Az ünnepi tárlatot Dvorszky Hedvig, a Magyar Művészeti 
Akadémia Ferenczy Noémi-díjas művészettörténésze, aka-
démikusa nyitja meg. Közreműködik a Storioni Quartet és 
Nagyváradi Erzsébet színművésznő.
2022. június 25-én kerül megrendezésre A kiállítás finisz-
százsa, melyen a Széchenyi-díjas prof. em. Dr. Prokopp 
Mária művészettörténész tart előadást a kárpitokról. Ezt 
követi a Vass Lajos Kamarakórus hangversenye Szabó Si-
pos Máté karnagy vezetésével.
A kiállítás időtartama alatt érdemes tájékozódni a honla-
punkon, mert több alkalommal tartunk majd szervezett 
tárlatvezetést, ahol a kárpitművészetben járatos művészek 
és művészettörténészek mutatják be a kiállítást.

DUNAHARASZTI HÍREK

Haraszti MagyarTáncház
A Művelődési Házban

Április 22 -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!
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Sportnap a Bárkásokkal

Február 4-én Kissné KántorJudit  munkatársunk veze-
tésével Elvira, Olgi, Bagesz és Ferkó a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség országos tenisz versenyén vettek részt. 
A rendezvény a XVIII. kerületi Bókay-kertben került 
megrendezésre. Ez óriási élmény, hiszen a sport, a mozgás 
örömén kívül barátokra is lehet lelni, jókat nevetni, sőt, 
még Berki Krisztián olimpiai bajnokkal is lehet közös fo-
tón szerepelni.  Jó kis nap volt.Büszkék vagyunk Rátok! 
A rendezvényről bővebben a Special Olympics Hungary , 
valamint a CSEFOSZ SE Fogyatékosok sportját szervező 
egyesület facebook oldalán olvashattok, ahol még sok-sok 
fotót láthattok
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Sikerrel zárult a LEDVANCE 
nemzetközi Sales Race 2021 kampány 
keretében meghirdetett és a Sonepar 
Magyarország Kft. együttműködésével 
szervezett és lebonyolított 2021. évi 
értékesítési verseny.  A két cég által 
közösen kitűzött és teljesült vállalások 
eredményeként, a Sonepar kimagasló 
teljesítményének köszönhetően, a LED-
VANCE Kft. idén is 1 000 000 Ft ösz-
szegű egyszeri adománnyal támogatja a 
Magyar Mentőmotor Alapítványt.
2021 őszén is megrendezésre került a 
LEDVANCE – Sonepar hagyományos-
nak mondható nemzetközi értékesítési 
versenye, melyet további hazai ösztönző 
programokkal egészített ki a szervező 
cég. A LEDVANCE Kft. szervezésé-
ben és a Sonepar Magyarország Kft. 
együttműködésével megvalósult kam-
pány több elemből és feltételből állt. 
Az egyik feltétel szerint amennyiben a 
Sonepar szeptember és november között 
eléri a célként kitűzött forgalmat, akkor 
a LEDVANCE idén is 1 millió forinttal 
támogat egy Sonepar által kiválasztott 
alapítványt. A kampány során a nemes 
cél kommunikálásra került a Sonepar 

vásárlói felé, így ők is tudták, hogy a 
kampány időszakában vásárlásaikkal 
ismételten a Magyar Mentőmotor 
Alapítványt támogatják. A nettó 
számlázott forgalmi célt a Sonepar el-
érte, ezért a LEDVANCE Kft. idén is 
1 000 000 Ft-os adományt juttat a Ma-
gyar Mentőmotor Alapítvány részére.
„Választásunk a 2020. évi sikeres 
kampányt és hasonló 1 millió Ft-os 
adományt követően ismét a Magyar 
Mentőmotor Alapítványra esett, mert 
amellett, hogy országos szinten tá-
mogatják a mentőmotorosok mun-
káját, a már 2 éve fennálló COVID 
helyzet folyamatos plusz terheket ró 
rájuk. Minden segítő alapítvány nemes 
célokat szolgál, ám az egészségügyben 
tevékenykedők számára különösen nagy 
és felbecsülhetetlen segítséget jelent 
minden egyes forint” – mondta Ágner 
János, a Sonepar Magyarország Kft. 
ügyvezető igazgatója.
„A kitűzött forgalmi célt a Sonepar 
nemhogy elérte, de túl is szárnyalta, 
amely egy igazi csapatmunkát tükröz. 
A 2021. évi szeptember és november 
közötti eladási adatok a kampány si-

