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DUNAHARASZTI HÍREK

Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés 
óta elvégzett feladatokról:

1. Az Állami Számvevőszék 2020 novemberében az „Ön-
kormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények 
integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése” kere-
tében a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ ellenőr-
zését kezdte meg. Az ellenőrzés lezárult, a jelentés szerint 
az intézmény kockázati besorolása alacsony, figyelemfelhí-
vásra nem volt szükség, az ellenőrzés során mindent rend-
ben találtak.
2. A 2021. évre vonatkozóan „A köznevelési intézmények 
fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adat-
szolgáltatás” megtörtént. A beszámoló adatai alapján há-
rom óvodára vonatkozóan kidolgozásra kerültek az adat-
szolgáltatást alátámasztó kimutatások.
3. A 2022. április 3. napján megtartott országgyűlési 
választással és népszavazással kapcsolatos pénzügyi el-
számolás határidőben megtörtént a Területi Választási 
Iroda felé.
4. A 2022. 04. havi időközi költségvetési jelentés határidő-
ben beadásra került.
5. A Hétszínvirág Óvoda konyha helyisége oldalfalát ki-
csempéztettük.
6. A Kerekerdő Tagbölcsődében belső murvás parkolót épí-
tettünk, a hiányzó utcafronti szakaszon pedig kerítés és 
nagykapu készül. A szeméttároló környezetét leburkoltuk. 
A klímaberendezések elektromos munkái elkezdődtek.
7. A Hunyadi konyha régi elavult elektromos mérőhelye 
szabványosításra került.
8. A Napsugár Tagóvodában helyiségről helyiségre halad-
va korszerű, energiatakarékos LED-panelekre cseréljük a 
lámpatesteket.
9. Elkészült a Sport-szigeten a Duna-parti sétány térkő-
burkolása, a műszaki átadás-átvételre 2022. május 31-én 
kerül sor.
10. Megkezdődött az A3 belvízelvezető csatorna mederkot-
rása, rézsűkaszálása. Emellett földmedrű és burkolt árkok 
karbantartására és kialakítására került sor többek között a 
Máv-Alsó területen, a Kiskertek területén, a Petőfi-ligeten 
és az alsóvárosi településrészeken.
11. Megkezdődött a Csokonai utca járdaépítése, a lakosság 
előzetes értesítése mellett.
-Kihelyezésre kerültek a muskátlik a villanyoszlopokra és 
egynyári növények tömeges kiültetése történt a parkokban, 
közterületeken.
12. A Bezerédi Sportpark építése ütemterv szerint halad, a 
BMSK beruházásában a D típusú kondipark építése május 
30-án megkezdődik. A parkhoz kapcsolódó parkoló csa-
padékvíz-elvezetésének kiépítése megtörtént és megkezdő-
dött a parkoló burkolása is.
13. Az idei évben is lezajlottak a több éve megszervezésre 
kerülő óvodai szűrővizsgálatok. A gyermekek szemészeti 
vizsgálatát Dr. Nánási Ákos, a fül-orr-gégészeti szűrését 
Dr. Szalmay Gábor, az ortopédiai vizsgálatát Dr. Tere-
bessy Tamás szakorvosok látták el. Összességében elmond-

ható, hogy az előző évekhez képest a gyermekek szemészeti 
állapota jó: a 913 megvizsgált gyermek közül 35 fő esetén 
merült fel rendellenesség; míg a hallásszűrés során a tava-
lyi 18,67 %-os hallásprobléma-arány 16,28 %-ra csökkent. 
A szakorvosok jelzésére már folyamatban van a szükséges 
korrigálások elvégzése.
14. Dr. Török Péter szakorvos 3 alkalommal végezte el 
a férfi lakosság tavaszi időszakra meghirdetett ingyenes 
prosztata-, illetve urológiai rákszűrő vizsgálatát.
15. Dr. Sas Andrea szakorvos közreműködésével lezajlot-
tak a tavaszi anyajegyszűrési alkalmak, amelyek 2021. 
évtől már négy napra bővültek. Ez úton is szeretném 
kiemelni a szűrővizsgálatok jelentőségét és szükségsze-
rűségét, ezért kérek mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel 
és menjen el ezekre az alkalmakra. A városvezetés pedig 
mindent meg fog tenni az alkalmak számának bővítése 
érdekében.

A beszámoló elfogadását követően a képviselők elfogad-
ták a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2021. 
évi mérlegbeszámolóját, majd jóváhagyták az Önkor-
mányzat és intézményei monitoring stratégiáját. Legfon-
tosabb napirendi pontként elfogadták az Önkormányzat 
2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet. 
Ennek részeként felosztották az ún. szabad maradványt, 
amely 269 millió forintot tesz ki. Ennek legnagyobb ré-
szét tartalékba helyezték a város biztonságos működése 
érdekében (ezt legfőképpen a rendkívüli módon megnö-
vekedett energiaárak indokolják), illetve 118 millió fo-
rintot különítettek el a Paál László utca megépítését 
célzó pályázat önrészére. Biztosították a forrását a Ven-
tona Kft.-től megrendelt plusz buszjáratok üzemelteté-
sének is (ezekkel oldja meg az Önkormányzat a vasút 
leállítása által előállt problémát, miszerint a Máv-Alsó-
ról is el tudjanak jutni az utasok a HÉV-hez, valamint a 
Volánbusz járataihoz).

A képviselő-testület fontos döntést hozott a Szekér utcai 
játszótér ügyében. Ennek idáig csak használója volt a 
város, most azonban a tulajdonosok értékesíteni kívánják 
a területet. Mivel az Önkormányzat mindenképpen meg 
akarja tartani a játszóteret, ezért megállapodott a tulaj-
donosokkal az adásvételről, ezt szentesítette a testület.

A képviselők elfogadták a nemzetiségi önkormányzatok, 
a polgárőrség, valamint az ÉDV Zrt. 2021. évi beszámo-
lóit, támogatták az új rendőrőrs-parancsnok kinevezé-
sét, elfogadták az új szociális (személyes szolgáltatások) 
rendeletet és a gyermekjóléti feladatok elvégzéséről szó-
ló értékelést, az óvodák alapító okiratait; végül döntöt-
tek bizonyos víziközmű vagyonelemek átvételéről.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2022. május 26-án megtartotta következő, mun-
katerv szerinti ülését a Városháza dísztermében
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Egy régi Dunaharaszti „sigillum pagi” 
vagyis pecsétcímer öntőformája került 
elő a Helytörténeti Emléktár tárgyai 
közül. Gáll Sándor, az Emléktár vezető-
je és a Dunaharaszti Értéktár Bizottság 
elnöke Brauswetterné Katit kérte föl, 
hogy az öntőforma segítségével alkossa 
meg újra a régi címert. A címer elké-
szült, de még nincs a végleges helyén. 
A kerámia műhely asztalán pihen a 
Brauswetter házban. 
Brauswetterné Kati kerámiakészítő. A 
Baross utcai ház tavaszi kertjében a tu-
lipánok, nárciszok, nefelejcsek, az égig 
érő bambuszok, a harsány zöld, virág-
zó cserjék, az apró tavacska az úszkáló 
aranyhalakkal, a pihenő sarok, az üveg-
ház sok dunaharaszti óvodás, iskolás és 
felnőtt számára ismerős. Kati a pandé-
mia előtt rendszeresen tartott kerámia 
foglalkozásokat saját otthonában, de a 

