Helyismereti sétát szervezünk, hogy felfedezzük Dunaharaszti rejtett értékeit
Folytatjuk helyismereti sétánkat a Petőfi-ligeten.
Ehhez igénybe vesszük Haraszti helytörténésze,
Dr. Helméczy Mátyás kalauzolását: „A Zrínyi
utca 570 m hosszú és az 1912. évi parcellázáskor
került kialakításra. Első – Iskola utca – nevét is
ekkor kapta. Ezt az elnevezést váltotta fel az
1930. évi utcarendezéskor a Zrínyi név. Sem
akkor, sem a későbbi időben nem derült ki, hogy
melyik Zrínyi Miklósról, vagy Zrínyi Ilonáról vane szó. A szép, terebélyes fákkal szegélyezett utca
a Némedi útról indul és a keresztező Andrássy,
valamint a Szent István úttal megszakítva az Árok
utcáig tart. Kezdeti szakasza rövid, mindössze 34 háznyi. A továbbiakban a területen megszokott
utcaképet mutatja kertes családi házakkal,
kiépített gyalogjárdákkal.”

510 éve született Zrínyi Miklós (Zriny 1508 - 1566 szeptember 7. Szigetvár)
főkapitány, magyar gróf és horvát bán. Ő az a hős hadvezér, aki a harmincnégy napja, óriási túlerővel szemben
védekező maroknyi szigetiekkel kitör a lángtengerré változott erődítményből. A védők helyzetét kilátástalanná
tette a belsővárban tomboló tűzvész, vesztenivalójuk nem maradt és ekkor döntött Zrínyi a kirohanás mellett. (A
heroikus küzdelem több képzőművészt is megihletett.)
A török ostrom alatt álló Szigetvár elesik ugyan, ám a „kirohanás” a védők csekély száma ellenére is komoly zavart
idéz elő az oszmánok soraiban, akik csak hosszas küzdelem – és Zrínyi Miklós és a többi várvédő halála – árán
jutnak be az erődbe. A váratlan stratégiai „esemény” kellemetlen a hódítók számára, akik ekkor be is fejezik ezt a
hadjáratot. Mint ismeretes, hogy a szigetvári hős 17. században élt dédunokája, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós
híres eposzában, a Szigeti veszedelemben úgy örökítette meg a szeptember 7-i eseményeket, hogy a török szultán
Szulejmán a hős várkapitány kardjától vesztette életét. Holott az idős szultán már szeptember 6-án bekövetkező
halálát a Magyarországra történő megerőltető utazás okozhatta. Zrínyi Miklós emlékét megőrizte az utókor: a
francia politikus, Richeliu bíboros úgy vélte, hogy a főkapitány hős tette az egész európai civilizációt mentette meg
a pusztulástól. Az önfeláldozó gróf emlékezetét a horvát és a magyar nemzet a mai napig tisztelettel ápolja.