kerét igazolják: a Sonepar 18%-os 
növekedést ért el az előző év azonos 
időszakához képest az OSRAM LED 
fényforrások, valamint a LEDVANCE 
LED lámpatestek, szalagok forgalmá-
ban. A kimagasló teljesítmény eredmé-
nyeként immáron második alkalommal 
adományoz cégünk a Sonepar által 
kiválasztott Magyar Mentőmotor Ala-
pítványnak. Mindkét cég elkötelezett 
a támogatás mellett, örömmel tölt el, 
hogy az adomány ismételten jó helyre 
kerül” – értékelt Szegszárdi Zoltán, a 
LEDVANCE Kft. cégvezetője.
Az egyszeri, adományátadására márci-
us elején került sor, így a LEDVANCE 
Kft. ismét 1 millió forinttal járult hoz-
zá a Magyar Mentőmotor Alapítvány 
(székhelye: 2131 Göd, Wigner Jenő u. 
8.; adószáma: 18019807-1-13) magas 
színvonalú működéséhez.
„A MMA 2009 óta azon dolgozik, hogy 
mind magasabb színvonalra emelje a 
magyarországi motoros mentést. Az el-
múlt évek mindegyike új kihívások elé 
állított bennünket, de ennek ellenére 
mindig tudtunk hosszú távú, előremu-
tató eredményeket elérni. 2021-ben a 
világon egyedülálló módon elindítot-
tuk önkéntes motorjainkat a Balaton 
partján, amely jól mutatja, hogy még a 
legnehezebb időkben is vannak olyanok, 
akik képesek megmutatni, hogy min-
dennél fontosabb az, hogy a betegek a 
lehető leghamarabb magas szintű ellá-
tást kaphassanak. Ez a remek csapat 
adja a hazai mentőmotorozás gerincét 
és Ők azok az igazi mentőmotorosok, 
akik számára ezek a támogatások teszik 
lehetővé, hogy mind több bajba jutott 
gyereken és felnőttön segítsenek! Ahogy 
a mentőmotorozás helyzete a közel-
múltban elkezdett nehezebbé válni, úgy 
lett egyre hangsúlyosabb minden eh-
hez hasonló támogatás a megkezdett 
munka folytatásában. Ezért az, hogy 
idén már másodszorra nyerjük el ezt a 
bizalmat, újabb löketet ad nekünk az 
előttünk álló szezonhoz” – emelte ki 
Varsányi Zoltán, az Alapítvány kura-
tóriumának elnöke.

1 millió forintot adományozott a Magyar 
Mentőmotor Alapítványnak a LEDVANCE

Ünnepélyes adományátadás a Sonepar Dunaharaszti központjában
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Kirándulás

Két év után az idén újra hagyományos évadnyitót tudtunk 
tartani. 26 fővel kirándultunk a Rám-szakadékban. Sajnos 
az elmúlt időszak korlátozásai ezt nem tették lehetővé, ezért 
mindenki nagyon várta. Öröm volt újra találkozni, jó han-
gulatban telt a nap. Eddigi hagyományaink szerint ilyenkor 
szoktunk megemlékezni Szigeti Antal tanár úrról is, akinek 
a víziúttörő csapatunk létrehozását köszönhetjük. Sajnos 
a Visegrádi Dunaparton már nincs meg a kopjafája, de a 
temetőben egy koszorúval fejeztük ki tiszteletünket iránta. 
Vízitúráinkon, mikor Dömösre érkezünk, este vacsora után 
a „nagyok” el szokták vinni a kicsiket erre a túrára, most 
viszont mindenki átélhette, hogy milyen fárasztó ez az út.

Tavaszi munkák

Aktívan kezdődött az idei év a vízitelepen is. A csóna-
kok fejújításával kezdtük, melyet még nem fejeztünk be, 
de már egy újabb tervünket sikerült megvalósítani. A stég 
előtti területen térkövet raktunk le, mert a sáros talajról 
sok piszok került a stégünkre. Így sokkal kulturáltabban 
lehet használni a jövőben. Nagyon örülök annak, hogy so-
kan voltunk és gyorsan, szép munkát végeztünk.
Köszönöm szépen Kormanik Krisztiánnak a gépi földmun-
kát, Fekete Richárd, Balogh Zsolt, Mészáros Lackó, Mar-
kovics Zoltán, Firnigl Ákos, Firnigl Ádám, Fischer Iván, 
Szigeti Péter, Muzsik Zsolt és Nóri, Schuszter Antal és Mil-
csevics Lóránt önzetlen és áldozatos munkáját! Köszönjük 
Fekete Richárd feleségének a finom süteményt, kávét, Éva 
néninek a finom pogácsát. Nagyon szép lett a bejáró, mint 
a mellékelt képeken láthatjátok is!