járvány miatt óvatosabbnak kellett len-
ni, ezért két éve csendesebbek a pén-
tek délutánok. Azt mondja, hiányzik 
a gyerekek nyüzsgése, akik 5 óra körül 
megérkeztek és elmerültek az agyaggal 
való foglalatosságba. Öröm volt látni, 
hogy a kezdeti „mindent akarok, de 
gyorsan” hozzáállás hogyan változott 
hónapról hónapra, hogyan lett egyre 
igényesebb, türelmesebb, koncentrál-
tabb a gyerekek munkája – már nem 
kellett egyetlen délután tíz apró agyag-
tárgyba belefogni, elég volt csak eggyel 
foglalkozni, de azzal valódi jelenléttel, 
valódi odaadással. Ahogy Kati mesél a 
munkájáról, azt mondja, ezt az élményt 
kapja ő is az agyagozással, a kerámia 
készítéssel: elmerülés az alkotásba és 
azzal együtt önmagába. Több mint 15 
éve lánya, Kata kedvéért kezdett el ke-
rámiákat készíteni, aki koraszülöttként 
jött világra. Mivel mozgássérült, sok 
fejlesztő foglalkozáson vett részt apró 
gyermekkora óta, a kerámiázás is így 
kezdődött, Kata kedvéért. Furcsa volt, 
hiszen az agyag a földből jön, sáros, 
maszatos, egészen más, mint a szülői 
házból hozott kézimunkázás szépsége. 
Az alkotásban megtapasztalt öröm is-
merős volt a foltvarrás és más textil-
munkák kapcsán, az agyag azonban 
teljesen más élményt jelentett. Kati 

autodidakta módon kezdte el képezni 
magát, fazekashoz járt, több kurzust 
elvégzett, folyamatosan tanfolyamokat 
látogatott, legutóbb szobrászatot kez-
dett tanulni. Több éven át a Marczi-
bányi téri MEREK Rehabilitációs Köz-
pont kerámiaműhelyét vezette, ahol 
egyre szebb tárgyak kerültek ki a sérült 
emberek kezei közül. A mindennapos 
utazás terhe, a világjárvány fenyegetése 
miatt azonban ettől el kellett búcsúzni, 
de az agyagtól, a kemencétől, a máz-
azástól semmiképp. Otthonában fo-
lyamatosan születnek újabb és újabb 
munkák, hol megrendelésre, hol saját 
elképzelés és öröm által. Az élethelyzet, 
amiben Katiék élnek, minden nap ki-
hívásokat hoz. Kata lánya gondozása, 
ápolása teljes embert kíván, amit férjé-
vel, Lacival együtt végeznek. Az elmúlt 
15 évben a kerámiázástól a foltvarrás 
mellett olyan alkotói örömöt kap, ami-
ről azt mondja, számára feltöltődés. 
„Önmagamról is egyre többet tudtam 
meg, ahogyan az agyaggal dolgoztam 
órákon át és ez az önismereti utazás az 
emberi kapcsolataimra is hatással van. 
Tudod, valahogy úgy van, minél többet 
tudunk a múltunkról, annál jobban 
értjük a jelent.”
Az általa készített Dunaharaszti cí-
mer a múlt lenyomata - agyagból.

Hazay 

Minél többet tudunk a múltunkról, annál jobban értjük a jelent
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Keresztény szemmel
Mire jó az egyház?
Pünkösd közelében az egyházi esztendő egyik legérdeke-
sebb ünnepével találkozunk. Pünkösd, a Szentlélek kiá-
radása, az Egyház születésnapja. Emberek ezrei gyűltek 
össze Jeruzsálemben Jézus feltámadása utáni ötvenedik 
napon. Zúg a szél, Isten Lelke betölt mindent, megszü-
letik a nagy „konszenzus”, mindenki az ott lévők közül 
érti az apostolok igehirdetését. Nagy csoda ez. A kérdés 
csupán az, hogy a huszonegyedik század emberének mi 
köze ehhez? Van-e ma keresztény hit? Ha van, mire jó? 
Az egész Szentírás arról beszél, hogy az egyszerű embe-
reknek Isten-élményeik voltak, azaz az egyszerű profán 
ember találkozott az Örökkévalóval, az élő Istennel. Va-
lójában ma sincs ez másképpen. A Biblia, mint a legfon-
tosabb forrás ma is arról beszél, hogy Krisztus meghalt 
bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra. Ezek objek-
tív igazságok. Nem tőlünk függ a megváltás, ezt elvégez-
te Jézus. Akkor mi a magunk szerepe?
A kérdés valójában az, hogy van-e saját hit-tapasztalá-
sunk? Egyszerűbben fogalmazok, vannak-e saját tapasz-
talásaim, amik túl mutatnak a saját határaimon? Hadd 
szabadjon a saját élményeimet megosztanom. Évekkel 
ezelőtt történt. Erdélyből jöttünk haza egy kölcsön mik-
robusszal. Hazaértünk épségben, másnap vittem vissza 
az autót a gazdájához. Leparkoltam a garázs előtt, és 
akkor egy reccs, leszakadt az első futómű…Krakkóban 
nyaraltunk, a szálloda parkolójából indultunk volna…A 
bal első kerék defektes. Kilátástalan a helyzet, nulla len-

gyel nyelvtudás. Körülnézek, az utca másik oldalán ott 
látom a táblát, „vulkanizácijá”, azaz gumis. Pillanatok 
alatt megcsinálta a fiatal szaki. Pár hete szinte ugyanez 
a történet, az M5 bevezető szakaszán, szinte remény-
telen körülmények között. Ronggyá ment a jobb első 
gumiabroncs…Száz méterre ott volt egy szakszervíz…
Megcsinálták. Tudom, ezek nagyon profán kis példák a 
Gondviselő működésére. Hol vannak ezek a megváltás-
ra? Hitre és vigasztalásra? Az Egyház titka ennél sokkal 
több. Bizalmas hit a jövőre, az örök életre. Erre mind-
annyian meghívottak vagyunk!

Varsányi Ferenc

ELF BAR 
Aki cigarettázott, vagy épp rabja e 
függőségnek, az tudja, milyen nehéz 
leszokni a használatáról. Magya-
rázat mindig akad, de azért tudja 
minden használó, hogy milyen büdös 
tud lenni, meg drága is, meg okozhat 
egy rakás rákot, s még egyéb beteg-
ségeket. Ezért, előbb vagy utóbb a 
legtöbb használó eljátszik a gondo-
lattal, s megfogadja, hogy leszokik. 
Ekkor jön a neheze! Sokan próbál-
koznak, keveseknek sikerül.
Az e-cigaretta feltűnése a dohánypia-
con igazi szenzációt ígért! Nincs kát-
rány, nincs tűz, eltűnik a bűz, a káros 
anyagok kibocsátása minimális. Az 
ilyen termékek ismertetőiben előnyök 
sora van feltűntetve. A gyártók aján-
lása szerint, használata megkönnyíti 
a leszokást, nincs gyötrelmes vágya-
kozás, csak könnyed szabadulás.

