Helyismereti sétát szervezünk, hogy felfedezzük Dunaharaszti rejtett értékeit
1565 éve hunyt el Attila, hun hódító uralkodó
„Az 550 m hosszú Attila utca a Petőfi-ligeten található. Az 1912. évi parcellázáskor került kialakításra, és akkor a
Vadász nevet kapta. Mai nevét 1930-tól viseli. Az Attila utca és az Andrássy utca sarkán található a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat.”– írja Dr. Helméczy Mátyás helytörténész a Dunaharaszti változó város az ország
szívében című könyvében. Ebben a kitűnő dunaharaszti intézményben folyamatos a segítő szolgálat kialakítása, az
átfogó családgondozás kapcsán a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak eljutnak a családokhoz, hanem a
családok képessé válnak a kapott segítség hasznosítására is. Rendkívül népszerű nyári napközis táboruk.

1565 éve hunyt el a nomád hunok leghatalmasabb királya Attila,
vagy másként Etele, aki Krisztus után 406–ban, a legendák szerint a
szkíták földjén Engadiban született, és 453-ban a Tisza partján hunyt
el. A hagyomány az „Isten ostoraként” említi a legnagyobb hunt, aki
Etzel néven szerepel a Nibelung-énekben, és nemes uralkodóként
az Edda-énekekben, míg Gárdonyi Géza „A láthatatlan ember”
című regényében bölcs, bálványozott és abszolút rátermett
vezérként, rendkívüli stratégaként ábrázolja, akiért alattvalói szó
nélkül készek voltak meghalni.
Bendegúz nagyfejedelem fia, Attila kora Európájának
leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Mind a Kelet-,
mind a Nyugatrómai Birodalom rettegett ellenfele, zseniális hódítója
volt.
Attilát gyermekfogolyként Rómában nevelték, aki dacos akarattal
titkon megfigyelte és megtanulta a rómaiak szokásait, kultúráját; jól
kiismerve őket. Csak felnőtt korában térhetett vissza hun népéhez
ez a rendkívül tanult és intelligens ifjú.
Elképzelhető, hogy Óbuda területén volt Attila városa, Sicambria.
Régészeti leletek szerint Tápiószentmárton mellett, az Attila-dombon állhatott fapalotája. Először ketten
testvérével, Budával uralkodtak, és szerveztek hódító hadjáratokat Európa-szerte. Buda halála után
egyeduralkodóként folytatta villámgyors támadásait kitűnően szervezett hadseregével, a mozgékony
könnyűlovassággal és csak az egyesített római-gót haderő állította meg Catalaunumnál Krisztus után 451-ben. Ám
a hun vezér csakhamar ismét hódítani indult Rómát; végül az elképesztően nagy hadisarc miatt kegyelmezett meg
a városállamnak. Egy év múlva azonban Attila meghalt és számos fia között testvérháború robbant ki a hatalomért,
amely a hun birodalom széteséséhez vezetett.
Legkisebb fia, Csaba királyfi a hunok maradékaival Erdélybe húzódott vissza. A jövő hűtlen lett ehhez a nagy
néphez: soha többé senki sem tudta visszaállítani a hun birodalmat, senki sem volt képes Attila világhódító
stratégiájára, viszont a mai napig legendák keringenek a hunok, a szkíták eredetéről, csodálatos kultúrájáról. A mai
székelyek leszármazottai a hunoknak. Árpád, a magyarok nagyfejedelme jól ismerte páratlan stratégiai képességüket
és ezért meghívta őket az Őrségbe is, és rájuk bízta a legnagyobb jelentőségű keleti (Erdély) és nyugati (Őrség)
határok védelmét. Ez nem legenda, hanem tudományos tény: genetikailag bizonyított, hogy az Erdélyben élő
székelyek és az Őrvidéken élők - még Burgerlandban is - génjei megegyeznek.
A Tisza vize alá temetett Attila király híres hármas koporsóját azóta sem találták meg. Kárpát-medence-szerte,
gyakran neveznek el utcát, teret róla és külföldön is szívesen választják a szülők az Attila-nevet fiúgyermekeiknek.
Divatok mennek, trendek jönnek - népszerűségéből mit sem veszített ez a férfinév, amely atyácskát jelent.