Czompa Gyula

Kezdődik a szeszon a Duna-parton
Figyelem!!!
Újra  evezünk!
Ha szereted a friss levegőt, a természetet, jó társaságot, 
mozgást, akkor köztünk a helyed! Legyél Te is szakosz-
tályunk tagja.
Evezős foglalkozásainkat 
(2022. április 19-én) kezdjük.
Várunk minden érdeklődőt keddi és pénteki napokon a 
csónakháznál 16 órakor.
További részletes információt Czompa Gyula ill. Leéb  
Éva tud adni.
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Azt a Teremburáját….

Fantasztikus előadások részese lehetett a taksonyi kö-
zönség, melyet a Dunaharaszti Terembura Szerepkör 
előadásainak köszönhetett. Óriási örömmel fogadta a 
taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a 
megkeresést a rendező, Janák Farkas részéről, amikor 
felajánlotta két ismert darab bemutatását is a taksonyi 
közönségnek. Az elmúlt évek egyik leggyakrabban színre 
vitt és bemutatott kortárs darabjait, tragikomédiáit, a 
Portugál és a Finito c. előadásokat hozták el a nézők 
legnagyobb örömére. 
A klasszikusan modern darabok nem csak tragédiák, de 
mindennapi sorskérdéseinkkel foglalkozó komoly művek, 
mégis sokkal inkább a sok nevetésről szóltak, így fel-
szabadult hangulatú estét garantáltak a közönség szá-
mára. A Portugál és a Finito c. előadások egyike azon 
kedvenceknek, amelyek nemcsak humorosak, hanem a 
darabok üzenetének valódi mélységei vannak. Humor 

minden mennyiségben, melyek nívósan szórakoztatóak, 
némi iróniával fűszerezve. Nem kétséges, a Terembura 
szerepkör ismét szenzációsan jót alkotott, az előadások 
Taksonyban is csillagos ötöst kaptak, melyet a közön-
ség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. Külön 
kimondhatatlan öröm volt számunkra, hogy a fellépők 
között sokakat barátként, ismerősként köszönthettünk.
Reméljük, a jövőben is részesei lehetünk a társulat által 
színpadra állított darabok megtekintésének, mert a si-
ker és a közönség érdeklődése garantált, szeretettel visz-
szavárjuk őket!  

Olasz Erika
taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője
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UNAHARASZTI MÁTYÁS ÁLLATORVOS KÖZPONT

WWW.ALLATORVOSDUNAHARASZTI.HU
H-P: 9.00 – 19.00; SZO: 10.00 – 12.00
06/30 299-8814; 06/24 784-331; 06/70 660-8168

ÁPRILISBAN IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ 
KUTYÁK RÉSZÉRE

15-25% KEDVEZMÉNNYEL!
RÉSZLETEK ÉS BEJELENTKEZÉS
A RENDELO ELÉRHETOSÉGEIN: 
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2022. februárban elhunytak 
neve és életkora

Dancsó István  élt 83 évet
Duzmath Ignácné élt 90 évet
Fábián Ferenc  élt 80 évet
Hegyes Bertalanné élt 91 évet
Horváth Sándor János élt 67 évet
Kemény Mátyás élt 75 évet
Kerekes Menyhértné élt 93 évet
Nagy János  élt 58 évet
Nagyné Fuchs Gyöngyi Katalin 

élt 70 évet
Nádas Luca Rebeka élt 18 évet
Perger Jánosné  élt 86 évet
Schneider Ferenc élt 77 évet
Szakál Géza  élt 70 évet
Szládek Istvánné élt 82 évet
Tóth Attila  élt 68 évet
Török Lászlóné  élt 85 évet
Zimmermann György élt 81 évet

Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:         9.00 – 18.00

KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben, 
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők
D.HARASZTI MENTÉSI PONT  24 655 443

RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelőben 
látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal

Kedvesek!
2022. februárban 
születettek névsora

Zsolnai Jázmin  02. 01.
Sasfalvi Anna Hella 02. 02.
Eszenyi Abigél  02. 04.
Bakacsi Réka Blanka 02. 05.
Garajszki Dániel  02. 05.
Bácsics Nóra  02. 10.
Bodor Bence Dominik 02. 13.
Bogár Bianka  02. 13.
Gulyás-Gill Heléna 02. 13.
Török Bence  02. 14.
Bátyi Gergely  02. 17.
Jakabóczki Lilla  02. 17.
Kolozsvári Flóra  02. 19.
Szabó Vincent  02. 19.
Ignéczi Flóra  02. 22.
Korcsmáros Márton 02. 23.
Agócs Adél  02. 24.
Gelencsér Iván  02. 24.
Tóth Emma Liza 02. 28.

Közélet

HIRDETMÉNY
A Dunaharaszti Temető Területén lévő valamennyi 1997. december 31-ig koporsó-
san temetett, szimpla és dupla sírhelyek, valamint a 2012. december 31-ig elfoglalt 
urnafülkék és urnasírok újraváltására. a temető irodájában jelentkezzenek!
Figyelem!
A sírhely 25 éves lejárati ideje az utolsó koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna, illetve exhuma behelyezése a sírhely lejárati idejét nem 
hosszabbítja meg. Urnafülkék és urnasírok esetében az első urna behelyezésétől 
számít a 10 éves lejárati idő.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2022. március 8-án édesanyámat, 
Kerekes Annát utolsó földi útjára elkísérték, vagy lélekben Vele voltak, Rá emlé-
keztek: csodaszép mosolyára, segítőkészségére, végtelen hűségére, az emberek iránti 
szeretetére, örömet okozó alkotásaira.
Külön köszönöm Varsányi Ferenc tisztelendő úrnak, Lehel Endre alpolgármester 
úrnak, Brátán Vera énekesnek a gyászolók nevében, mély együttérzéssel, méltó 
módon kifejezett búcsúzást.
A gyászoló család nevében: Kerekes Péter

Köszöntjük a 95 
éves Lipót Józsefnét

Köszöntjük a 90 
éves Simon Józsefnét
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„ Dunaharaszti város önkormányzata, 
képviselő-testülete és mondhatom a vá-
ros nevében búcsúzom Kerekes Anná-
tól! Anna Nénitől, aki bár Pesten szü-
letett, de igazi lokálpatriótaként egész 
életét Dunaharasztin élte le, akinek a 
Baglyos iskolai emlékek és a Glázer-er-
dő vadregényes világa meghatározó gye-
rekkori élményként szolgáltak későbbi 
életében.” – mondta búcsúbeszédében 
Lehel Endre alpolgármester március 
8-án a dunaharaszti temetőben, amikor 
végső búcsút vettünk Kerekes Anna 
festőművésztől, aki életének 94. évében 
adta vissza lelkét a Teremtőnek.
Beszédének további részében búcsúzott 
a minden porcikájában Petőfi-telepi, 
lakostól, a 2000. évi millenniumi zász-
lóanyától, az évtizedeken át megannyi 
tudományos munkát illusztrált kiváló 
tehetségű grafikustól, a természetelvű 
tájképeivel nagy sikert aratott festőmű-
vésztől, a helyi evangélikus közösség 
volt presbiterétől és gyülekezeti fel-
ügyelőjétől, a Dunaharaszti Művészeti 
Egyesület alapító tagjától, a város Pro 
Urbe díjas polgárától.
Visszaemlékezett arra, hogyan készített 
a művésznő 80 éves korában, szemüveg 
nélkül fantasztikus, tűéles grafikákat 
madarakról, fákról, mekkora alázat-
tal és energiával festette a Szivárvány 
óvoda számára az ott ma is látható al-
kotását, milyen odaadó módon végezte 
egyházában a közösségi munkát és hogy 

milyen diszkréten fejezte ki a hívek, az 
alkotótársak és az ismerősök felé sugár-
zott szeretetét. Felelevenítette közös 
élményüket, amikor Esztergomban az 
Emberfa című kiállításának megnyi-
tóján elmondta Tóth Árpád versét, és 
Anna néni, mint a versek nagy szerel-
mese, azt halkan, teljesen átszellemülve 
együtt suttogta vele:
„Ó, nézd a furcsa, ferde fát, 
Mint hajlik a patakon át, 
Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, 
Hogy benne társad ne keresd? 