Nosza! Sokan azonnal váltottak, az 
e-cigi egyre népszerűbb. Arról nincs 
hír, hogy segítségével hányan sza-
badultak meg a nikotin függőségtől, 
de már olyanok is rákapnak, akik a 
dohányhoz hozzá nem nyúltak vol-
na. S most itt az ELF BAR, a leg-
újabb generáció! Nagy a választék, ki 
hány slukkot szeretne az egyébként 
a kézhez jól simuló, praktikus készü-
lékekből. Magyarországon még nem 
forgalmazható, de Szlovákiából egyre 
nagyobb tételben kerül a hazai ter-
jesztők által a fogyasztókhoz. S már 
a gyerekekhez is! Az iskolákban már 
fel-felbukkan. Mert a gyerekek fi-
gyelnek minket, felnőtteket. Átveszik 
szokásainkat, hallják, ahogy elbaga-
tellizáljuk az e-cigaretta kockázata-
it. Pedig az nem úgy van! A készü-
lékekben feloldott nikotin továbbra 
is sejtméreg, és függőséget okoz. Az 
úgynevezett vivőanyagok káros szív 
és érrendszeri hatásáról sorra jelen-
nek meg cikkek. Legutóbb német 
orvoskutatók jelentettek meg erről 
tanulmányt. Figyeljünk oda, mert a 
fiatal, fejlődő szervezetre mindez ká-
rosabban hat, mint egy felnőttére! Ki 

akarná, hogy gyermekeink már 13-14 
évesen függőséget okozó szereket fo-
gyasszanak? Nyilván senki. Vigyáz-
zunk Rájuk! Beszélgessünk erről, 
s még persze sok minden másról is 
velük!   

Szerkesztőség

Kedves Érintettek! Meghirdetjük az idei nyári napközis 
táborunkat. Júnus 20-24-ig a Damjanich utcában. de. 
½ 9-től, du. 4-ig. A program változatos: lovaglás, Kis-
duna túra, kézműveskedés,stb.
Részvételi díj 5.000.- Ft/fő/nap. Anyagiak miatt senki 
ne maradjon le... 
A jelentkezéseket június 10-ig várom a következő email 
címen: varsanyif@gmail.com.
Erős vár a mi Istenünk!
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Szent Iván éjszakájának, más né-
ven  nyárközép éjszakájának  a június 
23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik 
Magyarországon. A történészek az egyik 
legpogányabb ünnepnek tartják, de 
ma Keresztelő János egyházi napjához 
és Szent Iván (tehát Keresztelő János) 
névnapjához kötődik. Szent Iván 
éjszakáját a nyári  napfordulótól  3 
nap választja el, mivel az június 21-
re esik az északi féltekén. Korábban 
a csillagászati nyár kezdete valóban 
június 24-re esett, de a tropikus 
időszámítási mód sajátossága és a 
korábbi naptárreformok következtében 
szétvált a két ünnep. A napfordulóhoz 
világszerte világi és egyházi ünnepek 
kapcsolódnak, mivel ekkor van az év 
legrövidebb éjszakája és az emberek 
számára a fény és a sötétség váltakozása 
mágikus eredettel bírt. A sötétség az 
elmúlást, a fény pedig a megújulást 
jelentette, ezért ezen a napon az 
emberek nagy tüzeket raktak, hogy 
elűzzék a sötétséget; ekkor kezdődik a 
csillagászati nyár is.
A TŰZRAKÁSSAL 
KAPCSOLATOS SZOKÁSOK, 
HIEDELMEK
Szent Iván tüze örömhírt jelentett. A 
Szent Iván-napkor gyújtott ünnepi tü-
zek népszerűségével nem vetekedhettek 
a más időpontokban (karácsony böjt-
jén, farsangkor, a húsvéti ünnepkörben) 
gyújtott tüzek. Hajdan az ilyen tüzek 
gyújtását és beszentelését papok végez-
ték. A szentiváni tűzgyújtáshoz számos 
hiedelem fűződött, szerencsehozó és 
baljóslatú egyaránt. A tűzugrás szokása 
hazánkban délszláv közvetítéssel ter-
jedt el.  A tüzet nemcsak a felnőttek, 
hanem a gyerekek is át szokták ugrani. 
Aki átugrotta a tüzet, az megtisztult, 
új erőt kapott.  Az éjszaka és a tűz 
mágikus bűbáját hatásosnak gondolták 
mind az aktuális szerelmekre, mind az 
eljövendőkre: a szerelmeseknek együtt 
vagy külön-külön kellett átugraniuk a 
szerencsét hozó lángok felett, melyek 
így messze űzték tőlük a rosszat.   Azt 

tartották, a szentiváni tüzek egészség-
varázsló jelleggel bírnak. A tűz átugrá-
sa ilyen értelmezést is kaphatott, illetve 
a felette füstölt különféle növények ez-
által nyertek gyógyító erőt. 
EGYÉB SZOKÁSOK, 
HIEDELMEK
Szent Iván előestéjén ágat tűztek a 
tyúkólra rontás, boszorkányok ellen. 
Szokás volt ugyanekkor mezei virá-
gokból, füvekből koszorút kötni, s azt 
a ház elejére akasztani, tűzvész ellen. 
A 18. században kutak, források vize 
körül füstöltek, hogy a sárkányok, kí-
gyók mérgét elűzzék. Egyes falvakban 
Szent Iván napjához gyümölcsevési ti-
lalom kötődött. Úgy tartották, aki ezen 
a napon gyümölcsöt eszik, annak baj 
éri a kisgyerekét. Az Ormánságban élt 
az a hiedelem, hogy amelyik anyának 
meghalt kisgyermeke van, Szent Iván-
nap előtt nem szabad almát ennie, 
mert megeszi a mennyországban lévő 
gyermeke aranyalmáját. Szeged egyes 
városrészeiben a 20. század elején még 
szokás volt, hogy gyerekek járták az ut-
cát, így kiabálva: „Hintsék kendtök al-
mát, ha nem: pedig hajmát!” A háziak 
a kerítésen át az ünnepre érő szentiváni 
almát, egyéb gyümölcsöt vagy apró-
pénzt dobtak ki. 
A nyári napforduló ünnepét egykor a 
jövendőmondásra is különösen alkal-
masnak tartották. A nap hajnalán az 
öregasszonyok meztelenül megkerülték 
a földjüket, harmatot szedtek, gyógy-
füveket kerestek, különösen az aranyos-
patrác nevűt, mert az ilyenkor meg-
szólalt, s a többi fű titkát is kibeszélte. 
A palóc lányok a tűz kialvása után a 
kenderföldre mentek, és ott egyenként 
a kenderbe heveredtek. Azt tartották, 
hogy amelyikük után a letiport kender 
feláll, az egy éven belül férjhez megy. 
Menyhén éjféltájban a lányok két szál 
kendert kötöttek össze, kilenc nap múl-
va megnézték, akié virágos volt, annak 
legény, akié magos, annak özvegyember 
lett az ura, a néphit szerint.   Aba-
új-Torna megyében a fiatal házasok 13 
szem parazsat tettek egy fazékba. Az 
asszony felhajította a fazekat jó magas-
ra, és ha egy szem parázs sem hullott ki 
belőle, boldog családi életre számíthat-
tak. A Nógrád megyei Mihálygerdén a 
búzából font koszorút, mellyel a tüzet 
átugrották, a legközelebb álló fűzfára 
sorba felhajigálták, és úgy tartották, 
akié fennakad, az még azon az őszön 
férjhez fog menni. 

A dunántúli Somló vidékén úgy tudják, 
hogy a boszorkányok a páfrány virá-
gának köszönhetik mágikus erejüket 
és tudásukat. A szatmári Sárközben 
azt is tudni vélték, hogy aki megszer-
zi a páfrány virágát, nem csak az ál-
latok, hanem a füvek és a fák beszé-
dét is megérti. A páfrány virágát vagy 
magját egykor Európa-szerte látha-
tatlanná tevő varázsszernek tartották. 
A következő szavak Shakespeare IV. 
Henrik című drámájában hangzanak el: 
„páfránymag balzsamunk van, s látha-
tatlanul járunk-kelünk”. 
Magyarországon az 1990-es évektől 
kezdték újra megünnepelni Szent Iván 
napját, a régi szokásokat azonban ke-
vés helyen, pl. néhány Somogy megyei 
faluban, és a határainkon kívüli magyar 
településeken találjuk meg. A fellobba-
nó tüzek mellett a nyugati országokhoz 
hasonlóan e napon már Magyarorszá-
gon is megrendezik a Múzeumok Éjsza-
káját. Ez a kezdeményezés 2001-ben a 
Magyar Néprajzi Múzeumból indult, 
eleinte csak néhány múzeum csatlako-
zott, mára sok követője lett. 

Szerk.
Forrás: Wikipedia, Tóth Kornélia: Szent Iván-éj

SZENT IVÁN ÉJSZAKÁJA

Róna J. László
Nyári éj

Szent Iván nap éjjelén 
mellém térdelt a sötétség,
megbocsátó vörös vétség,

hogy lágy szádhoz értem én.

Nyár volt, gyönyörű esti nyár,
lányos, sziporka csillagok,
éjvirágok, fűszer illatok,
holdfényes szerelemvár.

Vibrálva élt a pisla tűz,
kezeink fonatán árnya
időz, angyalok szárnya

a csókjaink parazsán betűz.

Elszállt a rövidke éj kegye,
a képen megfakult festék
csak egy felizzó emlék,

egy régmúlt emlékhegye.
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Május 22-én vasárnap került sor az 
eddigi első, talán nem utolsó nyár kö-
szöntő piknik partira.
Délelőtt az erős embereké volt a fősze-
rep, ifj. Fekete László mintegy 20 fős 
csapata mérkőzött meg egymással, 
hol traktor gumikat emelgetve, hol 
100 kilogrammnál nehezebb súlyokat 
cipelve, hol Dr. Szalay László polgár-
mesterrel kiegészülve, hajókat húzgál-
tak a kis-Duna ágon keresztbe a part 
felé. A kilátogató 250-300 fős szur-
kolói nézősereg hangos drukkolással, 
tapsokkal díjazta a produkciókat.
Kora délután a Kis-Duna Étterem 
street-food étkezdéinél ebédelhet-
tünk, majd kezdődött az igazi gyerek 
zsúr. A bemelegítést Turák Niki tánc-

tanárnő adta meg, a BodyMove Dan-
ce tánccsapatával.
A bátrabbak beállhattak, betanulhat-
tak pár lépést a profiktól.
Majd következtek a játékos, bolondos 
versenyek. A benevezett gyermekek 
zsákban futottak, énekeltek a szín-

padon, futóversenyen száguldoztak 
békatalppal a lábukon, tejszínhabot 
próbáltak enni bekötözött szemmel, 
és még számtalan mókázásban vettek 
részt, persze, megannyi nyereménnyel 
távozva a vidámság végén.
Öt órától a blueszene vette át a 
főszerepet. Kőszegi Zsolti Coclers 
csapata Fekete Jenővel kiegészülve-
varázsolta el a hallgatókat, majd ki 
padokon ülve, ki a fűben fetrengve 
élvezhette az Üvegtigris című filmet, 
ami egy hatalmas LED falas kivetítőn 
tárult elénk.
Nagyon nagy köszönet jár a város ve-
zetőinek a támogatásért, nagy taps a 
résztvevőknek és a versenyzőknek, de 
nem maradhat el a köszönet a játékok 
moderátorainak, akik néhány civil 
önkéntessel kiegészülve, főleg a TEA 
Egyesület, és a Terembura Szerepkör 
tagjaiból álltak

Janák

Vasárnapi Piknik Parti margójára
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Haraszti MagyarTáncház
A Művelődési Házban
június 17-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!

Június 8. szerda, 18 óra

Apokrif

Versszínház Türjei Zoltán 
írásaiból

Június 10. péntek, 18 óra
Bolgár est
a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat estje

Laffert Napok

Június 24. péntek, 16 óra
Színház gyerekeknek:
Vitéz László és az elátkozott malom

Június 24. péntek, 20 óra
Színház felnőtteknek:
Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
Az Aradi Kamaraszínház és a Szegedi Pinceszínház előadása 

Június 25. szombat, 17 óra
Kárpitkiállítás finisszázs
Dr. Prokop Mária 
Széchenyi-díjas művészettörténész előadása
Vass Lajos kamarakórus 
hangversenye Szabó Sipos Máté karnagy vezetésével

Június 26. vasárnap, 18 óra
Dunaharaszti Dal Délután
a LAVE Egyesület szervezésében
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Április hónapban volt Dunaharasztin 
a tavaszi zöldhulladék elszállítás. A 
szolgáltatást végző Multiszint Kft. az 
így összegyűjtött növényi hulladékot 
telepünkre szállította be.
Cégünk, a Körép-Szolg Kft. Dunaha-
raszti településen működik az 51-es főút 
mellett a városi szennyvíztisztító telep 
szomszédságában. A beszállított növé-
nyi hulladékokból komposztot állítunk 
elő. 
A folyamat a beszállított alapanyag 
válogatásával kezdődik, melynek során 
leválogatjuk a zsákokat, egyéb anya-
gokat, majd a zöldhulladék darálásra 
kerül.
Ahhoz, hogy a bekerülő anyagból jó 
minőségű komposzt készüljön, fontos, 
hogy csak tiszta növényi anyagokat tar-
talmazzon és ne legyen benne egyéb oda 
nem illő dolog, pl. üveg, drót, műanyag 
játék, műanyag flakon, beton és még 
hosszasan lehetne sorolni azokat, ami-
ket kiválogattunk belőle.
A darálás során a szálas anyagokat ösz-
szefogó műanyag zsinegek, drótok, lán-
cok pedig nemcsak a darálék minőségét 
rontják, hanem a darálógép élettarta-
mát is. A daráló gépbe egyetlen garni-
túra aprítókés 1.000.000 Ft-ba kerül. 

Nem kell ahhoz nagy képzelőerő, hogy 
elképzeljük, mi történik az aprítódob-
ban, - ami 2500 fordulatot tesz meg 
percenként és egy 12.000 cm3-es motor 
hajtja -, ha esetleg belekerül egy beton, 
tégla vagy vas darab.
A beszállítást megelőzően a helyi újsá-
gokban nyomatékosan kértük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy ne tegyenek a zsákok-
ba oda nem illő, egyéb anyagokat, mert 
annak elszállítására más lehetőség is 
van. Nyomatékkal kértük továbbá azt 
is, hogy a kötegelésnél csak lebomló 
anyagokból készült zsineget használja-

nak, ne drótot, láncot, vagy műanyag 
zsineget.
Településünk Önkormányzata minden 
tiszteletet megérdemlően biztosítja la-
kosainak ezt az ingyen igénybe vehető 
szolgáltatást. Az így begyűjtött zöld-
hulladékból pedig értékes tápanyagot 
(komposztot) lehet készíteni. Igen, le-
het, de csak akkor, ha az valóban tiszta, 
egyéb idegen anyagoktól mentes.
Kérem Önöket, hogy az őszi zöldhul-
ladékgyűjtés során vegyék a fentieket 
komolyan és legyenek a kérdésben fe-
gyelmezettek, a kihelyezett zsákokba 
csak zöldhulladékot tegyenek és a köte-
gelésnél csak lebomló anyagból készült 
zsineget használjanak, hogy mindenki 
közös megelégedésével lehessen ezen fel-
adatot, szolgáltatást elvégezni. 
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Tisztelettel: 

Tacsi István 
Ügyvezető igazgató Körép-Szolg Kft.