Már ága között az arany napot 
Nem tartja, madara elhallgatott, 
Virága nincs már, sem gyümölcse, 
Ő mégis áll, az alkony bölcse,  
Mint a tűnődő, ki ily estelen 
A végtelen titkába elmerül, 
És testtel is szelíden arra dűl, 
Amerre lelke vonja testtelen...”
Amikor két éve Tornai József, Kos-
suth-díjas költőnk – Anna diák- és 
ifjúkori barátja – hasonlóan hosszú 
életút után elment, mi, közelállók, meg-
döbbentünk, mert nem gondoltunk 
soha arra, hogy egy ilyen szellemi ener-
giát sugárzó művész élete véget érhet. 
Nem készültünk fel arra sem, hogy ezt 
a sajgó érzést hamarosan ismét át kell 
élnünk. Anna, akivel nem is olyan régen 
még együtt kóboroltuk be a Balaton-fel-
vidék romantikus tájait, sohasem az 
elmúlásról, hanem mindig a természet 
jelen lévő szépségről beszélt, alkotott 
és vázlatokat készített, tervei voltak. 
A nyári szélben kendőt kötött mindig 
ápolt hajára, letelepedett a fűbe és hihe-
tetlen pontossággal készítette el vázlat-
rajzát az előtte álló magányos badacso-
nyi pincéről, hátha még festmény lesz 
belőle. A sors másként döntött, a fest-
mény nem készült el, de a vázlat ránk 
maradt, annak tanúságaként, hogy ha 
Anna nincs is nap-mint nap köztünk, 
mégis él. Mindaddig, amíg lesz, aki em-
lékezik rá. Kerekes Anna és művészete 
egy a természettel; felfedi szépségét, 
csodálatosságát, és őrzi végtelen titkait.  
Mi, az utókor pedig Anna örök emlékét.

Gáll Sándor

ANNA ÖRÖK

Keresztény szemmel
Tapasztalások korszakhatároknál

Amikor a kedves Olvasó kézbe veszi a mostani lapszámunkat, 
még böjt van, de közeleg a Húsvét, a feltámadás ünnepe.
Mögöttünk és velünk a szenvedéssel teli időszak. Az egyház 
természetesen a Megváltó szenvedésére gondol, de mind-
untalan belerezdül a hétköznapi ember szenvedése, próbás 
időszaka, betegsége, gyásza, halálfélelme ezekbe a gondola-
tokba. Az utóbbi évek ingája nagyot lendült negatív irány-
ba. Mögöttünk (?) a világjárvány, karnyújtásnyira a háború, 
menekülők százezreivel, áldozatok tömegeivel, számolatlan 
krízishelyzettel. Tömegeknek segítség az élelmiszercsomag, a 
takaró, a biztonságos fedél, az akármilyen, de csekély megél-
hetést adó munka. A még békében élőket sújtja az infláció, 
az elszabadult energia árak, a bizonytalanság. Úgy érzékelem, 
Európa szorong. A böjt, a szenvedésidő lehet, hogy nem is 
csak a templom falakon belüli egyházi rítus? Korszakhatáron 
vagyunk. A jóléti államok fényűző luxusa, bámulatos elegan-
ciája lehet, hogy szertefoszlott? A mi szenvedésünk, szüksé-
geink nekünk fájnak, de Jézus szenvedése, halála megváltó 
szenvedés. A mi vergődésünkből soha nem lesz világmegváltó 

tett, legfeljebb többet nyögünk és panaszkodunk, mint ko-
rábban. Az inga kilengett negatív irányba, de vajon ki leng-e 
pozitív irányba?
Értem ezalatt, a mai ember képes fölfogni, hogy megváltásra 
szoruló lény? Európa nagy részén, úgy tapasztalom, Jézus 
amnézia (felejtés) van. A Németországi Evangélikus Egyház-
ból (EKD) az elmúlt pár évtizedben kb. a tagok fele lépett ki. 
Emberek tízezreinek nem kell tanítás, hit, remény, szeretet, 
keresztényi morális tartás? Gyerekeiket átadják más ideoló-
giáknak? Nem tudom, nem élek közöttük. Félő, hogy amit 
nyugaton vetnek-aratnak, annak magja hozzánk is átkerül. 
Egyet biztosan tudok, amíg anyagi, egzisztenciális biztonság-
ban gondoljuk magunkat, addig lehet, hogy Isten nem kell 
a modern embernek. Legyen egy jó kocsi, ház, lakás, hízott 
bankszámla, a többi megoldható. Amikor a „falig megyünk” 
akkor döbbenünk rá arra, hogy több kell. Nem a még több ér-
telmében. Betegség, krízis, halálfélelem, a nem bírom tovább 
érzése. Lesz-e Valaki, aki fölveszi az életem terhét. Leszek-e 
valakinek fontos az intenzív kórteremben, az elfekvő osztá-
lyon? Egyet tudok egy élet tapasztalatával. Krisztus meghalt 
a bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra, mert Ő „teg-
nap, ma, és mindörökre ugyanaz.”
Nálunk kileng az inga pozitív irányba?