Jótékonysági Gála
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2022. 
április 21-én „Gyermekek a gyermekekért” Jótékonysági Gá-
lát szervezett az Ukrajnából menekült gyermekek és család-
jaik megsegítésére. A város számos intézménye és szervezete 
példamutató összefogással támogatta e nemes cél megvaló-
sulását. A rendezvényen felléptek: 1. Lányi Viktória - Du-
naharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.c 2. Gerlice 
Táncegyüttes Dunaharaszti 3. Gál- Zilahi Dominik - Duna-
haraszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.b 4. A Duna-
haraszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.c osztálya 5. 
Hague Dóra - Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimná-
zium 6.a 6. Dunaharaszti Hommer Balett Stúdió 7. Bodymo-
ve Dance Company 8. Salsa Danza Táncstúdió Dunaharasz-
ti 9. Dance Feeling Supernova csapata 10. Pintér Dorottya 
Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 11-a 11. 
Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület 15. Kocsis-Barna Pé-
ter - Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 12.a 

22. Táncoló talpak iskolai tánccsoport - Dunaharaszti II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolából Kovács Gáborné Gyöngyi 
néni vezetésével 23. Harmonikás Zenekar A zenekar vezetője: 
Farkas Judit harmonika tanár 24. Ficzere Noémi, Kecske-
méty Szilvia és Gondos Brigitta - Dunaharaszti II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola 26. After School Tse 27. Pulugor 
Athéna - Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
30. A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ének-
kara Gondos Brigitta vezetésével.
A Jótékonysági Gálán összegyűlt 728 500 Ft pénzadomány-
nyal a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Dunaharaszti Alap-
szervezetét támogatták. KÖSZÖNJÜK!!! A plakátok szer-
kesztését, a sok jó tanácsot, segítséget - Lányi Bíró Edinának. 
A plakátok nyomtatását – Gutai Bertának és Horváth Ger-
gelynek. A fellépő gyermekek számára felajánlott pogácsát 
a Ruff pékségnek. A Kékharaszt Szódaműhelynek a hűsítő 
szódát. Az iskola vezetőségének és pedagógusainak a segít-
ségét. Minden fellépő csoport, diák, felkészítő tanár lelkes 
munkáját. A művelődés ház vezetőjének, Gáll Sándornak, 
hogy helyet adott a rendezvénynek. Helméczy Ferencnek a 
hangosítást. A szülőknek, a nézőknek, hogy eljöttek és támo-
gatták a rendezvényünket.

Gondolatok a tavaszi zöldhulladék beszállításról
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A kertészkedés egy örömteli tevékeny-
ség, melybe a gyerekeket is könnyen 
bevonhatjuk, így ők is jobban vigyáz-
nak az általuk ültetett növényekre. 
Kertészkedés közben lehetőségünk 
adódik arra, hogy többnyire a friss 
levegőn foglalatoskodjunk, és közben 
új ismereteket tanítsunk az érdeklődő 
gyermekeknek. 
Óvodánkban régi hagyomány a 
kertészkedés, amiben a gyerekek is 
nagy örömmel vesznek részt. Zöldszíves 
segítőjük és barátjuk, Zöldtündér 
egy évben többször is meglátogatja 
a csoportokat, emlékezteti őket a 
jeles ünnepekre (a Föld napja, a Víz 
világnapja, a Madarak és fák napja, 
az Állatok napja stb.) és különböző 
zöldszíves feladatokat ad nekik. Több 
éve Föld Anyát úgy ünnepeljük, hogy 
születésnapja alkalmából a csoportok 
muskátlit ültetnek, melyek később az 
ablakok párkányát díszítik. 
A Raben Trans European Hungary 
közreműködésével 2016-ban raklap-
ból készült minikerttel szépült a hát-
só udvarrész, ezekbe minden tavasz-
szal virágokat ültetünk a gyerekekkel, 
evvel is kedveskedve Föld Anyának. 

Tavaly a Raben cég jóvoltából ismét 
bővült az eszköztárunk. Bolyki Ágnes 
szervezésével, illetve Miklós Gábor 
vezetésével és néhány rabenes dol-
gozó segítségével két magaságyással 
bővült udvarunk. Az elkészülést kö-
vetően a szülőktől kapott palántákkal 
beültettük és gondoztuk a kiskertet. 
Idén is megkezdtük a kertészkedést: 
vetettünk répát, retket, uborkát, 
petrezselymet, borsót, céklát és salátát 
is. Reméljük, hogy a sok ültetett 
zöldség és gyümölcs meghálálja az 
apró kezek gondos munkáját, és bő 
terméssel lepi meg kis gondozóit.   

A veteményes közelében lévő fák 
magvai is a táptalajba hullottak,  és 
kis famagoncok lettek belőlük. Külön 
ládába ültettük őket, és megnyitottuk 
a fa-óvodát is, ahol tovább gondozzuk, 
nevelgetjük őket.

Kelemen-Szebeny Olga

Kertészkedés a Hétszínvirág Óvodában
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GEO2
Lehajolok. Lehajolok, miközben forog 
velem a föld. Vele forgok én is, a 7,5 
milliárd emberrel együtt, a számtalan 
állattal és növénnyel, együtt a tárgya-
inkkal, az értékeinkkel, melyek egy-
szeriben jelentőségüket veszítik, ha a 
föld, amin állunk, a lakhelyünk, nem 
lesz képes tovább tartani minket. El-
tartani, ezt is mondhatnám. Kizsák-
mányolók vagyunk, mi emberek. Nem 
figyelünk a holnapokra, nem látjuk 
be, hogy 2050-re tízmilliárd emberrel 
forog majd a föld, ha bírja, ennyien 
próbálunk élni itt. 
Lehajolok. Belemarkolok a friss szán-
tás fekete földjébe. Egy zacskóba te-
szem a maréknyi földet. Csíkszeredai 
föld. Megyek tovább. Kis műanyagdo-
bozba teszek egy lapátka erdei földet, 
Selmecbányai anzix. Ez lesz a kép 
címe, amihez felhasználom. Mert a 
föld maga, ez a sokféleképpen szerve-
ződő anyag, beépülhet a művészetbe 
is. Alapja lehet egy képnek, kis ra-
gasztóval keverve, spaklival felhordva, 
aztán kézzel továbbdörgölve-masza-
tolva a vásznon, vagy farostlemezen. 
Bele lehet majd karcolni, belevinni 
gesztusokat. Lehet aztán, miért pont 
a földről ne lehetne, lehet festeni is 
róla, a földről, vagy festeni a földet, a 
tájat a föld fölött, a földet az ég alatt, 
festeni rajta a fákat, melyek néha le-

begni látszanak fölötte, a föld fölött. 
Sok mindent lehet a földdel csinálni a 
művészetben. A művészetben is. Mert 
a művészet határtalan, a Föld pedig 
mindenkié. Ami talán a legfontosabb 
mégis: megtanulhatjuk tisztelni, mert 

tisztelnünk kell a földet. Legalább 
annyira tisztelnünk kell, és olyan bol-
dogsággal gondolni rá, mint Kolum-
busz matróza tette, mikor az árbóc-
kosárból lekiáltott a fedélzetre: Föld!
Lehajolok. Megsimítom tenyeremmel 
nagyanyám sírját, apám sírját, a ba-
rátom sírját. Befogadta őket a föld. 
A Geo művésztelep mindannyiunknak 
adott egy lökést, egy lendületet, hogy 
a föld téma köré rendezve gondola-
tainkat és érzéseinket, létrehozzunk 
valamit, ami közelebb visz minket a 
bolygónkhoz, és benne a magyar föld-
höz, ahol élünk. Szó szerint, vagy csak 
jelképesen, de felhasználtuk a földet, 
ezt a nélkülözhetetlen és megkerülhe-
tetlen valamit. És ami legfontosabb, 
az alkotómunka közben közelebb ke-
rültünk egymáshoz, újra. A horvátor-
szági jadrijai „Föld” művésztelep, és a 
somlóvásárhelyi „GEO2” művésztelep 
alkotásai egy nyitva-zárt rendszert 
mutatnak be, az alkotók szemén át 
tekintve rá a leghétköznapibb elemük-
re: a földre. Ezek a képek, objektek 
és filmek visszaadnak valamit abból, 
amit egyszerűen csak természetnek 
nevezünk. Bennük vannak azok a hét-
köznapi környezeti elemek, melyeket 
néha észre sem vesz az ember, mert 
rohan a dolgára, vagy egyszerűen 
csak nem figyel rájuk. Itt, ezeken az 
alkotásokon, ezek az elemek a hétköz-
napiság fölé emelve, a maguk egysze-
rűségében és tisztaságában láthatóak. 
Megőriznek valamit, konzerválnak, ha 
úgy tetszik valamit a mából, a mai 
érzéseinkből, abból a látványvilágból, 
mely körül vesz bennünket, vagy csak 
bennünk él. Ez a bennünk megszüle-
tő világ kiben-kiben más ugyan, más 
tükörben mutat fel egyes részleteket, 
de végül egyetlen hatalmas egésszé áll 
össze. Ennek az egésznek pedig tagad-
hatatlan eredője a Föld.
A művésztelep résztvevői Báhidszki 
Petra, Breszkovics Bernadett, Haba 
Erika, Molnár Eszter, Lajkó Nóra, 
Lehel Endre, Uzsák Sándor, Volker 
Schwarz, Rácz Róbert és jómagam, 
megtalálni véltünk egy utat, egy 
nyúlcsapást, ehhez az eredőhöz: a 
Földhöz. Az alkotások bemutatásra 
kerültek eddig a Laffert Kúriában 
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Dunaharasztin, Budaörsön a PostArt 
Kulturális Tér-ben. További kiállításo-
kat Budapesten  Klauzál 6 Galériában 
és Magyarországon más városokban, 
valamint külföldön tervezünk.
A „Határtalan művészet - Magyar 
föld a környező országokban” projekt 
a Dunamenti Összművészeti Egyesü-
let szervezésében, az Emberi Erőfor-
rás Támogatás Kezelő támogatásával 
jött létre.

Mikó F. László
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Kérdés és gondolat
 

Nemzetiségi nevelés Dunaharasztin a 
rendszerváltás éveiben lett törvénye-
sen is az óvodai és iskolai nevelés és 
oktatás része, fokról fokra. Az első 
német nemzetiségi önkormányzat 
is ekkor alakult 1992-ben. A hagyo-
mányok, a kultúra értékei azonban 
időtlenek. Számomra értékesek mert 
a nagyszüleim és szüleim által a szí-
vemben őrzőm őket. A katolikus val-
lás ünnepeihez részben kapcsolódtak 
a német nemzetiségi hagyományok. 
Voltak természetesen ettől elváló ün-
nepeink is.  
Szabad-e azt gondolnia bárkinek is, 
hogy ez generációk függvénye? Nem 
gondolom. Az ünnepek attól válnak 
emlékezetessé, hogy részesei és nem 
okvetlenül főszereplői vagyunk. Felve-
szem az ünneplő ruhám, a viseletem, 
ami egy közösséghez tartozást fejez 
ki, ünneplőbe öltözik a szívem és a 
lelkem. Énekelhetek, táncolhatok a 
közösség tagjaival a táncos rendezvé-
nyeken, a templomban imádkozhatom 
is velük. 
A gyermekek és szülők számára nem 
csak az fontos, hogy táncol, vagy 
énekel gyermeke egy rendezvényen, 

hanem az is, hogy jelen van, megta-
pasztalja, érzi azt az örömet, amit egy 
zenés táncos, vagy csendes megemlé-
kezés ünnep nyújt.  
Nepomuki Szt.János tiszteletére ce-
lebrált német nyelvű mise és a gyer-
tyaúsztatás is ezt fejezte ki. Minden-
ki aki megtisztelte jelenlétével ezt a 
megemlékezést egy hatszáz éves szent  
Nepomuki Szt János tiszteletére ezt 
tapasztalhatta meg. Sok olyan régi 
óvodásommal és szülővel találkoz-
tam, akik annak idején velem jöttek 
kis előszőr a rendezvényre. Néhányan 
odajöttek, megöleltek. 
Remélem, hogy a fiatal pedagógusok 
is előbb utóbb megérzik ennek a jelen-
tőségét a gyermekek és szülők életé-
ben és természetesen saját pedagógiai 
munkájukban is. 

Kettererné Bauer Mónika  

A lányoknak 
jobban áll az arany!

2022. május 7.-én Nagykátán került 
megrendezésre az Országos WT Ta-
ekwondo Diákbajnokság. A Dunaha-
raszti WT Taekwondo Egyesületet 
hat fő képviselte a megmérettetésen. 
Sokat készültünk erre a versenyre és 
nem hiába. Minden indulónk remek 
teljesítménnyel éremmel a nyakában 
térhetett haza. Amint a címben utal-
tunk rá, csapatunk legfényesebb ér-
mét Farkas Amira nyerte magabiztos 
teljesítménnyel.
Július elején egyesületünk országos 
edzőtábort szervez, amit egy színes 
és mester övvizsgákkal fogjuk zárni. 
Tudhattuk meg Szedoglavits Alajos 
IV. dan-os mestertől az egyesület el-
nökétől.
Eredményeink:
Aranyérem: Farkas Amira gyerek 
III. korcsoport -44 kg.
Ezüstérem: Orosz Domonkos gyerek 

I. korcsoport -24 kg, Csomor Bende 
gyerek III. korcsoport -33 kg.
Bronzérem: Halmavánszki Soma 
gyerek III. korcsoport -33 kg,
Straubl Dávid gyerek II. korcsoport 
-37 kg, Ágics Milos Gellért gyerek III. 
korcsoport -44 kg.
Felkészítők:
Szedoglavits Alajos IV.dan vezető-
edző, Szedoglavits Alajosné Andrásik 
Mónika I. dan segédedző.