Varsányi Ferenc

Dunaharaszti - 2022. április 17



DUNAHARASZTI HÍREK

Farsang a Hunyadi Kisiskolában

Az idei évben a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nem-
zetiségi Általános Iskolában a vírushelyzet miatt nem tud-
tuk megrendezni a hagyományos farsangi bálunkat, helyet-
te farsangi projekt hetet tartottunk.
Az alsó tagozat kisiskola épületében a diákok egész héten 
különböző feladatokban, játékokban vehettek részt. 
A hét folyamán készültek a tantermek ajtajára jelmezbe 
öltöztetett papírbábok, farsangiplakátok.
Jelmezes napon – mindenki jelmezben jött iskolába, és ezt 
meg is mutatták egymásnak, színesruha napon a gyerekek 
és tanáraik is nagyon színes, tirke-tarka ruhában jött. 
A farsangi mulattság részeként az osztályok pinyátát kap-
tak, nagy élvezettel próbálták megszerezni a dobozokban 
rejlő meglepetést. 
Egész héten lehetett „filteres farsangi szelfiket küldeni” a 
gyerekekről, viccesebbnél viccesebb képek érkeztek, ezeket 
az osztályokban tudták a gyerekek megnézni.
Farsangi kvízzel a tanulók ismereteire voltunk kíváncsiak a 
farsanggal kapcsolatosan, kiderült, hogy gyermekeink igen 
tájékozottak ezen a területen is.
Szerettük volna, a projekt hetünket igazi mulattsággá vál-
toztatni, így arra kértük a szülőket, hogy zsákbamacska és 
tombola felajánlásokat küldjenek be. 
Zsákbamacskát minden reggel vásárolhattak a gyerekek, 
a csomagokat nagy élvezettel bontogatták, melyekben 
játékok és hasznos tárgyak voltak elrejtve.
A projekthét zárása igazi farsangi mulattsággá alakult, a 
délelőtt folyamán a felsőtagozaton tanító  tanárbácsik busó-
járást tartottak, ahol a Mohácsi busójárást idézték meg. 

A délelőtt utolsó órájában pedig a tombolasorsolásra ke-
rült sor. Szebbnél szebb ajándékokat tudtunk a gyerekek 
között kisorsolni a támogatóinknak köszönhetően. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a támogatóknak – Enci Papír, 
Sziszkó és Fati vegyesbolt, Méhecske papírbolt, Flóra Mar-
ket – Virág-Ajándék, első és a negyedik évfolyam szülői 
munkaközösségének.
A tombola és zsákbamacska bevételéből a „kisiskola” épü-
letébe, minden tanterembe, szelektívhulladékgyűjtő kuká-
kat vásároltunk 