Szabó Larissza 
idén is bajnok 

a díjugratók nemzetközi versenyében

A Kiskunhalas Nemzetközi Díjugra-
tó Verseny CSI két csillagos verse-
nyén mérette meg magát az elmúlt 
hétvégén három napon keresztül 
Szabó Larissza Agropoint Collegano 
lova nyergében.
Larissza kiváló eredményeinek kö-
szönhetően mindhárom napon a 
dobogón állhatott! Április 28-án a 
115 cm magas akadály versenyében 
harmadik helyezett lett, szombaton, 
április 29-én ugyanebben a kategóri-
ában már az aranyat vitte el. Május 
elsején pedig a 120 cm-es mezőny-
ben ezüstérmes lett a DH TÓPARK 
Sportegyesület versenyzőjeként a 13 
éves dunaharaszti lány!
A nemzetközi verseny szombati 
eredményhirdetésén az aranyserleg 
átvétele előtt Larisszáért szólt a 
magyar himnusz, amit az egyesület 
YouTube csatornáján meg is lehet 
tekinteni:
A Magyar Állam Lovassport Szövet-
sége 186.000 Ft pénzjutalommal dí-
jazta a versenyzőt

Nepomuki 
Szt János ünnepe 
Dunaharasztin
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2022. áprilisban elhunytak 
neve és életkora

Aczél Imréné  élt 87 évet
Bordás Dénes  élt 44 évet 

(márciusban hunyt el)
Elek Tibor András élt 54 évet
Fodor Ferenc  élt 78 évet
Fülöp Lajosné  élt 94 évet
Gavaldi Imréné  élt 78 évet
Gergely Ferencné élt 72 évet
Dr. Jakab Lajos  élt 92 évet
Kiss Istvánné  élt 81 évet
Makk Gyuláné  élt 87 évet
Mátyás Lajos  élt 41 évet
Mezei József  élt 68 évet
Molnárné Simonyi Katalin      

élt 49 évet
Plesovszki László élt 60 évet
Dr. Simai János  élt 92 évet
Szabó Erzsébet Klára élt 77 évet
Szépvölgyi József élt 79 évet
Tóth Imréné  élt 83 évet
Urbán Zoltán Mihály élt 92 évet
Vámosi Lajos Péterné  élt 74 évet
Wágner Antalné élt 79 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. áprilisban
születettek névsora

Bencsik Borbála 04. 01.

László Bence  04. 04.

Martsa Zétény  04. 04.

Csató Dávid  04. 05.

Krajnik-Balogh Hanna 04. 05.

Ádám Csenge  04. 07.

Kasza Dominik  04. 08.

Kreisz Rebeka  04. 11.

Kiss Maja  04. 12.

Tari Devínia Erika 04. 12.

Czuczor Balázs  04. 17.

Sier Dominik  04. 17.

Karsai Zoé  04. 25.

Kotasz Julianna  04. 25.

Hacioglu Kenan  04. 27.

Mosoni Lotti  04. 28.

Közélet HIRDETMÉNY
Kérjük a Dunaharaszti Temető Területén lévő valamennyi 1997. december 31-ig 
koporsósan temetett, szimpla és dupla sírhelyek, valamint a 2012. december 31-ig 
elfoglalt urnafülkék és urnasírok felett rendelkezőket, hogy az újraváltásra jelent-
kezzenek a temető irodájában

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.

Álláshírdetés
Dunaharaszti Temetőbe munkatársat keresünk!
8 órás munkavégzésre, kiemelt bérezéssel, teljes körű bejelentéssel! 
További Információ: +36 70 379 7117

IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester. Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, 2330 Duna-
haraszti, Fő út 152., Tel.: 504-450, 
e-mail: Dharaszti2000@gmail.com  A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző hónap 20-a. Kéziratokat 
60 napig őrzünk meg és nem adunk vissza. 
Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.com.  Tel.: 70 225 00 35. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a 
leadott anyagok szerkesztésére. 
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Megjelenik 8800 
példányban.  ISSN 1589-5874
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Csapatbajnokságok

Befejeződtek a 2021/2022. évi csapat-
bajnoki küzdelmek. A nehéz járványü-
gyi helyzet ellenére is a sakkszakosz-
tály a legeredményesebb csapatbajnoki 
évét zárta.  A különböző csapatbaj-
nokságokban öt csapattal indultunk és 
csapataink egy 6. helyet, egy 2. helyet 
és három 1. helyet szereztek meg.
Az országos bajnokság legma-
gasabb osztályában az ország 10 
legerősebb csapata indul, a Szuper-
ligában szereplő 1. csapatunk sikeres 
rajt után a jóval erősebb csapatok el-
len is a vártnál jobb eredményt ért 
el. Sajnos a Pénzügyőr csapatának 
januári visszalépése után töröl-
ték az ellenük elért 8,5 - 3,5 pontos 
győzelmünket. Ennek ellenére is esé-
lyünk volt a magasabb helyezés eléré-
sére, de végül is a 6. helyezéssel is 
egy erős középmezőnybeli csapat va-
gyunk.
Eredmény:
Tuxera Aquaprofit NSK I.    71 pont
Aquaréna Kőbánya SC     54.5 pont
Sentimento Ajka BSK     53.5 pont
ASE Paks      52.5 pont
Haladás VSE I.      50.5 pont
Dunaharaszti MTK       50 pont
Legjobb pontszerzők: Nguyen 
Huynh Minh Huy 6/5.5 pont, Gonda 
László 6/5 pont, Csiki Endre 8/5 pont

Az NB. II-es csapatunk jó rajt után 
került össze az amúgy is erősebb 
Kékesi SE csapatával, amikor a csa-
pat meghatározó játékosai beteg-
ség miatt nem tudtak szerepelni és 

vereséget szenvedtünk, ezzel elvesz-
tettük az esélyünket a bajnoki címért 
folytatott küzdelemben. A Kékesi SE 
ezek után is növelni tudta előnyét an-
nak ellenére, hogy mi is megnyertük 
minden mérkőzésünket.
Eredmény:
Kékesi SE       72  pont
Dunaharaszti MTK II.     61.5 pont
HASE         52 pont
Legjobb pontszerzők: Szőllősi 
László és Fodré Sándor 7/6 pont, 
Markos Ádám 6/5.5 pont

A Pest megyei SZUPER csoport-
ban a 4 legerősebb csapat játszott 3 
fordulós körmérkőzést. Csapatunk 
magabiztosan, minden mérkőzését 
megnyerve, 100%-os eredménnyel 
szerezte meg a bajnoki címet.
Eredmény:
Dunaharaszti MTK III.     67.5 pont
Érd         43 pont
Alag         38 pont
Veresegyház      31.5 pont
Legjobb pontszerzők: Baski Barn-
abás 9/7.5 pont, Schubert Gyula 8/7 
pont, Botos Jószef 8/7 pont

A Pest megyei I. osztályban 8 csa-
pat indult, 7 fordulós körmérkőzésen 
döntötték el az 1. hely sorsát. A vára-
kozásoknál sikeresebben szerepelt csa-
patunk, az utolsó fordulót leszámítva 
minden mérkőzését megnyerte és így 
is biztosan szerezte meg az 1. helyet.
Eredmény:
Dunaharaszti MTK IV.       54 pont
Vác                          36.5 pont
Törökbálint                 36 pont

Legjobb pontszerzők: Neszményi 
Zoltán 7/6.5 pont, Fehér László 7/6 
pont, Ruska Zoltán 7/5 pont

A Pest megyei I/A. osztályban 5 fős 
csapatok 2 fordulós körmérkőzésen 
küzdöttek a bajnoki címért. Az első 
fordulóban az Alag csapata ellen 
elért döntetlen után mindkét esetben 
le tudta győzni az 1. helyre pályázó 
Tura csapatát, ezzel megszerezve a 
bajnoki címet.
Eredmény:
Dunaharaszti MTK V.        38 pont
Tura          35 pont
Alag          28 pont
Legjobb pontszerzők: Murányi 
Géza 7/6.5 pont, Neszményi Zoltán 
7/5 pont, Firnigel János 6/4 pont
Két versenyzőnk, Bálint Vilmos és 
Csiki Endre teljesítette első nemzet-
közi mesteri normáját.

Korcsoportos Rapid Magyar 
Bajnokság,
Miskolc 2022.04.29. - 05.01.
Kitűnően szerepeltek ifjúsági 
versenyzőink a korcsoportos rap-
id bajnokságon. Négy versenyzőnk 
képviselte a szakosztályt: Farkas Sára, 
Farkas Róza, Czibula István és Czi-
bula Dániel. A lány U8-as korcsoport-
ban Farkas Róza 7-ből 6.5 ponttal 
veretlenül aranyérmes, Farkas Sára 
U12 lány korcsoportban ötös első he-
lyes holtverseny után a harmadik he-
lyen végzett. Czibula István U12 fiú 
korcsoportban 54 résztvevős nagyon 
erős mezőnyben a 13. helyen végzett. 
Czibula Dániel az U8 fiú korosztály-
ban 2 pontot szerzett.

Schubert/Markos

Sakkszakosztály hírei

Pest megyei SZUPER csoport 100%-os eredménnyel bajnoki címet szerző csapata
Álló sor, balról: Neszményi Zoltán, Kovács István, Markos Ádám, Baski Barnabás, Firnigel János, 
Fodré Sándor, ülő sor: Czibula István, Farkas Sára, Botos József, Schubert Gyula, Várhegyi Ábel
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Mindannyian ismerjük a jó, magyar 
spenótot, melyet fokhagymával es áz-
tatott zsemlével készítünk. De a spe-
nót ennél jóval sokszínűbb. 

Épp nemrég volt részem egy 
gasztronómiai élményben egy 
étteremben Somlói hegyén. 

Otthon, természetesen kicsit 
módosítva, el is készítettem a remek 
ételt mellyel ott találkoztam.
Tojásos- sajtos szószban sült, 
párolt spenóttal és főtt sonkával 
betakart roston sült csirkemell, sült 
krumplival.
Nagyon könnyű elkészíteni ezt a re-
ceptet. Sóval, borssal hintsük meg 4 
vékony csirkemell filét és roston vagy 
tepsiben süssük meg. Emellett párol-
junk meg 800 g spenótot, fokhagy-
mával, sóval, borssal és egy kevés 
szerecsendióval ízesítsük. Egy kisebb 
lábosban keverjük fel a 3 tojást és 
200 g sajtot. Ezután tegyük a csirkét 
egy hőálló sütő formába, rakjuk rá a 
spenótot és a főtt sonkát, majd önt-
sük le a szósszal. Az egészet 200 fo-
kon süssük, míg aranybarna nem lesz. 
Fagyasztott krumplit olajban süssük 
ki. A csirkét krumpliágyon tálaljuk. 
Kiváló íze van.

Aki egyszer másképp szeretne elké-
szíteni lasagnét az kipróbálhatja ezt 
a vegetáriánus változatot.

Egy nagy tepsiben lassú tűzön fel-
melegítünk egy kevés olajat, majd 
karikázott póréhagymát adunk hozza 

egy kis sóval. Lefedve kb 7 perc alatt 
puhára főzzük. Egy cukkinit apróra 
vágunk és a puhult póréhagymához 
adjuk, feltekerjük egy kicsit, és továb-
bi 4 percig főzzük. Amint a cukkini 
megsült adjunk hozza 80 g spenótot 
és főzzük további 2 percig. 40 g sajtot 

reszeljünk le, 100 g fetát morzsoljunk 
el és 80 g cukorborsót aprítunk! Ve-
gyük le a tepsit a tűzről és keverjük 
bele a sajtokat és a cukorborsót.  
Közben 30g vajat, fél leveskockát 
egy kisebb tepsiben elolvasztunk 
majd 30 g liszttel keverjük össze, 
míg homok szerű állagot nem ka-
punk. 400 ml tejet fokozatosan hoz-
zákeverünk míg egy szép szószt nem 
kapunk. Borssal ízesítjük. 
Ezután rakjuk össze a lasagna réte-
geit tradicionális módon (a tetejére 
adjunk egy kis extra sajtot) és 200 
fokon kb 30 percig süssük. Remek ve-
getáriánus alternatíva.

Egyszer egy kínai zöldséges ser-
tésrecepthez kevertem a végen 
egy kis spenótot és ez egy nagyon 
finom ízvilágot adott az ételnek.

Sertés filét szója szósszal, gyömbér-
rel, borssal és fokhagymával olajon, 
nagy hőn megsütünk, majd kivesz-
szük a tepsiből. Hozzáadjuk a zöld-
ségeket (krumpliszeletek, hagyma, 
bambusz rügy) a tepsihez és puhára 
főzzük majd hozzáadjuk a húst és 
meghintjük egy kis burgonyaliszttel. 
(ha kell levesalappot öntünk alá) 
Hozzákeverjük a baba spenótot és 
rizzsel vagy tésztával tálaljuk.

Schwarz Volker, Schwarz Lilla

Spenót újragondolva
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DUNAHARASZTI HÍREK

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
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 tájékozta-
tónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és 
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. Részletek a márkakereskedésben.      

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

reltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és 

 kibocsátása 99 - 173 g/km

AZ ÚJ ŠKODA FABIA

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

 

 

„NEM ZÖRÖG A HARASZT”                               

16. Dal Délután Dunaharasztin 
    

2022. június 26-án (vasárnap) 18 órakor a 
a 

LAFFERT KÚRIÁBAN 
DDuunnaahhaarraasszzttii,,  FFőő  úútt  117722..  

SSzzttáárrvveennddéégg  

BÁNYAI MÁRTON 

      Molnár Katalin                Kovács Böske                 Regián Melinda 
                  Dobos Zsolt  Müller Maja      Pelsőczi Gergő     
    

   Művészeti vezető: Sipos D. Zsuzsanna 

    Tánccsoportok: Napfény Tánccsoport    Haraszti Mákvirágok 

                    Az énekeseket kiséri: Nyári Tamás és zenekara                                                  
Műsorvezető: Kristály Mátyás 

                
A rendezvény fővédnöke: Dr. Szalay László Polgármester 

                                  

             
  
                                                      Fő támogatóink 
                Dunaharaszti Város Önkormányzata, LAFFERT KÚRIA,  
    KiSDuNa TV, Dabas Rádió, Flóra-Market 

 
Belépés díjtalan, adományt elfogadunk. 

  
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
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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 vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a 
különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvé-
nyes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, vala-
mint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Nem mindennapi. 
Egyéniség.
Az új Taigo.
Most készletről!
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