Solymos Antónia

Farsang a Rákócziban

Ahogy a versben a varjú mondja -Kár, kár, kár…hogy nem 
lehet egy ideje igazi farsangi bált, bulit tartani, de az év 
e vidám időszakát sem lehet figyelmen kívül hagyni egy 
iskolában… A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola apraja 
és nagyja alternatív formában ünnepelte meg február 18-
án pénteken az idei farsangot, így jutott a vidámságból, 
örömből az időnként már-már ólomszürke februári napok 
között. 
Nálunk az osztályok zárt körben ünnepelték a farsangot, 
ahogy kell: sokan maskarában és tarka dekorációk között 
játszottak, beszélgettek. Hogy a gyerekeknek még szíve-
sebben farsangoljanak, a Diákönkormányzat különböző 
kategóriákban versenyt hirdetett. Egy erre hivatott zsűri 
körbejárt az iskolában és értékelte, összehasonlította a de-
korációkat, jelmezeket. Immár hagyománnyá kezd válni, 
hogy a jeles napokkor kidíszítjük az ajtókat az ünnepnek 
megfelelően, így az iskola folyosóin is érezhetjük az ünne-
pek hangulatát, valamint az ajtódíszítés szintén egy ver-
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senykategória lett. Voltak különösen lelkes osztályok, akik 
projektszerűen oldották meg a farsang megünneplését: 
a jelmezek és a dekoráció tökéletes összhangban voltak. 
Ilyen módon ellátogathattunk pl. a Szellemirtók közé, az 
Állatkertbe és a valóban díjnyertes Szerencsejáték Zrt.-be, 
ahol az osztályfőnök (Czompa Gyula tanárúr) „Főnyere-
mény”-ként szerepelt. Volt még egyéni, csoportos jelmez-
kategória, ahol megjelent többek között a Könyvmoly, 
Papagáj, Felhúzható baba, Harley Quinn, Sakkfigura, Co-
ca-Cola duopack,  Easybox eMAG, Pestis Doktorok, Gem-
kapocs, és a különdíjas lett  Szörnyella de Frász. A peda-
gógusok sem maradtak ki a mókából, legnépszerűbb volt 
a látogatónk Mexikóból, de ott volt még Darázs, Tavasz-
tündér, Pikachu, Cowboy, Bohós, Katicabogár tanárnő, a 
Csillagos éjszakai égbolt és sokan mások. A szünetekben, 
hogy akkor se unatkozzon az iskola népe, felavattuk az új 
csocsóasztalainkat egy rövid osztályok közötti csocsóbaj-
nokság keretében 2-2 fős csapatokkal.
A nap végén tombolasorsolást tartottunk az udvaron, ahol 
sok-sok apró és kevésbé apró nyeremény várta a boldog 
nyerteseket. A legboldogabbak talán a főnyeremények, a 
családi pizzakuponok újdonsült tulajdonosai voltak. A ver-
senyek díjazását értékelését kedd reggelre hagytuk, ahol 
rengeteg édes díjat és okleveleket osztottunk ki, és nem 
utolsó sorban a fődíjakat: a három finom, farsangi díszben 
pompázó csokitortát. Ekkor összeállt farsangi puzzle: fő-
nyereményt a Főnyereménynek!

Daloló ifjúság
Dunaharaszti diákok kiemelkedő eredményei a 
IX. Ráckevei Népdaléneklési Versenyen

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola ·2022. március 
1.-én megszervezte a · IX. Ráckevei Népdaléneklési Ver-
senyt az Ács Károly Művelődési Központban.
A versenyen a délpesti régió több településéről általános is-
kolák, alapfokú művészeti iskolák és ének- zene tagozatos 
iskolák alsó és felső tagozatos tanulói vettek részt. Négy kor-
csoportban, szóló produkciókkal várták a megmérettetésben 
résztvevőket. Bronz, ezüst, arany minősítésben, valamint di-
cséretben részesültek a versenyzők.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 4. b és 
4. c osztályból összesen négy diákkal képviseltette magát ezen 
a rangos rendezvényen. Ők a 3. korcsoportban versenyeztek. 
Nevezni két szabadon választott, lehetőleg azonos tájegység-
ben gyűjtött népdallal lehetett, amelyek közül legalább egyet 
Bartók Béla gyűjtött.
Gál-Zilahi Dominik (4. b) Fejér vármegyei, Ignácz Patrícia 
(4. b) Békés vármegyei, Kovács Panna (4. b) Békés vármegyei 
és Lányi Viktória (4. c) moldvai népdalokat adott elő. 
Méltán büszkék lehetünk iskolánk növendékeire, hiszen ki-
emelkedő eredményeket értek el. Gál-Zilahi Dominik kapta 
az arany minősítést, amivel megnyerte a versenyt, Lányi 
Viktória bronz minősítésben részesült. Ignácz Patrícia 
és Kovács Panna is dicséretet érdemel, hiszen megállták 
a helyüket ebben az igen nehéz mezőnyben. A gyerekek 
szorgalmasan, nagy lelkesedéssel készültek erre az igen ní-
vós versenyre. A felkészülésben Gondos Brigitta tanárnő 
segítette őket.Nagyon büszkék vagyunk rájuk és szívből 
gratulálunk nekik!
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